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   .يکالن ساختار سبز شهر يارهایشهرها بر اساس مع یابیارزش
  : شهرضا (اصفهان)یپژوه مورد

  

  2محمود قلعه نویی، *1زاد شیما دهقان

  دانشگاه هنر اصفهان ،ارشد طراحی شهري ارشناسک1
  دانشگاه هنر اصفهان دانشیار گروه شهرسازي،2

 21/4/95 ؛ تاریخ پذیرش: 27/9/94تاریخ دریافت: 
  چکیده

 انسـجامسـاختار شـهري بـه  و نمایـدمـیرا برطـرف  محیطیراهکار پایدار، مشکالت زیست عنوان یک سبز شهري به ارساخت
عـدم توجـه بـه پـراکنش سـبزینگی، هاي بـالقوه ، با وجود پتانسیلمطالعاتی پژوهششهر شهرضا به عنوان محدوده در . بخشد می

 نظـر از شهرضـابررسـی وضـعیت شـهر  پـژوهشهـدف از  واقـع در ؛گـرددمی، مانع تامین نیازهاي زیستی ساکنان فضاهاي سبز
 پـژوهشِدر ایـن  ؟در شهرضاسـت معیارها ینا با استفاده از بزمکانیابی بهینه فضاهاي سچگونگی  و شهري سبز ساختار معیارهاي

(بررسـی هـاي  و میـدانی هاي شهرضا)ها، نقشه ها و طرح(کتاب از مطالعات اسنادي جمع آوري اطالعاتبراي  کاربردي،-لیلیتح
 معیارهـا سـنجش هـايشـاخص سـپس ؛شودمیکیفی استفاده  تحلیل کمی و ها ازو براي تحلیل یافته حوزه فراگیر و مورد نظر)

، فضـاهاي سـبز در GISافـزار نـرم در AHPدر پایان بـا اسـتفاده از روش  .شودمیداده  نمایش نمودار کمک شده و به سازيکمی
ایی گذاري معیارهاي کالن ساختار سبز شهري مکانیابی شـده و سـازمان فضـصورت بهینه و بر اساس ارزشري بهساختار سبز شه

 بـاالي درصـد وجـود با که دهدمی نشان شهرضا، در سبز ساختار گانهپنج معیارهاي ارزیابی .پیشنهادي شهرضا ترسیم شده است
 نسـبتا سـرانه و پیرامـونی مـزارع و باغات دلیل به ،مترمربع) 60-20میزان استاندارد  -مترمربع 30(شهرضا  شهر در سبز فضاهاي
 اکثـر نبـودن مطلـوب دلیـل. اسـت ضعیف بسیار محلی سبز فضاهاي داشتن نظر از شهر ،)محلی نه و( شهري سبز فضاي مطلوب
 اسـت شهر مرکز و محلی مراکز در شهروندان فراغت اوقات گذران براي استفاده قابل سبز فضاهاي نبود شده، ارزیابی هايشاخص

اسـتاندارد  مترمربع (با تفاوت بسیار زیاد از مقـدارسانتی 4و در حد  ناچیز بسیار شهرضا در محلی سبز فضاي سرانه شده باعث که
سبز  پس از مکانیابی فضاهاي پژوهش، نتیجه عنوانبه .دارداي اهمیت ویژه ؛ از این رو مکانیابی فضاهاي محلیباشد مترمربع) 2-4

 شهرضـا سـبز ساختار طراحی براي یهایپیشنهاد معیار، هر با متناسبشهري در شهرضا و تعیین سازمان فضایی سبز پیشنهادي، 
 ایجـاد و شـهر رویهبی و افقی رشد از جلوگیري محالت، مراکز در سبز فضاهاي طراحی به توانمی هاآن جمله از که گرددمی ارائه

در راستاي تکمیل مباحث مرتبط با ساختار سبز شهري، پژوهش در زمینـه اسـتاندارهاي  .نمود اشاره سبز دسترسی مراتبسلسله
  هاي سبز پیشنهاد می گردد. لی و شهري، کریدورهاي سبز و پهنهطراحی فضاهاي سبز مح

  

  شهر شهرضا مکانیابی فضاهاي سبز شهري، ساختار سبز شهري، معیارهاي کالن ساختار سبز، انسجام شهر، :کلیدي هاي واژه
 

  1مقدمه
سبز شهري بـه عنـوان یکـی از  ساختار: لهسئطرح م
 محیطـی باحث در توسعه پایدار زیسـتم تریناساسی

ــاران، ( ــان و همک ــهري  ،)1: 1393امینی ــجام ش را انس
در ایـن  .)147: 1387سـفید،  خـان( مایـدنمیتضمین 
بهینـه  یحلـعنـوان راهساختار سبز شهري به ،پژوهش

، در نمونـه محیطـی شـهرهابراي حل مشکالت زیسـت

                                                             
   sh_de90@yahoo.com :نویسنده مسئول*

شـدید در واقع کمبود ؛ شودمیموردي شهرضا بررسی 
ویژه مرکـز هفضاهاي سبز محلی در محالت شهرضا و ب

عنـوان یکـی از شهر، استفاده از طرح ساختار سبز را به
رویکردهاي پایـداري، جهـت دسـتیابی بـه سـرزندگی 

محلـی و وجـود  شهري، تامین فضاهاي سـبز شـهري،
ر سازد؛ که عـالوه بـها ضروري میارتباط سبز میان آن

محیطـی هـاي زیسـتآلـودگیتامین این نیاز، به رفـع 
شـهر، از جملـه آلـودگی هــوا کمـک نمـوده و شــهري 

معیارهـاي پایدارتر را براي زندگی بوجود خواهـد آورد. 
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هاي ارزیابی کمـی و شاخصساختار سبز شهري کالن 
جا کـه شود. از آنشناسایی و در شهرضا ارزیابی می آن

تعیین مکـان بهینـه، فعـالیتی جهـت انتخـاب مکـانی 
براي یک کاربري خاص اسـت و در ایـن میـان مناسب 

ك و فضاي سـبز شـهري از اهمیـت مکانیابی بهینه پار
 :1392(میرزاپـور و همکـاران،  اي برخوردار اسـتویژه

ا با اسـتفاده از فضاهاي سبز شهري و محلی شهرض )،1
، GISافـزار  مراتبی و به کمک نـرمروش تحلیل سلسله

براي دسـتیابی بـه  راهکارهاي مطلوبمکانیابی شده و 
ارائـه  هاییدر قالـب پیشـنهادهـر معیـار  مقدار بهینـه

دنبـال ایـن پـژوهش بـهکه  یپرسشدر واقع  .گردد می
شـهر شهرضـا از  این اسـت کـهاست به آن  پاسخگویی

از  سـطحینظر معیارهاي ساختار سبز شـهري در چـه 
بـا مکانیـابی  تـواننظر مطلوبیت قرار دارد و چگونه می
این معیارهـا را بـه  بهینه فضاهاي سبز شهري و محلی

