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Site selection and spatial analysis of city parks distribution
using geographic information system
(A case study in Zahedan city; district II)
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they also have vital significance for land use adjustment as urban
sinks which
17 has a significant role on sustainable development of
the city.
Zahedan, as a main city in the center of a growing region, located
in southeast part of the country. The city has been expanded due to
considerable rate of population since 1980. During past few years
development of universities in the city caused a drastic increase of
student population as well. From geographic point of view the city
is placed in a critical situation because of its unique location in a
major commercial crossroad as well as drug smuggling pass way
and politically unstable neighboring countries. Successive draught
within past years was another major factor influencing landscape
of the city. Due to the mentioned factors, land use planning projects were not successfully implemented in the city.
The rate of green space per capita in District II of the city does
not match with the population rate in the district because of the
mentioned influencing factors. The Present research studies the
number of parks in compare with the urban structure and site selection of parks considering city’s master plan.
The results of the study revealed that number of parks in the
district and city is adequate, but the number of neighboring local
parks in the district is not enough. Also existing parks were not
well distributed throughout the city. Furthermore some of those
sites which are suggested for park establishment according to city’s
master plan are already occupied by other land uses. Consequently
site selection for local neighboring parks was implemented based
on those weighted layers.
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چکيده
. يکي از ضروريات مهم زندگي ش��هري بهشمار ميآيد،امروزه نحوه توزيع خدمات ش��هري
 بهعنوان يکي از مهمترين مراك��ز خدمات رفاهي و تفريحي بوده كه،پاركها و فضاهاي س��بز
. در توسعه پايدار شهري از اهميت بااليي برخوردارند،عالوهبر جنبه بهداشتي و رواني
،ش��هر زاهدان بهعنوان يک مادر ش��هر و قطب رش��د منطقهاي در جنوب ش��رق ايران
 قرار گرفتن در،1360 تح��ت تأثير عوامل متعدد از قبيل رش��د بيرويه جمعيت بع��د از دهه
 ناامني در دول، وقوع خشکس��اليهاي متوالي،چه��ارراه تجارتي و قاچاق كاال و مواد مخدر
 باال رفتن سرانه دانش��جويي و غيره نتوانسته اس��ت به اهداف از پيش تعيينشده،همس��ايه
.در طرحهاي ش��هري دس��ت يابد
 تحت تأثير عوامل مذكور قرار گرفته و موجب ناهمخواني، ش��هر زاهدان نيز بالطبع2منطقه
 به همين منظور و براي پي بردن به.س��رانه فضاي س��بز با جمعيت ساكن در آن گرديده اس��ت
 در اين. اين منطقه بهعن��وان محدوده مورد مطالعه انتخاب گرديد،نح��وه توزيع فضايي پاركها
