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چکیده
با افزایش جمعیت شهرها ،کاربریهای فضای سبز شهری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است .از این رو هر چه شهرها بزرگتر
یشوند احساس نیاز به وجود فضای سبز برای بهره برداری مستقیم و نقش پاالیش محیط روزبروز بیشتر میشود .در این پژوهش
م 
فضای سبز منطقه ده شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است .یکی از مهمترین اولویتهای منطقه با توجه به کمبود سرانه فضای
سبز و وجود بافت فرسوده و متراکم منطقه ،اجرای طرحها و برنامههای مختلف برای توسعه فضای سبز است یافتههای پژوهش به
روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از شیوه پیمایش میدانی به دست آمده است و بر اساس نتایج بدست آمده از مدل swot

یتوان گفت که فضای سبز منطقه ده از کمبود سرانه برخوردار است و از طرف دیگر جمعیت این منطقه در حال افزایش است و
م 
میزان فضای سبز منطقه با فضای سبز استاندارد مطابقت ندارد.

واژگان كليدي :برنامهریزی شهری ،فضای سبز شهری ،منطقه  01شهر تهران

یباشد.
 -1این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد م 

 -2محمود وارسته (نویسنده مسئول) mahmoudvarasteh@yahoo.com
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مقدمه
در هر دوره و زمانی ،با توجه به دانش و علم بشر ،نیازها و خواستههای او ،شرایط اجتماعی – اقتصادی ،سیاسی-
یگیرند .اولین
یآیند و به نوعی در خدمت رفع نیازهای بشری قرار م 
ایدئولیژیکی ،سکونتگاههای مرتبطی بوجود م 
سکونتگاهها به شکل روستاهای سنتی بودند و جدیدترین آنها یعنی ابر شهرها با بیش از  ۱۰میلیون نفر جمعیت در
پهنه این کره خاکی ایجاد شدهاند .این شهرها با تغیراتی که در آنها ایجاد شده با طبیعت فاصلهی زیادی پیدا کردهاند.
یهای ناشی از صنایع و تکنولوژی شهرها را به جهنمی برای ساکنان آن تبدیل کرده است .همچنین توسعه بی
آلودگ 
رویه شهرها به صورت افقی و عمودی باعث تخریب طبیعت شده است .طبیعت و فضای سبز که که سالها به
یکرد و بهترین محل و موقعیت ایجاد شهرهای نخستین بود.
عنوان قلب تپندهی زیست گاههای بشری ایفای نقش م 
با بی توجهی به ساکنان شهر رو به افول و نابودی گذاشته است .با توجه به این بحرانها که روز به روز شهرها را
یکند مانند آلودگ 
تهدید م 
یهای هوایی ،و فشاهای روانی که در نتیجه زندگی در میان ازدحام
یهای صوتی ،آلودگ 
ساختمانهای سنگی و ترافیکهای شدید و تردد انواع وسایل حمل و نقل لزوم توجه به نیازهای این جمعیت عظیم
یگردد .افزایش جمعیت و تمرکز آن در سطح منطقهای اثرات مستقیم بر کیفیت محیط زیست دارد.
شهری احساس م 
یکه رشد جمعیت ،فقر و فرسایش محیط زیست در کشورهای رو به رشد دوری باطل را ایجاد کرده است.
بهطور 
شهای کشورهای جهان سوم را برای
این دور باطل کیفیت زندگی مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده و تال 
دستیابی به توسعه پایدار بی نیجه گذارده است .یکی از راههای رسیدن به توسعه پایدار داشتن رفاه و آسایش در
یباشد که امروزه تالش همه مسوولین و دست اندرکاران امور جامعه تأمین رفاه و آسایش مردم
زندگی جامعه م 
یشود .که آسایش روحی و معنوی
یباشد .آسایش و رفاه زندگی به دو قسمت مادی و معنوی یا روحی تقسیم م 
م
یباشد یکی از عوامل بیرونی تأمین آسایش و رفاه در فضاهای پر ازدحام شهری فضاهای سبز
مهمتر از بقیه عوامل م 
شهای زیادی تأثیر آن را بر آسایش شهروندان به اثبات رسانده است .از این رو
یباشد که تا به حال پژوه 
شهری م 
طهای شهری با
امروزه بر نقش حساس و تعیین کننده طراحی و برنامهریزی شهری در جهت حفظ ارتباط و محی 
فضای سبز و طبیعت تاکید میشود(saeednia,2003: 2) .

