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چکیده
م هاي سبز، رودخانه ها و باغچه هاي اجتماعی خدمات فضاهاي سبز شهري مانند پارك ها، جنگل ها، پشت با

این خدمات به قدري مهم است که می تواند سالمت فیزیکی و فیزیولوژیکی و اکوسیستمی قابل تاملی ارایه می کنند.
تاثیراتوآنپایداريوحیاتدرشهريسبزفضاياهمیتبنابراینسالمت عمومی جامعه و ساکنین آن را تامین کند. 

است، هدف اصلی این مطالعه بررسی نحوه پراکنش و ریناپذانکارشهريسیستمدرآنو اجتماعیطبیعی،یزیکیف
بوده به همین منظور ابتدا توصیفی تحلیلی از نوع تعیین مکان مناسب براي احداث فضاي سبز شهري بود. این تحقیق 

براي مکانیابی تعیین شده و در نهایت براساس مدل داده هاي آماري مورد نیاز جمع آوري و سپس فاکتورهاي مناسب
AHP وزن دهی شده و در محیطGIS نقشه نهایی بدست آمده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بهترین مکان

کالنشهر تبریز قسمت شمال شرقی و مرکزي این محدوده می باشد.4براي احداث فضاي سبز شهري در منطقه 

تبریز،AHP ،GIS، فضاي سبز، مکانی-زیع فضاییتوکلیدي:هايواژه

مقدمه-1
جایگاه ویژه و در قلب زندگی شهري قرار دارند و مکان هایی براي ساکنان شهريپارك هاي شهري در سراسر جهان 

ا، کاهش هستند که قشرهاي مختلفی از خانواده ها از یک اجتماع در آنجا دور هم جمع می شوند. پارك ها در تمیز بودن هو
دي اکسید کربن، جذب گردشگران کمک می کنند و مکانی براي مناسبات و مراسمات فرهنگی به شمار می آیند. براي 

فضاهاي سبز شهري مانند . ]1[کندمی جلوهکودکان شهري پارك ها کالس هاي زندگی هستند که حیات طبیعی در آنجا 
باغچه هاي اجتماعی خدمات اکوسیستمی قابل تاملی ارایه می کنند. پارك ها، جنگل ها، پشت بام هاي سبز، رودخانه ها و

و ساکنین و در سالمتی عمومی جامعهرا ارتقا فضاي سبز شهري همچنین فعالیت هاي فیزیکی و فیزیولوژیکی مناسب 
مختلف . فضاي سبز شهري خدمات]3[. شهرهاي جهان به سرعت در حال فشردگی و آلوده شدن هستند ]2[تاثیرگذار است

سالمتی آنها را تامین کند ارایه اکوسیستمی که می تواند بر مشکالت شهري غلبه کند و زندگی را براي شهروندان بخصوص
می دهد. فضاهاي سبز شهري به لحاظ اندازه، نوع پوشش گیاهی، گونه هاي گیاهی، کیفیت محیطی، نزدیکی به حمل و نقل 

در داخل شهرها، فضاهاي سبز شهري به طور مناسب توزیع نشده اند. .]4[ندعمومی، نوع امکانات و خدمات مختلف هست
دسترسی ها معموال براساس درآمد، شاخص هاي نژادي، سن، جنسیت، سالم یا معلول بودن و سایر جنبه هاي مختلف 

اهمیت آن در . در طول دو دهه ي گذشته دسترسی نامناسب به فضاي سبز شهري باتوجه به ]5و6[بندي شده است	تقسیم
.]7و8[سالمتی عمومی بعنوان یک مساله ي عدالت محیطی شناخته شد
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شهريستمیسدرآنیو اجتماعیعیطبویکیزیفراتیتاثوآنداريیپاواتیحدرشهريسبزفضايتیاهمنیبنابرا
بهافتهیاختصاصسرانهنیهمچنوآنمتناسبعیتوزشهرها،درسبزفضايکاربريوجودعلتنیهمبهاست،ریناپذانکار

برکهگريیدموارداز. شودیمیتلقشهريتیریمدوزيیربرنامهدریاساسمباحثازیکییتیجمعازیناساسبرآن
نیابودن....) ویاجتماع،یشناختبایز،یعیطب(کارکرديچندموضوعد،یافزایمشهرهادرسبزفضايکاربريتیاهم

بنابراین اگر فضاي سبز به .]9[کندیممهمیموضوعبهلیتبدشهريدرحوزهرامسالهنیابهپرداختنکهاستکاربري
عنوان جزیی از بافت شهرها و نیز بخشی از خدمات شهري ضرورت یافته باشد، نمی تواند جدا از نیازهاي جامعه شهري باشد از 

یزیکی شهر، ساختمان ها، خیابان ها، جاده ها و نیازهاي این رو فضاي سبز شهري باید از نظر کمی و کیفی متناسب با حجم ف
جامعه (از لحاظ روانی، گذروان اوقات فراغت و نیازهاي بهداشتی) با توجه به شرایط اکولوژیک شهر روند گسترش آتی آن 

