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ارزیابی عملکرد شهرداري آمل در راستاي تحقق توسعه پایدار شهري
با تاکيد برحفظ و نگهداري فضاي سبز

محمدرحيم رهنما ،1زهره

بلوري*2

 1استاد گروه جغرافيا دانشگاه فردوسي مشهد و جهاد دانشگاهي مشهد
 2دانش آموخته کارشناس ارشد جغرافيا و برنامهريزي شهري ،دانشگاه فردوسي مشهد

(تاريخ دريافت1030/10/11 :؛ تاريخ تصويب)1033/11/14 :
چکيده
امروزه با توسعه شهرها و نياز به زمين و مسکن در سطح شهرها ،شاهد تخريب و تغيير کاربري فضاي سبز هستيم .بنابراين ،بايد بهصورت
دورهاي به ارزشيابي فعاليتهاي سازمانهاي مرتبط با اين کاربري پرداخت ،تا در اين راستا قوانين و تصميمسازي در زمينه حفظ و گسترش
فضاي سبز تنظيم و ساماندهي شود .اين پژوهش ،توصيفي -تحليلي و از نظر هدف کاربردي ميباشد .روش گردآوري اطالعات -روش
اسنادي و ميداني؛ در سطح شهرداري و شهر آمل؛ در خصوص تغيير کاربريهاي فضاي سبز از سال  1033-1031ميباشد و از نرمافزار
 AutoCAD ،GISو  Excelبراي تجزيه و تحليل کاربري فضاي سبز در محدوده مورد مطالعه استفاده شده است .نتايج بهدست آمده
حاکي از آن است که طي دوره زماني  ،1033-31تغيير کاربري باغ اولويت  1با وسعت  013313مترمربع و چهار قطعه زمين به وسعت
 3410مترمربع با کاربري پارک که در مجموع وسعت آنها  031213مترمربع صورت گرفته است .با توجه به اهميت سالمتي و امنيت در
سطح جهاني و ارتباط آن با وضيعت فضاي سبز ،در منطقه مورد مطالعه حفظ و گسترش کاربري فضايسبز در درجه دوم اهميت قرار گرفته
است .بنابراين ،پيشنهاد ميشود که بر اجراي صحيح قوانين مربوط به کاربري اراضي فضايسبز شهري ،نظارت صورت گيرد و با ارايه
ضوابط مناسب و بهرهگيري از الگو متراکم سازي و اختالط کاربري در داخل و محدوده شهر ،در چارچوب سياستهاي محيطزيستي از
نابودي اراضي کشاورزي و باغي در پيرامون شهرها جلوگيري شود.

كليدواژهها :ارزيابي ،توسعه پايدار شهري ،فضاي سبز ،شهرداري آمل

* نويسنده مسئول:

Email: Zohre.bolori@gmail.com
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سرآغاز
توسعه ارتباطات جهاني در ابعاد مختلف و گسترش شهرها،
مديريت امور شهرها را به وظيفه دشوار تبديل نموده است .اداره
امور شهر ،سازمان خاص و مناسب خود را ميطلبد .از اين رو،
الزم است در راس آن و به منظور اداره امور شهر از فني استفاده
شود که مديريت شهري نام دارد .مديريت شهري بايد براي شهر،
برنامهريزيهايي را به انجام برساند ،فعاليتهاي شهري را سامان
دهد و بر فعاليتهاي انجام شده نظارت کند و حتي براي انجام
بهينه امور ،انگيزش ايجاد نمايد (شيعه .)1032 ،نرخ سريع توسعه
شهري موجب تغييرات وسيعي در الگوي کاربري اراضي پيرامون
شهرها شده است (خاکپور و همکاران .)1033 ،با توجه به
پيچيدگي ذاتي شهرها و ابعاد مختلف تاثيرگذاري آنها ،شناخت
عوامل اصلي و کليدي در توسعه پايدار در جهت دستيابي به
توسعه پايداري شهري ضروري بهنظر ميرسد .در اين راستا،
مباحث مختلفي مطرح ميشود که يکي از آنها در سطح خرد در
چارچوب مفهوم کلي توسعه پايدار شهري ،فضاي سبز است.
امروزه اهميت فضاي سبز شهري تا آنجاست که کارشناسان آن
را به عنوان ريه تنفسي شهرها نام نهادهاند (زياري و همکاران،
 .)1033کاربري فضاي سبز يکي از کاربريهاي مهم خدماتي
براي شهرهاي امروزي محسوب ميشود و يکي از مولفههاي
نيل به توسعه پايدار شهري است که به لحاظ اهميت مساله،
مورد توجه برنامهريزان شهري است .امروزه ،با آگاهي بيشتر از
اهميت کارکردهاي مثبت فضاي سبز و آثار زيانبار توسعه
ناهمگون و بي رويه شهرها ،برنامههاي مديريتي در بسياري از
کشورها با منظور مقابله با اين نوع تهديد ،طراحي و اجرا ميشود
(مشکيني .)1033 ،در ارتباط با فضاي سبز شهري به ويژه با
رويکرد مديريتي ،بررسيهاي متفاوتي انجام شده است که از آن
جمله ميتوان به مطالعات (قاسمزاده و همکاران( ،)1032 ،علوي
و همکاران( ،)1032 ،اسماعيلزاده و فرهودي( ،)1033 ،محمدي
و همکاران( ،)1033 ،روستا( ،)1033 ،سوزنچي،)1030 ،
(محمدزاده( ،)1011 ،جيم و چن 2113 ،و ( ،)2111هيلسدون و
همکاران( ،)2113 ،چيسورا( ،)2110 ،يوجي و همکاران،)2113 ،
(مارتينوي و همکاران )2111 ،و  ...اشاره کرد .اما ،در محدوده
مورد مطالعه در اين زمينه پژوهشي صورت نپذيرفته است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
شهر آمل داراي  213411هزار نفر جميعت در سال 1031
ميباشد .در حال حاضر ،شهرداري آمل از شهرداريهاي قديمي
استان مازندران محسوب ميشود .ساختمان شهرداري در سال
 1012در زميني به مساحت  3123متر مربع تاسيس و مورد
بهرهبرداري قرار گرفت .درجه شهرداري آمل ( )3بوده و محدوده
خدماتي آن بيش از  2311هکتار و جزء سه شهرداري برتر استان
ميباشد .تاکنون دو طرح جامع براي اين شهر تهيه شده که طرح
جامع اوليه براي افق زماني  1033و دومين طرح جامع نيز افق
 1032را در نظر داشته است .طرح جامع ثانويه شهر آمل در سال
 ،1031به تصويب رسيد و طرح تفصيلي آن در سال  1033تهيه
شده است .در اين طرح ،مطالعات تا افق طرح سال  1032آورده
شده است .بهطورکلي ،مطالعات مربوط به تغييرات کاربري فضاي
سبز در اين طرح شامل دو بخش ميباشد :بخش اول کاربري
فضاي سبز که بهصورت کاربري فضاي سبز شهري (پارک
کودک و محله ،ناحيه) است.
بخش دوم ،کاربري فضاي سبز شامل اراضي با کاربري باغي،
حريم سبز ،کشاورزي و فضاي سبز و همچنين ضوابط و مقرراتي
در حوزه کاربري اراضي باغي و کشاورزي در اين طرح وضع شده
است .محدوده مورد مطالعه به علت شرايط آب و هوايي و اقليمي
خاص مناطق شمال کشور و همچنين قرارگرفتن در يك فضاي
جغرافيايي محدود ،ساحل درياي خزر در شمال و اراضي
کشاورزي وسيع (عمدتا شاليزارهاي برنج) در بخش دشتي ،از
طرفي ديگر با توجه به اين که  33درصد از مساحت شهر را
اراضي فضاي سبز تشکيل ميدهد و توسعه شهر نيز راهي جز از
بين بردن اراضي کشاورزي ،باغي که گاه بهترين اراضي است،
ندارد .گسترش فيزيکي شهر نيز و به تبعه آن استفاده از اراضي
شهري موجبات تغيير کاربري اراضي باغي و کشاورزي را فراهم
آورده است .کاربري فضاي سبز در شهر مورد مطالعه در چهار
سطح قابل بررسي ميباشد که درصد مساحت کاربري فوق به
مساحت ساخته شده شهر بر اساس طرح جامع  1033به شرح
شکل ( )1ميباشد.
بنابراين ،در اين نوشتار هدف اصلي ،شناسايي جايگاه فضاي سبز
در قوانين و مقررات شهري و ارزيابي عملکرد مديريت شهري در
حفظ و نگهداري آن است .بـراي بررسـي اين موضـوع ،وظيفه و
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شکل ( :)1درصد اراضي فضاي سبز شهر آمل1831 ،