مبانی نظری
افزایش شتابزندگی مدرن شهري و فرهنگ ،بی تفاوتی مدرن شهرنشینان منجر به کاهش تعامل اجتماعی شهروندان
با یکدیگر و غفلت از اهمیت فضاهاي عمومی بسترساز براي این تعاملهای اجتماعی شده است .به عبارتی دیگر آن
چه امروزه در سرآغاز قرن بیست ویکم براي شهرهاي ما بحران محسوب میشود و چهره شهرها را زشت و
نابسامان و شهروندان را افرادي بی روح ،خسته و آزرده کرده است ،گسستن و نابودي تدریجی پیوند انسان و
طبیعت است که متاسفانه در سالهای اخیر در کنار توسعه شهري و نظام شهرنشینی کشور به این مسئله کمتر توجه
شده است( Zangi Abadi and Mokhtari, 2005( .اگر در گذشته ،فضاهاي سبز به علت وسعت محدود شهرها و
سهولت دسترسی ساکنین به نواحی اطراف ،بیشتر در جنبههای زیباسازي و ظاهرسازي سیماي نواحی شهرها اهمیت
ییافت .اهمیت حیاتی فضاي سبز در دنیاي امروز ،نه فقط به دلیل ارزشهای تفریحی ،اقتصادي،
حیاتی ،تجلی م 
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بلکه به علت اهمیت زیست محیطی آن است .به عبارتی دیگر مهمترین تأثیر فضاي سبز در شهرها ،کارکرد زیست
محیطی آن است که با ایجاد تعادل بخشی در متابولیسم شهر از یک سو و باال بردن سطح زیبایی از سوي دیگر،
سبب افزایش کیفیت زیستی شهرها م 
یشوند .)Ben Consulting Engineers, 2007: 3( .مهمترین تأثیر فضاي سبز
در شهرها تعدیل دما ،افزایش رطوبت نسبی ،لطافت .هوا و جذبگرد و غبار است ()Pour ahmad et al, 2009: 31

یباشند .بلکه به دلیل نقشی که در حفظ و
فضاهاي سبز و باز شهري نه تنها به دلیل اهمیت تفریحیشان مورد توجه م 
یکنند.
تعادل محیط زیست شهري و تعدیل آلودگی هوا و پرورش روحیو جسمی ساکنان شهر ایفا م 

یتوانند خدمات اجتماعی و روانی بسیار زیادي ارائه دهد و به عنوان عاملی که میتواند نقش بسیار
فضاهاي سبز م 
مهمی در توانمند ساختن شهرهاي جدید و همچنین ساکنان آنها داشته باشد ،عمل کند ( Ulrich, 1981: 2; varesi

 (88 :et al, 2008به عالوه فضاهاي سبز شهري باعث تنوع زیستی وحفاظت از محیط زیست ،کاهشآلودگی هاي هوا
و صوتی ،سایه افکنی و تنظیم میکر و کلیما ،کمک به آرام کردن جریانات سیل و کیفت آ ب و ایجا د سطح
نفوذپذیري یراي جذب آب میشود.
به خصوص این که "مردم یک اولویت ذاتی براي چشم اندازهاي طبیعی فراتر از چشم اندازهاي کالبدي شهر قائلند
یها باشد از این رو فضاي سبز عمومی هم از دیدگاه تأمین نیازهاي زیست
به ویژه اگر شهر داراي کمبود آب و رستن 
محیطی شهرنشینان و هم از نظر تأمین فضاي فراغتی و بستر ارتباط و تعامل اجتماعی آنان جایگاهی در خور اهمیت
و باید از نظر کمی و کیفی دارد )(Sozanchi, 2004:5متناسب با حجم فیزیکی شهر (ساختمانها ،خیابانها و
جادهها) و نیازهاي جامعه (از لحاظ روانی ،گذران اوقات فراغت و نیازهاي بهداشتی) ساخته شود ،تا بتواند به عنوان
فضاي سبزي فعال ،بازدهی زیست محیطی و مستمري داشته باشد ((45:Majnonyan, 1995

