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 سرآغاز

 شهرها، ترشسگ و مختلف ابعاد در جهاني ارتباطات عهسوت
 اداره ت.سا نموده تبديل دشوار وظيفه به را شهرها امور مديريت

 رو، اين از طلبد.مي را خود بسمنا و خاص ازمانس ر،شه امور
 تفادهسا فني از شهر امور اداره منظور به و آن سرا در تسا الزم
 شهر، براي بايد شهري مديريت دارد. نام شهري مديريت که شود

 امانس را شهري هايفعاليت اند،سبر انجام به را هاييريزيبرنامه
 انجام براي حتي و کند نظارت شده انجام هايفعاليت بر و دهد

 عهستو ريعس نرخ (.1032 ،شيعه) نمايد ايجاد انگيزش امور، بهينه
 پيرامون اراضي کاربري الگوي در يعيسو تغييرات موجب شهري
 به توجه با (.1033 ،همکاران و خاکپور) تسا شده شهرها

 شناخت ها،آن تاثيرگذاري مختلف ابعاد و شهرها ذاتي پيچيدگي
 به تيابيسد جهت در پايدار عهستو در کليدي و اصلي عوامل

 ،تاسرا ينا در .دسرمي نظربه ضروري شهري پايداري عهستو
 در خرد طحس در هاآن از يکي که شودمي مطرح مختلفي حثمبا

 ت.سا بزس فضاي شهري، پايدار عهستو کلي مفهوم چارچوب
 آن انسکارشنا که تسآنجا تا شهري بزس فضاي اهميت امروزه

 ،همکاران و زياري) اندنهاده نام شهرها يستنف ريه عنوان به را
 يخدمات مهم ياهيرکارب از يکي بزس يافض يرکارب (.1033

 ياهمولفه از يکي و شوديم وبسمح يزامرو ياشهره يابر
 اله،سم تياهم لحاظ به که تسا يرشه دارياپ عهستو به نيل

 از شتريب هيآگا با ،امروزه ت.سا يرشه زانيربرنامه توجه مورد
 عهستو انباريز آثار و بزس يافض مثبت ياکارکرده تيماه

 از ييارسب در ييترديم ياهرنامهب ها،رشه هيور يب و ناهمگون
 شوديم اجرا و يحطرا د،يدته نوع ناي با مقابله منظور با کشورها

 با ژهيو به يشهر بزس يافض با ارتباط در (.1033 ،يينمشک)
 آن از که تسا شده انجام يتمتفاو ياهيسبرر ،مديريتي کردوير

 يوعل) (،1032 ،همکاران و زادهمسقا) مطالعات به توانيم جمله
 يدمحم) (،1033 ،يدفرهو و زادهلعيماسا) (،1032 ،همکاران و
 (،1030 ،يوزنچس) (،1033 ،تاسرو) (،1033 ،همکاران و
 و دونسلهي) (،2111 و 2113 ،چن و ميج) (،1011 ،محمدزاده)

 (،2113 ،همکاران و يوجي) (،2110 ،وراسيچ) (،2113 ،همکاران
 محدوده در ،اما کرد. اشاره ... و (2111 ،همکاران و تينويمار)

 ت.سا نپذيرفته صورت پژوهشي زمينه اين در مطالعه مورد
 
 

 هاو روشواد م

 مورد مطالعهمنطقه 
 1031 الس در جميعت نفر هزار 213411 داراي آمل شهر
 قديمي هايشهرداري از آمل شهرداري ،حاضر حال در .باشدمي

 الس در شهرداري اختمانس شود.مي وبسمح مازندران تانسا
 مورد و سيستا مربع متر 3123 احتسم به ينيزم در 1012
 محدوده و بوده (3) آمل شهرداري درجه گرفت. قرار برداريبهره

 تانسا برتر شهرداري هس جزء و هکتار 2311 از بيش آن خدماتي
 طرح که شده تهيه شهر اين براي جامع طرح دو تاکنون باشد.مي

 افق نيز معجا طرح دومين و 1033 زماني افق براي اوليه جامع
 الس در آمل شهر ثانويه جامع طرح ت.سا داشته نظر در را 1032
 تهيه 1033 الس در آن تفصيلي طرح و يدسر تصويب به ،1031

 آورده 1032 الس طرح افق تا مطالعات طرح، اين در ت.سا شده
 فضاي کاربري راتييغت به مربوط مطالعات ،کليطورهب ت.سا شده

 کاربري اول بخش :باشدمي بخش دو شامل طرح اين در بزس
 پارک) شهري بزس فضاي کاربري صورتبه که بزس فضاي
  ت.سا ناحيه( محله، و کودک
 باغي، کاربري با اراضي شامل بزس فضاي کاربري دوم، بخش
 مقرراتي و ضوابط همچنين و بزس فضاي و کشاورزي بز،س حريم

 شده ضعو طرح اين در کشاورزي و باغي اراضي کاربري حوزه در
 اقليمي و هوايي و آب شرايط علت به مطالعه مورد محدوده ت.سا

