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 هدچکی

 برایعالوه بر برقراری عدالت اجتماعی  شهرها تمامی محالت در فضاهای سبز شهریمناسب  توزیع

 .شودیممستمر  محیطیزیستبازدهی با ی سبز فعال، هافضاباعث خلق  ،روندانهش ة همةدستیابی عادالن

مساحت  مقدار ،انداردتاس یهاسرانهموجود و قیاس آن با  یهاسرانه این پژوهش با استفاده از تحلیل

 استفاده از تحلیل با همچنین را برآورد نموده و تبریز شهرکالنفضاهای سبز مورد نیاز برای تمامی محالت 

تحلیل در قالب زمان دسترسی پیاده را  ایمحله یهاپارکدسترسی به تبریز، میزان  شهرکالنشبکه معابر 

 یهایزیربرنامه برایتا نموده برآورد ند، شعاع دسترسی شهروندان هستکه خارج از را  ییهاپهنهنموده و 

ترتیب دارای به 7، 1 ،3 مناطق هآمددستبهآتی مدیران و مسئولین شهری در نظر گرفته شود. مطابق نتایج 

ترتیب دارای کمترین شهرداری تبریز، به 9و  7، 1 و نیز مناطق باشدیمفضاهای سبز  ةبیشترین سران

 .باشدیماین نتایج بیانگر عدم تعادل اکولوژیک در سطح شهر  .باشندیم یامحله یهاپارکدسترسی به 

 .، رویکرد اکولوژیکدسترسیسرانه، ، تبریز، تحلیل شبکه، یامحلهفضاهای سبز  :هادواژهیکل
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 مقدمه. 9

باارز توساعه شاهری از نیماه      یهایژگیویکی از 

سات کاه   تاراکم بااالی شهرها   دوم قرن بیستم به بعاد 

 ،2353، 1)روف باشاد یما نوع شهرنشاینی   شدیدترین

شهرنشااااینی و در کنااااار آن الزامااااات   (.27 ص.

 باشاد مای شهرنشینی، علت اساسی تغییرات محیطای  

و موجبااات از بااین رفااتن  ( 29 ص. ،2331، 2)ترناار

زیبااایی و فراخاای شااهر و طبیعاات و نمااود عیناای    

اکولاوژی  اقتصاادی، فرهنگای و   –مشکالت اجتماعی

 موجباات تغییارات منطقاه ای،   شده است که ناه تنهاا   

باه هام خاوردن     و محیطیزیستبلکه باعث تغییرات 

، )کاتااالن  جهاان شاده اسات    سطحتعادل اکولوژی در

بخااش زیااادی از  .(232 ص. ،2332 ،3ساارا، ساااوری

زمین ماورد نیااز توساعه فیزیکای اک ریات شاهرهای       

جهان سوم از طریق تغییر کاربری اراضی کشاورزی و 

پااور و شااده است)اساامعیل فضاااهای ساابز فااراهم 

از مساااا ل  گروهااای(. 97 ص. ،5922عزیزپاااور، 

شهری مانند کمباود فضاای بااز عماومی،      اکولوژیکی

تردد و تاراکم بایش از حاد جمعیات، ترافیاک بااال،       

تخریب محیط زیست و غیره مناتج از تاراکم بااال در    

فضااهای   (.322 ص. ،2355، 4)ماین  باشاد یمشهرها 

باز عماومی و خصویای    اول فضاهای ةدر درج سبز

در مناطق شهری هساتند کاه توساط پوشاش گیااهی      

پوشاایده شااده، و بااه طااور مسااتقیم )دارای عملکاارد 

بار محایط    تاثییر تفریحی( و یاا غیار مساتقیم )دارای    

                                                           
1. Roaf 

2.Turner 

3. Catalan, Saury, Serra 

4. Min 

)شااد ام دی   باشاند میشهری( در دسترس شهروندان 

از  گروهاای . (135 ص. ،2355، 5و آنتیکااوال هاااک 

کمباود فضاای بااز     مسا ل اکولاوژیکی شاهری مانناد   

عمومی، تردد و تراکم بیش از حد جمعیات، ترافیاک   

باال، تخریب محیط زیست و غیره منتج از تاراکم بااال   

فضااای . (322 ص. ،2355)مین، باشاادیماادر شااهرها 

 هاای سیساتم در حمایات از   ایکنندهسبز نقش تعیین 

 ،2337، 6)باربوساا  اجتماعی و اکولوژیکی شهری دارد

 بازمانادگان  ،شاهری  بااز  سابز و  فضااهای . (77 ص.

توساعة   نتیجه در که شوندمیمحسوب  شهر در طبیعت

 و اناد شده کیفی و کمی دچار تغییرات ،شهری رویهیب

 اجتماعی و اقتصادی اکولوژیکی، ایرات  تحوالت، این

 ص. ،2331، 7)جایم  داشاته اسات   هماراه  به را زیادی

اهمیاات فضااای ساابز شااهری در عملکاارد     .(959

حفاظت از تنوع زیستی و دیگار فراینادهای    ،اجتماعی

برای توسعه سازگار باا محایط زیسات     محیطیزیست

غرباای بااه رساامیت  جوامااعدر  ایگسااتردهبااه طااور 

 ،2331، 8)گااومز و سااالوادور  شااناخته شااده اساات 

در سابز   یفضااها متعادل  پراکنشو  عیتوز. (533ص.