از این رو بررسی ،سطح بندي و آگاهی از چگونگی توزیع فضایی سرانه فضاي سبز شهري در شهر تهران با هدف
یرسد و ا ز جمله
بازشناخت کمبودها و تنگناهاي موجود و همچنین رعایت اصل عدالت فضایی ضروري به نظر م 
یتواند نقش مهمی در رفع معضالت
بهترین راهکارهاي به شمار میرود که در صورت توجه مدیران شهري به آن م 
زیست محیطی و اجتماعی این شهر داشته باشد.
 1-2کاربرد فضای سبز در برنامهریزی شهری و ضرورت آن در شهرها
امروزه مفهوم شهرها بدون فضای سبز مؤثر در اشکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست .پیامدهای توسعه شهری
یهای معضالت زیست محیطی آنها موجودیت فضای سبز و گسترش آن برای همیشه اجتناب ناپذیر
و پیچیدگ 
کردهاند .شهرها به عنوان کانونهای تمرکز فعالیت و زندگی انسانها برای اینکه بتوانند پایداری خودرا تضمین کنند
چاره پیکره یگانه شهرها در متابولیسم آنها نقش اساسی دارند که کمبود آنها میتواند اختالالت جدی در حیات
شهری به وجود آورد .توجه به فضای سبز به طور عام به عنوان ریههای تنفسی شهرها تعریف اغراق آمیزی از
کارکرد آن نیست .بلکه این شبیه بیان کننده حداقل کارکرد آن در مفهوم اکولوژیک شهرها به شمار م 
یر و د.
این فضاها هم از دیدگاه تأمین نیازهای زیست محیطی شهرنشینان و هم از نظر تأمین فضاهای فراغتی و بستر ارتباط
و تعامل اجتماعی آن جایگاهی درخور اهمیت دارد .در اینجا به مهمترین کارکردهای فضاهای سبز در شهرها اشاره
م
یشود.
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 -1کارکرد تفریحی :پارکها بهترین محل برای آرامش و رفع خستگی هستند .امروزه کارکرد تفریحی پارکها و
فضای سبز جایگزین بخشی از کارکردهای تفریحی خانواده روابط همسایگی و محلی ،بازار و … شده است.

یتوان در زمره مراکز تأمین کننده بهداشت و جان و روان افراد
 -2کارکرد بهداشتی :پارکها و فضای سبز را م 
دانست .نقش گسترده فضای سبز در تمرکز اعصاب بر کسی پوشیده نیست.

 -3کارکرد ارتباطی :پارکها زمینه ساز روابط نانوشته سازمان یافتهای هستند که با توجه به نیازهای اقشار مختلف
یگیرد و دوام م 
اجتماعی شکل م 
ییابد.
 -4کارکرد آموزشی :بازی و سرگرمی در آموزش و پرورش جسم و ذهن کودکان سهم موثری دارد .پارکها هرچند
وسایل بازی اندکی دارند ،زمینه کسب مهارت و خالقیت را برای کودکان فراهم میسازند.

 ۵٫کارکرد خرید و فروش :به رغم اینکه پارکها جایگاه گردش و آرامش هستند به دلیل حضور گسترده مردم در آنها
جای مناسب و پررونقی برای عرضه کاالهای مختلف مورد نیاز گردشگران هستند.

یتوان به چهار دسته کلی تقسیم کرد
عملکردهای فضای سبز را م 
کها هستند که عملکردهای اجتماعی دارند .این فضاها برای
نها فضاهای سبز شهری و پار 
 -1فضای سبز عمومی :ای 
یگیرد.
یهای اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده قرار م 
عموم مردم در گذران اوقات فراغت تفریح گردهمای 

 -2فضای سبز نیمه نیمه :این فضاها نسبت به فضاهای عمومی محدودترند .مانند محوطههای باز بیمارستانها،
یباشند.
ادارات دولت و نظایر آن م 

یاند که به طور معمول درختکاری حاشیه باریکی از
 -3فضای سبز معابر و خیابانها :از جمله فضاهای سبز شهر 
ید ه د.
حد فاصل پیاده رو و سواره را تشکیل م 