  مقدار استاندارد نزدیک نمود؟
  

  ها و مبانی نظري مفاهیم، دیدگاه
 سبز فضاهاي از ايمجموعه شهرها در سبز ساختار

 و هـادره سبز، مسیرهاي و )هاپهنه( آب هايحوضچه و
، آریـامنامـین زاده و ( اسـت) کریـدورها( آب هايکانال
ها را تاثیرگذاري آن این فضاها،با اتصال  که )40: 1383

اخـتالط یی منسـجم، بـا و فضـاها کـردهچندین برابـر 
 Stirling( سـازدمـیپذیرتر و پایـدارتر زیست ،کاربري

council, 2011: 7-9.( هاي انجـام شـده  مونهاز جمله ن
 سـبز شـبکه مفهـوم توان به بررسـیمی، در این زمینه

 لهســــتان 1جینیــــاي شــــهر در پایــــدار شــــهري
)Kowallewska, 2011: 2هاي شناسایی هسته ) که به

د چـارچوبی بـراي برطـرف محیطی شهر و ایجـازیست
محیطی و اجتماعی به کمـک هاي زیستنمودن چالش

 سـبز پـردازد؛ سـاختارطراحی شبکه سبز شـهري مـی
) که به Wlodarczyk, 2007: 17( 2کائوناس در شهري

 ســبز سـبز و پیونـد منـاطق فضـاهاي توسـعهبررسـی 
 بهبـود هـدف بـا خطـی سبز فضاهاي طریق شهري از

 پایداري ساکنان و براي استراحت و کار زندگی، شرایط

                                                             
1. Gynia 
2. Kaunas 

ــردازد محیطــیزیســت ، از 3و توســط وودزایــک مــی پ
ــت ــده اس ــام ش ــهري انج ــاهاي ش ــان فض و  کارشناس

ــاده مســیر طراحــی و ســنجی امکــان ــاد رويپی -دارآب
ــیدیه ( ــی و جمش ــیبهمن ــه 83: 1390، برنج ــه ب ) ک

دره  (بــین طراحــی ارتفاعــات البــرز در شــمال تهــران
براي تامین خدمات تفرجی دارآباد و پارك جمشیدیه) 

 در مــورد پــردازد اشــاره نمــود.محیطــی مــی و زیســت
تـرین عناصـر فضاهاي سبز شـهري، بـه عنـوان اصـلی

ران زیـادي بـه بنظسازنده ساختار سبز شهري نیز صاح
)، فضاهاي سـبز را 1383اند. تواهن (ارائه ایده پرداخته

راه  تـرینهـمهاي تنفسی شهر دانسـته و معنوان ریه به
محیطـی را توسـعه براي تعدیل اثـرات مخـرب زیسـت

داند؛ چرا کـه فضـاهاي سـبز بـه دلیـل فضاي سبز می
داشتن عملکردهاي مختلف، نقش مـوثري در منظـر و 

، تخفیـف اثـرات ف هـوازیبایی شهر، پـاکیزگی و تلطیـ
و سـازها رویه ساختها، جلوگیري از توسعه بیآلودگی

محمـدي و همکـاران کنـد. می و تفرج و استراحت ایفا
هــا و فضــاهاي ســبز شــهري را از ) نیــز پــارك1386(

یــداري دهــی بــه پاتــرین عوامــل مــوثر در شــکل مهــم
 4وانـگ و لـی .دانـداحتماعی و همبستگی شـهري مـی

را بــه عنــوان بخشــی از ) فضــاي ســبز شــهري 2008(
انــداز شــهري معرفــی زیســت و چشــمســاختار محــیط

کنند که در حفاظت از تنوع زیستی در اکوسیسـتم  می
زیـاري و همکـاران، کننـد (ش مهمی ایفا میشهري نق

) نیز بـا توجـه 1392سرودي و جوزي ( .)105، 1391
ن تــریقـش فضـاي سـبز بـه عنـوان یکـی از مهـمبـه ن

هاي کاربري اراضـی در اکوسیسـتم شـهري، بـا  کالس
ـــاخص  ـــتفاده از ش ـــاویر  NDVIاس  IRSو  TMو تص

ــال ــاي  س ــه 1385و  1369ه ــرات آن  ب ــه تغیی مطالع
  پردازد. می
  

  هامواد و روش
روش انجام این پژوهش شامل پنج گام اساسی 

 و توصیفی روش از استفاده با نخست گام در .است
 سبز ساختار مفهومی چارچوب موجود، اسناد مطالعه

                                                             
3. Wlodarczyk 
4. Wang and Lee 
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 کالن الگوي ؛ در گام دومشودمی استخراج شهري
در گام شود. می مشخص شهرضا سبز ساختار بومی
 شهري، ساختار اکولوژیکی وضعیت شناخت برايسوم 

ه سازي استفاده شد یهاي هر معیار براي کمّاز شاخص
 هاي اصلیبه عنوان یکی از مدل موزائیکی مدل و از

 بر. گردد می استفاده شهر فضاییسبز  ساختار درك
 از ترکیبی اکولوژیکی شبکه ساختار مدل، این اساس
 ,Forman( زمینه و هاداالن ها،لکه شامل پایه عناصر

اطالعات  تحلیل برايدر گام چهارم  .است) 334 :1995
 شودمی استفاده مکمل طور به کیفی و یکمّ تحلیل از

 توصیفی، آمار هايشاخص از استفاده با هادادهو 
 نمایش نمودار کمک به و شده بنديطبقه و خالصه

ارزیابی شهرضا از نظر  هبگام پنجم . دنشومی داده
و  معیارهاي کالن ساختار سبز شهري، امتیازدهی

شاخص  ایجاد یک نمودار تحلیلی مناسب به کمک
کیفیت مطلوبیت هر  پردازد تامی دهی لیکرتمقیاس

دهی لیکرت، یک روش شاخص مقیاس. مشخص گردد
اي است که بر اساس آن، بندي چند طبقهرتبه

بندي دسته تقسیم 7یا  5، 3هاي انجام شده به ارزیابی
دهی مورد مقیاس 1گیرند. جدول شده و امتیاز می

در این پژوهش بر اساس مقیاس لیکرت را استفاده 
که انتخاب مکان مناسب  جاسپس از آن دهد.نشان می

ها و فضاهاي سبز شهري در تداوم کیفیت براي پارك
زندگی شهروندان نقش مهمی دارد (پریزادي و 

 براي جانمایی فضاهاي سبز ،)111 :1391همکاران، 
) AHP( مراتبیشهري و محلی از روش تحلیل سلسله

گیري هاي تصمیمعنوان یکی از کارآمدترین تکنیکبه
شود. این روش هنگامی که ستفاده میچندمعیاري ا
 ،ستا قیب روبروگیري با چند گزینه رعمل تصمیم
 به کمک . در نهایت با این روش وشوداستفاده می

یابی فضاهاي سبز شهري انجام  ، مکانGISافزار نرم
  گردد.سازمان فضایی شهر ترسیم می گرفته و

 
  

  دهی لیکرتمقیاس :1جدول 
  %) 100-80( 5  %) 80-60( 4  %) 60-040( 3  %) 40-20( 2  %) 20-0( 1  امتیاز/ درصد