تحقيق از سيستم اطالعات جغرافيايي در جهت تجزيه و تحليل اين ناهمخواني به بررسي ميزان
 از نظام كالبدي ش��هر و نح��وه مکانگزيني پاركها با توجه به طرح2تبعيت پاركهاي منطقه
.تفصيلي شهر پرداخته شده است
نتايج بهدس��تآمده از اين تحقيق نش��ان ميدهد كه تعداد پاركهاي ناحيهاي و شهري
 كافي ميباش��د ولي پاركهاي واحد همس��ايگي و محلهاي كافي نميباش��ند و،در منطق��ه
ني��ز پاركهاي موجود از لحاظ رعايت نظام سلس��له مراتب كالبد ش��هري متوازن و متعادل
 اندازه و ش��عاع پوش��ش پاركها درست،نيس��تند(يعني به نس��بت مقياسهاي نظام كالبدي
 بهعالوه تعدادي از مکانهاي.)نبوده اس��ت و تعدادي از پاركها درست مکانيابي نش��دهاند
 كه اينک توس��ط س��اير كاربريها اش��غال،پيش��نهادي براي ايجاد پارك در طرح تفصيلي
 اين نتايج با اس��تفاده.ش��دهاند در عدم كفايت و ت��وازن پاركها نقش مهمي بازي ميكنند
 كه در متن مقاله بدانها پرداخته ش��ده بهدس��ت آمده اس��تGIS از فن��ون و توابع تحليلي
و در نهاي��ت اليهه��اي مورد نظ��ر از دادههاي فضايي و خصيصهاي ب��راي پاركهاي واحد
همس��ايگي و محلهاي وزنگذاري شدهاند و مکانگزيني جهت احداث اين دست از پاركها
.انجام گرفته اس��ت
:کلمات کليدي
 نظام كالبدي شهر، سيستم اطالعات جغرافيايي، برنامهريزي شهري، پارك،فضاي سبز
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مقدمه
ظاهراً با انقالب صنعتي ،بشر توانست نيازهاي مادي خود
را در اعال درجه موفقيت برآورده س��ازد اما در اين امر كام ً
ال
تکبعدي عمل نم��ود و از توجه به نيازهاي روحي و رواني
خود غافل ماند .اين امر نتايج ناگواري بهدنبال داشت كه از
آن جمله ميتوان به تخريب محيط زيست ،پديده مهاجرت،
جهش در شهرنشيني و در نهايت آشفتگي فضايي -كالبدي
ش��هرها كه نمود عين��ي آن توزيع و مکانيابي نامناس��ب
كاربريهاي شهري است اشاره كرد.
كش��ورهاي پيش��رفته جه��ان تقريب�� ًا توانس��تند ب��ا
برنامهريزيهاي دقيق و مدون بر بس��ياري از مشکالت
فائق آيند اما اين مشکاالت هنوز هم دامنگير بسياري از
شهرهاي كشورهاي عقبمانده و در حال توسعه از جمله
ايران ميباشد.
ن��وع كاربري و توزيع فضايي آنه��ا بهعنوان اطالعات
باارزش��ي از يک ش��هر محس��وب ميش��وند كه همواره
صاحبنظران و مديران ش��هري ب��ه آن نياز دارند .يکي از
اين كاربريها كه در واقع تأمينكننده بخشي از نيازهاي
روح��ي و روان��ي انس��ان شهرنش��ين بهش��مار ميآيد و
بهعنوان يک عنصر زنده و پويا نقش بازدهي اكولوژيکي،
اجتماعي و زيباسازي شهر را بهعهده دارد كاربري فضاي
سبز و پاركها ميباشند( 17و .)18آگاهي از نوع و ميزان
آن ،همواره بهعنوان تالش��ي براي برآورد ميزان استفاده
ش��هروندان در يک شهر محس��وب ميشود كه از سوي
نهادها و ادارات ذيربط صورت ميگيرد .در اين راس��تا،
سيس��تم اطالعات جغرافيايي ،بهعنوان يک ابزار كارآمد
محس��وب ميش��ود .توس��عه فنون تحليلي و پايگاههاي
دادهاي در سالهاي اخير موجب شده كه از اين تکنولوژي
نوين بهعنوان يک راهبرد سريع و كمهزينه در مقايسه با
روشهاي سنتي استفاده شود.
در زمينه اس��تفاده از سيس��تم اطالعات جغرافيايي در
مکانياب��ي مراك��ز خدمات ش��هري ،تحقيق��ات زيادي
در كش��ورهاي مختلف جه��ان صورت گرفته اس��ت .از
آن جمله ميت��وان به تحقيق اميل��ي تالن1تحت عنوان
«تجسم زيبايي؛ نقش��ههاي حقوقي براي برنامهريزان»