گوناگون فضاهاي سبز اشکال. ساخته شود تا بتواند به عنوان فضاي سبز فعال بازدهی زیست محیطی مستمري داشته باشد
دارند و بنا به کاربرد آنها به دو گروه فضاي سبز درون شهري و برون شهري تقسیم می شوند. فضاي سبز برون شهري از سویی 

زیست محیطی شان شامل کل محیط زیست -نقش مهار کننده رشد بی رویه شهر را دارد و از سوي دیگر بازدهی اکولوژیک
ري که اغلب به صورت پارك هاي شهري احداث می شوند از دیدگاه شهرسازي به شهري می گردد. اما فضاي سبز درون شه

ایه کنند. بنابراین زیبایی محیط زیست شهري می افزایند و در صورت طراحی مناسب قادرند خدمات تفرجگاهی و اجتماعی ار
به صورت موضعی عمل ی زیست محیط-ها چه در رابطه با جذب مهمان و جه از حیث بازدهی اکولوژیک	این نوع پارك

در زمینه کاربري هاي شهري بخصوص فضاي سبز شهري مساله ي مکانیابی و توزیع یکی از موضوعات مهم . ]10[کنند	می
هايمؤلفهازیکینیزمکانو ساماندهیآنازبهینهاستفادهوزمینبهعادالنهدسترسیهاست.		مکانی فضایی این کاربري

و کالبديابعادوتوسعهاقتصاديابعادمیانایجاد تعادلبرآناصلیمحتواي. آیدمیبحسابهتوسعه پایداراساسی
وفضاهامفهومامروزه.استاستوارآیندههاينسلهايخواستهومقابل نیازهادرمسئولیتپذیرشبراست ومحیطی	زیست
کاربريریزيبرنامهابعادویافتهکیفیاعی تغییراجتم-اقتصادينظرازهموکالبديونظر طبیعیازهمشهريهايمکان
حیاتمنبع عمومیشهريفضايوشهرکالبديسیستمواقعدراست.ساختهغنیومتنوعبسیاررامکانو ساماندهیزمین

والحزماندرعمومیمنافعجهت تأمیندرتواندمیآنازاستفادهوآیدمیبه حسابعمومیکااليوهمگانیثروتو
درمیانیوبزرگشهرهايخصوص، به شهرهادرجمعیتافزایشبا.]11[گیرد.قرارسنجیدهودقیقتحت مدیریتآینده

سرعتهموارهکشورسیاسی-ساختار اقتصاديعلتبهولیاستیافتهافزایشنیزخدمات شهريبرايتقاضاحجمکشورمان
خدمات شهريوتسهیالتارائهشهرهاازبسیاريدرطوري کهه. باستبودهکمترنیازهارشدسرعتازبه نیازهاپاسخگویی

آنهماهنگیعدمویابی نامناسبمکانواستقرارشهريخدماتدرکمبودهاي موجودبرعالوهونبودهجمعیترشدهمپاي
پایداري، بهنیلدرشهرهاموفقیتهامروز.استوجود آوردهبهخدماتاینارائهدررامشکالتینیز هموارهشهريبافتباها

نیازهايشهروندان بتوانندتمامبایستمیکهايگونهبهاست،ضروري ساختهراشهرياصلیعناصرومنابعبهدسترسی
،سازگارياصولبهتوجهباها	مناسب کاربريتوزیعبنابراین. نمایندتأمینزیادو سرعتکمهزینهباراخودشهريوخدماتی
واستافراد شهرتکتکباارتباطدرکهبودهشهريترین موضوعاتمهمازنیززمیناستاهمیتحائزو امنیتکارآمدي

نتیجهدر. شودبرآوردهبایددر شهریافتهاستقرارجمعیتنیازهاي. استزمینبحث کاربريآن،بهوابستهموضوعترینمهم
هاي 	فعالیتبهمختصنبایدیابیمکان. دارداحتیاجات خویشرفعبرسعی...جاري،تمسکونی،از زمیناستفادهبافرديهر

صورتهاي شهريکاربري	تمامیبرايبایدیابیمکاناینبلکهباشد،...وتولیدعواملپایهبرکهباشدصنعتیوتجاري
اهمیتازکهاستزمره کارکردهاییدريسبز شهرفضاهايمیانایندر.باشندبا یکدیگرتعاملوهماهنگیدرتابگیرد

.]12[استبرخوردار بودهروزافزونی
سبزفضايبهشهروندانازینگرفتننظردربدونواستداشتهییندهایفزارشدریاخدههچندیطتبریزشهرکالن
وآنمناسبفضایی مکانیعیتوزوسرانهاساسبرسبزفضايیبررسفوقمسائلبهتوجهبااست،افتهییشتابانگسترش

مطالعهموردمنطقهیواقعازینمحاسبهوتبریزشهرواستانشنهاديیپيسرانهورانیاقبولقابلسرانهباآنسهیمقا
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پژوهشاصلیسؤالمسأله،طرحبهتوجهبا.باشدفراوانتیاهمحائزتواندیمآنیاجتماعویعیطبخاصهايیژگیوبراساس
:استزیرشرحبه