جايگاه قانوني شهرداري در حوزهي فضاي سبز شهري و بخشـي
مورد استناد قرار گرفته است .در بررسي فضاي سبز در شهر مورد
مطالعه با اين پرسش روبهرو هستيم ،آيا شهرداري آمل در
چارچوب وظايف قانونياش در راستاي حفظ وتوسعه فضايسبز
موفق عمل کرده است؟ چه عواملي بر عملکرد شهرداري آمل در
حفظ و گسترش فضاي سبز شهري تاثير ميگذارد؟
نرخ سريع توسعه شهري موجب تغييرات وسيعي در الگوي
کاربري اراضي پيرامون شهرها شده است .با ادامه تقاضاي
جمعيت براي اراضي شهري ،برخي از کارکردهاي اکولوژيك و
محيطي از نظر عرضه ،بهسمت متناسبسازي کيفيت زندگي
براي جمعيتهاي انساني حرکت ميکنند (زنگي آبادي و رخشاني
نسب .)1033 ،آثار رشد شهرنشيني در کشورهاي در حال توسعه
و کشورهاي توسعهيافته محسوس بوده است .در کشورهاي در
حال توسعه ،از جمله ايران ،اين نرخ رشد سريعتر بوده و در نتيجه
به تغييرات وسيعي در کاربري اراضي منجر شده است ) Hall,
 .(2000نتايج مطالعات متعدد در سراسر جهان نشان داده است
که به دنبال سرعت يافتن رشد شهرها و گسترش آنها در
زمينهاي پيرامون خود ،پيامدهاي منفي چندي به دنبال دارد.
فضاهاي سبز شهري (شامل باغات و اراضي کشاورزي)،
چشماندازهاي طبيعي ،گونههاي گياهي و منابع طبيعي شهر يکي
پس از ديگري مورد مخاطره و نابودي قرار گرفتهاند
) .(Johnson, 2001دانشمندان پي بردهاند که فضاي سبز
ميتواند به آرامش ،جوانسازي و کاهش خشونت مردم کمك
کند .گذشته از مزاياي اجتماعي و فيزيولوژيك ،طبيعت شهري
ميتواند مزاياي اقتصادي را نيز ،چه براي مديران شهري و چه
براي شهروندان فراهم سازد ) .(Cheisura, 2004با بروز ضايعات
به محيطزيست و کاهش سطح عمومي زندگي مردم ،بهويژه در
جوامع شهري طي يکي دو دهه گذشته ،رهيافت توسعه پايدار
بهعنوان موضوع روز دهه آخر قرن بيستم ،از سوي سازمان ملل
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مطرح و بهعنوان دستور کار قرن بيست و يکم در سطوح
بينالمللي ،منطقهاي و محلي تعيين شد ) .(Roseland, 1997از
اين زمان به بعد ،طرحريزيها و تعيينکنندههاي سياست در
آمريکاي شمالي و اروپا به طور زيادي در حال توجه کردن به
معيارهايي هستند تا توسعه پايدار را رواج دهند و کيفيت زندگي
در مناطق شهري را بهبود بخشند )(De Sousa, 2003
با اين که طرح مقوله توسعه پايدار در غرب به حدود نيم قرن
بيش برميشود (عزيزي .)1031،بنابراين ،در کشور ما مقوله نو به
شمار ميرود (اکرمي .)1030،بيشك ،براي نيل به مباني پايهاي
اين نظريه ،نقش استراتژيك دولتها در اين برنامهريزيها و
سياست صحيح کاربري اراضي ضروري است (زياري .)1031 ،در
توسعه پايدار شهري ،فراهم کردن محيطزيست شهري مناسب و
به حداقل رساندن هزينههاي محيطي شهرها به اکوسيستمهاي
پيرامون از اولويتهاي اساسي است (صدرموسوي و قرباني،
 .)1033با توجه به اين هدف مهم ،يکي از وظايف اصلي
شهرداريها ،حل مسايل محيطزيست و تبديل محيط شهري به
محيطي سالم و قابل زيست براي ساکنان آن است .به همين
دليل ايجاد و توسعه فضاي سبز همواره جز فعاليتهاي اصلي
شهرداريهاي کشور بوده است (علوي و همکاران.)1032 ،
بنابراين« ،فراهم نمودن خدمات مرتبط با حفظ و صيانت از اين
فضاها ،مهمترين بخش مورد توجه در مديريتشهري ميباشد»
(لطفي و همکاران.)1030 ،
روش پژوهش
روش تحقيق توصيفي -تحليلي و نوع آن کاربردي– توسعهاي
است .محدوده مورد مطالعه شامل کل اراضي فضاي سبز شهر
آمل ميباشد .روش گردآوري اطالعات اين پژوهش ،حاصل
بررسيهاي اسنادي و ميداني در سطح شهرداري و شهر آمل و
جمعآوري آمار و اطالعات در خصوص تغيير کاربري فضاي سبز
طي دوره زماني  1033-1031و استفاده از نرم افزار  GISو
 AutoCADبراي تجزيه و تحليل فضايسبز در محدوده مورد
مطالعه است .اين پژوهش از دو فرضيه اصلي تشکيل شده است:
فرضيه اول :بهنظر ميرسد شهرداري آمل در چارچوب وظايف قانوني
در راستاي حفظ و گسترش فضاي سبز موفق عمل نکرده است.
فـرضيه دوم :بهنظر ميرسـد که عـوامل اقتصادي بيشتر از ساير
عوامل در عملکرد شهرداري در حفظ و گسترش فضاي سبز تاثير
داشته است.
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وظيفه و جایگاه قانوني شهرداري در حوزه فضايسبز

مقررات قانون توسعه معابر و تصويب مقررات الزم براي اراضي
غير محصور شهر از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و
زيبايي شهر مقرر کرده است (منصور .)1031 ،بهطورکلي،
براساس تبصره  4اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در
شهرها (مصوب سال  ،)1033کاشت و حفظ و آبياري درختان
گذرگاهها ،ميدانها ،بزرگراهها و پارکهاي عمومي از اهم وظايف
شهرداريها ميباشد (حجتياشرفي .)1014 ،بنابراين ،بر اساس
اين قوانين هرآنچه که به حفاظت و آبياري فضاهاي سبز در
فضاهاي شهري مربوط ميشود وظيفه قانوني شهرداريها است.