اش��اره كرد كه در آن به مکانيابي پاركها با استفاده از
 GISپرداخته است(.)19
در كشور ايران نيز اولين مطالعات مربوط به مکانيابي
پاركه��ا ب��ا اس��تفاده از  GISدر س��ال  1378توس��ط
مهندس مهران قدوس��ي صورت گرفت و بعد در س��ال
 1380خانم ش��هناز بخشي و در س��ال  1382آقاي اكبر
اس��معيلي تحقيقاتي در اين زمينه به ترتيب در شهرهاي
كرمانشاه و تبريز انجام دادهاند(1و.)2
در اين تحقيق برآنيم با اس��تفاده از سيس��تم اطالعات
جغرافيايي و توابع تحليلي آن نظير :مدلهاي همسايگي،
بافرينگ ،تحليلگر فضايي و روش پليگونهاي تايسن به
بررسي و توزيع فضايي پاركها در منطقه 2شهر زاهدان
پرداخته و س��پس يک الگوي مناس��بي از توزيع فضايي
پاركها در منطقه مذكور ارائه نماييم.

قلمرو تحقيق
منطقه مورد مطالع��ه در نقاط جغرافيايي  29درجه 30
دقيقه عرض ش��مالي و  60درجه  5دقيقه طول شرقي و
با ارتفاع متوس��ط  1378متر از س��طح دريا واقع است و
مساحتي در حدود  2600هکتار را در بر ميگيرد.
از نظر تقسيمات شهري ،منطقه 2شهرداري زاهدان واقع
در غرب شهر زاهدان ميباشد .اين منطقه از نظر توپوگرافي
حالتي تقريب ًا هموار و بدون شيب دارد و عمدت ًا از تشکيالت
رس��وبي ريز و نفوذناپذير تش��کيل شده است كه اين عامل
سبب نفوذناپذيري خاك منطقه و باال بودن سطح آبهاي
زيرزمين��ي ميگردد و ذخي��ره آبي منطقه را بس��يار پايين
ميآورد .بهدليل شرايط خاص اقليمي بسيار گرم و خشک،
پوش��ش گياهي و گونههاي درختي خاصي نظير كاج ،گز،
اكاليپتوس ،خرزهره ،ارغوان ،هميشهبهار ،شببو ،آهاري و
ختمي قادر به رشد هستند(3و.)8

مواد و روشها
مواد (دادههاي مورد نياز):

براي بررس��ي موضوع مورد بحث ،به يکسري دادههاي
فضاي��ي وخصيصهاي ني��از داريم .دادهه��اي فضايي مورد
استفاده در اين تحقيق عبارتند از :نقشه پايه شهر به مقياس
 ،1:10000نقشه حوزههاي سرشماري جمعيت سال ،1375
اليه كاربري اراضي محدوده مورد مطالعه ،اليه پاركهاي
موجود در سطح محدوده و اليه تقسيمات كالبدي محدوده
به تفکيک واحد همسايگي ،محلهاي ،ناحيهاي و شهري.
اطالعات خصيصهاي عبارتنداز :مشخصات هر يک از
پاركها (مساحت ،نوع پارك ،همجواريها ،قيمت زمين،
نوع آبياري و شعاع پوشش استاندارد) ،مشخصات هر يک
از تقسيمات كالبدي محدوده (جمعيت ،مساحت ،نواحي،
محالت و.)...
س��اير منابع اطالعاتي نظير :گزارشهاي طرح تفصيلي
سال  ،1368طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ سال ،1374
آمارنامههاي سالهاي  1375و  ،1380سرشماري عمومي
نفوس و مسکن سال  ،1375گزارشهاي سازمان پاركها
وفضاي س��بز شهرداري زاهدان ،س��تاد احياي فضاي سبز
استانداري سيستان و بلوچستان و كارنامه عملکرد شهرداري