  مطلوب  مطلوب نسبتاً  قابل قبول  ضعیف نسبتاً  ضعیف  میزان مطلوبیت
  

شهرضا یکی از شهرهاي استان اصفهان، با آب و 
هکتار و جمعیت  45و خشک، مساحت  سردهواي 

در این شهر  ساالنه میزان بارش هزار نفر است. 150
حدود  .باشد می %36 و رطوبت نسبی مترمیلی 144
لی % را بافت خا50% از مساحت شهر را بافت پر و 50

نوع به لحاظ دهد. (اراضی سبز و معابر) تشکیل می
ایی از جنوب، شرق و غرب شهرضا هکاربري بخش

کشاورزي و باغات پوشیده  طور عمده توسط اراضی به
 درختکاري و سایر فضاهاي سبز شهر شاملاست شده 

 باغ، کوهستانی، پارك کاري،جنگل زارها،بیشه و
 میانه و معابر سبز حاشیه کشاورزي، اراضی گلخانه،

مهندسین مشاور آتک، ( باشدمی معابر درختکاري و سبز

 انسجام داراي گذشته در شهر این. )179-183: 1389
 اما ؛بوده شهري زندگیمطلوب  کیفیت و ساختاري

 افزایش محیطی،زیست هايآلودگی افزایش با امروزه
 در سبز و باز فضاي کاهش خودرو و از استفاده
 بسیار شهرها در سبزینگی به نیاز خصوصی، قلمروي

شهر با کمبود شدید  که؛ در حالیاست توجهقابل
از این رو گذران اوقات فراغت روبروست.  سبز فضاهاي

 پایدارتر براي راهکارساختار سبز شهري به عنوان 
شهرضا در وضع موجود  شهرضا انتخاب شده است.

 1 شکل .)133-132همان: ( استمحله  47داراي 
نواحی، محالت و مراکز  2 شکلو  کاربري اراضی شهر

  دهد.را نشان می هاآن
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  مراکز شهري و محلی (سمت چپ) :2شکل   (سمت راست)کاربري اراضی  :1شکل 
  )1389(مهندسین مشاور آتک، 

                    
  بحث اصلی

ن ساختارهاي سبز شهري و بررسی معیارهاي کال
هاي یـک شـهر براي بررسی قابلیت: در شهرضاها آن

سـاختار سـبز در آن، نیـاز بـه معیارهـایی  اجرايبراي 
براي مقایسـه و ارزیـابی اسـت. ایـن معیارهـا از منـابع 
گوناگون استخراج شـده و شـامل انـدازه فضـاي سـبز 

)، میــزان فضــاي ســبز 1378، مســائلیو  حبیبــی(
)Varese and bertelli, 2001: 17 دسترسی به فضـا ،(
)Nogueira Lopes & Camanho, 2012: 12 ،( فاصـله

از سایر فضاهاي سبز و اتصال به دیگـر فضـاهاي سـبز 
)Stirling Council, 2011: 36-41 است. هر معیار به (

گیــري، در شهرضــا مــورد هــاي انــدازهکمــک شــاخص
  ارزیابی قرار گرفته است.

شهري یکی از فضاي سبز  :فضاي سبز (ابعاد) اندازه
ایـن  ارزیـابیبـراي  .هاي عمده در شهرهاسـتکاربري

 هـاي مسـاحت فضـاي سـبز،شـاخصتوان از می معیار
تغییـرات میـزان فضـاي سـبز و  حداقل قطعه تفکیکی

بـراي بررسـی  استفاده نمود. شهري در چند دهه اخیر
 1294600 ،با در نظر گرفتن مزارع و باغات معیار اول،

را فضاي  شهرضا %) فضاي شهري25مترمربع (بیش از 
% 90 بر اساس مقادیر اسـتاندارد،دهد. سبز تشکیل می

ساختار سـبز، رویکرد در  ،از فضاي شهري قابل سکونت
 کـه)، درحالی81: 1382بذرگر، ( باید فضاي سبز باشد

 در بــویژه ســبز فضــاهاي نامتناســب توزیــع و کمبــود

در بررسـی  .مشـهود اسـتدر شهرضـا  محلـی مقیاس
هـاي ، در میـان محلـه2شاخص دوم، بر اساس جدول 

هکتار بوده که  3/3موجود، حداقل قطعه سبز تفکیکی 
با توجه به مقادیر استاندارد (مقدار مطلوب فضاي سـبز 

 ,Stirling Councilهکتار)، مطلـوب اسـت ( 1محلی: 

اي، چهـار فضـاي هاي ناحیه). از نظر بوستان36 :2011
هـاي موجود در شهرضا هر یک به مساحتي سبز شهر

هـا از هکتار هستند که فقط یکی از آن 25و  16، 6، 2
 8-6اي: کی (مقـدار مطلـوب ناحیـهحداقل قطعه تفکی

). در شـاخص سـوم، Ibid.: 37هکتار) کوچکتر اسـت (
 در شـهري، سـبز فضـاي میـزان تغییـرات گیرياندازه
 افـزایش درصد اساس برو  شده انجام ساله 5 هايدوره

 بـود خواهند نامطلوب یا مطلوب ،فضاي سبز کاهش یا
% قابل قبول؛ بیش 20-10% فضاي سبز: فقیر؛ 10(زیر 

ــوب)20از  ــاران، ( % مطل ــدي و همک  ).87: 1386محم
هکتـار  20خیـر سـال ا 5 طیدهد ها نشان میبررسی

و  درصـدي و مطلـوب) 25(افزایش  فضاي سبز شهري
(افـزایش  هکتار فضـاي سـبز 16سال اخیر  10-5بین 
 اضـافه شـده اسـت. ضابه شهردرصدي و مطلوب)  23

ولی در یکسال گذشته فضاي سبز شاخصـی بـه شـهر 
اضافه نشده و از این نظر شهر در یکسال گذشته فقیـر 

هـاي معیـار انـدازه فضـاي شاخص 3جدول بوده است.
براســـاس روش  هـــاســـبز در شهرضـــا و تحلیـــل آن

  دهد.را نشان می دهی لیکرت مقیاس
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  هامحالت و میزان فضاي سبز آن: 2جدول 
  مساحت فضاي سبز (هکتار)  مساحت محله (هکتار)  محله

  تاریخی
  %) 30( 9/3  13  1 خندق

  %) 65( 8/7  12  کوچ کمال
  %) 30( 9/3  13  2خندق   قدیمی

  
 هامحالت و میزان فضاي سبز آن :2جدول 

  مساحت فضاي سبز (هکتار)  مساحت محله (هکتار)  محله

  جدید

  %) 30( 8/13  46  عرش آباد
  %) 32( 44/5  17  شهرك جانبازان

  %) 30( 4/5  18  )1امیرآباد (فاز 
  %) 30( 3/3  11  )2امیرآباد (فاز 

  %) 30( 2/7  24  پانصد دستگاه
  %) 65( 8/7  12  پاسداران  خرد محالت

  1389مشاور آتک، مهندسین منبع: 
  

  دهی لیکرتبر اساس روش مقیاس هازه فضاي سبز در شهرضا و تحلیل آنهاي معیار انداشاخص :3 جدول
  امتیاز  شهرضا  مقدار استاندارد  شاخص  معیار

(اندازه (ابعاد) فضاي سبز 
حبیبی
و  

مسائلی
 ،

1378
  )81: 1382بذرگر، (مساحت فضا   )

نسبت مساحت فضاي ساخته شده به 
  % 90باز سبز بیش از  فضاي

  %50کمتر از 
  فضاهاي محلی نیز کافی نیست.