شهري
يکي از معيارهاي ارزيابي کيفيت محيط هر شهر وجود فضاهاي
سبز عمومي است (صالحيفرد و همکاران .)1033 ،از اين رو،
نقش شهرداري به عنوان يك سازمان محلي بايستي عملکرد و
فعاليتهاي آن در جهت تبديل هر چه بهتر محيط شهري به
محيط قابل زيست براي ساکنان آن باشد .اگر چه ،شناخت اين
نقش ميتواند به سيستم برنامهريزي در خصوص فضاي سبز
شهري کمك کند ) ،(Xiao, 2009بلکه اين قوانين و مقررات
هستند که مجموعه آنها وظايف و صالحيت شهرداري را در
برخورد با مسايل محيطزيست شهري تبيين ميکند .بر اساس
ماده  33قانون شهرداريها ،از جمله وظايف اوليه هر شهرداري،
ايجاد خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي است .افزون بر آن،
براساس تبصره  1ماده  33قانون شهرداريها مصوب
 1004/4/11سد معابر عمومي و اشغال پيادهروها و باغهاي
عمومي براي کسب و يا سکني و يا هر عنوان ديگري ممنوع
است و شهرداري مکلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع
موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن ذکر شده به وسيله مامورين
خود راسا اقدام کند(منصور .)1031 ،بهطور کلي ،بر اساس مفاد
قوانين مزبور در همين زمينه به شهرداريها اين اختيار داده شده
است تا براي ايجاد فضاي سبز و باغهاي عمومي و غيره ،تمام يا
قسمتي از اراضي يا امالک تا ابنيه واقع در محدوده شهر را به
تصرف خود درآورند (تبصره  0ماده  33قانون شهرداري) (منصور،
 .)1031حتي در ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده شهرها
مصوب جلسه مورخ  1013/3/11شوراي عالي شهرسازي و
معماري ايران هرگونه تغيير کاربري اراضي زراعي و باغات داراي
کاربري کشاورزي و باغداري در طرحهاي مصوب شهري ،تبديل
آن به کاربريهاي شهري ،ممنوع اعالم کرده است .در همين
مصوبات ،صدور هرگونه مجوز تفکيك و پروانه احداث بنا براي
اراضي زراعي و باغات واقع در حاشيه شهرها که در طرحهاي
مصوب شهري داراي کاربري مسکوني هستند ،تا قبل از اين که
تراکم ناخالص جميعتي در بقيه اراضي شهري به تراکم ناخالص
پيشبيني شده در طرح مصوب نرسيده باشد ،ممنوع است
(اباذريفومشي .)1033 ،در ماده  43قانون شهرداريها مصوب
 ،1004/4/11يکي از وظايف انجمن شهر موافقت با ايجاد و
توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي بر طبق

ضوابط مقررات كاربري اراضي فضاي سبز طرح
تفصيلي شهر آمل
در ضوابط و مقررات طرح تفصيلي ،نسبت به دستهبندي باغات
موجود شهر جهت تعيين تکليف مالکان ،شش سطح بهصورت
اولويتهاي اول تا ششم صورت گرفته است که در ضوابط باغ
اولويت اول بيان شده است .باغات سرسبز و متراکم موجود با
کيفيت خوب که ميبايست به عنوان ذخيره فضاي سبز خصوصي
مورد حفاظت قرار گيرند و غيرقابل تغيير کاربري ميباشند (مهندسين
مشاور پژوهش و عمران .)1033 ،در اين خصوص توضيحاتي نيز
بيان شده است .توضيح ( :)1باغاتي که در طرحهاي مصوب
داراي کاربري پارک و فضاي سبز ميباشند ،بايد با اولويت
نخست توسط شهرداري آمل تملك و مورد حفاظت قرار گيرند.
توضيح ( :)2وجوهي که توسط شهرداري آمل جهت تغيير
کاربري با ايجاد ارزش افزوده از مالکين دريافت ميشود ،در
حساب بانکي مخصوص جهت تامين اعتبارات الزم جهت تملك
باغات (طبقهبندي شده با اولويت يك) هزينه شود و گزارش آن
هر شش ماه يکبار به کميسيون ماده پنج ارايه شود.
توضيح ( :)0شهرداري عالوه بر مصوبات طرحها ميتواند باغات
را ضمن توافق با مالك تملك نموده و با حفظ وضعيت درخت و
سيستم آبياري به صورت فضاي سبز عمومي نگهداري و با
تصويب مراجع مربوطه به فضاي سبز عمومي تبديل نمايد
(مهندسين مشاور پژوهش و عمران.)1033 ،
یافتههاي پژوهش
بررسي فرضيه اول