زاهدان در طي  5سال .1376-1380

روشهاي ورود اطالعات
ابتدا كليه دادهه��اي ميداني ،فضايي و خصيصهاي مورد
نياز جمعآوري ش��د و اصالحاتي ب��ر روي دادههاي فضايي
صورت گرفت؛ س��پس با وارد نمودن دادههاي خصيصهاي،
بانک اطالعاتي در محيط  GISتش��کيل گرديد .همچنين
الزم ب��ود اليههاي مورد نياز را كه از فيلدهاي اطالعاتي به
وجود ميآيند طبقه بندي ،ويرايش و ذخيره كنيم.
در دادهه��اي توصيفي ،فيلدهاي مورد نظر :وس��عت،
جمعيت ،س��رانهها ،اس��تانداردها ،معيارها و مش��خصات
پاركه��ا و ...اس��تخراج و در اليههاي خاص خود ذخيره
ش��دند .با اس��تفاده از معيارها و استانداردها ،با روشهاي
ارزيابي همجواريها ،همپوش��اني اليهها و تعيين ش��عاع
عملک��رد به هر يک از محلهها وزن خاصي داده ش��د و
س��پس امر مکانيابي صورت گرفت .نمودار زير مراحل
كلي تحقيق را نشان ميدهد:
فصلنامه مدیریت شهری
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روشهاي تجزیه و تحليل اطالعات
بهمنظ��ور تحلي��ل پراكندگي و مکانياب��ي كاربريها
نظير كاربري فضاي س��بز (پاركها) ،روشهاي متعددي
در سيس��تم اطالعات جغرافيايي وج��ود دارد كه در اين
تحقيق از  4روش عمده اس��تفاده شده است و در زير به
توضيح آنها پرداخته ميشود.
الف) روش تحليل تايسن :Thiessen
از اي��ن روش در جه��ت تعيي��ن حوزه نف��وذ پاركها
برحسب ش��عاع عملکرد و مس��احت موجود آنها استفاده
گرديده اس��ت .اين روش عوارض نقطهاي را به پليگوني
تبدي��ل نموده و ع��دم توجه به موانعي چ��ون جادههاي
ش��رياني ،رودخانه و مس��يل از معايب و عدم همپوش��ي
سطوح ايجاد شده ،از مزاياي آن بهشمار ميروند(.)1
در نقش��ه (ش��ماره )1كه حوزه نفوذ پاركها برحسب
ش��عاع عملکرد نش��ان داده ش��ده اس��ت بهطور خودكار
عامل مقياس نيز دخالت داده ميش��ود؛ زيرا ميزان شعاع
عملک��رد ب��ا توجه به مقي��اس تعريف ميش��ود .با دقت
كردن در اين نقش��ه به توزيع ناهمگون پاركها بيش��تر
پي برده و نامطلوب بودن ش��عاع عملکرد آنها را احساس
ميكنيم .همانطور كه در جدول (شماره )1نيز ميبينيم
ش��عاع عملکرد اكثر پاركها نامطلوب گزارش ميش��ود؛
بهجز پاركهاي واحد همس��ايگي كه در آنجا نيز پليگون
بهدس��ت آمده براي آنها ،دليل بر شعاع نفوذ آنها در اين
ابعاد نيس��ت بلکه دليل آن بيشتر بودن تعداد اين دسته از
پاركها نسبت به ساير پاركها و توزيع نامتوازن آنهاست؛
زيرا وقتي كه ش��عاع عمل اين پاركها در قالب مقياس
تعريف ميشود ابعاد وسيعي را در بر ميگيرند .همانطور
كه در نقشه (شماره )1ميبينيم .از طرفي چون در قسمت
جنوب غرب منطقه هيچ پاركي مش��اهده نميشود شعاع
عمل پاركهاي ش��هري و ناحيهاي بيشتر به اين قسمت
كشيده شده است.
نقش��ه (شماره )2كه تحليل تايسن را براي حوزه نفوذ
پاركهاي موجود در منطقه 2برحسب مساحت آنها نشان
ميدهد مهمترين حسن آن مشخص نمودن حوزه عمل
هر پارك بهصورت جداگانه است .در اينجا عالوه بر معيار