 فضاي يك در گرفتنقرار همچنين و کشور شمال مناطق خاص
 راضيا و شمال در خزر درياي احلس محدود، جغرافيايي
 از دشتي، بخش در برنج( هايرشاليزا عمدتا) يعسو کشاورزي

 را شهر احتسم از درصد 33 که اين به توجه با ديگر طرفي
 از جز راهي نيز شهر عهستو و دهدمي تشکيل بزس فضاي اراضي

 ،تسا اراضي بهترين گاه که باغي کشاورزي، اراضي بردن بين
 اراضي از تفادهسا آن تبعه به و نيز شهر فيزيکي ترشسگ ندارد.

 فراهم را کشاورزي و باغي اراضي کاربري يرغيت موجبات شهري
 چهار در مطالعه مورد شهر در بزس يفضا کاربري ت.سا آورده

 به فوق کاربري احتسم درصد که باشدمي يسبرر قابل طحس
 شرح به 1033 جامع طرح ساسا بر شهر شده اختهس احتسم

 باشد.مي (1) شکل
 سبز فضاي جايگاه شناسايي اصلي، هدف نوشتار اين دربنابراين، 

 در شهري تمديري عملکرد ارزيابي و شهري مقررات و قوانين در
  و هوظيف وع،ـموض اين يـبررس رايـب است. آن نگهداري و حفظ
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 يـبخش و شهري سبز فضاي يحوزه در شهرداري قانوني جايگاه
 مورد شهر در بزس فضاي يسبرر در ت.سا گرفته قرار تنادسا مورد

 در آمل رداريشه آيا ،متيسه روهروب شسپر اين با مطالعه
 بزسفضاي عهسوتو حفظ تايسرا در شايقانون وظايف چارچوب

 در آمل شهرداري عملکرد بر عواملي چه ت؟سا کرده عمل موفق
 گذارد؟مي تاثير شهري بزس فضاي ترشسگ و حفظ

 الگوي در ييعسو راتييغت موجب شهري عهستو عيرس نرخ
 تقاضاي ادامه با ت.سا شده شهرها رامونپي يضاار کاربري

 و يكژاکولو کارکردهاي از برخي شهري، يضارا براي تعيجم
 زندگي کيفيت سازيمتناسب سمتبه عرضه، نظر از محيطي

 ينرخشا و آبادي يگزن) کننديم حرکت يانانس هايتعيجم براي
 توسعه حال در کشورهاي در يينشهرنش رشد آثار .(1033 نسب،

 در کشورهاي در است. بوده محسوس افتهيتوسعه کشورهاي و
 جهتين در و بوده ترعيرس رشد نرخ اين ران،يا جمله از عه،ستو حال

 ( ,Hall تسا شده منجر يضارا کاربري در ييعسو راتييغت به

 تسا داده نشان جهان رسراس در متعدد مطالعات جاينت 2000).
 در هاآن ترشسگ و شهرها رشد افتني رعتس دنبال به که
 دارد. دنبال به چندي يفمن امدهايپي خود، رامونيپ هاينيمز

 ،(کشاورزي يضارا و باغات شامل) شهري بزس فضاهاي
 يکي شهر طبيعي منابع و گياهي هايگونه ،يعيبط اندازهايچشم

 اندگرفته قرار نابودي و مخاطره مورد گريدي از سپ
.(Johnson, 2001) بزس فضاي که انددهبر پي دانشمندان 

 کمك مردم خشونت کاهش و ازيسجوان آرامش، به توانديم
 شهري عتيطب ك،يفيزيولوژ و يعاجتما ايايمز از گذشته .کند

 چه و شهري رانيمد براي چه ز،ني را اقتصادي ايايمز توانديم
 عاتايض بروز با .(Cheisura, 2004) ازدس فراهم شهروندان براي

 در ژهيوهب مردم، يگزند يمعمو طحس اهشک و تسزيمحيط به
 داريپا عهستو افتيهر گذشته، دهه دو يکي يط شهري جوامع

 ملل ازمانس ويس از تم،سيب قرن آخر دهه روز موضوع عنوانبه

 طوحس در يکم و تسبي قرن کار تورسد عنوانبه و مطرح
 از (Roseland, 1997). شد نييعت يلمح و ايمنطقه ،يللالمبين

 در تسايس هايکنندهنييعت و هايريزطرح ،بعد به زمان ناي
 به کردن توجه حال در ادييز طور به اروپا و يالشم کاييرآم
 يگزند تکيفي و دهند رواج را دارايپ عهستو تا ندهست يايارهيعم

  (De Sousa, 2003) بخشند بهبود را شهري مناطق در
 قرن مني حدود به بغر در دارپاي توسعه مقوله طرح که اين با
 به نو مقوله ما کشور در بنابراين، (.1031ي،زيزع) شودبرمي شبي

