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Abstract

This research can be considered an applied research in case of the goal, and a descriptiveanalytic study, methodologically. The goal of this research was analyzing the spatial
distribution of urban green land usage, in Islamabad-e-Gharb county. The statistical
population consisted 25 ones of experts and specialists in charge of the studied topic in
Islamabad-e-Gharb. The data measurement tool was a questionnaire, designed based on the
research's background and theoretical basis. Also, for analyzing the research data, Analytical
Hierarchy Process Method (AHP) was used. And to assess the spatial distribution of green
space, we emphasized ten indicators that were more important for measuring the spatial
distribution. Results showed that there is a suitable spatial distribution of green spaces, based
on each of the indicators (such as distances from ????, or from the residential units or from
medical centers, etc.). Also, using the overlapping of ten indicators, this result was
reobtained. In a way that, the central and near central zones in the all city orientations of the
final map, were recognized as the best areas for the creating and developing green space, and
almost all the existent green spaces are located in these areas. Therefore, the green spaces in
Islamabad-e-Gharb are evaluated desirable in terms of spatial distribution. Results of this
research may help the urban planners in field of spatial distribution of urban green land
usage, in order of the urban regions' development.
Key Words: Spatial distribution, land use, green space, Analytical Hierarchy Process

Method (AHP), Islamabad-e-Gharb county.
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چکیده
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ روش انجام کار ،توصیفی  -تحلیلی است .هدف این پژژوهش،
تحلیلی بر توزیع فضایی کاربری فضای سبز شهر اسالم آباد غرب و جامعژ آمژاری آن شژام  25نفژر از متصصصژان و
کارشناسان مربوط به موضوع مدنظر است .ابزار اندازهگیری دادهها ،پرسشنامهای است که براساس مبانی نظری و پیشین
پژوهش طراحی شد و برای تجزیه و تحلی دادههای پژوهش ،روش تحلی سلسلهمراتبی( )AHPبه کژار رفژت .بژرای
ارزیابی توزیع فضایی فضاهای سبز بر  10شاخص تأکید شد که برای سنجش توزیع فضایی اهمیژت بیشژتری داشژتند.
نتایج نشان داد براساس هرکدام از شاخص ها ،توزیع فضایی مناسبی در زمین فضاهای سبز با هر نوع شاخص (ازجمله
فاصله از مسی  ،فاصله از واحد مسکونی ،فاصژله از مراکژز درمژانی و )...وجژود دارد همننژین بژا عمژ همشوشژانی
شاخصهای 10گانه نیز چنین نتیجهای به دست آمد به گونهای که محدودههای مرکز و متمای به مرکز در تمامی جهات
شهر در نقش نهایی ،بهترین محدوده ها برای ایجاد و توسع فضاهای سبز شناخته شدند که تقریباً بیشتر فضژاهای سژبز
موجود نیز در این محدودهها قرار گرفتهاند بنابراین فضاهای سبز در شهر اسالمآباد غرب از نظر توزیع فضایی ،مطلوب
ارزیابی میشوند .نتایج این مطالعه به برنامهریزان شهری برای توزیع فضایی کاربری فضای سبز در توسع نواحی شهری
کمک میکند.
واژههای کلیدی :توزیع فضایی ،کاربری ،فضای سبز ،تحلی سلسلهمراتبی ( ،)AHPشهر اسالمآباد غرب.
* نویسنده مسؤول