 یبااازده موجااب افاازایش شااهر سااطح محااالت  

، محیطای زیسات متعاقباً شارایط   آن شده و یکیاکولوژ

 یبارا  بهتاری را  یروانا و  یروح، یاجتماع، یاقتصاد

کیفیات  سااز  نهیزمو  به ارمغان خواهد آوردشهروندان 

   .خواهد شدشهرها  یبرا زندگی مطلوب

                                                           
5. Shad Md and Atiqul Haq 

6. Barbosa 

7. Jim 

8. Gomez and Salvador 
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 لهئطرح مس. 9. 9

ولوژیاک  فضاهای سبز شاهری، توساعه اک   ةتوسع

دگی شهرنشاینان  سطح زن شهرها را منتج شده، ارتقای

پایدار شهرها را برای شاهروندان باه ارمغاان     توسعة و

، افازایش جمعیات   تبریاز  شهرکالندر سطح . آوردمی

 هاای حیاا  ، مازارع و  هاا باا  همراه با کاهش سطوح 

 گیاارچشاامکاااهش بااوده و منجاار بااه  شااهری ساابز

شده است. تبریاز روز باه روز   سبزشهری  هایسرمایه

ها از سااز وسااخت فضاهای سبز خود را به نفع اناواع  

تبریز که زمانی میاان انباوه    شهرکالندست داده است. 

، دادمای باغات و فضاهای سابز طبیعای اداماه حیاات     

شاهری و طای دوران مختلا      هاای توساعه  دلیال به

ة توسعه کالبدی شاهر و  توسط مدیران شهری و به بهان

عماال ناآگاهانااه خااود مااردم،  قربااانی     بااا گاااهی

 هاا کااربری ز باه ساایر   ها از فضاهای ساب تغییرکاربری

هاای  شده اسات و روز باه روز باه نفاع ساودجویی     

شخصاای از کمیاات و کیفیاات خااود کاسااته اساات.   

همچنااین توزیااع و پااراکنش نامتناسااب آن در سااطح 

 ةغیرعادالنا  منادی بهرهمناطق و محالت شهری، سبب 

نتاایج   این کاربری مهام در ساطح شاهر شاده اسات.     

کاربری در سطح تغییرات  هایبررسیآمده از  دستبه

بیاانگر آنسات کاه     5921تاا   5911شهر تبریز از سال 

هکتاار   1373733ساال ناواحی سااخته شاده      93طی 

هکتار از این توساعه بار روی    5112717بوده است که 

ه اسات. در  فضای سبز و باغات شاهر یاورت گرفتا   

درید از ایان ناوع کااربری    21737واقع در این مدت 

سودآور تبادیل   هاییکاربردر شهر تخریب شده و به 

(. طی ایان دوره  539 ص. ،5932 ،شده است )رحیمی

متار مرباع باه     51فضای سبز از حادود   سرانة کاربری

 ص. ،5935روی، مترمربااع رساایده است)بهشااتی 771

سااله از ساال    53(.  همچنین در طای یاک دوره   257

فضاهای سابز و باغاات باه مسااحت      5933تا  5923

از جمله مسکن، معاابر،   هایکاربرهکتار به سایر  511

در  1 شاای و... توسااط مصااوبات کمیساایون مااادۀورز

بافتهااای دروناای شااهر، تغییاار کاااربری داده اساات    

(.روند برخورد با فضااهای  531 ص. ،5932 )رحیمی،

ست که اگار  ا سبز شهری از زمانهای گذشته بیانگر آن

این روناد اداماه داشاته باشاد، تخریباات و تغییارات       

های کشااورزی  ی سبز و باغات و زمینکاربری فضاها

و در نتیجه به هم خاوردن   توسعة پایدارتهدیدی برای 

تبریز و حتی در ساطح   شهرکالنتعادل اکولوژیکی در 

 منطقه خواهد شد.
 

 و مبانی نظری پژوهش . پیشینۀ2. 9

فضااهای سابز    توساعة  ریازی برناماه در رابطه باا  

لاه  از جم داخلای و خاارجی   شهری کارهاای ارزناده  

 موارد زیر انجام شده است.

طی طارح پژوهشای باا عناوان      (5921) قربانی -

و  تبریاز شاهری   هاای پاارک توزیاع   فضاایی تحلیل »

ضااامن بررسااای  ،«موجاااود در آن هااااینارساااایی

بنادی  طبقاه  ۀهاای موجاود در رابطاه باا نحاو     دیدگاه

نحاوه  شاهری،   هایپارکدی، چگونگی توزیع عملکر

یااز را بااا اسااتفاده از تبر هااایپااارکاسااتقرار مکااانی 

های شهری تبریز ماورد  های آماری موجود و نقشهداده

هاای مربوطاه را   تجزیه و تحلیل قرار داده و نارساایی 

مورد بررسی قرار و جهات بهباود پاراکنش فضااهای     

سبز از طریق امکانات موجاود در آیناده رهنمودهاایی    

 .انددادهرا ارا ه 
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ای باا  لاه در مقا( 5923) زادهعمراننژاد و حاتمی -