 ايهايپ ينمبا به لين براي شك،يب (.1030ي،ماکر) درويم شمار
 و هازييربرنامه نيا در هادولت كيژتراتسا نقش ه،يرنظ نيا

 در (.1031 ،يزيار) تسا ضروري يضارا کاربري ححيص تسايس
 و بسمنا شهري تسيزطحيم کردن فراهم شهري، دارايپ عهستو
 هايتمسيساکو به شهرها يحيطم هاينهيزه اندنسر حداقل به
 ،ينقربا و ويسصدرمو) تسا يساسا هايتيواول از رامونپي

 يلاص فايوظ از يکي مهم، هدف نيا به توجه با (.1033
 به يرشه طيحم ليدتب و تسزيمحيط لياسم حل ها،ريشهردا

 نميه به ت.سا آن اکنانس يابر تسيز قابل و المس يحيطم
 يلاص ياهتيالفع جز همواره بزس يافض عهستو و جاديا ليلد

 (.1032 ،همکاران و ويعل) تسا بوده کشور ياهيرشهردا
 اين از صيانت و حفظ با مرتبط خدمات نمودن فراهم» بنابراين،
 «باشدمي شهريمديريت در توجه مورد بخش مهمترين فضاها،

 (.1030 ،همکاران و يفلط)
 

 پژوهشش رو
 ايعهستو –يدکاربر آن نوع و تحليلي -توصيفي تحقيق روش

 شهر بزس فضاي اراضي کل ملشا مطالعه مورد محدوده ت.سا
 حاصل پژوهش، اين اطالعات گردآوري روش باشد.مي آمل
 و آمل شهر و شهرداري طحس در ميداني و ناديسا هاييسبرر

 بزس فضاي کاربري تغيير خصوص در اطالعات و آمار آوريجمع
 و GIS افزار نرم از تفادهسا و 1033-1031 ينزما دوره يط

AutoCAD مورد محدوده در بزسفضاي تحليل و تجزيه براي 
 ت:سا شده ليکتش يلاص هضيفر دو از پژوهش نيا ت.سا مطالعه

 قانوني وظايف وبچارچ در آمل شهرداري دسرمي نظرهب اول: هضيفر

 ت.سا کردهن عمل موفق بزس فضاي ترشسگ و حفظ تايسرا در

 ايرس از بيشتر اقتصادي واملـع که دـسريم نظربه دوم: هيضرـف
 تاثير بزس فضاي ترشسگ و حفظ در شهرداري عملکرد در عوامل
 ت.سا داشته
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 بزسفضاي حوزه در شهرداري قانوني جایگاه و وظيفه

 شهري
 فضاهاي وجود شهر هر محيط کيفيت ارزيابي رهايمعيا از يکي

 ،رو اين از .(1033 ،همکاران و فردصالحي) تسا عمومي بزس
 و عملکرد تيسباي محلي مانازس يك عنوان به شهرداري نقش

 به شهري محيط بهتر چه هر تبديل جهت در آن هايفعاليت
 اين شناخت ،چه اگر .باشد آن اکنانس براي تسزي قابل محيط
 بزس فضاي خصوص در ريزيبرنامه تمسيس به تواندمي نقش

 مقررات و قوانين اين بلکه ،(Xiao, 2009) کند کمك شهري
 در را شهرداري صالحيت و وظايف هاآن مجموعه که تندسه

 ساسا بر کند.مي تبيين شهري تسزيمحيط مسايل با برخورد
 شهرداري، هر اوليه وظايف جمله از ،هاشهرداري قانون 33 ماده

 ،آن بر افزون .تسا عمومي هايباغ و هاميدان و هاخيابان ايجاد
 مصوب هاشهرداري قانون 33 ماده 1 تبصره براساس

 هايباغ و روهاپياده اشغال و عمومي معابر دس 11/4/1004
 ممنوع ديگري عنوان هر يا و کنيس يا و بسک براي عمومي

 موانع رفع در و يجلوگير آن از تسا مکلف شهرداري و تسا
 مامورين يلهسو به شده ذکر اماکن و معابر نمودن آزاد و موجود

 مفاد ساسا بر ،کلي طوربه (.1031 ،منصور)کند اقدام اسرا خود
 شده داده اختيار اين هاشهرداري به زمينه همين در مزبور قوانين

 يا تمام غيره، و عمومي هايباغ و بزس فضاي دايجا براي تا تسا
 به را شهر محدوده در واقع ابنيه تا امالک يا اراضي از متيسق

 ،منصور) شهرداري( قانون 33 ماده 0 تبصره) درآورند خود تصرف
 هارشه محدوده افزايش از جلوگيري ابطضو در حتي (.1031

 و ازيسشهر عالي شوراي 11/3/1013 مورخ هسجل مصوب
 داراي باغات و زراعي اراضي کاربري تغيير هرگونه ايران معماري
 تبديل شهري، مصوب هايطرح در باغداري و کشاورزي کاربري