amininejadr@yahoo.com
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مقدمه
فضاهای سبز شهری ،نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوششهای گیاهی انسژانسژاختانژد کژه بژازدهی
اجتماعی و اکولوژیکی دارند .منظور از بازدهی اکولوژیکی ،زیباسازی بصشهای شهری ،کاهش دمای محژی ،،تولیژد
اکسیژن ،افزایش نفوذپذیری خاک در مقاب انژواع بژارش و ماننژد اینهاسژت و از دیژدگاه حفاتژت محژی ،زیسژت،
فضاهای سبز شهری ،بصش جاندار ساخت کالبد شهر را تشکی میدهند (شکویی.)19 :1373 ،
ازجمله خدمات شهری که امروزه کمبود و توزیع ناعادالن آن در شهرهای کشور ما احساس میشود ،فضای سبز
شهری است .فضاهای سبز به مجموع فضاهای آزاد اطالق میشژود کژه در داخژ محژی،هژای شژهری بژا اهژداف
مشصص برنامهریزی شده اند و عملکرد معینی را بر عهده دارند (محمژدی و همکژاران .)124 :1390 ،در ایژن میژان،
نکت بسیار مهم ،موضوع پراکنش فضای سبز شهری است که در صورت نامناسببودن آن ،ناهنجاریهژای بصژری و
اجتماعی فراوانی دامنگیر شهر و شهروندان و درنهایت تهدیژدی جژدی بژرای مقولژ توسژع پایژدار 1خواهژد شژد
همننین درک نادرست در مکانیابی اینگونه فضاها ،تأثیرگذاری و بهرهگیری از آنها را محدود خواهد کژرد (جژیم و
وندی )8 :2008 ،در مقاب پراکنش مناسب به کاهش آثار زیانبار ردپای اکولوژیکی خواهد انجامید.
پرسش و فرضیة پژوهش
در این پژوهش قصد داریم توزیع فضایی کاربری فضای سبز شهر اسالمآباد غرب را با تکیه بر پرسش اصژلی و
فرضی زیر بررسی کنیم:
توزیع فضایی کاربری فضای سبز شهر اسالمآباد غرب چگونه است؟
پیشینة پژوهش
در زمین کاربری فضای سبز شهری ،مکان یابی ،اهمیت و جایگاه آن در برنامهریزی شهری ،پژوهشهای متعددی
انجام شده است که به بعضی از مهمترین آنها اشاره میشود:
کریمی آذری و همکاران ( )1393در پژوهشی کاربری فضای سبز الهیجان را از نظر کمژی و پراکنژدگی بررسژی
کردند .نتایج بهدستآمده نشان میدهد وضعیت موجود فضای سبز ،پراکنش و توزیع آن در بعضی نواحی نژامطلوب
و با استانداردهای معمولی متفاوت و در بعضی نواحی براساس تصاویر روی نقشه تقریباً خالی از فضای سبز است.
قنبری و همکاران ( )1392در پژوهشی کژاربرد سیسژتم اطالعژات جغرافیژایی ( )GISرا در شناسژایی محلژهای
مناسب برای توسع فضای سبز شهر (نمون موردی :ناحی  5منطق  15کالنشهر تهران) بررسی کردند .نتیجه حژاکی
است توسع فضای سبز شهری در کالنشهر تهران از روند رو به رشدی برخوردار بوده است به طژوری کژه تعژداد
پارک ها در مقیاس همسایگی ،محلی و منطقه ای افزایش یافته است .نکت جالب توجژه توزیژع و پژراکنش نامناسژب
فضاهای سبز عمومی در سطح شهر تهران است بر این اساس در این پژوهش با توجه به توزیع نامناسب پارکهژا و
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فضای سبز ناحی  5منطق  15تهران ،بژا بهژره گیژری از سیسژتم اطالعژات جغرافیژایی و روش ارزیژابی چنژدمعیاری
( ،)AHPمکانهای مناسب برای توسع فضای سبز شهری شناسایی شد.
وارثی و همکاران ( )1387در پژوهشی با موضوع مکانیابی فضای سبز در شهر خرمآباد ،توزیع فضای سبز را در
شهر خرمآباد ارزیابی کردند .آنها رودخانه و زمینهای بایر داخ محدوده را که مالکیت دولتی دارنژد ،بژرای فضژای
سبز مناسب دانستند.
حاتمی و دیگران ( )1394در مقاله ای دربارة مکان یابی بهین فضای سبز شهری در مشهد با بهرهگیژری از الگژوی
 AHPدر محی ،GIS ،روش فازی و با بهکارگیری معیارهای فاصله از کاربریهژای مصتلژت تژالش کردنژد بژه ایژن
مکانیابی دست یابند.
همننین وارثی و دیگران ( )1394برای مکان یابی بهین فضای سبز در شهر نجتآباد از الگوی  ،AHPهمشوشانی
شاخصها در محی GIS ،و از معیارهای فاصله و نزدیکی به بعضی کاربریها بهره بردند.
رستمی و دیگران ( )2015نیز در بررسژی منطقژ  3کرمانشژاه بژرای توسژع پژارکهژا در آن از تحلیژ  AHPو
معیارهای مجاورتی و فاصلهای با بهکارگیری  GISبهره بردند.
عالوه بر اینها ،محمدی و دیگران ( )1390برای تحلی فضایی و مکانیابی پارکهای درونشهری کازرون تقریبژاً
از روشها و معیارهای یادشده در سه منبع باال بهره بردند.
دسای و دیگران ( )2015در جمع بندی حدود  21پژوهش بژین المللژی (بژین سژالهژای  )2014 – 1998دربژارة
فضای سبز شهری ،به این نتیجه دست یافتند که یکی از بهترین الگوهای تشصیص فضای مناسب سبز شهری ،روش
 AHPبا بهکارگیری  GISاست.
مالحظه می شود در این پژوهش ها از دو جهت توزیع فضای سبز بررسی شده است :یکی اثبات توزیع نامناسژب
آن و دیگری مکان یابی جدید آن .در این مقاله تالش شده است با بهرهگیری از هژر دو ،حژالتی تلفیقژی ایجژاد و در
عین حال از شاخصهای مجاورتی و دوری بهره گرفته شود که به طور کلی برای هم کاربریها اعمال شده است.
مبانی نظری
منظور از فضای سبز شهری ،نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوششهای گیاهی انسانسژاخت اسژت کژه
هم واجد بازدهی اجتماعی و هم واجد بازدهی اکولوژیکی است (سعیدنیا.)29 :1379 ،
فضاهای سبز شهری ،بصشی از فضاهای باز شهریاند که عرصههای طبیعی یا بیشژتر مصژنوعی آن زیژر پوشژش
درختان ،درختنهها ،بوتهها ،چمنها ،گ ها و سایر گیاهانیاند که براساس نظارت و مدیریت انسان بژا درنظرگژرفتن
ضواب ،،قوانین و تصصص های مرتب ،بژا آن بژرای بهبژود شژرای ،زیسژتی و رفژاهی شژهروندان و مراکژز جمعیتژی
غیرروستایی احداث ،حفظ و نگهداری میشوند (دفتر امور فنی و تدوین معیارها.)24 :1380 ،
پارک های شهری ،مهم ترین فضاهای خدماتی در شهرها هستند و نقشی اساسژی را در بهبژود شژرای ،اجتمژاعی،
فرهنگی ،اقتصادی و زیست محیطی نواحی شهری ایفا مژیکننژد .همژانطژور کژه نژواحی شژهری رشژد کژردهانژد و
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پرجمعیت شده اند ،جوامع انسانی به نقش و ارزش پارک ها و فضاهای سبز پژی بژردهانژد بنژابراین خژ،مشژیهژای
مصتلفی برای مکان یابی و توزیع بهین آنها در محی،های شهری ابداع و به کار گرفته شده اسژت (سژیتپژور:2015 ،
.)26
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش ،توصژیفی  -تحلیلژی اسژت .جامعژ آمژاری
پژوهش شام  25نفر از متصصصان و کارشناسژان مربژوط بژه موضژوع مژدنظر در شژهر اسژالمآبژاد غژرب و ابژزار
اندازه گیری دادهها ،پرسشنامه ای است که براساس مبانی نظری و پیشین پژوهش طراحی شد .روایی پرسژشنامژه را
استادان و کارشناسان مربوطه تأیید کردند و برای تعیین پایایی آن با بهرهگیری از آلفای کرونباخ ،مقدار ضریب آلفای
کرونباخ  0/84به دست آمد .همننین برای تجزیه و تحلی دادههای پژوهش از روش تحلی سلسژلهمراتبژی()AHP
استفاده شد .به منظور بررسی موضژوع پژژوهش بژا روش  ،AHPابتژدا براسژاس منژابع مطالعژاتی نظژر کارشناسژان،
شاخص های مرتب ،و اساسی تر با موضوع در زمین توزیع فضای سبز تعیین و مشصص شد شاخصها عبارتاند از:
فاصله از کاربری تجاری عمده ،فاصله از کاربری مسکونی ،فاصله از مراکز آموزشی ،فاصله از مراکز درمانی ،فاصژله
از مر اکز مذهبی ،فاصله از مراکز فرهنگی ،فاصله از مراکز ورزشی ،فاصله از زمینهای بایر ،فاصله از مراکز مسژی و
فاصله از مراکز اداری  -انتظامی.
در ادامه پس از تعیین شاخصها ،الیه و نقش استانداردشدة مرتب ،با هرکدام ایجاد شد بدین ترتیب کژه پژس از
گردآوری داده های مکانی و همننین دادههای اطالعاتی ادارات و سازمانها در محی ،GIS ،نقشههای هژر شژاخص
تهیه شد .در تهی نقشه ها تابع یا الگوریتم فاصله 1به کار رفت .پس از تهی الیههای هر شاخص ،طبقهبندی آنها انجام
شد .طبقات هر الیه به عنوان سطح دوم ،یعنی میزان فواص براساس هر شاخص است.
پس از این مرحله ،کارشناسان شاخصها و گزینهها را در نرمافزار  Expert Choiceوزندهی کردند .برای عم
وزندهی که در دو سطح ارزشدهی بین شاخصها و ارزشدهی بین گزینههای هر شاخص انجام شد ،نظرات افراد
خبره و مرتب ،با موضوع (برنامهریزان شهری) مدنظر قرار گرفت .برای عم ارزشگذاری از نظرات  25نفر اسژتفاده
شد .عم ارزش دهی کارشناسان بین اعداد  1تا  9اسژت کژه عژدد  ،1کمتژرین ارزش و عژدد  ،9بیشژترین ارزش و
تأثیرگذاری را دارد.
پس از انجام مقایسه های زوجی و ارزش گذاریها ،نتایج در محی GIS ،بر روی نقشهها اعمال شژد و درنهایژت
نقش هر شاخص به دست آمد همننین برای استصراج نقش نهایی نشاندهندة چگونگی توزیع فضای سبز براساس
شاخص ها و گزینههای بهکارگرفته شده ،عم همشوشانی انجام شد .سشس کاربری فضای سبز موجود بژر روی نقشژ
نهایی ق رار داده شد تا وضعیت کنونی آن با وضعیت مطلوب ارزیابی شود.
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جدول :1 -شاخص های مرتبط با موضوع پژوهش
ردیف