2  

، 0در  هاي سبز اندازه سایت تغییر
   گذشتهسال  10و  5، 1

  % فضاي سبز: فقیر10زیر 
  % قابل قبول10-20

  % مطلوب20باالي 

  % 10یک سال اخیر: زیر 
  % 24سال اخیر:  5
  % 45سال اخیر:  10

4  

  5/0واحد همسایگی   (هکتار)حداقل قطعه تفکیکی 
  8-6ناحیه اي /  1محله اي 

  هکتار 3/3محله اي: 
  هکتار 6و  2ناحیه اي: 

3  

  
دومـین معیـار : میزان فضاي سبز شهري (نسـبی) 

ضـاي کالن براي ارزیابی ساختار سبز شهري، میـزان ف
هاي سـرانه کـل سبز شهري است که به کمک شاخص

فضاي سبز، سرانه براي هـر نفـر و مقـدار فضـاي سـبز 
در شهرضـا، مســاحت شــود. گیــري مـیانـدازه شـهري
ربـع بـا متـر م 287900 و شـهري محلـی هايبوستان
ــوده و  9/2ســرانه  ــه خــود  %5/2ب از ســطح شــهر را ب

بـا در ، شـاخص اولدهد. بـراي محاسـبه اختصاص می
 باغـات،کمربنـد سـبز، هـا، سـرانه بوسـتان نظر گرفتن

سـرانه کـل هـا و ارتفاعـات، فضاي سبز مسیلو  مزارع
متر مربع براي هـر  30فضاهاي سبز در شهرضا برابر با 

 25-20با توجه بـه اسـتانداردهاي موجـود ( بوده ونفر 

زیست پایدار مطلوب اسـت ، براي یک محیطمتر مربع)
 سـرانه مطلـوب ساختار سبز شهري بـا در رویکردولی 
. یکـی از باشـدنمـی مطلـوبهر نفر،  مربع برايمتر 60

جاد فضاهاي سبز محلـی دالیل این امر عدم توجه به ای
چند کمبود فضاهاي سبز بـا مقیـاس هردر شهر است؛ 

شـدت شهرضـا بـه در مناطق مرکزي شـهر نیز شهري
ر امـري توجه است. وجود تراکم زیاد در مرکز شـهقابل

هـاي جدیـد افـزایش بدیهی است ولی به کمـک روش
اســتفاده از فضــاهاي ســبز  ســطح ســرانه ســبز ماننــد

توان این کمبود را به راحتی جبـران نمـود. عمودي می
سـرانه فضـاهاي سـبز شـهري در شهرضـا را  4 جدول

  دهد.نشان می
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  سرانه فضاهاي سبز شهري :4جدول 
  درصد  سرانه  مساحت (متر مربع)  کاربري

  5/2  9/2  287900  سبز (بوستان)فضاي 
  5/3  51/2  249400  حرایم و فضاي سبز حفاظتی

  2/14  19  188700  باغات و اراضی کشاورزي
  4/2  62/1  161200  هاي موجودمسیل

  4/2  1/4  407400  ارتفاعات
  25  13/30  1294600  مجموع

  1389منبع: مهندسین مشاور آتک، 
  

، بایـد از سـرانه فضـاهاي شاخص دومبراي ارزیابی 
عـدم وجـود  3جـدول  ولـی ،سبز محلی کمک گرفـت

دهـد. بز در اکثر محالت شهر را نشـان مـیفضاهاي س
 دهـد کـه فضـاهاي سـبزنشان می ارزیابی این شاخص

شـکیل % از مساحت محـالت شـهر را ت5/0تنها  محلی
ـــرانه داده و ـــا  س ـــر ب ـــی براب ـــبز محل ـــاي س  5فض
ب محلـی برابـر (مقدار مطلو مترمربع خواهد بود سانتی

مجمـوع مسـاحت فضـاهاي . باشد)مترمربع می 4-2با 
اسـت و هکتـار  50سبز با مقیاس شهري تقریبا برابر با 

ــا  ــر ب ــر اســاس جــدول متر 5/4ســرانه آن براب ــع ب مرب
بـراي . باشـدمـیمطلـوب مربـع) متر 6-3(استانداردها 

ــن شــاخصزار ــابی ای ــ ی ــه دا شــهرابت ــع ب ــاي مرب  1ه
، اگـر ایـن شـودمـیتقسـیم  )3 شـکل( مربعیکیلومتر

ها شامل باغات باشد، فضاي سبز مطلـوب در هـر مربع

ربع شامل باغات نباشد، فضـاي % و اگر م70-60، مربع
 Pauleit andباشـد (% می45-30طلوب در آن، سبز م

Duhme, 2000: 15( 1 هـــايمربـــع. از میـــان 
%) 55مربـع ( 40، کننده شهرضـاکیلومترمربعی تقسیم

 %)28( هـااز آن قطعه 21باشد و می باغاتبرگیرنده در
و در نتیجه داراي میزان فضاي سبز شهري  %70داراي 

اي کـه شـامل باغـات قطعه  32باشد و در مطلوب می
درصد فضـاي  40یک از قطعات داراي باشند، هیچنمی

فضـاهاي خوبی کمبـود شاخص بهباشند. این سبز نمی
ر از دهـد و شـهسبز در درون بافت شهري را نشان می
 5جـدول  باشـد.نظر این شـاخص بسـیار ضـعیف مـی

هاي معیار میزان فضاي سبز شهري در شهرضا شاخص
دهـی لیکـرت را  و تحلیل آن بـر اسـاس روش مقیـاس

  دهد.نشان می
  

  دهی لیکرتضا و تحلیل آن بر اساس روش مقیاسهاي معیار میزان فضاي سبز شهري در شهرشاخص :5جدول 
  امتیاز  شهرضا  مقدار استاندارد  شاخص  معیار

میزان فضاي سبز 
شهري (نسبی) 

 
)

V
arese and bertelli, 

2001
(  

سرانه کل فضاي 
 (سعیدنیا،سبز 

1382:83(  

  زیست پایدارمترمربع براي محیط 20-25
  مترمربع براي ساختار سبز شهري 60

  3  متر مربع 30

سرانه براي هر 
  مربع)نفر (متر

  6-3اي / ناحیه 4-2اي  / محله 3-1واحد همسایگی 
  مربعمتر سانتی 5اي: حلهم

  مربعمتر 5/4اي: ناحیه
5/2  

  
 دهی لیکرتمقیاسهاي معیار میزان فضاي سبز شهري در شهرضا و تحلیل آن بر اساس روش شاخص -5جدول ادامه 

  امتیاز  شهرضا  مقدار استاندارد  شاخص  معیار

میزان فضاي سبز 
(شهري (نسبی) 
V

arese and 

bertelli, 2001
مقدار فضاي سبز   )

)Pauleit and 
Duhme, 2000: 

15(  

  کیلومتر مربعی: 1هاي تقسیم شهر به مربع
  اگر مربع شامل باغات باشد: فضاي سبز 

  %70-60مطلوب 
شامل باغات نباشد: فضاي سبز اگر مربع 

  %45-30مطلوب:

% 70-60% از قطعات داراي باغ53
  فضاي سبز دارند.