مس��احت ،مقياس نيز خودبهخود رعايت شده است .تنها
در محدودههايي كه پ��ارك ندارند نزديکترين پارك به
اين محدودهها حوزه عمل وس��يعي را به خود اختصاص
داده اس��ت .مانند پارك فدك در قسمت شمال غرب و يا
پارك المپيک در جنوب مح��دوده مورد مطالعه .با كمي
دقت در اين نقش��ه به نقشه (ش��ماره )1نيز ميتوانيم پي
ببري��م؛ به اي��ن صورت كه ،اگر مرزه��اي حوزه پاركها
را با رعايت مقياس آنها حذف كنيم همان نقش��ه ش��عاع
عملکرد بهوجود خواهد آمد.
طبق نقشه (ش��ماره )3نيز بهراحتي ميتوان به كمبود
پ��ارك در مقياس كالبدي پي برد ك��ه در طرح تفصيلي
چندان رعايت نش��ده اس��ت .اين امر در ح��ال حاضر به
نامطل��وب بودن ش��عاع عملکرد پاركها از نظر سلس��له
مرات��ب كالبدي در س��طح محدوده منجر ش��ده اس��ت.
نقش��ههاي ال��ف ،ب ،ج و د به ترتيب اي��ن كمبودها را
نشان ميدهند.
از اين تحليل ميتوان براي مشخص كردن مطلوبيت
و ع��دم مطلوبيت ش��عاع عملکردي هر ي��ک از پاركها
اس��تفاده نمود كه جدول (ش��ماره )1نش��اندهنده نتايج
حاصل از اين تحليل در ميزان مطلوبيت ش��عاع عملکرد
پاركها ميباشد.
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ب) تحليل Spatial analyst
اين تحليل در جهت ارزياب��ي كاربريهاي همجوار با
پاركهاي منطقه 2با اس��تفاده از  4ماتريس س��ازگاري،
مطلوبيت ،ظرفيت و وابستگي بهكار گرفته شده است.
بر اساس ماتريس س��ازگاري ،كاربريهاي مستقر در
ي��ک منطقه نبايد مزاح��م و مانع فعاليته��اي يکديگر
باشند .بر اساس ماتريس مطلوبيت ،هر كاربري با توجه به
ويژگيهاي خاص خود محل خاصي ميطلبد و بالعکس.
ب��راي ارزيابي اين محل و كارب��ري مالكهايي از قبيل
اندازه و ابعاد ،موقعيت ،شيب ،خاك ،دسترسي ،بو ،صدا و...
الزم اس��ت .بر اساس ماتريس ظرفيت ،كاربريها از نظر
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سلسله مراتب كالبدي ارزيابي ميشوند .عملکرد مناسب
ه��ر كاربري در گرو انطباق مقياس آن كاربري با مقياس
كالبدي شهر ميباشد .بر اساس ماتريس وابستگي ،لزوم
همجواري و وابس��تگي يک كاربري به ديگر كاربريها
سنجيده ميشود .لزوم وجود كاربري آموزشي ،تجاري و
فضاي سبز در يک محله مسکوني( 6و 7و.)13
در نقش��ههاي بهدس��ت آم��ده از اين تحلي��ل ،ارزيابي
همجواري براي نوع پارك بهترتيب در مقياسهاي كالبدي
صورت گرفته است .همچنين در هر جاي منطقه اگر بتوان
در آينده پارك احداث كرد ضرايب س��ازگاري همجواريها
مطابق ماتريسهاي مذكور مشخص ميباشند.

ج) تحليل Buffer
جهت تعيين شعاع عملکرد پاركها
اين تحليل بر روي فاصله عمل مينمايد و براي انجام
آن به ش��عاع دسترسي نياز ميباشد .با توجه به دادههاي

مربوط به ش��عاع دسترس��ي پاركها ،تحقيق فوق انجام
ش��ده و نتايج حاص��ل از اين تحليل با الي��ه حوزههاي
سرشماري جمعيت محدوده  intersectشده كه نتايج
حاصل در جدول (شماره )2ارائه گرديده است.