نوع شاخص

1

نزدیکی (مجاورت)

2

دوری (غیرمجاورت)

ردیف

شاخص

1

فاصله از مراکز تجاری عمده

2

فاصله از مراکز آموزشی

3

فاصله از مراکز درمانی

4

فاصله از واحد مسکونی

5

فاصله از مراکز مذهبی

6

فاصله از مراکز فرهنگی

7

فاصله از مراکز ورزشی

8

فاصله از مراکز اداری -انتظامی

9

فاصله از مسی

10

فاصله از زمینهای بایر
(منبع :یافتههای پژوهش)1395 ،

محدودة پژوهش
شهرستان اسالم آباد غرب از شمال به شهرستان جوانرود ،از شرق به استان کرمانشاه ،از غرب به شهرسژتانهژای
سرپ ذهاب و گیالنغرب و از جنوب به استان ایالم محدود میشود .فاصل این شهرستان تا مرکز استان  60کیلومتر
و ارتفاع آن از سطح دریا  1335متر است (مهندسین مشاور سبز اندیشه.)2 :1389 ،
شهرستان اسالم آباد غرب در ناحی کوهستانی واقع شده است و آبوهوای معتژدل کوهسژتانی بژا زمسژتانهژای
نسبتاً سرد و تابستانهای معتدل دارد( .طرح توسع راهبردی شهرستان اسالمآباد غرب.)6 :1384 ،
شهر اسالمآباد غرب براساس آخرین سرشماری  ،1390حدود  96هزار و  62نفر جمعیژت داشژته و جمعیژت شهرسژتان
 151هزار و  473نفر بوده است .ک فضای اختصاصیافته به فضای سبز این شژهر حژدود  85هکتژار و سژران فضژای سژبز
شهر  9/4متر مربع است که در مقایسه با استاندارد پیشنهادی سازمان مل (برای هر نفر 20تا  25متژر مربژع) بسژیار کژم اسژت.
در ادامه نقش موقعیت شهر و سشس جدول میزان و انواع فضای سبز موجود در شهر دیده میشود.

شکل :1 -موقعیت جغرافیایی منطقة مطالعهشده
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جدول :2 -آمار کلی فضای سبز شهر اسالمآباد غرب (به متر مربع)
شرح

تعداد

وسعت کل

سطح سبز

سطح سخت

میادین

6

13851

10136

3715

پارکها

16

245413

182341

63069

زمینهای چمن

4

73874

73874

-

باغها و پارکهای جنگلی

2

263338

233338

30000

بلوارها و درختکاریهای پراکنده

17

149620

149620

0

نهالستانها و اماکن تولید گ و گیاه

2

10000

8100

1900

کنارهکاریها

6

20000

20000

0

جمع

-

776096

677409

98684

منبع :شهرداری اسالمآباد غرب1394 ،

تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش
نتایج و وزن نهایی شاخصها (سطح یک)