  هیچ یک از قطعات بدون باغات، 
  % فضاي سبز ندارد. 30-40

2  
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  بندي شهر، رصد) فضاي سبز در تقسیممقدار (د :3 شکل

  1389 آتک، مشاور مهندسین بر اساس نقشه
  

ارزیـابی  مهمهاي معیاردسترسی، از : دسترسی به فضا
 اسـب فضـاهاي سـبزتوزیع مت ومطلوبیت ساختار سبز 

دسترسـی ؛ )1: 1390صابري و همکاران، ( استشهري 
دسترسی بـه فضـاي  و شعاع به فضاي باز چند منظوره

 .هسـتندهاي ارزیابی ایـن معیـار  از جمله شاخص سبز
باید دیـد آیـا همـه محـالت  شاخص اول،براي ارزیابی 

یا یـک فضـاي هکتاري  2داراي یک فضاي باز حداقل 
. نقشـه خیـرمربعـی هسـتند یـا متر 400بازي مجهـز 
کـه  دهـدنشان می) 4 شکل( شهر محلی فضاهاي سبز

فضـاي محلـی دسترسـی  چنین ک از محالت بهیهیچ
 شـکل، همانطور که بررسـی شاخص دوماز نظر  .ندارند

 محلـه شـهري، 70دهد، از میاننشان می 2و جدول  4

مورد داراي فضاي سبز محلی هستند و بـیش از  9تنها 
% از ساکنان شهر به فضـاي سـبز شـهري و محلـی 65

هـر چنـد بلوارهـا بـه عنـوان  دسترسی مطلوب ندارند؛
کریدورهاي سبز در مقیاس کالن بین فضاهاي شـهري 

کننـد اغات حاشیه شهر ارتبـاط برقـرار مـیبو مزارع و 
ولی میان فضاهاي سبز شهري و محلی ارتباط فضـایی 

شعاع دسترسی بـه فضـاهاي  5 شکلسبز وجود ندارد. 
 6 جـــدول و ســـبز شـــهري و محلـــی را در شهرضـــا

 شهرضـا در سبز فضاي به دسترسی معیار هاي شاخص
 لیکـرت را دهـیمقیـاس روش اسـاس بـر آن تحلیل و

  دهد.نشان می

  

  دهی لیکرتضا و تحلیل آن بر اساس روش مقیاسهاي معیار دسترسی به فضاي سبز در شهرشاخص :6جدول 
  امتیاز  شهرضا  مقدار استاندارد  شاخص  معیار

دسترسی
به 

 
فضاي
 

سبز
 )

N
ogueira Lopes &

 

Cam
anho, 2012: 12

(  

 باز فضاي به دسترسی
  چندمنظوره

 یا و موجود باز فضاي یک به دسترسی
 بازي فضاي یا هکتاري 2 حداقل جدید

  باشد. مترمربعی 400 مجهز

اي داراي چنین فضاي سبز هیچ محله
  باشد.محلی نمی

1  

شعاع دسترسی به فضاي 
  سبز

  300-250واحد همسایگی 
  550- 300اي محله
  750-650اي ناحیه

و % از فضاهاي شهري  65بیش از 
  محلی به فضاي سبز دسترسی ندارند.

2  

دسترسی مطلوب به مراکز 
خدماتی و فضاهاي سبز 

  )275: 1386بحرینی، (

 مسائلی، و حبیبی(متر  400 -300
1378.(  

محله و خرد  62محله از میان  9فقط 
-%) داراي فضاي سبز محلی14محله (

  اند.
1  

حبیبی و (مراتب سلسله
  )104: 1378مسائلی، 

  کیفیشاخص 
مراتب فضایی سبز عدم وجود سلسله

  بین مراکز محلی و شهري
1  
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  محالت داراي فضاي سبز محلی (سمت راست) :4شکل 
شعاع دسترسی به فضاي سبز (سمت چپ) بر اساس  - 5شکل 

 آتک، مشاور مهندسین نقشه طرح بازنگري طرح تفصیلی،
1389  

  
فاصله فضاهاي سبز از یکـدیگر، : فاصله از سایر فضاها

یکی از معیارهاي ارزیابی وضعیت ساختار سبز شـهري 
 جـدایی/ اتصـال گیريبه معناي اندازه معیاراین است. 

چه در ایـن بررسـی ایـن آن. است شهري سبز فضاهاي
بز محلـی و اهمیت دارد، فاصله بین فضـاهاي سـ معیار

ها با سایر فضاهاي شهري اسـت نوع ارتباط و اتصال آن
)Venn, 2001: 7-8.(  ــار، از ــن معی ــی ای ــراي بررس ب

ترین فضاي سبز و فاصله هر فضا تا نزدیکهاي شاخص
 بـراي .شـود مـیفاصله بین مراکز سبز محلی اسـتفاده 

در دو مقیـاس مـوزائیکی  روش از ،شاخص اول بررسی
کـالن، کلیـه  مقیاسدر  .شوداستفاده میکالن و خرد 

شهري، محلی، باغات و مزارع در دسته فضاي  فضاهاي
ترین فضاي سبز سبز جاي گرفته و دسترسی به نزدیک

ــبه  ــواع فضــا محاس ــاوت ان ــرفتن تف ــدون در نظــر گ ب
ــی ــردد. م ــن روش، گ ــهر  در ای ــس از تقســیم ش ــهپ  ب
 فضـاي تـا فاصـله، میانگین کیلومترمربعی 1 هاي مربع
 مطلوبیـت درصد و گیرياندازه در هر مربع محلی سبز
کـل محـدوده . )6 شکل( شودمی مشخص شاخص این

جـاي  یمربعکیلـومتر 1قطعـه  56 در ضاخدماتی شهر
ــت  ــداد گرف ــن تع ــه از ای ــه) داراي  19% ( 34ک قطع
ترین فضاي محلی بودنـد. ترین فاصله تا نزدیک مطلوب
را ها و درصـد قطعـات بندي رنگنحوه درجه  7جدول 

 شکلو  7بررسی جدول  دهد.نشان میها در این نقشه
قطعاتی با فاصله مطلوب تا  چنددهد که هرنشان می 6

یشـترین درصـد را بـه خـود ترین فضاي سبز، بنزدیک
ان قطعات با فاصله ضعیف دهند، ولی میزاختصاص می

توجه است. بررسـی ایـن شـاخص در مقیـاس  نیز قابل
خـوبی نشـان رد، کمبود فضاهاي سـبز محلـی را بـهخُ