 -4فضای سبز خصوصی :شامل کلیه فضاها از جمله باغچهها و باغهای موجود در شهر است که استفاده آن محدود
یباشد.
به مالکان آن م 
همچنین مهمترین اثرات فضاي سبز در شهرها ،كاركردهاي زيست محيطي آنهاست كه شهرها را به عنوان محيط
زيست جامعه انساني معني دار كرده و با مقابله با اثرات سوء گسترش صنعت و كاربري نادرست تكنولوژي از كي
یشوند .مهمترین اثرات فضاي سبز
سو و باال بودن سطح زيبا يي از سوي ديگر ،باعث افزايش يك فيت زيستي شهرها م 
در شهرها تعديل دما ،افزايش رطوبت نسبي ،تلطيف هوا وجذب گرد و غبار است .ساير اثرات فضاي سبز در شهرها
نقش نسبي دارند ولي مجموعه اثرات فضاي سبز حضور آنها را در شهرها اجتناب ناپذير میکند به طوري كه بدون
وجود آنها ممكن نيست شهرها پايدار باقي بمانند.

مجموعه اثرات فضاي سبز را م 
یتوان به طور خالصه به شرح زير جمع بندي كرد:
یهای شيميا يي
آلودگي هوا :فضاي سبز به ويژه در شكل پيره درختي در كاهش آلودگ 

یباشد.
هوا بسيار مؤثر م 

آلودگي صدا :فضاي سبز مناسب به ويژه درختان در صورت برخورداري از گونههای مناسب و كاشت اصولي تا ۴
دسي بل صدا را كاهش م 
یدهند.
توليد اكسيژن وجذب دي اكسيد كربن :اگر چه در مقياس كالن شهري از نظر ايجاد توازن اكسيژني نقش درختان
یتواند قابل مالحظه باشد ولي در مقياس خرد شهري قابل چشم پوشي نيست .هر درخت راش با ديرزيستي
نم 
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متوسط ،به اندازه سه برابر حجم دو اتاق كي

یتواند دي اكسيد كربن از هوا پاكسازي كند در حالي كه  ۳۰تا
نفره م 

 ۴۰متر مربع از درختان میتوانند اكسيژن مورد نياز كي

نفر را تأمین كنند.

كنترل تشعشعات و بازتاب نور
كنترل تراف كي  :آرايش فضاي سبز در محورهاي درون شهري عاملي مؤثر در كنترل تراف كي

به شمار م 
یر و د .

زيبا يي آفريني :زينت شهرها و مطلوبيت آنها براي زيست ،مديون زيبا يي آفريني فضاي سبز دراشكال متنوع خود است.

معماري شهرها :فضاي سبز ،جايگزين مناسبي براي ساير مصالح مورد استفاده در معماري جهت تقسيم فضاي ايجاد
یروند .عالوه بر اين به عنوان كاتاليزور عامل مهمي در ايجاد
حفاظت ،خلوتگاه ،فضاي خصوصي و ...به شمار م 
پيوند و ارتباط منطقي بين ساختمانها به شمار م 
یرود.
جذب فون :فضاي سبز طبيعت بي جان شهرها را به سوي سیستمهای طبيعي سوق داده و سبب جذب فون ویژهای
یشود كه فضاي بي روح آنها را قابل تحمل تر م 
م
یکند.
یتوانند در هدايت باد و
كنترل باد :فضاي سبز و به ويژه كاشت درختان  -درصورت كاشت مناسب و هدفمند  -م 
تغ يي رجهت آن مؤثر باشند.
تأثیر رواني :فضاي سبز و به ويژه رنگ سبز و يا تغ يي رات فصلي آن داراي اثرات رواني بسيار موثري است.

یتواند بر روي مصرف انرژي در ساختمانها تأثیر قابل مالحظهای داشته
ذخيره انرژي :كاشت صحيح درختان م 
ییابد .درختان باعث
باشد .هزينه گرم كردن يا خنك كردن ساختمانها درصورت كاربرد درست درختان كاهش م 
جذب  ۹درصد انرژي خورشيدي در تابستان شده و گرماي داخلي ساختمانها را میتوانند كاهش دهند .در اماكن
مسكوني كه در مناطق بادگير قرار دارند ،كاشت درختان به صورت بادشكن میتواند هزينه گرم كردن ساختمانها را
برحسب درجه بادگيري و تراكم بادشكن  ۴تا  ۲۲درصد كاهش دهد.