نتایج مقایسه های زوجی نشان داد بیشترین وزن نهایی مربوط به شاخص فاصله از واحد مسکونی است .درواقژع
شاخص واحدهای مسکونی به دلی میزان اهمیت آن در زمین فضای سبز به عنوان مهمترین شاخص شژناخته شژد.
سشس شاخص فاصله از مراکز تجاری با وزن  0/162قرار دارد .همننین شاخص فاصله از مراکز درمانی و نزدیکژی
فضاهای سبز به این نوع کاربری باعث شده است این شاخص با امتیاز  0/149در رتب سوم اهمیت قرار داشته باشد.
رتب چهار مربوط به شاخص فاصله از مراکز آموزشی با وزن نهایی  0/113است .کژماهمیژتتژرین شژاخصهژا نیژز
فاصله از مراکز مذهبی با وزن  0/024و فاصله از مسی با وزن  0/029است.
جدول ( )3وضعیت ارزش گذاری به دست آمده را برای هریک از شاخصها بیان میکنژد .همننژین بژرای اینکژه
مشصص شود نتایج و ارزشگذاریها درست انجام شدهاند ،نرخ ناسازگاری شاخصها نیز محاسبه شد کژه برابژر بژا
 0/03است بنابراین این میزان بهدستآمده نشان میدهد ارزشدهی شاخصها تأییدشده و پذیرفتژهشژده اسژت بژه
بیان دیگر ،نرخ ناسازگاری محاسبهشده ،درستی نتایج را تأیید میکند زیرا میزان آن از  0/1بیشتر است.
جدول :3 -شاخصها و شاخصهای مرتبط با موضوع پژوهش
ردیف

نوع شاخص

1

نزدیکی (مجاورت)

2

دوری (غیرمجاورت)

شاخص

وزن شاخص

فاصله از مراکز تجاری عمده

0 /162

فاصله از مراکز آموزشی

0 /113

فاصله از مراکز درمانی

0 /149

فاصله از واحد مسکونی

0 /308

فاصله از مراکز مذهبی

0 /024

فاصله از مراکز فرهنگی

0 /054

فاصله از مراکز ورزشی

0 /047

فاصله از مراکز اداری  -انتظامی

0 /077

فاصله از مسی

0 /029

فاصله از زمینهای بایر

0 /037

نرخ ناسازگاری

0 /03

(منبع :یافتههای پژوهش)1395 ،
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اوزان شاخصها در جدول باال ،به طور مستقیم از نرمافزار  expert Choiceاستصراج شژدهانژد کژه در آن نحژوة
چیدمان و پیوستگی شاخص ها به همراه وزن نهایی مشصص است .نمودار آن به دلی جلوگیری از تکژرار و اطنژاب
مطالب آورده نشد.
شاخص فاصله از مراکز تجاری عمده
نصستین شاخص مورد بحث ،شاخص فاصله از مراکز تجاری عمده است .براساس جدول و نظر کارشناسژان در
مقایس زوجی گزینه های این شاخص ،گزین با فاصل  154-278متر بژا وزن  ،0/298بیشژترین تأثیرگژذاری را دارد.
درواقع بهترین فاصله برای فضاهای سبز از مراکز تجاری ،این میزان فاصله در شهر اسالمآبژاد شژناخته شژده اسژت.
همننین فاصل  0-153متر با وزن نهایی  0/259در رتب دوم قرار گرفته است که برای فضاهای سبز ،فاصل مناسژبی
قلمداد میشود .بدترین فاصلههای فضاهای سبز از مراکز تجاری 1024-1266 ،متژر بژا وزن نهژایی  0/038و -1023
 880متر با وزن  0/043است.
در نقش زیر فضاهای سبز با رنگ سبز تیره مشصص شده اند که در قسمتهای مصتلژت شژهر توزیژع شژدهانژد.
فضاهای سبز در شهر اسالمآباد نسبت به مراکز تجاری ،تقریباً از وضعیت مطلوبی برخوردارند .در نقشژ اراهژهشژده،
محدوده های با رنگ قرمز ،وضعیت و فاصلهای بسیار مناسب را شام میشوند که بیشتر فضاهای سژبز نیژز در ایژن
محدوده ها قرار دارند بنابراین توزیع فضایی فضاهای سبز متناسب با کاربری تجاری در شهر اسالمآباد مطلوب بوده
است زی را مراکز تجاری معموالً جمعیت زیادی را به خود جذب میکنند و وجود فضاهای سبز در کنار آنهژا بژرای
استراحت موقت مردم و دیگر مساه ضرورت دارد.

شکل  :2 -نقشة شاخص فاصله از مراکز تجاری عمده پس از اعمال وزن نهایی (منبع :یافتههای پژوهش)1395 ،
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شاخص فاصله از مراکز آموزشی
براساس نظر کارشناسان و طبقات اراههشده ،فاصل کمتر از  70متر با مراکز آموزشی ،بهترین فاصله قلمژداد شژده
است که وزن نهایی برابر با  0/253دارد و همننژین فاصژل بژین  71-145متژر بژا وزن  0/218در رتبژ دوم اسژت.
بدترین فاصل فضاهای سبز از مراکز آموزشی ،فاصل  716- 950متر با ارزش  0/038و  551-715متر بژا وزن 0/043
بوده است .درواقع هرچه فاصل فضاهای سبز از مراکز آموزشی کمتر باشد ،برای اهداف مصتلت آموزشی مناسبتژر
است و ارزش بیشتری دارد زیرا استقرار مراکژز آموزشژی در کنژار فضژاهای سژبز در ابعژاد فرهنگژی ،اجتمژاعی و
زیستمحیطی تأثیرگذار است.