بررسی، ارزیابی و پیشنهاد سارانة فضاای سابز    »عنوان 

باه تحلیال و    «مشاهد  شهرکالنموردی  شهری: نمونة

هر مشاهد  آن در ش ةبررسی کاربری فضای سبز و سران

بخشای باه   بارای تعاادل  را  اقدام نموده و پیشنهادهایی

ساختار کالبادی و اجتمااعی شاهر از طریاق آن ارا اه      

 .  اندنموده

 یامقالاه (، طی 5923الهیجانیان، و شیعه بیگی ) -

در محایط   هاا پاارک طراحای و سااماندهی   »با عناوان  

با هدف بررسای الگوهاای زیباساازی     «زیست شهری

آن  تاثییر و  شاهری  یهاپارکنظر و محیط در فضای م

را  هاا پارکموجود در  هایینابسامان، هایناهنجاررا بر 

معیارهاای   باه ارا اة   و اقادام  مورد بررسای قارار داده  

مناسااب باارای بهسااازی در جهاات ارتقااای کیفاای    

 کرده است.  شهر سمنان  یهاپارک

ای باا  (، در مقاله5935) رحیمییدرموسوی و  -

کالبادی تبریاز و تخریاب     ةتحلیلی بار توساع  »عنوان 

در ماورد   «اراضی کشااورزی و فضاای سابز شاهری    

افزایش تراکم جمعیت و گسترش فیزیکای و فضاایی   

و تخریب باغات و اراضای   اندنمودهتبریز مطالعه  شهر

 هاای ریزیبرنامه دلیلبهکشاورزی اطراف شهری را که 

نیاروی انساانی    نادرست، سیستم مدیریتی نامناساب و 

مدیریت شاهری از عوامال    غیرمتخصص در مجموعة

 ریبات عنوان نموده اند.  جایلی این ت

ی کارشناسا  ة( در رسال2352) 5دودوزی انهلوزی -

ی سیستم پایادار فضاای   سوبه ارشد خود تحت عنوان

کید بر نقش حیااتی  ثضمن ت نسبرگسبز در شهر ژوها

فضاهای سبز بر تعادل اکولاوژیکی شاهرها، ارتباا  و    
                                                           
1. Mduduzi W.Nhlozi 

شاده   وسااز سااخت ترکیب ساختار سبز را باا منااطق   

شاهری   توسعة پایادار شهری را راهی برای دستیابی به 

سااترش ذکاار نمااوده اساات. و جهاات حفاظاات و گ 

فضااااهای سااابز داشاااتن چاااارچوب مااادیریتی و  

 استراتژیکی را امری ضروری برشمردند.  

(، طاای 2331) و همکااارانش 2جاایم .وای .ساای -

جاامع فضاای سابز بار      ریازی رنامهب» با عنوان ایمقاله

محیط زیست در شهر فشارده   اندازچشماساس ایول 

پراکنش فضاهای سبز را در ساطح شاهر در    ،«نانجینگ

بار   در ایان تحقیاق   .کنناد میتل  پیشنهاد سطوح مخ

موجاود، الگاوی توساعه     ایمحلهاساس فضاهای سبز 

، هاا پاارک ، روهاا پیااده بر اسااس   ایمحلهفضای سبز 

محلهای بازی کودکان در نظر گرفته شده اسات. ایان   

های مختل  مطاابق ایاول   نوع توسعه در ابعاد و فرم

 هاغیشلو شهر فشرده، برای رهایی جمعیت شهری از

 .باشدمیمفید  هاآلودگیو انواع 

شاهری بار اسااس وساعت و شاعاع       هاای پارک

، ایناحیاه ، ایمحلاه عملکرد به پنج ناوع: همساایگی،   

 .شااوندماایتقساایم  ایمنطقااه -و شااهری ایمنطقااه

یاک تاا دو هکتاار و شاعاع      ایمحلاه مساحت پارک 

 ،متر باید باشاد )پورمحمادی   133تا  133عملکرد آن 

محلااه بخشاای از تقساایم بناادی      (.12ص. ، 5922

فرهنگای شاهر اسات باا حاوزه یاا فضاای         -کالبدی

 هاای میارا   ترینکهنجغرافیایی مشخص است و از 

و یکی از واحادهای پایاه    رودمیشهرنشینی به شمار 

 پاارکی باه  ریزی در ساخت فضایی شهر اسات.  برنامه

قارار دارد و مسااحت آن    ایمحلهکه در  شودمیگفته 

واحااد  مقیاااسراباار مساااحت پااارک در  ب 2حاادود 
                                                           
2. C.Y.Jim 
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شاعاع عملکاردی پاارک    . هکتار( است 5) همسایگی

 .باشدمیمتر  5333 ایمحله

وزارت مساکن   هاای بررسیبر اساس مطالعات و 

و شهرسازی، سرانه قابل قبول فضااهای سابز شاهری    

مترمربع بارای هار نفار     52تا  7در شهرهای ایران بین 

ن شاده از ساوی   است که در مقایسه با شاخص تعیای 

باع  متار مر  21تا  23محیط زیست سازمان ملل متحد )

)اکبرپااور  باارای هاار نفاار(، رقاام کمتااری اساات    

. (23ص. ،5922خلااو و نااوروزی، ، قاارهسراسااکانرود

ی سابز در  سارانة فضاا  رسامی  طبق آمار غیر همچنین

 متار مرباع پیشانهاد شاده اسات      2-3کشور ما حادود 

(. در 13 ص. ،5927، جوکنادان عباادی زاده و )ابراهیم

ایران معیارهای کمی برای فضای سبز کاه بار اسااس    

محله تنظیم شده باشد، هنوز وجاود نادارد. هرگااه باا     

مقوله معماری فضای سبز به نحوی منطقی برخاوردار  

 محیطای زیسات  -شود، بایاد باا شارایط اکولاوژیکی    

 رد طراحااای مساااتقیماً مااارتبط باشااادفضاااای ماااو

 ،5933، مهادی  محمادپور، مناوچهری،   ،ناژاد )حاتمی

 .(23 ص.

 
فضای سبز تبریز با  . مقایسۀ سرانۀ9شکل 

 استانداردهای داخلی و خارجی

 مثخذ: نگارندگان

هاای  اکولوژیکی، زیباسازی بخش ةتوسعمنظور از 

شهری، کاهش دمای محیط، تولیاد اکسایژن، افازایش    

 هاا یان انفوذپذیری خاک در مقابل انواع بارش و مانند 

اه حفاظت محیط زیست، فضااهای  و از دیدگ باشدیم

سبز شهری، بخش جانادار سااخت کالبادی شاهر را     

   .دهدیمتشکیل 

 ینگرشا  یجادا، موجب توسعه اکولوژیک یکردرو

شاهرها شاده و آن را    یاکولوژبه ساختار  یستماتیکس

از عنایار   یوساته پهمچون شبکه اکولوژیاک باه هام    

متصاور   یاک اکولوژو مصنوع باا عملکردهاای    یعیطب

. از این رو توجه باه سااختار اکولوژیاک شاهر     ندکیم

امروزه بیش از پیش به عنوان رویکردی برای افازایش  

هااای فضاااهای باااز هااای اکولااوژیکی سیسااتمارزش

 ص. ،2332، 1)کاوک  شاود شهری در نظر گرفتاه مای  

52.)   