فصلنامه مدیریت شهری

Modiriat Shahri
ش��ماره  - 23بهار 1388
No.23.Spring 2009

23

جدول (شماره :)2تعداد و مشخصات جمعیتي تحت پوشش شعاع عملکردي پارکها با تحلیل بافر

مشخصات
جمعيتي
مساحت(هکتار)
جمعيت
خانواده

پارک واحد
منطقه
همسایگي
دو
درصد
تعداد
50
1300
2600
55 115885 210700
55
20350 37000

پارک محلهاي

پارک ناحيهاي

درصد
45
50
50

درصد
80
70
70

تعداد
1170
105350
18500

تعداد
2080
147490
25900

پارک شهري
تعداد
2600
210700
37000

درصد
100
100
100

د) استفاده از روش  Model builderبراي
مکانگزیني
اين روش يکي از قويترين تحليلهاي  GISميباشد.
مدل (شماره )1و نقشه (شماره )9بيانگر اين تحليل براي
مکانگزين��ي پاركهاي منطقه 2ميباش��ند .در محدوده
مورد مطالع��ه ،مکانهاي تراكم براي پاركهاي موجود،
حوال��ي خيابان بزرگمهر ،بل��وار معلم و حوالي پارك الله
بهدس��ت آمده اس��ت .همچنين محدودههاي نيازمند به
پارك در قسمتهاي جنوب ،جنوب غرب و شمال غرب
منطقه ميباشند.
از مزاياي اين مکانها اين است كه اكثر منابع آبياري
طبق طرح ش��بکه آبرساني پاركها در اين محدوده واقع
ش��ده است و خود س��ازمان پاركها نيز در اين محدوده
ميباشد( 8و.)9
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یافتهها
ب��ا توجه به تحليلهاي ص��ورت گرفته بر روي آمارها
و نقش��ههاي منطقه مورد مطالع��ه يافتههاي زير حاصل
گرديده است:

 -1تحلي��ل ناهمخواني بين مي��زان جمعيت و فضاي
سبز موجود در منطقه:
با توجه ب��ه جمعي��ت  212700نف��ري ايرانيها (بدون
مهاجرين افغان) در سال  ،1381مساحت كل  2600هکتار
و مس��احت كل فضاي سبز در منطقه طبق ليست سازمان
پاركها  325906مت��ر مربع(11و ،)10نتيجه ميگيريم كه
بين س��رانه موجود فضاي س��بز در منطقه( 1/54مترمربع)
و اس��تاندارد تعريفش��ده طبق معيارهاي وزارت مسکن و
شهرسازي در ايران ( 7تا 12مترمربع بهازاي هر نفر)(14و)4
و نيز اس��تاندارد در نظر گرفته ش��ده توسط محقق ،با توجه
به مناب��ع و وضعيت موج��ود منطقه(بي��ش از  5مترمربع)
( 3و )12فاصله قابل توجهي ديده ميش��ود و لذا فضاهاي
اختصاصيافته به فضاي سبز ،كمتر از يکسوم استانداردهاي
شهري كشور ميباشد و بايد براي بهبود وضعيت فضاي سبز
منطقه اقداماتي اساسي صورت گيرد.
 -2تحليل تبعيت پاركهاي موجود در سطح منطقه2
از نظام سلسله مراتب كالبدي شهر:
بررس��يها نش��ان داد كه تنها 33درصد پاركهاي واحد
همس��ايگي25 ،درص��د پاركه��اي محل��هاي ،تنها پارك
ناحي��هاي و 50درصد پاركهاي ش��هري در محدوده مورد
مطالعه ،اصل سلسله مراتب كالبدي را به لحاظ مکانگزيني
رعايت نمودهاند .همچنين معلوم شد كه فاصله استاندارد به
لحاظ سلسله مراتبي بين بقيه پاركها رعايت نشده و شعاع
عملکرد اكثر آنها تداخل داش��ته و يا مناسب نبوده است .در
تحليل بافر به كمبودهاي پوشش جمعيت و وسعت پاركها
پرداخته شد و مش��خص شد كه چقدر از جمعيت و وسعت
محدوده در پوشش خدماتي پاركهاي موجود نيستند.
 -3تحلي��ل مکانگزيني پاركهاي موجود در منطقه
توسط طرح تفصيلي:
طب��ق تحلي��ل  Spatial analystثاب��ت ش��د كه
عدهاي از پاركهاي واحد همس��ايگي عالوه بر اينکه با
همجواريهاي خود كام ً
ال ناسازگارند ،قابليت يک پارك
را نيز ندارند .الزم به ذكر است كه در قسمت بافت جديد
محدوده (غرب و جنوب غ��رب) ،با اينکه ميزان جمعيت
رو به فزوني اس��ت در طرح تفصيلي ،هيچ فضايي براي