تاج بري يا برگاب :درختان با جذب برگاب میتوانند حركت و جريان آب را در سطح غيرقابل نفوذ شهر كند كرده
و راه افتادن آب در سطح شهر را به تأخیر بيندازند .سوزني برگان تا  ۴۰درصد و پهن برگان تا  ۲۰درصد توانا يي
دارند كه آب باران را گرفته و دوباره از طريق تبخير به فضا برگردانند.

درختان و سيالب :درختان با جذب برگاب از كي

سو و هدايت آن به اندامهای خود سبب كندي جریانهای تند و

یشوند .سطح اندامهای درختان از كي
سيالبي م 

یدهند و از هزینههای
سو سرعت سیالبها را سه برابر كاهش م 

ساخت سیستمهای هدايت جریانهای سيالبي م 
یکاهند.
كاهش دما و افزايش رطوبت نسبي :فضاي سبز در شكل چيره درختي به علت گسترش سطح برگي قابل توجه خود
یتواند از طريق تعريق سبب افزايش رطوبت نسبي ،كاهش دما و تلطيف هوا شود.
نسبت به ساير اشكال گياهي م 
كي

یکند .درختان دما را كاهش داده ،هوا را به حركت و
درخت به تنها يي به اندازه  ۱۰كولر هوا را مطبوع و خنك م 

یدارند و از خش يك
جريان وا م 

هوا جلوگيري م 
یکنند.

درختزاري از گونه راش به مساحت كي

یتواند  ۳هزار تن آب را به صورت بخار آب در هوا
هكتار در شش ماه م 

پخش كند .عمل تعريق درختان با جذب كالري همراه است و به همين جهت سبب كاهش دما میشود.
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تغ يي ر م كي روكليما :مهمترین نقش فضاي سبز و درختان باالبودن سطح آسايش شهروندان از راه تغ يي ر در م كي روكليما
است .فضاي سبز شبه جنگلي از اين نظر داراي ثمربخشي بيشتر است .حداكثر و حداقل دما در داخل توده جنگلي
نسبت به فضاي باز مجاور متعاد 
لتر است.
مقابله با جزاير گرما :هم اكنون پژوهشگران ،نواحي شهري را جزاير گرما نامیدهاند .زيرا سطوح تيره زمين در شهرها
یکنند ،از اين راه در  ۳۰درصد از
نهای مجاور گرماي خورشيد را در طول روز جذب م 
 ۳تا  ۵درجه بيش از زمی 
یهای هوا سهيم م 
آلودگ 
یباشند.
اثر غيرمستقيم درختان در كاهش دماي هوا باعث صرفه جو يي در هزينه انرژي و همچنين كاهش آلودگي میشوند.
در شهرها يي كه پوشش درختي خوبي دارند ،انرژي خورشيد باعث بهبود چرخههای طبيعي آب ،هوا و مواد غذا يي
م
یشود.
كاهش ميزان سرب :درختان در كاهش ميزان سرب به ويژه در حاشيه جادهها و شاهراهها نقش موثري دارند .درختان
 ۱۰تا  ۲۰برابر گياهان علفي و دوبرابر گياهان زراعي میتوانند توان رسوب گيري داشته باشند (hosseinzadeh,

)1993

موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
یباشد و دارای  3ناحیه و 10
منطقه  10با  817هکتار مساحت کوچکترین منطقه شهرداری تهران بعد از منطقه  17م 
محله است .شاخصترین محالت منطقه عبارت است از سلسبیل ،بریانک ،حسام الدین و قصرالدشت .جمعیت
منطقه حدود  320هزار نفر و با تراکم ناخالص جمعیتی حدود  420نفر در هر هکتار است که از این حیث پر
تراکمترین منطقه شهر تهران در بین مناطق  22گانه محسوب شده و جمعیت آن  4برابر حد استاندارد و دو برابر
یکنند .زنان  49 / 15درصد و
میانگین تراکم در شهر تهران است .حدود یکصد هزار خانوار در این منطقه زندگی م 
یدهند 23 / 86 .درصد جمعیت این منطقه به جوانان بین  19تا 42
مردان  05/ 87درصد جمعیت منطقه را تشکیل م 
سال و  86 / 12درصد کل جمعیت منطقه باسواد هستند .این منطقه به لحاظ موقعیت جغرافیایی از شمال به خیابان
ازادی از جنوب به خیابان قزوین از شرق به بزگراه شهید نواب صفوی و از غرب به خیابان شهیدان و بزرگراه یادگار
امام (ره) منتهی میشود.