 
عوامل مؤثر بر ساختار اکولوژیکی توسعه . 2شکل 

 فضای سبز
 مثخذ: نگارندگان

در ارتباا  باا    فضاهای سابز در  لوژیکیاکو ةتوسع

   :شودمیمحقق عوامل زیر 

نگهاداری و   مانناد   فرهنگای  -عوامل اجتماعی -

حفاظت از فضاهای سابز، دسترسای مناساب تماامی     

                                                           
1 .Cook 
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شهروندان، آماوزش و تقویات آگااهی ماردم جهات      

  حفاظت توسعه فضاهای سبز

میاانگین بارنادگی سااالنه،     عوامل طبیعی مانناد  -

ی سبز طبیعی، منابع آب موجود، بافات  وسعت فضاها

  و عمق خاک

تنااوع زیسااتی،  ماننااد محیطاایزیسااتعواماال  -

اکولوژیکی شهر، تثمین منابع آبی  هایشبکهساماندهی 

 هاای گوناه پایدار، استفاده از درخت به جای چمان و  

  آبیمقاوم در برابر بی

توزیاع کاافی و متعاادل در     عوامل کالبدی مانند -

اء زمینهااای رهااا شااده، اسااتفاده از سااطح شااهر، احیاا

فضاااهای ساابز  ةزمینهااای مسااتعد کشاااورزی، توسااع

  خیابانی

ة تخصاایص بودجاا  اقتصااادی ماننااد عواماال  -

مین مشاااخص ازطااارف مااادیریت شاااهری، تاااث  

ایجاد فضاهای سبز از طرف مادیریت   هایزیرساخت

شااهری، افاازایش بااازده اقتصااادی فضاااهای ساابز    

  کزهای مختل  شهرحواشی و مرادرقسمت

عواماال چشاام انااداز شااهری ماننااد پیوسااتگی   -

، زیباساازی و طراحای فضااهای سابز،     سابز  هایلکه

 هاای لکاه پلی گونی(  ای،رعایت ساختار )خطی، نقطه

 .سبز

یاورت  باه  الاذکر فاو  عوامال   نظر گارفتن  با در

باه   تاوان مای شاهری   هایریزیبرنامهسیستماتیک در 

 فضاهای سبز اکولوژیک دست یافت. ةتوسع

 پژوهش شناسیروش .2

 پژوهشروش . 9. 2

                                 پااژوهش حاضاار بااه لحااار هاادف کاااربردی و  

     . در    اسات        تحلیلای    –       توییفی        پژوهش         لحار روش   به

     شاهر    کاالن                                      این پژوهش با استناد به طرح جامع فعلای  

                   ، اقادام باه بررسای و       اسات                      تبریز که در دسات تهیاه   

   باه      ای    محلاه      هاای     پاارک       موجاود       هاای      سرانه        ارزیابی 

               موجاود باا سارانه       ة            ه و نیاز ساران                تفکیک مناطق شاد 

                      تا کمبودهای محاالت بارای        شود  می                 استاندارد مقایسه 

    هاا   آن       تاثییر                             و فضاهای سبز استخراج شوند و     ها    پارک

                محیط محاالت بررسای                           بر شرایط اکولوژیک و زیست

                       معیار، براساس طرح جاامع     ة                       شود. در این مطالعه سران

   رح                                   متر مربع در نظر گرفته شاده اسات کاه طا     3       تبریز، 

     عاالی              مصاوب شاورای         سارانة                   جامع هام باه اساتناد    

       تعیاین              ( این رقام را      5923                     معماری و شهرسازی )سال

                                         کرده است. همچنین جهات بارآورد میازان دسترسای     

           ه از تحلیال           باا اساتفاد      ای    محله     های    پارک            شهروندان به 

اقادام باه    1نارم افازار جای آی اس                شبکه در محایط  

تبریاز   رشهکالنسنجش میزان دسترسی اهالی محالت 

    هاا     شابکه  و فضااهای سابز شاده اسات.     هاا پارکبه 

               خطای و چهاارچوبی        هاای      پدیاده          متصلی از      های    نظام

   (.   59    ص.   ،    5972        )حساینی،                         برای حرکت منابع هستند

                  بهتارین مسایر را کاه          تاوان   مای                    از طریق تحلیل شبکه 

                 باین دو نقطاه، جهات         است     مسیر       ترین     نزدیک     ً عموماً 

         و حکیماای،      زاده     )فاارج      آورد     دساات  بااه         کاااهش ساافر 

                           (. گاااره، لیناااک، مرکاااز خااادمات و   11    ص.   ،    5922

       باشاند   مای                                   مقاومت، عنایر کلیادی در تحلیال شابکه    

                                                           
1. Geographic Information System 
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      عناوان         شهری باه      های    پارک                (. در این پژوهش  9     )شکل 

          . مسایرهای       باشاند   مای                           مراکز خدمات موجود در شبکه 

    نیاز      هاا     لیناک             و محل تقاطع     ها    لینک      عنوان          دسترسی به

   ۀ    دهناد            مقاومت نشاان    .    روند  می     شمار        شبکه به     های   گره

                                            سرعت حرکت پیاده در شبکه است که برای هر لینک 

       یااالحی،  )                              موجااود در شاابکه قاباال تعریاا  اساات 

   ،    5932  ،      مژدهای                                  رمضانی، افراسیابی، داوودی و بصیری

   (.   522    ص.
 