فرضيه اول :به نظر مـيرسد ،شهرداري آمل در چارچوب وظايف
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قانوني در راستاي حفظ وگسترش فضاي سبز موفق عمل نکرده
است.
در حالت کلي و در زمينه مديريت شهري ،فضاي سبز موجود در
شهر آمل عمدتا از سه قسمت عمده تشکيل ميشود .اين سه
قسمت عبارت از )1 :اراضي باغي )2 .اراضي کشاورزي و حريم
سبز شهر آمل )0 .فضاي سبز شهري ميباشند .در ادامه ،به بحث
درباره چگونگي عملکرد شهرداري در چارچوب وظايف قانوني
نسبت به حفظ هريك خواهيم پرداخت.
كاربري اراضي باغداري

توجه به نقشههاي تفصيلي شهر آمل نشان ميدهد که کاربري
اراضي باغداري در سال  313 ،1033قطعه و مساحت کل آن
 2011311مترمربع است .باغهاي داراي اولويت  ،1- 3هر کدام
از آنها داراي ضوابط خاص تغيير کاربري هستند و ضوابط و
مقررات آنها در طرح تفصيلي بيان شده است .بررسي روند
تغييرات کاربري باغي طي دوره  3ساله ( )1033-31براساس
نقشههاي طرح تفصيلي و مصوبات کميسيون ماده ( ،)3بيانگر
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اين مطلب است که در اين دوره ،تغيير کاربري اراضي باغداري
با وسعت  420403متر مربع صورت گرفته است .در اين ميان
بيشترين تغييرات 34313 ،مترمربع و کمترين آنها  221مترمربع
ميباشد .توجه به شکل ( ،)2اين مساله را روشن خواهد کرد که
وسعت تغييرات ،کاربري اراضي باغي اولويت اول013313 ،
مترمربع ميباشد .باالترين درصد (31درصد) تغييرات متعلق به
باغ اولويت اول است؛ در حاليکه باغ اولويت سوم ( 4درصد)،
تغيير چنداني را نشان نميدهد .شکل ( ،)2نوع اولويت کاربري
اراضي باغي تغيير يافته را نشان ميدهد.
شکل ( ،)0بهطور واضح تخريب اراضي باغداري داخل شهر آمل
را نشان ميدهد .همانطور که پيداست ،بيشترين تخريب در
اراضي باغداري اولويت اول صورت گرفته است که عدم توجه به
ضوابط طرح تفصيلي براي حفاظت از فضاي سبز شهري از طرف
مديران شهري ،که نتيجهاي جزء ،به خطر افتادن تعادل
اکولوژيکي شهر را در برندارد.

شکل ( :)2نوع اولویت كاربري اراضي باغي تغيير یافته

شکل ( :)8موقعيت تغييرات مربوط به كاربري باغهاي اولویت 1-6
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قابل توجه اين که از کل تغيرات کاربري اراضي باغداري
 423331مترمربع 32 ،درصد کاربري مسکوني و مابقي تجاري
هستند .که در شکل شماره ( )4نشان داده شده است.

مساحت حريم سبز آمل در سال  1033برابر  3002333مترمربع
بوده است که از اين مساحت تا خرداد 114110 ،1031مترمربع
(2درصد) آن تغيير کرده است که کمترين مساحت تغيير يافته
 33141مترمربع و بيشترين آن  1200مترمربع ميباشد .از کل
مساحت اراضي تغييريافته با کاربري حريمسبز 11331 ،مترمربع
به کاربري تجاري و مابقي به کاربري مسکوني تغيير يافته است.
کل مساحت اراضي کشاورزي شهر آمل در سال  ،1033برابر
 3304030مترمربع ميباشد 00033 .مترمربع از اراضي مذکور
تغيير پيدا کرده است که حداقل تغيير کاربري اراضي کشاورزي
 303مترمربع و حداکثر آن  1111مترمربع ميباشد .کل مساحت
اراضي کشاورزي به کاربري مسکوني تغيير پيدا کرده است.
موقعيت تغييرات مربوط به کاربري اراضي فضايسبز ،حريمسبز و
کشاورزي در شکل ( ،)3نشان داده شده است.

شکل ( :)4درصد نوع تغييرات راضي باغي1831-09
تغييرات كاربري كشاورزي و حریمسبز شهر آمل

مجموعه بررسيهاي انجام گرفته بيانگر آن است که ميزان
تغييرات کاربري کشاورزي و حريم سبز نسبت به ساير کاربريها
کمترين ميزان تغييرات را به خود اختصاص داده است .کل

شکل ( :)1موقعيت تغييرات كاربري اراضي فضايسبز ،حریم سبز و اراضي كشاورزي شهر آمل
فضايسبز شهري