شکل  :3 -نقشة شاخص فاصله از مراکز آموزشی پس از اعمال وزن نهایی (منبع :یافتههای پژوهش)1395 ،

نقش باال نشان میدهد فضاهای سبز با کاربریهای آموزشی در شهر مطالعهشده از توزیع مطلوبی برخوردارند
به گونهای که با توجه به تراکم مراکز آموزشی مصت لت اعم از دبستان ،راهنمایی ،دبیرستان ،هنرستان ،آموزش عالی
و ،...فضاهای سبز تقریباً در تمامی نقاط شهر دردسترساند .بر این اساس فضاهای سبز با کاربریهای آموزشی در
شهر اسالمآباد غرب رابطهای نزدیک به هم و مناسب دارند.
شاخص فاصله از مراکز درمانی
شاخص مهم بعدی در زمین موضوع مورد بحث ،کاربریهای درمانی است .این شاخص نیز در  9طبقه تنظیم
شده است .هرچه فضاهای سبز به مراکز درمانی نزدیکتر باشند ،توزیع مناسبی وجود دارد زیرا نزدیکی فضاهای
سبز به مراکز درمانی در اسکان ،استراحت ،وضعیت روحی و روانی افراد بیمار و ...مؤثر است .نتایج نشان میدهد
فاصلههای کمتر از  170متر و  171-318متر با وزن نهایی  0/157به صورت مشترک در رتب اول قرار گرفتهاند .پس
از آن فاصل  319-448متر با امتیاز  0/136قرار گرفته است که از محدودههای مناسب محسوب میشود .بدترین
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فاصلهها نیز  1137-1449متر با  0/079و  978-1136متر با وزن نهایی  0/085هستند که کمترین امتیازات را
دریافت کردهاند.

شکل  :4 -نقشة شاخص فاصله از مراکز درمانی پس از اعمال وزن نهایی (منبع :یافتههای پژوهش)1395 ،

از آنجا که فضاهای سبز باید به مراکز درمانی نزدیک باشند ،در شهر اسالمآباد نیز با توجه به نقشژ بژاال ،توزیژع
مطلوبی در زمین فضاهای سبز براساس مراکز درمانی وجود دارد البته در بعضی محدودهها ازجمله قسژمت شژمالی
این شهر بعضی محدودیت ها وجود دارد به بیان دیگر نتایج نشان می دهد قسمت شمالی شهر وضعیت نامطلوبی به
دلی کمبو د مراکز درمانی دارد که فضاهای سبز کمی نیز در آنجا قرار دارند این در حالی است که بیشژترین تژراکم
مراکز درمانی در قسمت مرکزی و جنوبی است اما به طور کلی وضعیت خوبی در زمین استقرار فضژاهای سژبز بژا
مراکز درمانی وجود دارد.
شاخص فاصله از واحدهای مسکونی
هرچه فضاهای سبز به واحدهای مسکونی نزدیک تر باشند ،شرای ،بهتژری برقژرار اسژت زیژرا براسژاس منطژ
علمی ،شهروندان باید به فضاهای سبز دسترسی مناسبی داشته باشند .بر این اسژاس ،فاصژل کمتژر از  0-37متژر بژا
 0/136وزن نهایی ،بهترین طبقه و فاصله را شام می شود .همننین فاصلههای  38-75متر از واحدهای مسکونی بژا
امتیاز  0/136و  38-109متر با وزن نهایی  0/117در رتبههای بعدی قرار میگیرند .فاصلههای  262- 327متر بژا وزن
 0/074و  219-261متر با امتیاز  0/087کمترین ارزش را دریافت کردهاند .بر این اساس بیشترین فاصژله واحژدهای
مسکونی 327 ،متر و کمترین آن 37 ،متر است.
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شکل  :5 -نقشة شاخص فاصله از مراکز مسکونی پس از اعمال وزن نهایی (منبع :یافتههای پژوهش)1395 ،

براساس نقشه به نظر میرسد در قسمت های شمالی و غربی وضعیت خوبی از نظر توزیع فضاهای سبز متناسژب
با واحدهای مسکونی وجود دارد اما در دسترسی واحدهای مسکونی به فضژاهای سژبز در مرکژز و شژرق شژهر تژا
حدودی محدودیت هایی دیده می شود به بیان دیگر در قسمت مرکژزی و شژرقی شژهر ،بژا توجژه بژه تژراکم زیژاد
واحدهای مسکونی ،محدودیت هایی از نظر دسترسی به فضاهای سبز برای رفاه بهتر شهروندان دیده میشود.
شاخص فاصله از مراکز مذهبی
فضاهای سبز از نظر ارتباط با مراکز مذهبی ،باید از مجاورت و نزدیکی مناسبی برخوردار باشند .براسژاس نتژایج
فاصلههای کمتر از  653متر با وزن  0/253و  654-1158متر بژا وزن  0/167ازجملژه طبقژاتی هسژتند کژه وضژعیت
مطلوبی دارند اما فاصلههژای  4635-5350متژر بژا وزن  0/050و  3898-4634متژر بژا امتیژاز  0/060از طبقژات بژا
کمترین ارزش به شمار می روند بنابراین بیشترین فاصله 5350 ،متر و کمترین فاصله نیز 653 ،متر به پایین است که
به نظر میرسد میزان دسترسی به مراکز مذهبی در این شهر چندان مناسب نیست.

شکل  :6 -نقشة شاخص فاصله از مراکز مذهبی پس از اعمال وزن نهایی (منبع :یافتههای پژوهش)1395 ،
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براساس نقش اراهه شده ،بایستی اینگونه تحلی فضایی را اراهه کرد که میزان فاصل فضاهای سبز از مراکز مذهبی
مناسب نیست به بیان دیگر مراکز مذهبی در مجاورت این فضاها قرار ندارند زیژرا مردمژی کژه بژه مراکژز مژذهبی
مراجعه می کنند (در مقاصد مصتلت) باید بتوانند از فضاهای سبز نیز استفاده کنند .بر این اساس بین فضاهای سژبز و
استقرار مراکز مذهبی رابط مناسبی وجود ندارد و توزیع مطلوبی برقرار نیست.
شاخص فاصله از مراکز فرهنگی
فاصله از مراکز فرهنگی ،یکی دیگر از شاخصهای مطالعه شده است .براساس مطالعات ،هرچه فضاهای سبز بژه
مراکز فرهنگی نزدیک تر باشند ،شرای ،بهتری وجود خواهد داشت .بر این اساس ،فاصل کمتر از  145متر بژا ارزش
 0/325و فاصل  146-272متر با ارزش  0/202در رتبههای اول قرار گرفتهاند .همننین فاصل  273- 380متر بژا وزن
 0/151در رتب بعدی قرار گرفته است عالوه بر این ،فاصلههای  959-1197متر با وزن  0/032و  827-958متژر بژا
وزن  0/039در رتبه های آخر اهمیت قرار دارند .بیشترین فاصله در زمین ایژن شژاخص 1197 ،و کمتژرین 145 ،بژه
پایین است.
نقش زیر نشان می دهد فاصل مراکز فرهنگی بژا فضژاهای سژبز وضژعیت مطلژوبی دارد .درواقژع محژدودههژای
انتصاب شده با عنوان «بسیار مناسب» و «مناسب» ،مکان هایی هستند که مراکز فرهنگژی نیژز در آن محژدودههژا قژرار
دارند و دسترسی مناسبی را به فضاهای سبز نزدیک به مراکز فرهنگی نشان میدهند .درواقژع کمتژرین فاصژله میژان
فضاهای سبز با مراکز فرهنگی وجود دارد.