 همين در ت.سا کرده اعالم ممنوع شهري، هايکاربري به آن
 براي بنا احداث پروانه و تفکيك مجوز هرگونه صدور ،مصوبات

 هايطرح در که شهرها حاشيه در واقع باغات و زراعي اراضي
 که اين از قبل تا تند،سه نيکوسم کاربري داراي شهري مصوب
 ناخالص تراکم به شهري اراضي بقيه در جميعتي ناخالص تراکم
 تسا ممنوع باشد، يدهسنر مصوب طرح در شده بينيپيش

 مصوب هاشهرداري قانون 43 ماده در (.1033 فومشي،اباذري)
 و ايجاد با موافقت شهر انجمن وظايف از يکي ،11/4/1004
 طبق بر عمومي هايباغ و هاميدان و هانخيابا و معابر عهستو

 اراضي براي الزم مقررات تصويب و معابر عهستو قانون مقررات
 و عمران و عمومي ايشسآ و بهداشت نظر از شهر محصور غير

 طورکلي،هب (.1031 منصور،) تسا کرده مقرر شهر زيبايي
 در بزس فضاي ترشسگ و حفظ قانوني اليحه 4 تبصره براساس
 درختان آبياري و حفظ و شتکا (،1033 الس مصوب) شهرها
 وظايف اهم از عمومي هايپارک و هابزرگراه ها،ميدان ها،گذرگاه

 اساس بر ،بنابراين (.1014 اشرفي،حجتي) باشدمي هاشهرداري
 در بزس فضاهاي آبياري و حفاظت به که آنچههر قوانين اين

  ت.سا هاشهرداري قانوني وظيفه شودمي بوطمر شهري فضاهاي
 

 طرح بزس فضاي اراضي كاربري مقررات ضوابط

 آمل شهر تفصيلي
 باغات بنديتهسد به بتسن تفصيلي، طرح مقررات و ضوابط در

 صورتبه طحس شش ن،امالک ليفتک تعيين جهت شهر موجود
 باغ ضوابط در که تسا گرفته صورت ششم تا اول هاياولويت

 با موجود متراکم و بزسرس اغاتب .تسا شده انيب اول تيلواو
 خصوصي بزس فضاي ذخيره عنوان به تسبايمي که خوب کيفيت

 ينسمهند) باشندمي کاربري ريتغي غيرقابل و گيرند قرار حفاظت مورد

 زني يتحاضيتو خصوص نيا در .(1033 عمران، و پژوهش مشاور
 مصوب هايطرح در که باغاتي (:1) توضيح ت.سا هشد انيب

 اولويت با بايد باشند،مي بزس فضاي و پارک اربريک داراي
  گيرند. قرار حفاظت مورد و تملك آمل شهرداري طستو تسنخ

 تغيير جهت آمل شهرداري طستو که وجوهي (:2) توضيح
 در ،شودمي دريافت مالکين از افزوده ارزش ايجاد با کاربري

 تملك جهت الزم اعتبارات تامين جهت مخصوص بانکي ابسح
 آن گزارش و شود هزينه يك( اولويت با شده بنديطبقه) غاتبا

  شود. ارايه پنج ماده يونسکمي به يکبار ماه شش هر
 باغات تواندمي هاطرح مصوبات بر عالوه شهرداري (:0) توضيح

 و درخت وضعيت حفظ با و نموده تملك مالك با توافق ضمن را
 با و ينگهدار عمومي بزس فضاي صورت به آبياري تمسيس

 نمايد تبديل عمومي بزس فضاي به مربوطه مراجع تصويب
  (.1033 عمران، و پژوهش مشاور ينسمهند)

 

 پژوهش ياهافتهی
 اول هضيفر يسبرر

  وظايف چارچوب در آمل شهرداري ،دسريـم نظر هب اول: هيضفر
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 کردهن عمل موفق بزس فضاي ترشسوگ حفظ تايسرا در قانوني
 ت.سا

 در موجود بزس يافض ،يرشه تيديرم نهيمز در و يلک حالت در
 هس اين شود.يم ليکتش عمده متسق هس از عمدتا آمل شهر

 ميرح و زيکشاور يضارا (2 .يغبا يضارا (1 از: عبارت متسق
 بحث به ،ادامه در .باشندمي يرشه بزس يافض (0 آمل. شهر بزس

 ينقانو فايوظ چارچوب در يارشهرد عملکرد گيچگون درباره
  پرداخت. ميهخوا كيره حفظ به بتسن

 

 باغداري اراضي اربريك

 کاربري که دهدمي نشان آمل شهر تفصيلي هاينقشه به توجه
 آن کل احتسم و قطعه 313 ،1033 الس در باغداري اراضي

 کدام هر ،1- 3 اولويت داراي ياهباغ ت.سا مترمربع 2011311
 و ضوابط و تندسه کاربري تغيير خاص ضوابط داراي آنها از