منطقه  10در بخش غربی شهر تهران واقع و با مناطق ( 2شمال)( 9 ،غرب)( 17 ،جنوب) و ( 11شرق) همجوار
یباشد .این منطقه یکی از مناطق قدیمی شهر تهران است که حدود یک قرن پیش شکل گرفته و تراکم باالی
م
جمعیت از ویزگی های بارز منطقه به حساب م 
یآید )( District 10

کاربرد و تحلیل فضای سبز منطقه45 ...

نقشه شماره ( :)1موقعیت جغرافیایی منطقه  01شهر تهران
Source: District 10

روش تجزیه و تحلیل
مدل  swotابزار برنامه ریزي تحلیلی و استراتژیکی است .منطق رویکرد مذکور این است که راهبرد اثربخش از
طرفی باید قوتها و فرصتهاي سیستم را به حداکثر برساند و از سوي دیگر ضعفها و تهدیدها را به حداقل کاهش
دهد .این منطق اگر درست به کار رود ،نتایج بسیار خوبی براي انتخاب و طراحی یک راهبرد اثربخش خواهد داشت.
(حکمت نیا و موسوي .) 293 : 1385 ،در واقع ،تحلیل قوتها و ضعفها در محیط درونی و فرصتها و تهدیدها از محیط
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یتواند یک
یپردازد .از این رو این مدل م 
بیرونی ،جریانی نظاممند است که به ارائه پشتیبانی براي تصمیم گیري م 
مرحلۀ اولیه از یک تحلیل با هدف نهائی ارائه دهد و به اتخاذ سیاستهای الزم براي تناسب میان عوامل داخلی و
خارجی بپردازد (Kajanus, 2000: 718).با این وجود براي موفقیت در انجام روش  swotالزم است که شناخت
خوبی در مورد وضعیت موجود و روندهاي حاکم وجود داشته باشد .از این رو تحلیل  swotدارای دو مؤلفه اصلی
به شرح زیر است:
الف) شاخصهای شرایط درونی ( :)IFASکه توسط نقاط قوت و ضعف در وضعیت موجود توصیف میشوند.
ب) شاخصهای بیرونی ): (EFASکه از طریق تهدیدهاي موجود و فرصتهاي ناشناخته توصیف میشود.
یها
جدول ( )3ماتریس  swotو نحوه تعیین استراتژ 

Source: authors, Eftekhari, mahdavi,2006

یافتههای پژوهش
هدف این مرحله شناسایی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت داخلی محدوده مورد مطالعه است؛ یعنی جنبههایی که در
یباشد .از این رو در این قسمت از پژوهش،
دستیابی تحلیل فضای سبز زمینههای مساعد یا بازدارنده دارد مد نظر م 
نقاط ضعف و قوت ،فرصتها و تهدیدهای تحلیل فضای سبز منطقه  10کالن شهر تهران شرح جدول شماره مورد
یگیرند.
ارزیابی قرار م 
جدول شماره ( :)1ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (قوت ،ضعف  )IFEو عوامل خارجی (فرصت و تهدید )EFE
بررسی و تحلیل فضای سبز منطقه  01کالن شهر تهران

رتبه

وزن

امتیاز

نقاط قوت ()S
یهای موجود
ایجاد دسترسی سواره و پیاده به پارک از طریق دسترس 

2

0/ 25

0/5

افزایش جاذبههای پارک به منظور افزایش کاربران و طبیعت گردی به وسیله ایجاد گل و گیاه و کتاب خانه

2

0/ 25

0/5

طراحی کارکردهای متنوع در پارک به منظور ثبات فعالیت پارک مانند بوستان هفت چنار

1

0/ 12

0/ 12

بازسازی سیستم روشنایی بوستان خانواده

1

0/ 12

0/ 12

راه اندازی سیستم آبرسانی بارانی و بوستانهای اعتماد و ناظمی و رفیوز میانی بزرگراه نواب

1

0/ 12

0/ 12

باز پیرانی فضای سبز برخی بوستانها ،تعمیر و مرمت سرویسهای بهداشتی بوستانهای کارون ،شهدا و کودک

1

0/ 12

0/ 12

غیر قابل پیش بینی بودن فعالیتها و مراجعان به پارک با عنایت به مناسب ندیدن محل پارک از دیدگاه برخی از