بررسي روند تغييرات کاربري فضاي سبز شهر آمل طي دوره 3
ساله را ميتوان به دو بخش تقسيم نمود .نخست ،کاربري پارک
که در اين دوره حدود  3410مترمربع زمين با کاربري پارک هم
به ساير کاربريها تبديل شدهاند .بخش ديگري از تغييرات،
مربوط به کاربري فضاي سبز شهر آمل ميباشد .بر اساس
نقشههاي وضع موجود طرح تفصيلي شهر آمل ،اراضي فضاي
سبز شهر آمل در سال  2201333 ،1033مترمربع از مساحت
شهر را در برميگرفت که از اين مساحت تا پايان خرداد سال

 212003 ،1031مترمربع ( 3درصد) تغيير کاربري پيدا کرده
است .باالترين مساحت تغيير يافته فضايسبز شهر آمل 23112
مترمربع و کمترين آن  201مترمربع ميباشد .جدولهاي ( 2و
 ،)0تغييرات کاربري فضايسبز آمل را نشان ميدهد .همانطور
که از جدول پيداست ،بيشترين وسعت فضايسبز در سال-31
 1033به اراضي مسکوني تغيير کاربري پيدا کرده است که اين
مقدار  11درصد است .در جدول زير ،تغييرات کاربري فضاي سبز
شهر آمل به ساير کاربريها و درصد آن نشان داده شده است.
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جدول ( :)2تغييرات كاربري فضايسبز شهر آمل به سایر كاربريها 1831-09
درصد نسب
به كل

مساحت (مترمربع)

تغييرات كاربري فضايسبز شهر آمل به سایر
كاربريها در طي سال .1831-09

%11

132314

مسکوني

%10
%3
%2
%2

21033
12333
3111
4410

درماني و فرهنگي
مذهبي
نيروي انتظامي
تجاري

جدول ( :)8تغييرات كاربري پارک شهر آمل به سایر كاربريها 1831-09
ردیف
1
2
0

سال
1033
1033
1031

كاربري وضع موجود
پارک کودک
پارک
پارک کودک

نتايج بهدست آمده از موارد فوق نشاندهنده عدم توجه کافي به
حفظ فضاهاي سبز شهري توسط مديريت شهرداري آمل و
همچنين ناکارآمدي طرحهاي توسعه شهري درمقوله فضاي سبز
در سالهاي مورد مطالعه ميباشد.
بررسي مصوبات كميسيون ماده  1كاربري اراضي

كاربري جدید
مسکوني
مسکوني
مسکوني

مساحت(مترمربع)
33
3131
233

قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري صورت ميگيرد .از سال
 ،1033با تصويب طرح تفصيلي ثانويه شهر آمل تا پايان خرداد
ماه سال 1031در مجموع  113مصوبه مربوط به تغيير کاربري
اراضي فضاي سبز به ساير کاربري موجود است .کليه مصوبات به
تفکيك نوع کاربري و سال در شکل ( ،)3نشان داده شده است.

فضايسبز
فرآيند بررسي و تصويب طرح تفصيلي از طريق کميسيون ماده 3

شکل ( :)6كليه مصوبات كميسيون ماده  1تغييرات كاربري اراضي فضايسبز به تفکيك و دوره زماني .1831-09

بهطور خالصه ميتوان نتيجه گرفت که اين مصوبات در
سالهاي  1033و  1031افزايش يافته است و تغييرات کاربري
باغات شهر آمل به ساير کاربري بيشترين مصوبات را به خود
اختصاص ميدهد.

بررسي فرضيه دوم

فرضيه دوم :به نظر ميرسد که عوامل اقتصادي بيشتر از ساير
عوامل در عملکرد شهرداري در حفظ و گسترش فضاي سبز تاثير
داشته است.
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زمين در برنامهريزي شهري دو مفهوم متضاد است  -1زمين به
عنوان يك منبع طبيعي (مانند آب و هوا) که بهرهمندي از آن
براي سکونت و زندگي و حفاظت آن براي نسلهاي آينده
اهميت حياتي دارد -2 .زمين به عنوان نوعي دارايي که در
چارچوب مالکيت خصوصي ،کاال قلمداد ميشود و براي کسب
منفعت و درآمد شخصي قابل تملك و خريد و فروش است
(سعيدنيا .)1030 ،زمين در مفهوم اول از ديدگاه محيط زيست و
حفاظت طبيعي ،براي شهر اهميت حياتي دارد .در مفهوم دوم
قيمت زمين تابع ايجاد خدمات توليدي يا حاصل درآمد واحدي
که در آن احداث ميشود ،ميباشد .بر اساس تئوريهاي
اقتصادي ،قيمت زمين هم تابع فرضيه ايجاد قابليت توليد در آن
بهصورت ايجاد خدمات با ارزش و همين طور تابع درآمد خالص
حاصل از واحدي که در آن زمين احداث ميشود ،ميباشد
(کيانژاد .)1034 ،بازدهي اقتصادي زمين ،هرگونه سرمايهگذاري
به منظور دستيابي به سود بيشتر را تسريع ميکند اين منفعت
اقتصادي موجب افزايش ارزش اقتصادي زمين ميشود .يکي از
عوامل ناديده گرفتن ضوابط و مقررات طرحها عوامل اقتصادي
است .زيرا ،ارزش افزوده ناشي از تفکيك زمين و تغيير کاربري
موجب ميشود که بيشتر شهرداريها ارقامي به عنوان حق