 
 عناصر کلیدی موجود در تحلیل شبکه .3شکل 

 522، ص. 5932مثخذ: یالحی و همکاران، 
 

             متر بار یانیاه      5 / 2   تا    3 /  71     روی                سرعت نرمال پیاده  

           کیلاومتر در     1    روی                              است، در این مطالعه سرعت پیااده 

                                        ساعت درنظر گرفتاه شاده اسات. باا طراحای شابکه       

       محاادوده       تااوان  ماای                       دسترسای موجااود در یااک شااهر  

                                 هر پارک را باا تعریا  حاداک ر فایاله          دهی     سرویس

                                            زمانی از پاارک تعیاین کارد.در ایان تحقیاق از روش      

                   یال وضاع موجاود توزیاع                       تحلیال شابکه جهات تحل   

                                  شهری و بررسی شعاع جذابیت و دسترسی      های    پارک

                                    و تعیاین منااطقی کاه خاارج از شاعاع پوشاش           ها  آن

                                شهری موجود هست اساتفاده شاده اسات.         های    پارک

               دسترسای و معاابر        هاای     شبکه                      در این روش ابتدا کلیه 

                       رقومی و تهیاه شاده اسات و      1مپاتودسک        در محیط

                                                           
1. Autodesk Map 

  2اسآیآرک جای      محایط                          پس از ایجاد توپولاوژی در 

      فضاایی           و رابطاة     هاا      شناسه                         اطالعاتی مانند طول معابر، 

                              بین خطو  شبکه ایجاد شده است.  

      تارین      نزدیاک                               منظور ارزیابی دسترسی پیااده باه     به

       در نظار      ای    محلاه               به عنوان پارک     ها    پارک            پارک، تمامی 

    51                                           گرفته شده است. بناابراین حاداک ر فایاله زماانی     

                        شاده اسات  باه ایان معنای کاه          ه                 دقیقه در نظر گرفتا 

                           دهی هر پارک تاا جاایی اسات کاه                 محدودۀ سرویس

      دقیقاه      51                                       دسترسی از آن مکان تا پارک مدنظر حداک ر 

    ص.   ،    5932   ،         و همکاااران             باشااد )یااالحی     روی     پیاااده

                                         (. براساس استانداردهای موجاود شاعاع عملکارد       522

    متار      5333          و گااهی تاا        233  تا     133    ای    محله     های    پارک

  ،        احادنژاد    و       زمانی            ستایی، ایغری و   ، ر  ری     )تیمو     رسد  می

     قابال       های      محدوده                 (. در این پژوهش،    512   ص.   ،     5923

  و     53  ،  1                                   دسترس برای شهروندان در سه مادت زماان   

      افازار                                            دقیقه با استفاده از تحلیل شبکه در محیط نرم    51

                                   تعیین شده است. جهت انجام ایان تحلیال     اسآیجی

      ریاز و                             مرباو  باه شابکه دسترسای شاهر تب          های    داده

      جی آی      واحد      های    نقشه         موجود از      های    پارک       موقعیت 

                                      معاونت شهرساازی و معمااری شاهرداری تبریاز         اس

                 استفاده شده است.

 مورد مطالعه ۀشناخت محدود. 2. 2

                  مرکااز جمعیتاای و قطااب       تاارین   مهاام          شااهر تبریااز 

                                        ینعتی و مهاجرپاذیر واقاع در شامال غارب کشاور      

    ساعه                                  . ایان شاهر باه طاور روز افازون باا تو          باشد  می

           . تبریاز کاه       باشد  می                            فیزیکی و افزایش جمعیت مواجه 

                            ناه چنادان دور، شاهری محصاور در          هاای      گذشته   از 

                                            باغات بوده و یکی از خوش آب و هواترین شاهرهای  

                                                           
2. Arc GIS 
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          عناوان شاهر                 است، اماروزه باه       شده  می            ایران محسوب 

        شاهری در       هاای     پارک                          ینعتی با حداقل فضای سبز و 

        ی کاه باه                         های کشور مطرح است. شاهر    شهر   کالن    بین 

                  سبز طبیعای پیراماون        های    عریه     های       محدودیت    علت 

                                          آن، نیاااز بیشااتری بااه فضاااهای ساابز در آن احساااس 

  .   شود  می

 
 مورد مطالعه ۀمحدود .4شکل 

                                       بررسی فضاهای سبز موجاود در شاهر تبریاز بار     

       و فضاای      هاا     پارک                             اساس اطالعات مثخوذه از سازمان 

      ی سابز           سارانة فضاا                            سبز شهری نشانگر آن اسات کاه   

               اهای سبز طبیعای                     شهری تجهیز شده و فض     های    پارک )

                            طور کلای در شاهر تبریاز در حاال                     و تجهیز نشده( به

                    شااهرداری تبریااز معااادل                     ر، در مناااطق دهگانااة   حاضاا

                        کاه باا احتسااب فضااهای سابز            باشد  می         متر مربع    272

              میارزا، یادگاار       عبااس      های    پارک                 خارج محدوده شهر )

               ه که این سارانه             مترمربع بود 3 /  13                      امام، ا ل باغی( معادل 

        )ساازمان                                        نیز توزیع و پراکنش مناسابی نداشاته اسات   

    (.      5931                      و فضای سبز شهر تبریز،     ها    پارک

 

 
 شهرداری شهر تبریز ۀشهری در مناطق دهگان هایپارک . پراکنش5شکل 

 5931 ها و فضای سبز شهر تبریز، مثخذ: سازمان پارک

 