 روند يسبرر ت.سا شده بيان تفصيلي طرح در هاآن مقررات
 ساسبرا (1033-31) الهس 3 دوره طي غيبا يرکارب راتيغيت

 انگربي (،3) ماده ونيسميک مصوبات و ييلتفص طرح ياهنقشه

 باغداري اراضي کاربري تغيير دوره، اين در که تسا مطلب نيا
 ميان اين در ت.سا گرفته تصور مربع متر 420403 عتسو با

 مترمربع 221 آنها کمترين و مترمربع 34313 تغييرات، بيشترين
 که کرد خواهد روشن را مساله اين ،(2) شکل به توجه باشد.مي

 013313 اول، اولويت باغي اراضي کاربري تغييرات، عتسو
 به متعلق تغييرات درصد(31) درصد باالترين باشد.مي مترمربع

 درصد(، 4) ومس اولويت باغ کهحالي در ت؛سا اول تاولوي باغ
 کاربري اولويت نوع ،(2) شکل دهد.نمي نشان را چنداني تغيير

  دهد.مي نشان را يافته تغيير باغي اراضي
 آمل شهر داخل يرباغدا يضارا يبرتخ واضح طورهب ،(0) شکل

 در يبرتخ ينريشتب ،يداستپ که طورهمان دهد.يم نشان را
 به توجه عدم که است گرفته صورت اول يتلواو يرباغدا يضارا

 طرف از يرشه سبز يافض از حفاظت يابر ييلتفص طرح ضوابط
 تعادل افتادن خطر به جزء، ايجهتين که ي،رشه رانيمد

 برندارد. در را شهر يکيژاکولو

 

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

 

 
 1-6 اولویت هايباغ كاربري به مربوط غييراتت موقعيت (:8) شکل
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 باغداري اراضي کاربري تغيرات کل از که اين توجه قابل
 تجاري مابقي و مسکوني کاربري درصد 32 مترمربع، 423331

 است. شده داده نشان (4) شماره شکل در که هستند.

 
 1831-09باغي راضي تغييرات نوع صددر (:4) شکل

 
  آمل شهر بزسحریم و اورزيكش كاربري تغييرات

 ميزان که تسا آن بيانگر گرفته انجام هاييسبرر مجموعه
 هااربريک ايرس به بتسن بزس حريم و کشاورزي کاربري راتيتغي

 کل ت.سا داده اختصاص خود به را تغييرات ميزان کمترين

 مربعمتر 3002333 برابر 1033 الس در آمل بزس حريم احتسم
 مترمربع 114110 ،1031خرداد تا احتسم ناي از که تسا بوده

 يافته تغيير احتسم کمترين که تسا کرده تغيير آن درصد(2)
 کل از باشد.مي مترمربع 1200 آن بيشترين و بعمترمر 33141

 مربعمتر 11331 بز،سحريم کاربري با هيافتتغيير اراضي احتسم
 ت.سا هيافت ريتغي کونيسم کاربري به مابقي و تجاري کاربري به

 برابر ،1033 الس در آمل شهر کشاورزي اراضي احتسم کل
 مذکور اراضي از مربعمتر 00033 باشد.مي مترمربع 3304030

 کشاورزي اراضي کاربري تغيير حداقل که تسا کرده پيدا تغيير
 احتسم کل باشد.مي مربعمتر 1111 آن حداکثر و مترمربع 303

 ت.سا کرده پيدا تغيير کونيسم کاربري به کشاورزي اراضي
 و بزسحريم بز،سفضاي اراضي کاربري به مربوط تغييرات موقعيت

  ت.سا شده داده نشان ،(3) شکل در کشاورزي

 

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

 

 شهري بزسفضاي

 3 دوره طي آمل شهر بزس يافض يرکارب راتييغت روند يسبرر
 پارک يرکارب ،تسنخ نمود. ميستق بخش دو به توانمي را الهس

 هم پارک يرکارب با نيمز مترمربع 3410 حدود دوره ناي در که
 ،راتييغت از يرگيد بخش اند.شده لديتب هايرکارب رياس به

 ساسا بر باشد.مي آمل شهر بزس يافض يرکارب به مربوط
 فضاي اراضي آمل، شهر يصيلتف رحط موجود وضع ياهنقشه

 احتسم از مترمربع 2201333 ،1033 الس در آمل هرش بزس
 الس خرداد پايان تا احتسم اين از که گرفتميبر در را شهر

 کرده پيدا کاربري تغيير درصد( 3) مترمربع 212003 ،1031
 23112 آمل شهر بزسفضاي افتهي تغيير احتسم باالترين ت.سا

و  2) هايجدول .باشدمي مربعمتر 201 آن ترينکم و مترمربع
 طورهمان .دهديم نشان را آمل بزسيافض يرکارب راتيغيت ،(0