احداث پارك پيشبيني نش��ده اس��ت .اين در حالي است
كه طبق طرح جامع شهرس��ازي حريم ش��هر زاهدان در
قس��مت مذكور و پايينت��ر از آن از جمل��ه كاربريهاي
مج��از كه بايد آن را گس��ترش داد فضاي س��بز عمومي و
پارك ميباشد(16و .)15طبق تحليل يادشده اكثر پاركهاي
محدوده از نظر قرارگيري نسبت به هم درست نميباشند كه
اين مورد به مکانگزيني غيراستاندارد پاركها بر ميگردد.
همچنين تغيير زياد كاربري در قسمت بافت جديد ،موجب

بينظمي در آرايش همجواري پاركها شده است.
با توجه به تحليل تايس��ن نيز شعاع عمل و نفوذ اكثر
پاركها بهجز چند مورد از پاركهاي واحد همس��ايگي
نامطلوب ميباش��ند ك��ه دليل آن پراكندگ��ي ناموزون
پاركه��ا و كمبود آنها در مقياسهاي واحد همس��ايگي
و محلهاي در سطح محدوده ميباشند .جدول (شماره)3
مش��خصات محالت منطقه 2و پاركهاي موجود در آن
را با تحليل وضع موجود و كمبودها نشان ميدهد.
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نتيجهگيري
در نهاي��ت نتيجه يافتهها نش��ان ميدهد ب��ا توجه به
آمارهاي��ي ك��ه از وضعيت س��رانه و تراك��م جمعيت در
منطقه ارائه ش��د ،مسأله فضاي س��بز هم در شهر و هم
منطقه 2بهصورت بحران جلوه ميكند؛ بهويژه در قسمت
بافت جديد محدوده(غرب و جنوب غرب) كه ش��ديداً امر
ساختوس��از و تراكمفروش��ي در آنجا حاكم است و فع ً
ال
از رس��يدگي و پرداخت��ن به فضاي س��بز محدوده غافل
ماندهاند.
در س��طح محدوده ،با توجه به تحليلهاي انجامش��ده
مش��خص ش��د كه از نظر پاركهاي واحد همسايگي و
محل��هاي كمبودهايي وجود دارد؛ به اي��ن صورت كه با
توجه به  20مركز واحد همسايگي 8 ،مركز محله 3 ،مركز
ناحيه و يک مركز منطقه ،ميتوان گفت كه نزديک به 7
پارك واحد همسايگي و  5پارك محلهاي نياز است .نظام
سلس��له مراتب كالبدي و مس��احت در مکانگزيني اكثر
پاركها رعايت نشده و كمتر در مركز واحد همسايگي و
محله ميتوان پاركي ياف��ت كه اصول مکانيابي در آن
رعايت شده باشد.
با توجه ب��ه اينکه معيار پارك و فضاي س��بز عمومي
در درج��ه اول بر مبناي جمعيت و نياز اس��تفادهكنندگان
ميباش��د( ،)5در محدوده مورد مطالعه و در قسمتهاي
نيازمند ،اولويت با احداث پاركهاي واحد همس��ايگي و
محلهاي ميباشد.