کاربري دريافت کنند .بهويژه ،پس از کاهش بودجه شهرداريها
و حذف بخشي از کمكهاي دولتي تا حدود زيادي بودجه
شهرداري به اين مساله وابسته شده است و تامين منابع مالي
براي شهرداري از طريق ،تغيير کاربري خارج از ضوابط را تشديد
کرده است .در منطقه مورد مطالعه هر نوع تغيير کاربري نياز به
اخذ مصوبه از کميسيون توافق به ميزان  31درصد قيمت روز
عرصه برابر نظر کارشناس رسمي و تصويب در جلسه رسمي
شوراي اسالمي شهر دارد و جهت اخذ تصميم نهايي به
کميسيون ماده پنج يا کار گروه استانداري ارسال شود .بنابراين،
جهت ارسال پرونده به کميسيون موصوف نياز به انجام توافق
اوليه في مابين شهرداري و متقاضي ميباشد که اين توافق در
قالب ماده  11قانون مدني که ميفرمايد قراردادهاي خصوصي
نسبت به کساني که آن را منعقد نمودهاند ،در صورتي که مخالف
صريح قانون نباشد ،نافذ است منعقد ميشود و در تعيين هزينه
تمام شده تغيير کاربري نيز محدوده قرارگيري کاربري مورد نظر
بر روي نقشه تفصيلي مشخص ميشود .براي هر مترمربع تغيير
کاربري قيمت منطقهاي آن تعيين ميشود که در جدول ( ،)4مشخص
شده است .سپس براساس اين که به چه نوع تراکم تبديل خواهد
شد بر اساس فرمول جدول ( ،)3محاسبه خواهد شد.

جدول ( :)4ميانگين قيمت تغيير كاربري براي هر مترمربع كاربري فضايسبز شهر آمل1809،
مأخذ( :واحد درآمد شهرداري آمل)1809 ،
منطقه

ميانگين قيمت منطقه اي

منطقه

1
2
0
4
3
3
1

تغيير كاربري (ریال)
101111
111111
33111
31111
31111
33111
33111

3
3
11
11
12
10
14

جدول ( :)1ضریب تغيير كاربري فضايسبز در شهر آمل
مأخذ( :واحد درآمد شهرداري آمل)1809 ،
نوع كاربري
مسکوني متوسط
مسکوني کم

باغداري
P10
P12

فضاي سبز (پارک)
P13
P10

اين ضريب تغيير کاربري هر ساله بهوسيله اداره اقتصاد و دارايي

ميانگين قيمت منطقه اي
تغيير كاربري (ریال)
33111
31111
43111
44111
41111
03111
23111

شهرستان آمل تعيين ميشود و ضرايب آن هر ساله تغيير پيدا
ميکند .براي درک بهتر تاثير عوامل اقتصادي بر تغيير کاربري
فضاي سبز در شهر آمل ،به بررسي روند ساخت و ساز واحد
مسکوني در شهر آمل 1033-31و مقايسه آن با روند افزايش
ارزش افزوده در بخش ساختمان طي سالهاي 1033-31که
مطالعاتش توسط اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانك
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مرکزي جمهوري اسالمي ايران صورت گرفته است ،پرداختهايم.
مقايسه نمايانگر آن است که همزمان با تحوالت اقتصادي در
بخش ساختمان در سال  ،1033روند تعداد واحد مسکوني نيز به
تبعيت از افزايش ارزش افزوده در بخش مسکن افزايش مييابد.
نتيجه ميگيريم با حاکم شدن شرايط رشد اقتصادي در بخش
مسکن در سال  1033و افزايش قيمتها در اين بخش ،شرايط
به بخش ساخت و ساز تسري پيدا کرده است .به گونهاي که ،از
سال  1033-31تعداد پروندههاي کميسيون ماده  3تغيير
کاربري ،بر طبق شکل شماره ( )3با افزايش مواجه شده است.
روند صعودي افزايش تعداد واحد مسکوني در راستاي افزايش
ارزش افزوده در بخش مسکن و ساختمان در شکلهاي ( 1و ،)3
نشان داده شده است که امکان مقايسه را فراهم ميسازد.