                                   زیر مساحت فضاهای سبز شهری تبریاز باه        شکل

                        . این نمودار بیانگر ایان     دهد  می                  کیک مناطق را نشان   تف

               باه ترتیاب دارای      1  و    2  و    9                 است کاه ساطح منااطق    

  .     باشند  می                                 بیشترین سطح از کاربری فضاهای سبز 
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 پژوهش یهاافتهی. 3

بطور کلی بررسی کاربری پارک و فضای سابز در  

 هاای پاارک کاه مسااحت کال     دهدمیکل شهر نشان 

تفریحای و اجتمااعی( در    تجهیز شده )دارای کاارکرد 

مرباع و سارانه آن در    متر 1223571شهر تبریز حدود 

 ةکاه ساران  در حاالی  باشاد مای متر مربع 5/1سطح شهر

متار اسات کاه در     3معیار آن برای کل شاهر حاداقل   

متر مربع باه ازای هار نفرکمباود وجاود      3/1مجموع 

، مجموع کمبود پاارک در  سرانة معیارحتساب ادارد، با 

هکتاار   71571و شهری برابر  ایناحیه، ایهمحلسطوح 

)مهندسین  باشدمیدر کل کاربری پارک و فضای سبز 

 مشاور نقش محیط(.  
 

 معیار در شهر تبریز ارک به نسبت جمعیت و سرانۀکمبود پ .9جدول 
 شهرکل کمبود پارک در سطح  سرانۀ معیار موجود سرانۀ تبریز هایپارکمساحت کل  (9311)سرشماری  جمعیت

5131332 1223571 1723 3 7151921 

 5931مثخذ: مهندسین مشاور نقش محیط، طرح جامع تبریز، 
 

بررسی کاربری پارک و فضای سبز در ایان روش،  

بیانگر آن است که با احتساب اراضای طبیعای، سارانه    

متار مرباع    7711پارک و فضای سبز در کل شهر برابر 

ن کااربری بارای   ایا  سرانة معیاار در حالی که  باشدمی

سارانة  متر مرباع اسات باا مقایساه      3کل شهرحداقل  

که در مجموع  شودمیمشخص  سرانة معیاربا  موجود

متر مربع باه ازای هار نفار کمباود وجاود دارد.       91/5

بنابراین مجموع کمبودها با احتساب اراضی طبیعای در  

و شهری بارای شاهر تبریاز     ایناحیه، ایمحلهسطوح 

)مهندساین مشااور نقاش     باشدمیتار هک 2/231برابر 

 (.5931محیط، 

و فضرای سربز    هرا پرارک  سررانۀ تحلیل . 9. 3

 ای محله

 ایمحله هایپارک ۀوضعیت سران. 9. 9. 3

در کااال   ایمحلاه در سطح  هاپارکمساحت این 

توزیاع   مقایساة  باشاد مای هکتاار   52272شهر معاادل  

فضایی این سطح عملکردی به تفکیک مناطااق نشاان  

ع( متر مربا  2727با باالترین سرانه ) 3 که منطقة دهدمی

متار   3752هشت با ) دارای بیشترین مطلوبیت و منطقة

مربااع( کمتاارین برخااورداری از ایاان کاااربری را دارا  

. همچناین متوساط سارانه ایان کااربری باا       باشاد می

متار   5729در سطح کل شاهر معاادل    ایمحلهعملکرد 

متار   571) انة معیاار سار کاه نسابت باه     باشدمیمربع 

 هاای پارک. باشدمیمتر مربع کمتر  3727مربع(، حدود 

هکتااردارای   1572 ایمحلاه در سطح عملکرد  ایمحله

 .باشدمیکمبود 
 

 
 به تفکیک مناطق شهرداری ایمحله هاپارکمساحت  .6شکل 

 9314و فضای سبز تبریز،  هاپارکمأخذ: سازمان 

 

برا   ایمحلره بز ی سسرانۀ فضاوضعیت . 2. 9. 3

 و فضای سبز طبیعی هاپارکاحتساب 

فضای سابز و   هایکاربریدر این نوع برآورد کلیه 

، زیار باا توجاه باه جادول      طبیعی لحار شده اسات. 
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در کال   ایمحلاه در ساطح   هاا کااربری مساحت این 

. کاه باا احتسااب    باشاد میهکتار  52272شهر، معادل 

وضاع  این کااربری در   ةمساحت مذکور متوسط سران

متار   5729در کال شاهر    ایمحلاه موجود برای سطح 

متار   571) سارانة معیاار  که در مقایسه با  باشدمیمربع 

متر مربع کمتر است. مقایساه سارانه ایان     3727مربع(، 

کاه   دهدمیکاربری در مناطق مختل  شهر تبریز نشان 

مربااع( دارای متر 2727بااا باااالترین ساارانه ) 3منطقااة 

منطقاه هشات باا کمتارین      وضاعیت و  تارین مطلوب

مترمربع( در وضاعیت نامسااعدتری قارار    3752سرانه )