-31الس در بزسيافض عتسو نيشتريب ،تسدايپ جدول از که
 نيا که تسا کرده داپي يرکارب رييتغ يونکسم يضارا به 1033
 بزس يافض يکاربر راتييغت ر،يز جدول در ت.سا درصد 11 مقدار
 ت.سا شده داده نشان آن درصد و هايرکارب رياس به آمل شهر
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 1831-09 هاكاربري ریاس به آمل شهر بزسيافض كاربري راتييتغ (:2) جدول

 بسن درصد

 كل به
 مترمربع() احتسم

 ریاس به آمل شهر بزسيافض يركارب راتييغت

 .1831-09 الس يط در هايركارب

 ينکوسم 132314 11%

 گيفرهن و يندرما 21033 10%

 بيمذه 12333 3%

 ميانتظا ويرين 3111 2%

 يرتجا 4410 2%
 

 1831-09 هاكاربري رایس به آمل شهر پارک كاربري راتيغيت (:8) جدول
 مترمربع()احتسم دیجد يركارب موجود وضع يركارب الس فدیر

 33 کونيسم کودک پارک 1033 1

 3131 کونيسم پارک 1033 2

 233 کونيسم کودک پارک 1031 0

 به کافي توجه عدم دهندهنشان فوق موارد از آمده دستبه جيانت
 و آمل يرشهردا مديريت طستو يرشه بزس يافضاه حفظ

 بزس يافض درمقوله يرشه عهستو ياهطرح يدناکارآم همچنين
 .باشدمي مطالعه مورد ايهالس در
 

 اراضي كاربري 1 ماده يونسكمي مصوبات يسبرر

 بزسفضاي

  3 ماده يونسکمي طريق از تفصيلي طرح تصويب و يسبرر فرآيند

 الس از گيرد.مي صورت معماري و ازيسشهر عالي يشورا قانون
 خرداد پايان تا آمل شهر ثانويه تفصيلي طرح تصويب با ،1033

 کاربري تغيير به مربوط مصوبه 113 مجموع در 1031الس ماه
 به مصوبات کليه .تسا موجود ربريکا ايرس به بزس ايفض اراضي

 ت.سا شده داده نشان ،(3) شکل در الس و کاربري نوع تفکيك
 

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

 
 در مصوبات اين که گرفت جهيتن توانيم خالصه طورهب

 يرکارب راتييغت و تسا يافته افزايش 1031 و 1033 هايالس
 خود هب را مصوبات نيرشتيب يرکارب رايس به آمل شهر باغات

  .دهديم اختصاص

 

 دوم هضيفر يسبرر

 ايرس از بيشتر اقتصادي عوامل که دسريم نظر به دوم: هيضفر
 تاثير بزس فضاي ترشسگ و حفظ در شهرداري عملکرد در عوامل
 ت.سا داشته
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 به نميز -1 تسا متضاد مفهوم دو يرشه ريزيهبرنام در نميز
 آن از يدمنبهره که هوا( و آب مانند) يبيعط منبع كي عنوان

 ندهيآ ياهلسن يابر آن حفاظت و گيزند و کونتس يابر
 در که ييادار يعنو عنوان به نميز -2 دارد. تيايح تمياه

 بسک يابر و شودمي قلمداد کاال ،صيخصو تيکمال چارچوب
 تسا فروش و ديرخ و تملك قابل صيشخ درآمد و تمنفع

 و تسزي محيط دگاهيد از اول مفهوم در نميز .(1030 ا،ينعيدس)
 دوم مفهوم در ارد.د تيايح تمياه شهر يابر ،يعبيط حفاظت

 يدواح درآمد حاصل اي يدليتو خدمات جاديا تابع نميز متقي
 هايتئوري ساسا بر باشد.مي ،شودمي احداث آن در که

 آن در توليد قابليت ايجاد فرضيه تابع هم زمين قيمت اقتصادي،
 خالص درآمد تابع طور همين و ارزش با خدمات ايجاد صورتبه

 باشدمي ،شودمي احداث زمين آن در که يواحد از حاصل
 يرگذاهيارمس گونههر ن،ميز يداقتصا هيبازد (.1034 کيانژاد،)

 منفعت اين کندمي عيرست را شتربي ودس به بياتيسد منظور به
 از يکي شود.مي زمين اقتصادي ارزش افزايش وجبم اقتصادي

 يداقتصا عوامل هاطرح مقررات و ضوابط گرفتن دهيدنا عوامل
 يرکارب ريغيت و نميز كکيتف از شينا افزوده ارزش ،رازي .تسا

 حق عنوان به ميارقا هايرشهردا بيشتر که شودمي موجب

 هايرشهردا بودجه کاهش از پس ،ويژهبه د.کنن افتيرد يرکارب
 بودجه يدازي حدود تا تيدول ياهکمك از شيبخ حذف و

 ليما منابع نميتا و تسا شده تهسواب مساله نيا به يرشهردا
 ديدتش را ضوابط از خارج يرکارب ريغيت طريق، از يرشهردا يابر