مـزارع و  د. در این روش، فضاهاي سـبز شـهري،ده می
تـرین نزدیـک 7 شـکلشـوند. باغات درنظرگرفته نمـی

اي را بـه روش مـوزائیکی فاصله تا فضاهاي سبز محلـه
% از  16کنـد کـه تنهـا هد و مشـخص مـیدنشان می

متر) بـه  500قطعات داراي دسترسی مطلوب (کمتر از 
ز شهري فضاي سبز محلی هستند که براي ساختار سب

 7و  6 هـايشکلدر واقع مقایسه  باشد.نمی قابل قبول
دهنــده کمبــود شــدید فضــاهاي ســبز عمــومی نشــان
  اي بویژه در مرکز شهر و محالت تاریخی است. محله

ر اسـاس مقـادیر اسـتاندارد بررسی شاخص دوم بـ
که فاصله فضاهاي سبز محلی، کمتـر  کندمشخص می

متر قابل قبول و  1000-500متر مطلوب، بین  500از 
 ,Stirling Councilکیلومتر ضـعیف اسـت ( 1بیش از 

محله داراي  9، 8 هايشکل). با توجه به 36-41 :2011
فضاي سبز، از نظر فاصله دسترسی ساکنان به فضـا در 

حلـه شـهر فضـاي م 54شرایط مطلوب قرار دارنـد امـا 
. با گسترش کریـدورهاي سـبز بـین ندارندسبز محلی 

محلی، ساختار سـبز منسـجم و مطلـوبی فضاهاي سبز 
گردد. از نظـر ایـن شـاخص، در سرتاسر شهر ایجاد می

باشند. محالت شهر داراي وضعیت مطلوب نمی% از 87
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هاي معیـار فاصـله از سـایر فضـاهاي شاخص 8جدول 
ـــاس روش ســـبز در شهر ـــر اس ـــل آن ب ـــا و تحلی ض

  دهد.دهی لیکرت را نشان می مقیاس

  
  بررسی شاخص فاصله هر  فضا تا نزدیک ترین فضاي سبز :7جدول 

  میزان مطلوبیت  درصد قطعات  فاصله تا نزدیکترین فضاي سبز (متر)
  مطلوب  قطعه) %19 ( 34  304 - 118
  نسبتا مطلوب  قطعه) %10 ( 18  401 - 304
  قابل قبول  قطعه) %6 ( 11  520 - 401
  نسبتا ضعیف  قطعه) %6 ( 11  708 - 520
  ضعیف  قطعه) %15 ( 26  908 - 708

  Barbosa et. Al (2007, 187-195) منبع: نگارنده برگرفته از 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  ترین فضاي سبز (سمت راست)فاصله تا نزدیک :6شکل 
ترین فضاي سبز محلی (سمت چپ)، فاصله تا نزدیک :7شکل 

 مشاور مهندسین، طرح تفصیلیبر اساس نقشه طرح بازنگري 
  1389 آتک،

  
  دهی لیکرتضا و تحلیل آن بر اساس روش مقیاسهاي معیار فاصله از سایر فضاهاي سبز در شهرشاخص :8جدول 

  امتیاز  شهرضا  مقدار استاندارد  شاخص  معیار

فاصله از سایر فضاها 
  

)
Stirling C

ouncil: 2011, 36-41
ترین فاصله تا نزدیک  )

(شهري و  فضاي سبز
  محلی)

  متر: نسبتا مطلوب 401-304/  متر: مطلوب 118-304
  متر: نسبتا ضعیف 708-520/  متر: قابل قبول 401-520

  )Barbosa et. Al, 2007: 187-195( متر: ضعیف 708-908

  %: مطلوب 34
  % نسبتا مطلوب 18

  % قابل قبول 11
  % نسبتا ضعیف 11

  % ضعیف 26

2  

فاصله تا نزدیک ترین 
  فضاي سبز (محلی)

  متر 500حداکثر فاصله: 
% قطعات داراي دسترسی  16

  مطلوب هستند
1  

فاصله بین مراکز سبز 
  محلی

  متر: مطلوب 500زیر 
  متر: قابل قبول 500-1000

  کیلومتر: ضعیف 1بیش از 

متر  500% محالت: فاصله زیر  13
  تا فضاي سبز محلی

 1% محالت: فاصله بیش از  87
  فضاي سبز محلیکیلومتر تا 

1  
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میزان  معیاراین : اتصال به دیگر فضاهاي سبز
، از ي سبزهاها و پهنهپیوستگی و ارتباط بین کانون

(ترجیحا سبز) را نشان داده و میزان  طریق کریدورها
جاد ساختار سبز انسجام فضاهاي سبز شهري براي ای

براي ارزیابی این معیار از  نماید.مطلوب را مشخص می
هاي تعداد فضاهاي سبز مرتبط با یک فضا از شاخص

براي . شودمیطریق کریدورها و پیوستگی استفاده 
، ارتباط فضاهاي سبز محلی، شاخص اولبررسی 

مشخص شهري و پهنه باغات و مزارع بر روي نقشه 

 ارتباطی ،بین مراکز محلی موجود ارتباط. البته شود می
دورهاي سبز از طریق کری سبز فضاهاي میان منسجم
ا نبوده و تنها کریدورهاي سبز شهر، بلوارها هراهیا پیاده

 شکل. باشندهاي اصلی با درختکاري لبه میو خیابان
اي محلی و تعداد فضاهاي مرتبط با فضاه 9و جدول  9

ي دهد. بر اساس استانداردهاشهري موجود را نشان می
ارتباط،  5تا  3ارتباط، ارتباط ضعیف،  2تا  1، موجود

ارتباط، ارتباط مطلوب  5ارتباط قابل قبول و بیش از 
است.

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

ارتباط فضاهاي سبز (سمت راست)، بر اساس نقشه  -9شکل   فاصله بین مراکز سبز محلی (سمت چپ) - 8شکل 
  1389 آتک، مشاور تفصیلی، مهندسینطرح بازنگري طرح 

  
  تعداد فضاهاي مرتبط با فضاهاي سبز :9جدول 

شماره 
  فضا

  تعداد ارتباط  شماره فضا  تعداد ارتباط  شماره فضا  تعداد ارتباط  شماره فضا  تعداد ارتباط

1  2  8  6  15  3  22  1  
2  4  9  7  16  4  23  3  
3  5  10  6  17  3  24  4  
4  6  11  6  18  3  25  3  
5  1  12  1  19  1  26  4  
6  7  13  2  20  1      
7  1  14  2  21  1      
  

کــه  دهــدنشــان مــی 9بررســی اطالعــات جــدول 
فضاهاي مزروعی و باغاتی که بوسـیله بلوارهـاي شـهر 

انـد ي سبز مصنوع) به یکدیگر متصـل شـده(کریدورها
یگر فضـاهاي سـبز هسـتند. داراي بیشترین ارتباط با د

توجه این است که اکثر فضاهاي سبز محلـی نکته قابل

فضـاي سـبز محلـه  بـا غالبـا وفقط داراي یک ارتباط 
فضـاهاي  ،کـه بیشـتر ،% از فضـاها38. هسـتندمجاور 