پيشنهادها
 با توجه به وضعيت نابس��امان پاركهاي موجود ازنظر كمي و كيفي ،اولين اقدامي كه پيش��نهاد ميش��ود
تجهي��ز پاركه��اي موجود در نقاط مختل��ف محدوده و
احداث پارك در قسمت بافت جديد ميباشد و اين كار با
توجه ويژه دولت نسبت به انتقال آب چاه نيمهها به شهر
زاه��دان و افزايش تصفيهخانههاي آب ،كه اخيراً صورت
گرفته امري كام ً
ال تحققپذير است.
 -از آنجايي كه س��ازمان پاكها و فضاي س��بز شهر

زاهدان بهعنوان متولي امر در رس��يدگي به فضاي سبز و
پاركها ميباش��د نسبت به كنترل كمي و كيفي پاركها
موفق عمل نميكند؛ لذا براي حل اين موضوع واگذاري
بخش��ي از فضاي سبز ش��هر زاهدان به بخش خصوصي
و نظارت بر عملکرد آن توسط سازمان پاركها ضروري
بهنظر ميرسد.
 با توجه به تراكمفروش��ي و ساختوس��از مس��کندر قس��مت جن��وب غرب مح��دوده ،تس��ريع در احداث
پاركهاي پيشبينيشده در طرح تفصيلي ،قبل از تصرف
ساير كاربريها امر مهمي است كه شهرداري منطقه 2و
سازمان پاركها بايد بدان اقدام نمايند.
 بهدليل موقعيت جغرافيايي محدوده و وجود ترمينالبزرگ شهر در آن و تردد زياد ماشينهاي عبوري (بهويژه
س��واري) ،تعريف و احداث بلوارهاي بزرگ بهويژه امتداد
خياب��ان معلم ،همراه با فضاي س��بز ،درختان و امکانات
تفريحي در اين منطقه كام ً
ال ضروري ميباشد.
 رس��يدگي به پاركهاي موجود از نظر كيفي بهويژهپاركهاي ف��دك ،آزادگان ،كوي كارگران و نيکو كه در
محلههاي پرجمعيت قرار گرفتهاند.
 جلوگيري از بريدن درختان به بهانه استانداردسازيفاصله كاش��ت درختان( .ب��ا توجه به اقلي��م منطقه اين
استانداردس��ازي بايد متناس��ب با مقتضيات طبيعي آنجا
باش��د ،اول درخت نوپا در فاصله مناس��ب كاشته شود و
پ��رورش يابد بع��د از پاگرفتن آن ،درخت غير اس��تاندارد
بريده شود).
 بهدلي��ل وزش باده��اي تن��د و فصل��ي در منطقه،نهالهاي كاش��ته ش��ده در پاركه��ا و بلواره��ا حتم ًا با
پوشش و چوب حفاظ حمايت گردند.
 طرح كدگذاري درختان در كل منطقه 2و حتي شهربراي انجام طرح آمايش فضاي سبز صورت پذيرد.
 پاركها ،بلوارها و ميادين نمونه با تشويق مشاركتمردم و تش��کالت غيردولتي شناسايي ،انتخاب و معرفي
گردند.
 نهالس��تان و عرصه طبيع��ي جهت تکثير درختان ودرختچههاي سازگار با محيط در قسمت جنوبي محدوده

ايجاد گردد.
 و در نهاي��ت نقش و اهميت فضاي س��بز از طريقرسانههاي عمومي محلي به آموزش گذاشته شود.
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