 به زنيا کاربري تغيير نوع هر مطالعه مورد منطقه در ت.سا کرده
 روز قيمت درصد 31 ميزان به توافق يونسکمي از مصوبه اخذ

 ميسر هسجل در تصويب و ميسر سکارشنا نظر برابر عرصه
 به نهايي تصميم اخذ جهت و دارد شهر الميسا شوراي

 بنابراين، .شود السار تانداريسا گروه کار يا پنج ماده يونسکمي
 توافق انجام به ازين موصوف ونيسميک به پرونده السار جهت

 در توافق نيا که باشدمي يضمتقا و يرشهردا نبيما يف هلياو
 صيخصو ياقرارداده ديافرممي که ينمد قانون 11 ماده قالب

 مخالف که تيصور در ،اندنموده منعقد را آن که يناسک به بتسن
 هزينه تعيين در و شودمي منعقد تسا نافذ ،نباشد قانون حيرص

 نظر مورد کاربري گيريقرار محدوده نيز بريکار تغيير شده تمام
 تغيير مربعمتر هر براي .شودمي مشخص يصيلتف نقشه وير بر

 مشخص ،(4) جدول در که شودمي تعيين آن يامنطقه متقي کاربري

 خواهد تبديل تراکم نوع چه به که اين ساسبرا سپس .تسا شده
 شد. خواهد بهسمحا ،(3) جدول فرمول اساس بر شد

 

 1809آمل، شهر بزسيافض يركارب مربعمتر هر يابر يركارب ريغيت متقي نگيانمي (:4) ولجد

 (1809 ،آمل يرشهردا درآمد واحد) مأخذ:
 يا منطقه متقي نگيانمي

 ال(یر) يركارب ريغيت

 يا منطقه متقي نگيانمي منطقه

 ال(یر) يركارب ريغيت

 منطقه

33111 3 101111 1 

31111 3 111111 2 

43111 11 33111 0 

44111 11 31111 4 

41111 12 31111 3 

03111 10 33111 3 

23111 14 33111 1 
 

 آمل شهر در بزسفضاي يركارب ريغيت بیرض (:1) جدول

 (1809 آمل، شهرداري درآمد واحد) مأخذ:
 كاربري نوع باغداري پارک() بزس فضاي

13P 10P طسمتو کونيسم 

10P 12P کم کونيسم 
 

  دارايي و اقتصاد اداره يلهسوهب الهس هر کاربري تغيير ضريب اين

 پيدا تغيير الهس هر آن ضرايب و شودمي تعيين آمل تانسشهر
 يرکارب ريغيت بر يداقتصا عوامل رثيتا بهتر درک يابر کند.مي
 واحد ازس و اختس روند يسبرر به آمل، شهر در بزس يافض

 شياافز روند با آن هسيامق و 1033-31آمل شهر در ينکوسم
 که 1033-31ياهالس طي اختمانس بخش در افزوده ارزش

 بانك اقتصادي هايتسياس و هايسبرر اداره طستو مطالعاتش
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 م.ياپرداخته است، گرفته صورت رانيا ميالسا يرجمهو زيمرک
 در يداقتصا تحوالت با همزمان که تسا آن انگريانم هسيامق

 به زين ينکوسم واحد تعداد روند ،1033 الس در اختمانس بخش
 ابد.يمي شياافز کنسم بخش در افزوده ارزش شياافز از تيعتب
 بخش در يداقتصا رشد طياشر شدن حاکم با ميريگمي جهتين
 طياشر بخش، نيا در هامتقي شياافز و 1033 الس در کنسم

 از ،که ياگونه به است. کرده داپي يرست ازس و اختس بخش به
 ريغيت 3 ماده ونيسميک ياهپرونده دادتع 1033-31 الس

 .است هشد مواجه شياافز با (3) شماره شکل طبق بر ،يرکارب
 افزايش تايسرا در کونيسم واحد تعداد افزايش صعودي روند

 ،(3 و 1) هايشکل در اختمانس و کنسم بخش در افزوده ارزش
 .ازدسمي فراهم را هسمقاي امکان که تسا شده داده نشان

 

 
در شهر  مسکوني واحد تعداد افزایش روند (:7) شکل

و  1831 مأخذ: )مطالعات طرح تفصيلي 1811-09آمل

 (1809مطالعات مركز آمار
 

 
 ساختمان بخش در افزوده ارزش افزایش روند (:3) شکل

مأخذ: )نشریه نماگرهاي اقتصادي،  1831-09کنمس و

 (1809مركزيبانك
 

 و ساختمان بخش در افزوده ارزش افزايش روند به توجه با
 تا مسکوني واحد تعداد افزايش آن تبع به و 1033-31مسکن
 از يکي ساز و ساخت گفت: توانمي رابطه اين در ،1031
 باغداري اراضي کاربري تغيير موجب که بودند عواملي ترينمهم

 و ساخت رونق شرايط در و باشدمي شهر خدماتي محدوده داخل
 افزايش ساز و ساخت عوارض محل از هاشهرداري عوايد ساز،