بیاانگر   سرانة معیاار ا دارد.محاسبه مساحت مورد نیاز ب

با احتساب اراضی طبیعی کمباود فضاای   آن است که 

 .باشدمیهکتار  1572 ایمحلهسبز با عملکرد 
 

ای در و فضای سبز محله هاپارکپراکنش  .2جدول 

 تبریز دهگانۀ سطح مناطق

کاربری 

پارک و 

 فضای سبز

جمعیت 

 موجود

 ایمحلهدارای عملکرد 

مساحت 

 2M موجود

 سرانۀ موجود
2M 

 5725 211913 252231 منطقه یک

 5731 923255 513317 منطقه دو

 3712 557137 219133 منطقه سه

 3791 537197 951521 منطقه چهار

 1711 123195 32271 منطقه پنج

 5729 551911 31237 منطقه شش

 2712 911115 519113 منطقه هفت

 3722 1273 22733 منطقه هشت

 11771 57793 921 منطقه نه

 3771 517533 531111 53منطقه 

 5721 5222212 5131332 کل

 5931مثخذ: مهندسین مشاور نقش محیط، 

فعلای و معیاار فضااهای     بنابراین با مقایسه سارانة 

تبریااز،  شااهرکااالن، در سااطح مناااطق ایمحلااهساابز 

تبریاز   شاهر کاالن که سطح محالت  گرددمیمشاهده 

و فضااهای   هاپارکدارای فقر به لحار برخورداری از 

، این فقر طبیعت در سطح محالت باعاث  باشدمیسبز 

 از هاا آنعدم برخورداری کاافی از فوایاد اکولوژیاک    

کااهش  ، هاا آلاودگی جمله تلطی  هوا، کاهش اناواع  

و ... و نیز فوایاد اجتمااعی    دمای محیط، تولید اکسیژن

. باشاادماایو تعامالناات اجتماااعی شااهروندان باااهم  

متاراکم شاهر،    هایهستهمخصویاً بافت پُر شهری در 

ازجمله مناطق هشت )بافت قدیمی و تاریخی(، ساه و  

چهااار )بافاات متااراکم و قاادیمی(، یااک و ده )بافاات 

ترتیاب دارای  حاشایه نشاین و قادیمی(، باه     فرسوده،

برخورداری از فضااهای سابز و    ةبیشترین فقر در زمین

 .باشندمیشهری  هایپارک

و فضراهای   هرا پرارک تحلیل دسترسی به . 2. 3

 ایمحلهسبز 

بیاانگر  شاهر تبریاز    ایمحلاه  بررسی فضای سابز 

کمبود این کاربری در بافتهای پر و فرساوده و قادیمی   

یعتااً باه تباع کمباود     . لذا در این نوع بافتهاا طب باشدمی

از طاارف  هاااآنپااارک و فضااای ساابز، دسترساای بااه 

در  شهروندان نیز با مشکالتی مواجاه اسات. بناابراین   

رسیدن به توسعه اکولوژیک )از جمله کاساتن   راستای

شاهری   توساعة پایادار  ( که از ایاول  هاآلودگیانواع 

متناساب باا ناوع بافات      منطقای  ریزیبرنامه، باشدمی

عنایار  ایان  تیابی شاهروندان باه   شهری، جهات دسا  

تحلیال شابکه   . باشدمیامری ضروری  باارزش شهری

یکی از ابزارهایی اسات کاه زماان دسترسای باه ایان       

عنایر مهم شهری را بر اساس ناوع معاابر سانجیده و    
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رساانی و شاعاع دسترسای    خارج از خدمات هایپهنه

هاای مناساب را جهات    تعیین نموده و مکاان  را هاآن

فضاهای بااارزش در دل محاالت مختلا      ایجاد این

 .  کندمیشهر تعیین 
 

 
 ای  شهری بر حسب دقیقهمحله هایپارکدسترسی پیاده به  .7شکل 

 مأخذ: نگارندگان
 

با توجه به تحلیل شبکه انجام گرفته در کال معاابر   

جهاات  هاااپااارکشااهر تبریااز شااعاع دارای جااذابیت 

 زمانهاای شهروندان برآورد شده است. ایان شاعاع در   

و حاداک ر زماانی    دقیقه تحلیل شده است 51و  53، 1

به محل پاارک برساد    رویپیادهبا  تواندمیکه یک فرد 

دقیقه در نظر گرفته شده است. باا اساتفاده از ایان     51

 هاای پاارک رساانی  خارج از خدمات هایپهنه ،تحلیل

تبریاز بارآورد شاده اسات.      شاهر کالنشهری در کل 

کمای از ساطح    کاه محادودۀ   ستا بیانگر آن 2نقشة 

در ساطح   هاا پاارک شهر جهات دسترسای پیااده باه     

اک ریات  دقیقه وجود دارد، ولای   1در عرض  ایمحله

شهری دارای قابلیات دسترسای در عارض     هایپارک

 .باشدمیدقیقه برای شهروندان  51

خارج از پوشش  ۀمساحت محدود. 3جدول 

ی شهردار به تفکیک مناطق دهگانۀ رسانیخدمات

 تبریز

 مساحت)درصد(
مساحت محدوده خارج از 

 )متر مربع(رسانیخدماتپوشش 
 مناطق

5721 223219 5 

55719 2923211 2 

91711 53312117 9 

27715 1211322 1 

11751 25912912 1 

52717 3312192 1 

15712 57332131 7 
3 3 2 

71711 1937572 3 
3 3 53 

 کل  221297231 %17723

 گارندگانمثخذ: ن
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با بررسی سطوح قابل دسترس برای شهروندان باه  

تبریاز،   شاهر کاالن تفکیک مناطق دهگاناه شاهرداری   

، دارای بیشاترین  شاهرداری تبریاز   1و  9، 7، 1مناطق 

خااارج از شااعاع دسترساای جهاات اسااتفاده     پهنااة

 .باشدمیشهروندان 

 

 
 تبریز شهرکالنهرداری به تفکیک مناطق ش ایمحله هایپارکتحت پوشش  ۀمحدود .8شکل 

 مثخذ: نگارندگان
 

که اک راً بافات پار شاهر،     گرددمیبنابراین مشاهده 

 باشاد مای که دارای تراکم بیشتر ساختمانی و جمعیت 

شااهری در  هااایپااارکدارای کمتاارین دسترساای بااه 

قرارگیاری   دلیال باه  2، منطقه باشندمی ایمحلهمقیاس 

ای وسعت کام  در بافت تاریخی، تجاری و قدیمی، دار

در این منطقاه نیاز    ایمحله هایپارکو تعداد  باشدمی

 2 کاه در مجااورت منطقاة    1و  9، مناطق باشدمیکم 

بیشااتری بااه لحااار  تااراکم  داراینیااز قاارار دارنااد 

، لاذا  باشاند مای های شاهری و جمعیتای   وسازساخت

 ایمحلاه  هاای پاارک جهت افزایش تعداد  ریزیبرنامه

در این ناواحی از ضاروریات    متناسب با تراکم موجود

تا قابل دسترسای بارای تماام سااکنین شاهر       باشدمی

باه   ایمحلاه  هاای پاارک کیفی  همچنین ارتقایباشد. 