شکل  - 7نقشة فاصله از مراکز فرهنگی پس از اعمال وزن نهایی (منبع :یافتههای پژوهش)1395 ،

شاخص فاصله از مراکز ورزشی
نزدیکی فضاهای سبز به مراکز ورزشی ،یکی دیگر از شاخصها از نوع مجاورت است .بر ایژن اسژاس ،بهتژرین
وزن را فاصل کمتر از  116متر با امتیاز  0/269کسب کرده است .همننژین فاصژل  117- 243متژر بژا وزن  0/201و

 / 104فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال هفتم ،شماره چهارم( ،پیاپی  )27زمستان 1396

فاصل  244-349متر با وزن  0/164شناخته شده است .بدترین فاصله ها از نظر مراکز ورزشی نیز ،طبقژ 999-1291
متر با ارزش  0/033و فاصل  811-998متر با وزن  0/042هستند .بیشژترین فاصژله از مراکژز ورزشژی 1291 ،متژر و
کمترین نیز 116 ،متر است.
نقش زیر وضعیت توزیع فضایی فضاهای سبز در شهر اسژالم آبژاد و فاصژل آنهژا را بژا کژاربری ورزشژی نشژان
می دهد .به نظر می رسد فضاهای سبز متناسب با مراکز ورزشی از توزیع مطلوبی برخوردارند و میژزان دسترسژی نیژز
مناسب است.

شکل  :8 -نقشة شاخص فاصله از مراکز ورزشی پس از اعمال وزن نهایی (منبع :یافتههای پژوهش)1395 ،

شاخص فاصله از مسیل (مسیر سیالب)
شاخص فاصله از مسیر سیالب یا مسی  ،یکی دیگر از شاخصهایی است که در ارتباط با توزیع فضایی مناسژب
فضاهای سبز تأثیرگذار است .براساس نتایج اراهه شده در جدول زیر ،کمترین فاصژله کمتژر از  265متژر و بیشژترین
فاصله از نظر دسترسی به مسی  ،برابر با  3378متر است .منطقی است که فضاهای سبز از مسیر سیالب دور باشژند
زیرا نزدیکی فضاهای سبز به این شاخص ،پیامدها و خطرات نامطلوبی را در پی دارد .بژر ایژن اسژاس فاصژل بژین
 2810-3378متر با وزن  0/210بهترین شرای ،را داشته است .پس از آن فاصل بین  2333-2809متر بژا وزن 0/144
و طبق  1935-2332متر با ارزش  0/136قرار گرفتهاند به عالوه طبقژ کمتژر از  265متژر بژا ارزش  0/049و طبقژ
 266-543متر با وزن نهایی  0/072در بدترین شژرای ،قژرار دارنژد زیژرا فاصژلههژای نزدیژک و بسژیار خطرنژاکی
محسوب میشوند.
براساس نقش اراهه شده ،به جز چند مورد فضاهای سبز از مسی فاصل مناسبی دارند .با توجه به اینکه دو مسژی
اصلی اسالم آباد در قسمت مرکزی و غربی شهر قرار دارند و تراکم کمتری از فضاهای سبز نیز در ایژن محژدودههژا
دیده می شود ،در این زمینه تا حدودی شرای ،متو س ،است به بیان دیگر شرای ،همانند دیگژر شژاخصهژا مناسژب
نیست بلکه وضعیتی متوس ،دارد.
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شکل  :9 -نقشة شاخص فاصله از مسیل پس از اعمال وزن نهایی (منبع :یافتههای پژوهش)1395 ،

شاخص فاصله از مراکز اداری  -انتظامی
فضاهای سبز در بعضی موارد می باید به مراکز انتظامی نزدیک باشند تا در زمین مدیریت فضژاهای سژبز از نظژر
مساه فرهنگی و اجتماعی ،کنترل و مدیریت بهتری صورت گیرد .براساس نتایج بهدستآمده در شهر مطالعژهشژده،
طبق کمتر از  144متر با وزن نهایی  0/240از بیشترین امتیاز برخوردار است .همننین فاصل بژین  145-288متژر بژا
وزن  0/166و طبق  289-425متر با وزن  0/140در رتبههای بعدی قرار میگیرنژد .بژدترین فاصژله نیژز مربژوط بژه
فاصلههای  1436- 1751متر و  1161- 1435متر به ترتیژب بژا وزنهژای  0/043و  0/058اسژت .بیشژترین فاصژله از
مراکز اداری  -انتظامی برابر با  1751متر و کمترین نیز  1متر است که از نظر دسترسی وضعیت مطلوبی وجود دارد.
نقش زیر نیز نشان میدهد بهترین محدودهها ،بهترین شرای ،و فاصلههای دسترسی را دارند .تقریباً تمامی فضاهای
سبز نیز در این دو محدوده قرار دارند بنابراین میبایست اینگونه تحلی فضایی را اراهه کرد که شهر اسالمآباد غرب از
نظر دسترسی مراکز اداری -انتظامی همراه با فضاهای سبز از توزیع فضایی مطلوبی برخوردار است.