 درآمدي منابع از ايمالحظه قابل سهم لمعموبه طور  که يابديم
ويژه پس به (.1033 احمدي،) دهدمي اختصاص خود به را هاآن
 دولتي هايکمك از بخشي حذف و هاشهرداري بودجه کاهش از
 است. شده وابستهمساله  اين به شهرداري بودجه زيادي حدود تا
 

 گيرينتيجه و حثب
 و حفظ در آمل شهرداري عملکرد ارزيابي مقاله اين هدف

 سبزفضاي موقعيت منظور بدين است بوده سبز فضاي نگهداري
 مشخص GIS افزارنرم از استفاده با آمل شهر محدوده کل در
 قرار ارزيابي و سنجش مورد کاربري اين تغييرات روند و دش

 دهد. مي نشان خالصه صورت به شده انجام هايبررسي گرفت.
 اراضي کاربري تغييرات از چشمگيري روند اول اولويت باغ

 انجام محاسبات به توجه با دهد.مي اختصاص خود به را باغداري
 کاربري حوزه در تغييرات درصد 32 يعني مترمربع 034311 شده

ه ت. باس شده مسکوني کاربري به تغيير، منجر باغداري اراضي
 از آمل شهر سبز فضاي اراضي کاربري تغييرات مامت کليطور

 گرفته صورت توافق کميسيون طريق از 3 ماده کميسيون طريق
 1033 و1031 هايسال به مربوط آن مصوبات بيشتر حجم است.

 باشد.مي

 را سبز فضاي کاربري تحقق ميزان متناوب طور به شهرداري 
 و اصلي عاتاطال کسب طريق از تا دهد قرار ارزشيابي مورد
 سبز، فضاي هاياستاندارد و اهداف به دستيابي يزانم ،الزم

 را سبز فضاي نگهداري و حفظ ريزيبرنامه فرايند جريان
 و هاطرح ساماندهي و هدايت کنترل، امکان و کند هدايت
 سازد. فراهم يندهآ در را هابرنامه

 ارقر بازبيني مورد هاروش و اصول و قانوني نظام و هاسياست 
 تدوين در شود تدوين جامع قانوني چارچوب يك و گيرد

 در و شود حذف قبلي قوانين ناکارآمد اصول جديد قوانين
 در جديدي رويکردهاي زمين، کاربري ريزيبرنامه فرآيند
 گسترش و حفظ با ارتباط در ها،گيريتصميم رعايت جهت
 شود. تدوين امنيت و سالمتي به دستيابي براي ،سبز فضاي

 تا کند تدوين فرهنگي مدت کوتاه هايبرنامهبايد  شهرداري 
 توجه سبز فضاي نگهداري و حفظ جزئيات به آن طريق از

 طريق ازها را برنامه اين اهداف تحقق شود. بيشتري
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 چندگانه کارکردهاي به شهروندان آگاهي و سازيفرهنگ
 بوجود طبيعي گذاريسرمايه براي انگيزه زمينه طبيعي نظام
 هايانجمن)مانند  دولتيغير هايسازمان از حمايت با يا آورد

 آنها، در مردم حضور براي سازيزمينه زيست(محيط طرفدار
 فضاي نگهداري و حفظ فرهنگ ايجاد جهت در را مهم گامي
 بردارد. سبز

 فضاي ايجاد محلي، کشاورزي از حمايت براي هاشهرداري 
 روش ترويج به شهر، عهتوس فرايند در ها باغ و شهري سبز
 نياز مورد محصوالت تهيه در شهري مناطق بسندگيخود

 موجود اراضي يعهده بر را نيازها از بخشي تامين کشاورزي،
 از بخشي طريق اين از تا گذاشته هاشهر حاشيه و داخل در

 از قسمتي که دهندمي تشکيل را کشاورزاني شهر ساکنان
 .کندمي توليد را شهروندان باغي -زراعي نيازهاي

 تا شود جدا سبز فضاي کاربري تغيير درآمد از شهرداري درآمد 
 مواقع در سبز فضاي کاربري تغيير دريافت هزينه

 تملك و سبز فضاي گسترش و احداث صرف ناپذير،اجتناب
 شود. اندداده کاربري تغيير درخواست آن مالکين که اراضي

 تغيير درخواست آن مالکين که کشاورزي و باغي اراضي 
 گيرد قرار قانوني تملك مورد شهرداري توسط اندداده کاربري

 مسکوني توسعه به بازده کم کشاورزي اراضي اختصاص با و
 سبز فضاي عنوانبه را شهر باغات از وسيعي بخش متراکم

 از تواندمي شهرداري، همچنينو  نمايد نگهداري و حفظ
 چارچوب در کاربري اختالط و سازيمتراکم الگو طريق

 و کشاورزي اراضي نابودي از زيستمحيط حفظ هايسياست
 .به عمل آورد جلوگيري شهرها پيرامون و داخل در باغي
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