جهت تجهیز به امکاناات تفریحای و کاشات متاراکم     

سازگار با اقلایم و طبیعات   گیاهی  هایگونهدرختان و 

کاااارآیی اکولاااوژیکی و   یشاااهر باعاااث ارتقاااا  

تماامی شااهر باه یااورت    در سااطح محیطای زیسات 

تباع آن  و باه  محیطای زیسات متوازن بوده و پایاداری  

کیفیت زندگی در سطح کل شاهر را تضامین خواهاد    

 نمود.

 گیرینتیجه. 4

 بااا مقابلااه یراههااا نیتااریایاالاز  یکاایامااروزه 

بطاة  را تیا تقو در شاهرها،  محیطای زیست معضالت
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. باشاد یما  و فضاهای سابز  عتیطببا  نیشهرنشانسان 

 عیا توز و بیترکدر شهر، در وسعت،  عتیطب  حضور

بناابراین  . است داریپا توسعة الزامات از یکاف و مناسب

محالت شهری باید تجهیز به عنایار سابز باشاند تاا     

 جهات  هاا آنتمامی شاهروندان از فوایاد اکولاوژیکی    

 شوند. بهرهمند یزندگ تیفیک شبردیپ

باااا  دیااابا سااابز یفضااااها یوربهاااره یارتقاااا

 رایا ز ،ردیا گ قارار  توجاه  مورد هاآن کیوژاکول یارتقا

 طااور بااه کیاااکولوژ ارزش بااا عنایاار شااهرها درون

 و یآبااادیزنگاا) هسااتند کاااهش حااال در یاناادهیفزا

در تحقیق حاضار باا   (. 57ص.  ،5922 ،نسبیرخشان

اکولوژیاک فضااهای سابز شاهری،      ةکید بار توساع  تث

ماورد بررسای    یامحله یهاپارکسرانه و دسترسی به 

گرفتااه اساات کااه وجااه تمااایز ایاان تحقیااق بااا قاارار 

مطااابق مطالعااات  . باشااد یمااتحقیقااات پیشااین  

تبریز، به تبع افزایش سارعت   شهرکالن ،گرفتهیورت

ت اخیر، به شاد  یهادههها مخصویاً در وسازساخت

خصاوص فضااهای   از بابت عنایر مهم اکولوژیک به

سبز متضرر شده اسات و روز باه روز ایان فضااهای     

هاای اقتصاادی در قالاب    نفع ساودجویی ا بهباارزش ر

شهری و توسعه فیزیکای شاهری از دسات     یهاطرح

دسترسای   دلیلبه یامحله یهاپارکداده است. اهمیت 

، هاا آنهمه شهروندان به فواید تفریحی و اکولوژیاک  

 تار بازرگ  یهاا اسیمقبیشتر از سایر فضاهای سبز در 

 یامحلاه  یهاپارک. بررسی مساحت و سرانه باشدیم

در کال شاهر و    هاپارکدر کل شهر، بیانگر کمبود این 

مخصویاااً در بافتهااا پُاار و متااراکم شااهری از جملااه 

. همچناین باا   باشاد یمشهرداری تبریز  9و 1، 2مناطق 

اسااتفاده از تحلیاال شاابکه، دسترساای شااهروندان بااه  

در سطح شهر و به تفکیاک منااطق    یامحله یهاپارک

 7، 1بررسی ساکنین منااطق   سنجیده شد که مطابق این

 .باشاند یم هاپارکدارای کمترین دسترسی به این  9و 

تحقیق، مشکالت در دسترسی باه   یهاافتهیبا توجه به 

های سابز  سارانة فضاا  و نیز کمبود  یامحله یهاپارک

در سااطح محااالت، باعااث مشااکالت اکولوژیااک و  

در سطح محالت، مخصویااً محاالت    محیطیزیست

بناابراین جهات    تبریز خواهاد شاد.   شهرکالنمتراکم 

برخااورداری از مزایااای اکولوژیااک فضاااهای ساابز   

 یزیااربرنامااهشااهری، مخصویاااً در دل محااالت،  

باا تاراکم و    متناساب و فضاهای سبز شهری،  هاپارک

سارانة  افازایش   بافت محالت مختل  شاهرها جهات  

های سبز و به تبع آن دسترسای مطلاوب باه ایان     فضا

 یهاا برناماه ، یکای از الزاماات   عنایر حیااتی شاهری  

 .  باشدیم شهرکالندر این  شهرسازی

دسترساای و ساارانه از جملااه فوایااد اکولوژیااک  

باارای  یامحلااهو فضاااهای ساابز  هاااپااارکمطلااوب 

، یوتی یهایآلودگهوا،  ، دوری از آلودگیشهروندان

پاذیر بارای زنادگی    تلطی  هاوا، داشاتن محیطای دل   

لی و مبتنای بار پایاه    با طراحی ایو که باشدیمشهری 

در  شهر محقاق خواهاد شاد و    اقلیم و شرایط طبیعی

و افاازایش عااین حااال کااه بااه زیبااایی بصااری شااهر 

تعااامالت اجتماااعی و افاازایش فضاااهای تفریحاای   

محاایط ، منجار خواهااد شاد  مناساب در ساطح شااهر   

خلاق خواهاد   شهر  تمامی سطح مطلوبی را درزیست 

 کرد.
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