شکل  :10 -نقشة شاخص فاصله از مراکز اداری  -انتظامی پس از اعمال وزن نهایی (منبع :یافتههای پژوهش)1395 ،
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شاخص فاصله از زمین بایر
شاخص فاصله از زمین بایر بیان می دارد هرچه فاصله بیشتر باشد موجب دریافت امتیژاز بیشژتر مژی شژود زیژرا
نزدیکی زمین بایر به فضاهای سبز هرچند در بعضی مواقع ازجمله گسترس فضاهای سبز میتوانژد مفیژد باشژد ،امژا
آثار منفی بیشتری را ازجمله ساخت وسازها ،بهوجودآمدن مساه فرهنگی ،مساه زیستمحیطی و ...بژه دنبژال دارد.
بر این اساس نتایج تحلیلی نشان می دهد فاصل بین  1741- 2153متر بژا وزن  0/262و فاصژل  1487-1740متژر بژا
ارزش  0/213از بیشترین اهمیت و ارزش برخوردارند و درواقع میتوانند شرای ،مناسبی را در ارتبژاط بژا فضژاهای
سبز در شهر مدنظر داشته باشند .بدترین فاصله ها نیز مربوط به فاصلههای کمتر از  288متر با امتیژاز  0/032و -439
 289متر با وزن  0/034است .بر این اساس بیشترین فاصله در این زمینه برابر با  2153متژر و کمتژرین نیژز کمتژر از
 288متر است.
براساس نقش اراهه شدة زیر ،بهترین پهنه ها یا محدودهها از نظر فاصله فضاهای سبز از زمینهای بژایر ،بیشژتر در
مرکز و قسمت شمالی قرار گرفتهاند .با نگاه به پراکندگی فضاهای سبز نسبت به زمینهای بایر در شژهر اسژالمآبژاد،
می توان دریافت در بعضی قسمت ها ازجمله جنوب ،غرب و جنوب غرب ،وضعیت نامناسب است ولی در قسژمت
شمالی وضعیت مطلوبی حاکم است به بیان دیگر توزیژع فضژایی فضژاهای سژبز در شژهر اسژالمآبژاد متناسژب بژا
زمینهای بایر ،شرایطی متوس ،دارد.

شکل  :11 -نقشة شاخص فاصله از زمین بایر پس از اعمال وزن نهایی (منبع :یافتههای پژوهش)1395 ،

نقشة نهایی (توزیع فضای سبز در شهر اسالمآباد)
پس از آنکه برای هریک از  10شاخص مورد تأکید در پژوهش ،محاسژبات و نقشژههژای وزنژی تهیژه و توزیژع
فضاهای سبز در شهر اسالم آباد براساس هرکدام به صورت مجزا تحلیژ و بررسژی شژد ،در ایژن مرحلژه بژا عمژ
همشوشانی( 1تلفی ) شاخص ها ،می بایست دیدگاه نهایی را نیز اراهه کرد به بیان دیگر برای اینکه به صورت یکشارچه
Overlay

1
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و جامع نگر (سیستمی) ،مشصص شود فضاهای سبز در این شهر چگونه توزیع شدهاند ،مژیبایسژت از عملکردهژای
همشوشانی استفاده کرد .در این قسمت ،از عملگر محاسبهکنندة رستری ( )Raster Calculatorاسژتفاده شژده اسژت.
برای این عم  ،پس از آنکه در مرحل پیشین ،وزن شاخصها در نرمافزار  expert choiceبه دست آمد ،وارد محی،
این عملگر و وزن هر شاخص در الی نقشه ای مربوط به آن ضرب و سشس هم الیهها بژا هژم جمژع و تقسژیم بژر
مجموع ( 1که جمع وزنی همه الیههاست) شد .این درواقع مرحل نهایی فرایند تحلی سلسلهمراتبژی ( )AHPاسژت
که تمامی شاخص ها با هم جمع شده اند و نتیج نهایی حاص شده است .فرمول زیر چگونگی تلفیژ الیژههژا را در
محی Arc MAP ،بیان میکند.
فرمول :1

( 0/149فاصله از مراکز درمانی)  0/113( +فاصژله از مراکژز آموزشژی)  0/162( +فاصژله از مراکژز تجژاری) +
( 0/054فاصله از مراکز فرهنگی)  0/024( +فاصله از مراکژز مژذهبی)  0/308( +فاصژله از واحژد مسژکونی) +
( 0/029فاصله از مراکز اداری  -انتظامی)  0/077( +فاصژله از مسژی )  0/047( +فاصژله از مراکژز ورزشژی) +
( 0/037فاصله از زمینهای بایر) = نقش نهایی ( = 1نحوة توزیع فضای سبز در شهر اسالمآباد غرب)
براساس نقش نهایی ،توزیع فضاهای سبز در شهر اسالم آباد در وضعیت مناسژب و مطلژوبی اسژت بنژابراین در
نتیجه گیری نهایی باید گفت عالوه بر اینکه توزیع فضاهای سبز براساس هژر شژاخص (بژر مبنژای مطالژب پیشژین)
وضعیت مناسبی دارد ،براساس همشوشانی شاخص ها نیز اینگونه استنباط و نتیجهگیری میشود که فضاهای سژبز در
شهر اسالم آباد توزیع مطلوبی دارند .نکت مهم دیگر در زمین نقش نهایی و فضاهای سبز این است کژه نقشژ نهژایی
بیشتر مناط متمای به مرکز در جهات مصتلت را مناسب دانسته است که فضاهای سبز نیز بیشتر در این محدودههژا
قرار گرفته اند .نقش زیر وضعیت توزیع فضاهای سبز را در شهر اسالمآباد غرب براساس تلفی شژاخصهژا در پژنج
طبق کیفی بسیار ضعیت ،ضعیت ،متوس ،،خوب و بسیار خوب نشان میدهد.