1

0/ 07

0/ 07

2

0/ 14

0/ 14

1

0/ 07

0/ 07

نقاط ضعف ()W
شهروندان
ضربه پذیر بودن عملکرد پارک با توجه به فقدان زمینه فرهنگی
کمبود سرانه فضای سبز با توجه به تراکم جمعیت منطقه

کاربرد و تحلیل فضای سبز منطقه47 ...
1

امکان ایجاد مزاحمتهای عبوری افراد با توجه به موقعیت پارک و وجود افراد بزهکار و شرایط اجتماعی جامعه و

0/ 07

0/ 07

معتادان
کها
نبود تجهیزات مناسب برای رفاه و امنیت کودکان در پار 

1

0/ 07

0/ 07

کها و بوستانها
سهای بهداشتی مناسب در پار 
عدم برخورداری از سروی 

2

0/ 14

0/ 14

عدم روش مناسب آبیاری گیاهان و درختان

1

0/ 07

0/ 07

کها و بوستانها
عدم برخورداری از سیستم روشنایی مناسب در پار 

1

0/ 07

0/ 07

عدم رعایت طراحی معماری و شهرسازی در ساخت فضاهای سبز منطقه

1

0/ 07

0/ 07

کهای اولیه در زمان بروز حوادث
عدم کانکسهای مرتبط با کم 

1

0/ 07

0/ 07

کها و بوستانها و فضاعای سبز ایجاد شده در دو طرف اتوبانها
عدم مدیریت صحیح شهرداری بر پار 

2

0/ 14

0/ 14

1

2/ 46

جمع کل

بررسی و تحلیل فضای سبز منطقه  01کالن شهر تهران

رتبه

وزن

امتیاز

تها ()O
فرص 
اجرای پروژه احداث باغچه در دو طرف مسیر خیابان امام خمینی (ره)

2

0/ 33

0/ 66

تغییر کاربریهای از فضای سبز به کاربریهای مسکونی و تجاری

1

0/61

0/61

1

0/61

0/61

2

0/ 33

0/ 66

برخورداری از شرایط مناسب برای ایجاد راه اندازی کلینیک گیاه پزشکی منطقه و سایت ورمی کمپوست و تولید
قارچ در بوستان نیلوفر ،بازسازی آبنمای میدان جمهوری
تهای پارک در سطح شهر جهت جذب بیشتر شهروندان
تبلیغ و اطالع رسانی از فعالی 
تهدیدها ()T
افزایش آلودگی هوا و صوتی به دلیل کمبود سرانه فضای سبز متناسب با منطقه

1

0/ 25

0/ 25

از بین رفتن توان اکولوژیکی منطقه به دلیل رشد غیر طبیعی جمعیت

1

0/ 25

0/ 25

یهای هوا بر فضای سبز در راستای تخریب آنها
تأثیر آالیندهها و آلودگ 

2

0/ 25

0/ 25

عدم استفاده از متخصصان در زرح ها و پروژههای اجرایی در ارتباط با فضای سبز منطقه

1

0/ 25

0/ 25

1

2/ 64

جمع کل

Source: authors

جدول شماره ( :)2ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (قوت ،ضعف  )IFEو عوامل خارجی (فرصت و تهدید )EFE
شهای مطالعات ماتریس SWOT
بخ 