% 38شـوند داراي ارتبـاط ضـعیف، محلی را شامل مـی
% داراي ارتبـاط مطلـوب 24ول و داراي ارتباط قابل قب

ارتبـاط مطلـوب بـین مـزارع و باغـات از  کهباشند  می
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طریق بلوارهاي سبز برقـرار شـده اسـت. بررسـی ایـن 
شاخص نیز مانند موارد قبل بر کمبـود فضـاهاي سـبز 
محلی و نبود کریدورهاي سبز ارتبـاطی بـین مراکـز و 

شـاخص وضـعیت  1 نمـودارهاي سبز تاکید دارد. پهنه
نشـان  تربه تعداد فضاهاي مرتبط از طریق کریدورها را

  دهد.می
وجــود تــداوم و  بایــد، شــاخص دومبــراي ارزیــابی 

 شـاخصارتباط بین مراکز را مد نظر قرار داد. هر چند 
پیوستگی به معناي وجود ارتباط بین فضاهاسـت ولـی 
در ســاختار ســـبز شــهري ایـــن ارتبــاط از طریـــق 

. تنهـا کریـدورهاي سـبز برقرار اسـتکریدورهاي سبز 
اي اصــلی بــا هــو خیابــان شــهري در شهرضــا، بلوارهــا

مسـیر رودکنـاري شـمال  و هاي درختکـاري شـده لبه
 بـراي ارتبـاط فضـاهاي محلــی و دغربـی شـهر هسـتن

در بسـیاري از  کـه بینی نشده اسـتشپیکریدور سبز 
بـه  دهنـده،ارتباط مراکز از طریـق معـابر اتصـال موارد

بـراي ایجـاد پیوسـتگی قابـل قبـول  ،دلیل فاصله زیاد
% از پیوسـتگی را ارتباطـات 50 ر شهرضـا،دباشد. نمی

لـی بوجـود % را ارتباطات خـرد مح50کالن در شهر و 
در مقیـاس کـالن، چـارچوب سـاختار سـبز  آورند.می

کـه ایـن طـورينسبتا مطلوبی در شهرضا وجود دارد به
% پیوسـتگی در سـطح کـالن را 40ارتباطات بـیش از 

ن مراکـز آورند، اما در سطح خرد و ارتباط بی بوجود می
؛ چـون عـالوه بـر اینکـه ضعیف استمحلی، پیوستگی 

ــا  ــی 12تنه ــبز محل ــاي س ــهر از فض ــالت ش % از مح
برخوردارند، از این میان تنها پیوستگی و ارتباط میـان 

محله برقرار است، این ارتباطات هیچ یـک از طریـق  5
پیوستگی بین فضاهاي محلی  نبوده وکریدورهاي سبز 

 10جـدول  باشـد.% مـی5با شرایط موجـود، کمتـر از 
هاي معیار اتصـال بـه دیگـر فضـاهاي سـبز در شاخص

دهـی اسـاس روش مقیـاس بـر را شهرضا و تحلیـل آن
  دهد.لیکرت را نشان می

  
  دهی لیکرتفضاهاي سبز در شهرضا و تحلیل آن بر اساس روش مقیاسهاي معیار اتصال به دیگر شاخص :10جدول 

  امتیاز  شهرضا  مقدار استاندارد  شاخص  معیار

اتصال به دیگرفضاهاي سبز
  

 )
Stirling C

ouncil, 2011: 36-41
تعداد فضاهاي سبز   )

مرتبط از طریق 
  کریدورها

  : بدون ارتباط0
  ارتباط ضعیف 1-2

  : ارتباط قابل قبول3-5
 : ارتباط مطلوب5 بیش از

  % فضاها با ارتباط ضعیف 38
  % فضاها با ارتباط قابل قبول 38

  % فضاها با ارتباط مطلوب 24
3  

  پیوستگی
)Mumford, 1970: 

480.(  

  تداوم، استمرار، رابطه بین عناصر
)Krier, 1979: 15-16(  

مراکز سفر مرتبط (اتصال مراکز سکونتی، تجاري، 
مرکز شهر، مراکز محلی در حمل و نقل عمومی، اداري، 

  قالب شبکه سبز پیوسته)

% پیوستگی از طریق بلوارهاي  40
  شهري

% پیوستگی از طریق کریدورهاي 5
  حلیمغیرسبز 

2  

  
  بنديجمعها و تحلیل یافته

معیارهـاي هـاي ارزیـابی در کل، مقایسـه شـاخص
گانـه سـاختار سـبز شـهري در مقیـاس کــالن در پـنج

بتا بـاالي شهرضا، نشان داد کـه بـا وجـود درصـد نسـ
دلیل قرارگیري باغات و مزارع فضاهاي سبز در شهر، به

در اطراف آن، و نیز سرانه نسبتا مطلـوب فضـاي سـبز 
شهري (و نه محلی)، شهر از نظر داشتن فضاهاي سـبز 

دلیل مطلوب نبـودن اکثـر  و استمحلی بسیار ضعیف 
هـاي ارزیـابی شـده نیـز، نبـود فضـاهاي سـبز شاخص

شهري قابل استفاده براي تفریح و گذران اوقات فراغت 
شهروندان در مراکز محلی و مرکز شهر است که باعـث 

-سـانتی 5فضاي سـبز محلـی در شهرضـا  شده سرانه
فضاي سبز شـهري و  4مترمربع باشد! هر چند با ایجاد 

شـهري  سال اخیر، میزان فضاهاي سـبز 10طی پارك 
توجه به نیاز به این فضاها افزایش یافته است، ولی عدم

ــه  ــاکنان ب ــوب س ــی، دسترســی مطل ــاس محل در مقی
فضاهاي سبز محلی را با مشـکل مواجـه سـاخته و بـه 
نوعی باعث کاهش سرزندگی در محالت شهرضا شـده 

حاشـیه هـاي هر چند وجود بلوارها و درختکاري است.
هاي اصلی شهر، به عنوان کریـدورهاي سـبز در خیابان

هاي سـبز ن براي برقراري ارتباط میان پهنهمقیاس کال
هاي شهري عمل مزارع و باغات در حاشیه شهر و پارك
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ها میان مراکز محلی و کنند، ولی عدم وجود سبزراهمی
مراکز سبز محلی، باعث عدم وجود انسجام در مقیـاس 

سبز شهري در شهرضا شـده اسـت. بـراي خرد ساختار 
ر سـبز، بایـد پـس از تبدیل شهرضا به شهري با ساختا

شـهري  هاي سبزها و کانونرها، کریدوساماندهی پهنه
ه ایجـاد در مقیاس کالن، در مقیاس خرد نیـز اقـدام بـ

ها نمود دهنده آنهاي اتصالمراکز سبز محلی و سبزراه
ي انسجام برقـرار و میان ساختار سبز خرد و کالن شهر

هاي کالن سـاختار سـبز وضعیت معیار 10 شکلنمود. 
طـور هـاي مربوطـه را در شهرضـا بـهشهري و شاخص
، آیـدبرمی شکلطور که از همان دهد.خالصه نشان می