شکل  :12 -نقشة شاخص فاصله از زمین بایر پس از اعمال وزن نهایی (منبع :یافتههای پژوهش)1395 ،
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نتیجهگیری
در این مقاله ،بر  10شاخص مهم تر برای سنجش توزیع فضایی تأکید شد .نتژایج نشژان داد براسژاس هرکژدام از
شاخص ها ،توزیع فضایی مناسبی در زمین فضاهای سبز با هر نوع شاخص (ازجمله فاصله از مسی  ،فاصله از واحد
مسکونی ،فاصله از مراکز درمانی و )...وجود دارد .همننین با عمژ همشوشژانی شژاخصهژای 10گانژه نیژز چنژین
نتیجه ای به دست آمد به گونهای که محدودههای مرکز و متمای به مرکز در تمژامی جهژات شژهر در نقشژ نهژایی،
بهترین محدوده ها برای ایجاد و توسع فضاهای سبز شناخته شدند که تقریباً بیشتر فضاهای سبز موجود نیز در ایژن
محدودهها قرار گرفته اند بنابراین توزیع فضایی فضاهای سبز در شهر اسالمآباد غرب مطلوب ارزیابی میشود.
پیشنهادها
-1

زمین مناسب و بسترسازی برای مشارکت مردم به منزل یکی از ارکان اصلی توسعه به منظور بهبود فضژای

سبز و توسع شهری فراهم شود.
-2

با توجه به رشد سریع جمعیت و شهرنشینی در شهر اسالمآباد غرب ،مدیران شژهری بایژد بژرای افژزایش

کمی فضاهای سبز در شهرها اقدامات بیشتری انجام دهند.
-3

نسبت فضای سبز موجود و آینده و توزیع فضایی  -مکانی آن در سطح شهر اسالمآباد غرب متناسژب بژا

جمعیت شهری صورت گیرد.
-4

استفاده از سیستم سامان اطالعات جغرافیایی ( )GISدر طراحیهای شهری و مکانیابی علمی.

-5

افزایش امکانات و خدمات فضای سبز (وضعیت روشنایی فضای پارکها ،وسای بازی و )...بژرای جلژب

رضایت هرچه بیشتر مردم.
منابع
 - 1ابراهیم زاده ،عیسی و عبادی ،اسماعی  ،)1387( ،تحلیلی برتوزیع فضایی  -مکانی کااربری فضاای سابز در منطقاة 3
شهری زاهدان ،نشری جغرافیا وتوسعه ،شمارة  ،11زاهدان.39- 58 ،
 - 2حاتمی ،داوود ،عربی ،زهرا و رحمانی ،اسماعی  ،)1395( ،مکانیابی بهینة فضای سبز شهری با استفاده از مادل AHP

و Fuzzy Logicدر محیط ( GISنمونة موردی :شهر مشهد) ،فصلنام آمایش محی ،،شمارة  ،32مالیر.63- 84 ،
 - 3حسین زاده دلیر ،کژریم ،)1371( ،کاربری فضای سبز شهری در طرحهای جامع و اصول طراحی پارکها ،مجلژ رشژد
جغرافیا ،شمارة  ،27تهران.12- 19 ،
 - 4حیدری چشانه ،رحژیم ،)1378( ،جایگاه و اهمیت کاربری فضای سبز در برنامهریازی شاهری (ماورد :شاهر تبریاز)،
پایان نام کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری ،استاد راهنما دکتر قربانی ،رسول ،دانشگاه تبریز ،دانشژکدة علژوم انسژانی و
اجتماعی.
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 - 5دفتر امور فنی و تدوین معیارهژا ،)1380( ،ضوابط طراحی فضای سبز شهری تهاران ،سژازمان مژدیریت و برنامژهریژزی
کشور( ،تجدید نظر اول) ،تهران 260 ،صفحه.
 - 6سعیدنیا ،احمد ،)1379( ،فضای سبز شهری ،کتاب سبز شهرداری ،انتشارات مرکز مطالعات برنامژهریژزی شژهری وزارت
کشور ،جلد نهم ،چاپ اول ،تهران 160 ،صفحه.
 - 7شکویی ،حسین ،)1373( ،دیدگاههای نو در جغرافیای شاهری ،جلژد اول ،انتشژارات سژمت ،چژاپ اول ،تهژران568 ،
ص.
 - 8فرمانداری شهرستان اسالمآباد غرب ،)1384( ،طرح توساعة راهباردی شهرساتان اساالم آبااد غارب ،وزارت کشژور،
استانداری کرمانشاه.
 - 9فنی ،زهره و کرمی ،اعظم ،)1393( ،ارزیابی و مکانیابی فضای سبز شهری با اساتفاده از  GISو روش ( AHPماورد
مطالعه :منطقة  1شهرداری تهران) ،فصلنام مطالعات برنامهریزی شهری ،سال  ،2شژمارة  ،5دانشژگاه مازنژدران بابلسژر،
.117- 144
 -10قنبری ،مینا ،عزیزیان ،اصغر ،فردصفاری ،مژگان و ضرابی ،محمدمهدی ،)1392( ،کاربرد سیستم اطالعاا

جغرافیاایی

( )GISدر شناسایی محل های مناسب برای توسعة فضای سبز شهر (نمونة موردی :ناحیة  5منطقاة  15کاالنشاهر
تهران)  ،مجموع مقاالت اولین همایش ملی جغرافیا ،شهرسازی و توسع پایدار ،تهران 12 ،صفحه.
 -11کریمی آذری ،امیررضا ،قانع ،الناز ،فیروزگر ،زهره و علیزاده ،ابراهیم ،)1393( ،ارزیابی کاربری فضاای سابز یهیجاان
از نظر کمّی و پراکندگی  ،مجموع مقاالت کنفرانس ملی الکترونیکی توسع پایژدار در علژوم جغرافیژا و برنامژهریژزی،
معماری و شهرسازی ،تهران11 ،ص.
 -12مهندسین مشاور سبز اندیشه ،)1387( ،گزارش بازنگری طرح هادی روستای «حسنآباد» دهستان حسنآبااد ،بخاش
مرکزی ،شهرستان اسالمآباد غرب ،کرمانشاه 142 ،ص.
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