عوامل داخلی (قوت ،ضعف )IFE

عوامل خارجی (فرصت و تهدید )EFE

جمع کل

2/ 46

2/ 64

Source: authors

جمع بندی و نتیجه گیری
طهای شهریاند که نقش فعال در سالمتی شهر و شهروندان ایجاد
عرصههای عمومی مهمترین بخش شهرها و محی 
یکنند در چنین عرصههایی بیشترین ارتباطات شامل میشود .یکی از مهمترین عناصر این مجموعهها ،پارکها و
م
یکنند .امروزه با توجه به رشد نامورن
یاند که نقش فعال در سالمتی شهر و شهروندان ایفا م 
فضاهاي سبز شهر 
نهای حاصل خیز الزم است که قوانینی اتخاذ گردد که از قدرت اجرایی
شهرها و تخریب فضاي سبز و زمی 
برخوردار باشد و هر گونه ساخت و ساز را مشروط بر اختصاص زمینی براي فضاي سبز گرداند .توجه به این نکته
ضروری است که حد سرانه فضاي سبز با رشد جمعیت کاهش یافته و جوابگوي این جمعیت انبوه نبوده است.
در مرحله اول نیاز است که تمام نیروي کاري سازمان تخصص الزم را داشته باشند زمانی که طراحان غیر متخصص
یرود که در قبال فضاي سبز شهر خود مسئول باشند عدم توجه به فرهنگ شهر موردنظر
باشند از مردم ما انتظار نم 
باعث گردیده است در بعضی از شهرها فضاي سبز پناهگاهی براي افراد ولگرد و معتادین گردد که این امر باعث
گردیده محیط فضاي سبز ناامن و غیر استفاده براي مردم عادي کرده است عدم توجه به گونهها بومی در طراحی و
کاشت و جایگزین کردن گونههای غیر بومی و وارداتی باعث گردیده عالوه بر اینکه هزینهها را چند برابر کرده
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درصد موفقیت طرح بسیار پائین و دوام چندانی نداشته باشد .همچنین بر اساس تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و
عوامل خارجی جمع کل هر ستون محاسبه شده است .عدد بدست آمده عوامل داخلی (قوت ،ضعف 2/ 46 )IFE
است و عدد بدست آمده عوامل خارجی (فرصت و تهدید  2/ 64 )EFEاست .عدد  2/5به عنوان عدد متوسط در
یشود و در نتیجه گیری عوامل داخلی (قوت ،ضعف )IFE
تجزیه و تحلیل مدل ( swotسوات) در نظر گرفته م 
یتوان گفت چون عدد بدست آمده کمتر از عدد  2/5است نشان دهنده غلبهی نقاط ضعف بر نقاط قوت است .و
م
در نتیجه گیری عوامل خارجی هم (فرصت و تهدید  )EFEچون عدد بدست آمده کمتر از عدد  2/5است نشان
یتوان گفت که فضای سبز منطقه  10شهر از کمبود سرانه برخوردار
تها است و م 
دهنده غلبهی تهدیدها بر فرص 
است و از طرف دیگر جمعیت این منطقه در حال افزایش است و میزان فضای سبز منطقه  10شهر تهران با فضای
سبز استاندارد مطابقت ندارد .لذا برای بهبود و توسعه فضای سبز منطقه  10کالن شهر تهران راهبردهای علمی
یگردد
کاربردی زیر ارائه م 
یگردد:
یهای تهاجمی ،تدافعی ،بازنگری و تنوعی راهکارهای زیر پیشنهاد م 
 .1بر اساس استراتژ 
 .2حفظ فضاي سبز موجود و جلوگیري از تخریب آنها؛
 .3در اولویت قرار دادن توسعه فضاي سبز در محالت محروم منطقه  10از لحاظ سرانه پارك و فضاي سبز؛
 .4مدیریت درختان خیابانی و پاركهاي عمومی؛
 .5انتخاب گونههای مناسب گل و گیاه و درخت سازگار با اقلیم شهر تهران؛
نهای رها شده در منطقه به منظور گسترش فضاي سبز؛
 .6بررسی امکان استفاده از زمی 
 .7کف پوش زمین بازی بچهها در پارکها و بوستانها اصالح و از رن 
گهای شاد جهت تجهیزات زمین بازی
کودکان استفاده شود .به منظور افزایش ایمنی کودکان تعبیه گردد
 .8بهسازی مسیرها با ایجاد روشنایی جهت امنیت روانی و جسمانی کاربران،
 .9نظارت و رسیدگی به گیاهان موجود در پارک
. 10نظارت و کنترل بر حفظ و نگهداري پارکها و فضای سبز عمومي و همچنين اجرای فضای سبز در محدوده
منطقه ،بر اساس برنامههای ابالغي و با رعایت ضوابط مربوطه.

ننامهها و ضوابط معاون خدمات شهري مرکز و
. 11انتخاب پيمانکاران خدمات شهري و فضای سبز بر اساس آئي 
نظارت بر حسن انجام کار آنها.

. 12نظارت و کنترل بر جلوگيري از سد معبر و نصب آگهي در محلهای غيرمجاز ،گردش احشام و تخليه زباله و
نخاله در معابر و معرفي دوره گردها وسایر عوامل محل رفاه شهروندان به مراجع ذيصالح.
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