هـاي سـبز توان گفت، به جز شاخص افزایش سایتمی

اخیر، هیچ یک از معیارها به میزان قابل  طی چند دهۀ
هـاي قبول از نظر دستیابی به میزان استاندارد شـاخص

انـد. شـهر از نظـر ساختار سـبز شـهري دسـت نیافتـه
دسترسی به فضاهاي سـبز توسـط شـهروندان، فاصـله 

ها، مقدار بز از یکدیگر و میزان پیوستگی آنفضاهاي س
باشد. از ایـن رو ندازه فضاهاي سبز داراي کمبود میو ا

پـس از امتیـازدهی معیارهــاي کـالن بـه کمــک روش 
AHP ــرم ــه کمــک ن ــزار و ترســیم نمودارهــا، ب  GISاف
یابی بهینه براي فضـاهاي سـبز شـهري و محلـی  مکان

، مقایسـه و امتیـازدهی 11 ته است. جدولصورت گرف
دهد.گانه ساختار سبز شهري را نشان می 5معیارهاي 

  

  
  استاندارد مقادیر با شهرضا در جدید شهري سبز ساختار کالن هايکیفیت مقایسه :10شکل 

  
  گانه ساختار سبز شهري 5مقایسه و امتیازدهی معیارهاي : 11جدول 

  امتیاز وزنی  امتیاز  وزن  معیارها
  39/0  13/0  3  سبز فضاي اندازه

  60/0  15/0  4  میزان فضاي سبز
  11/1  22/0  5  دسترسی به فضاي سبز

  10/1  22/0  5  سایر فضاهافاصله از 
  25/1  25/0  5  اتصال به دیگر فضاهاي سبز

  
دهـد، معیارهـاي نشان می 11همانطور که جدول 

فضــاهاي ســبز از دسترســی بــه فضــاي ســبز، فاصــله 
ها داراي ارزش بیشتري نسـبت بـه یکدیگر و اتصال آن

ــن رو در دو م ــر اســت. از ای ــار دیگ ــه 11شــکل عی ، ک
انـد، دهفضاهاي سبز در ساختار سبز شهري جانمایی ش

تعیین مکان فضـاهاي سـبز محلـی اهمیـت بیشـتري 
. سپس این فضاهاي سبز در نقشه سازمان فضایی دارند

از  )12شهر با توجه رویکرد ساختار سبز شهري (شکل 
ـــدوره ـــق کری ـــی طری ـــا) و محل اي شـــهري (بلواره

  اند.صل شدهها) به یکدیگر مت راه (پیاده
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  GISافزار به کمک نرم -و AHPجانمایی فضاهاي سبز شهري با استفاده از روش : 11شکل 
  
  

  
  سازمان فضایی پیشنهادي شهر با رویکرد ساختار سبز شهري :12شکل 

  
 پژوهش، باید گفت راستاي دستیابی به هدفدر 

عنوان شهري که از نظر مساحت و سرانه شهرضا، به
قرار دارد،  فضاي سبز شهري در شرایط نسبتا مطلوبی

ي دلیل عدم توزیع مناسب این فضاها، کمبود فضاهابه
ها، با مشکل نبود سبز محلی و ارتباط سبز میان آن

جا که یکی از م در ساختار سبز روبروست و از آنانسجا

انسجام،  ها براي برقراريحلترین راهترین و ممکنبه
محیطی در شهر، استفاده از ضمن ایجاد پایداري زیست

رویکرد ساختار سبز در شهرها است، به ارزیابی شهرضا 
با محاسبه  از نظر معیارهاي این دیدگاه پرداختیم.

میانگین امتیاز هر معیار در شهرضا باید گفت شهرضا 
ارها در شرایط نزدیک به قابل قبول از نظر تمامی معی
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قرار دارد ولی از شرایط مطلوب فاصله زیادي دارد. 
همانطور که گفته شد، نقطه ضعفی که باعث شده 
شهرضا از نظر معیارهاي کالن ساختار سبز شهري در 
شرایط مطلوبی قرار نداشته باشد، عدم وجود فضاهاي 

در مقیاس خرد و  سبز محلی در شبکه سبز شهري
ها براي ارتباط آن با شبکه سبز عدم وجود سبزراه

 معیارهاي بررسی از پسشهري در مقیاس کالن است. 
 جایگاه تعیین و شهرضا در شهري سبز ساختار کالن
 نیاز ترینمهم که شد مشخص معیارها، این نظر از شهر
 است محلی سبز فضاهاي افزایش حاضر، حال در شهر
 و سبز فضاهاي کمبود مشکل توانمی آن کمک به که

 در بویژه شهرضا شهري سبز ساختار دررا  انسجام نبود
 طراحی براي دید باید حال. نمود برطرف ردخُ مقیاس
 هاییکیفیت چه شهرضا، در محلی سبز فضاهاي چنین

 در محیطیزیست پایداري هم تا گیرد قرار مدنظر باید
 هاکیفیت این هم شود، تضمین شهري سبز فضاهاي
 سبز ساختار در موجود شهري سبز فضاهاي مختص
 فضاهاي میان موجود انسجام حال عین در و باشند

 بوجود شهري سبز ساختار از بخشی عنوان بهرا  سبز
  آورند؟

  
  پیشنهادها

براي دستیابی به ساختار سـبز شـهري مطلـوب در 
مقیاس کالن، راهکارهـایی بـراي هرمعیـار در سـاختار 

هـا در نظـر گرفتـه شـده کـه از جملـه آن سبز شهري
  توان به موارد زیر اشاره نمود: می

  معیار اندازه فضاي سبز شهريالف. 
  تخصـیص طراحی فضاهاي سبز در مراکـز محـالت و

 کاربري در محالت شهر این فضاهاي وسیع به
 یجـاد کز شـهر بـا اافزایش سطح فضاهاي سبز در مر

 هافضاهاي سبز عمودي و باغ بام
  معیار میزان فضاي سبز شهري  . ب
 هاي مزارع و باغات جلوگیري از تغییر کاربري پهنه

 هاي مسکونی با ایجاد ضوابط ساخت و سازبه پهنه
 رویه شهر بـا ممانعـت جلوگیري از رشد افقی و بی

هاي سبز ایجاد واحدهاي مسکونی خودرو در زمین
 حاشیه شهر

  معیار دسترسی به فضاي سبزپ. 
 مراتب دسترسی سبز از طریـق طراحـی ایجاد سلسله

  پیوسته کریدورهاي سبز محلی و شهري
  استفاده از مسـیر رودهـاي فصـلی بـه عنـوان مسـیر

 دسترسی ارگانیک بین محالت
  فاصله از سایر فضاهامعیار   . ت
  استفاده از پهنـه باغـات ورودي شـهر بـراي طراحـی

  پهنه اکوتوریسم و جذب و اسکان گردشگر
 اري و بهبود شرایط اسـتفاده طراحی سبز پهنه رودکن

 ساکنان
  معیار اتصال به دیگر فضاهاي سبز  . ث
  طراحی مسیرهاي سبز محلی براي برقـراري ارتبـاط

  سبز بین مراکز سبز محلی و شهري
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