شکل ( :)7روند افزایش تعداد واحد مسکوني در شهر
آمل 1811-09مأخذ( :مطالعات طرح تفصيلي  1831و
مطالعات مركز آمار)1809

شکل ( :)3روند افزایش ارزش افزوده در بخش ساختمان
و مسکن 1831-09مأخذ( :نشریه نماگرهاي اقتصادي،
بانكمركزي)1809

با توجه به روند افزايش ارزش افزوده در بخش ساختمان و
مسکن 1033-31و به تبع آن افزايش تعداد واحد مسکوني تا
 ،1031در اين رابطه ميتوان گفت :ساخت و ساز يکي از
مهمترين عواملي بودند که موجب تغيير کاربري اراضي باغداري
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داخل محدوده خدماتي شهر ميباشد و در شرايط رونق ساخت و
ساز ،عوايد شهرداريها از محل عوارض ساخت و ساز افزايش
مييابد که به طور معمول سهم قابل مالحظهاي از منابع درآمدي
آنها را به خود اختصاص ميدهد (احمدي .)1033 ،بهويژه پس
از کاهش بودجه شهرداريها و حذف بخشي از کمكهاي دولتي
تا حدود زيادي بودجه شهرداري به اين مساله وابسته شده است.
بحث و نتيجهگيري
هدف اين مقاله ارزيابي عملکرد شهرداري آمل در حفظ و
نگهداري فضاي سبز بوده است بدين منظور موقعيت فضايسبز
در کل محدوده شهر آمل با استفاده از نرمافزار  GISمشخص
شد و روند تغييرات اين کاربري مورد سنجش و ارزيابي قرار
گرفت .بررسيهاي انجام شده به صورت خالصه نشان مي دهد.
باغ اولويت اول روند چشمگيري از تغييرات کاربري اراضي
باغداري را به خود اختصاص ميدهد .با توجه به محاسبات انجام
شده  034311مترمربع يعني  32درصد تغييرات در حوزه کاربري
اراضي باغداري منجر تغيير ،به کاربري مسکوني شده است .به
طورکلي تمام تغييرات کاربري اراضي فضاي سبز شهر آمل از
طريق کميسيون ماده  3از طريق کميسيون توافق صورت گرفته
است .حجم بيشتر مصوبات آن مربوط به سالهاي 1031و 1033
ميباشد.
 شهرداري به طور متناوب ميزان تحقق کاربري فضاي سبز را
مورد ارزشيابي قرار دهد تا از طريق کسب اطالعات اصلي و
الزم ،ميزان دستيابي به اهداف و استانداردهاي فضاي سبز،
جريان فرايند برنامهريزي حفظ و نگهداري فضاي سبز را
هدايت کند و امکان کنترل ،هدايت و ساماندهي طرحها و
برنامهها را در آينده فراهم سازد.
 سياستها و نظام قانوني و اصول و روشها مورد بازبيني قرار
گيرد و يك چارچوب قانوني جامع تدوين شود در تدوين
قوانين جديد اصول ناکارآمد قوانين قبلي حذف شود و در
فرآيند برنامهريزي کاربري زمين ،رويکردهاي جديدي در
جهت رعايت تصميمگيريها ،در ارتباط با حفظ و گسترش
فضاي سبز ،براي دستيابي به سالمتي و امنيت تدوين شود.
 شهرداري بايد برنامههاي کوتاه مدت فرهنگي تدوين کند تا
از طريق آن به جزئيات حفظ و نگهداري فضاي سبز توجه
بيشتري شود .تحقق اهداف اين برنامهها را از طريق
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فرهنگسازي و آگاهي شهروندان به کارکردهاي چندگانه
نظام طبيعي زمينه انگيزه براي سرمايهگذاري طبيعي بوجود
آورد يا با حمايت از سازمانهاي غيردولتي (مانند انجمنهاي
طرفدار محيطزيست) زمينهسازي براي حضور مردم در آنها،
گامي مهم را در جهت ايجاد فرهنگ حفظ و نگهداري فضاي
سبز بردارد.
 شهرداريها براي حمايت از کشاورزي محلي ،ايجاد فضاي
سبز شهري و باغ ها در فرايند توسعه شهر ،به ترويج روش
خودبسندگي مناطق شهري در تهيه محصوالت مورد نياز
کشاورزي ،تامين بخشي از نيازها را بر عهدهي اراضي موجود
در داخل و حاشيه شهرها گذاشته تا از اين طريق بخشي از
ساکنان شهر کشاورزاني را تشکيل ميدهند که قسمتي از
نيازهاي زراعي -باغي شهروندان را توليد ميکند.

 درآمد شهرداري از درآمد تغيير کاربري فضاي سبز جدا شود تا
هزينه دريافت تغيير کاربري فضاي سبز در مواقع
اجتنابناپذير ،صرف احداث و گسترش فضاي سبز و تملك
اراضي که مالکين آن درخواست تغيير کاربري دادهاند شود.
 اراضي باغي و کشاورزي که مالکين آن درخواست تغيير
کاربري دادهاند توسط شهرداري مورد تملك قانوني قرار گيرد
و با اختصاص اراضي کشاورزي کم بازده به توسعه مسکوني
متراکم بخش وسيعي از باغات شهر را بهعنوان فضاي سبز
حفظ و نگهداري نمايد و همچنين ،شهرداري ميتواند از
طريق الگو متراکمسازي و اختالط کاربري در چارچوب
سياستهاي حفظ محيطزيست از نابودي اراضي کشاورزي و
باغي در داخل و پيرامون شهرها جلوگيري به عمل آورد.
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