مناسب استقرارفضاییهايپهنهدرمطالعهمورددر محدودهرسانیخدماتجهتکاربري هاي فضاي سبز شهري-
.دارندساماندهیبهنیازونیافته

معیارهاي مکانیابی فضاي سبز شهري- 2
Jane(جیکوب نکته بسیار مهم در مکانیابی فضاي سبز ضرورت هاي اجتماعی ایجاد پارك است. از این رو است که جین

Jacobs ( ،منتقد شهرساز معاصر معتقد است که پارك باید در جایی باشد که زندگی در آن موج می زند. جایی که در آن کار
فرهنگ و فعالیت هاي بازرگانی و مسکونی است. تعدادي از بخش هاي شهري داراي چنین نقاط کانونی ارزشمندي از زندگی 

مکانیابی نادرست فضاهاي شهري در .]10[محلی یا میادین عمومی مناسب به نظر می رسندهستند که براي ایجاد پارك هاي
نهایت منحر به ایجاد ناهنجاري هایی از جمله: استفاده کم کاربراي از فضاهاي ایجاد شده، ایجاد محدودیت در ارایه طرح 

در سیماي شهري، مشکالت مدیریت و معماري مناسب، ایجاد محدودیت در انتخاب و چیدمان گیاهی مناسب، آشفتگی 
. معیارهایی که در مکانیابی فضاي سبز عمومی باید رعایت ]11[نگهداري، کاهش امنیت روانی و اجتماعی و غیره شده است 

شوند به شرح زیر است: 
بی کاربري فضاي سبز عمومی باید در مراکز شهري، اعم از مراکز محالت، ناحیه و مناطق شهري مکانیا:مرکزیت.1

شوند.
فضاي سبز عمومی باید متناسب با موقعیت کارکردي خود برحسب واحد همسایگی، محله، ناحیه و :سلسله مراتب.2

منطقه مکانیابی شوند. و از جانمایی پارك هاي با مقیاس فرامحله اي در داخل محالت باید در حد امکان جلوگیري 
شود.

به شبکه ارتباطی دسترسی داشته باشند؛ تا بدین طریق هریک از پارك هاي شهري باید از چهارسو: دسترسی.3
امکان جذب جمعیت بیشتر فراهم شود و هم امکان نظارت اجتماعی و امنیت پارك افزایش یابد، در عین حال امکان 

.]10[بهره برداي دیداري از جلوه هاي زیباي پارك براي رهگذران از چهارسو فراهم باشد

به گونه اي باشد که دست یابی به آن به اسانی صورت گیرد. برخی زمان دسترسی را ده توزیع مکانی فضاي سبز باید
از آنجا که یکی از اهداف برنامه ریزي شهري، .]12[متر از نواحی مسکونی است برآورد می کنند500تا 400دقیقه، که معادل 

از الگوي حداقل فاصله استفاده شده است. در این برقراري عدالت اجتماعی است؛ بدین منظور براي مکانیابی فضاي سبز شهري
الگو سعی بر آن است تا تمام افراد جامعه کمترین فاصله را براي رسیدن به پارك ها و فضاي سبز شهري بپیمایند. در واقع 

دستیابیبرايشهريهايکاربريازیکهرسازماندهیدر.]11[فاصله از پارك ها و فضاي سبز شهري به حداقل ممکن برسد
شودبررسیدقتبایکدیگربهتوجهباهاکاربريازیکهرهاينیازمنديومشخصاتبایدآناستقراربرايمناسبالگويبه
ومناسبمعیارهايوهاشاخصتبیینوتعریفبنابراین،گردد؛معلومسازگاريوجواريهمنظرازهاآنبینروابطتا

کننده،هدایتعاملدوشهري،فعالیتنوعهریاوزمینازاستفادهنوعهرمکانیشخصاتمتعییندر.استضروريمرتبط
.]10[گیرندمیقرارسنجشمالكاقتصاديرفاهواجتماعیرفاه

ساماندهی فضایی مکانی کاربري فضاي سبز- 3
کاربريباکاربرياینمکانی-ضاییفناسازگاريوسازگاريباید،فضاي سبزکاربريساماندهیوگزینیمکانبارابطهدر

گرفت. فقط احداث کارکردهاي زیر در مجاورت کاربري پارك ها و فضاي سبز مجاز می باشد:نظردررادیگرهاي
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مکان هاي فرهنگی و اجتماعی، کتابخانه و کتاب فروشی، موزه، نمایشگاه، رستوران، گل خانه، ساختمان اداري و -
س هاي بهداشتی، ساختمان تاسیسات و تجهیزات فنی، فضاهاي تفریحی کودکان، نگهبانی پارك، مسجد، سروی

فضاهاي ورزشی، تئاتر، سینماي کودکان و آتلیه هاي هنري.

الگوهاي پارك درون شهري-4
عبارت است از پارکی که در یک واحد همسایگی قرار گرفته مساحتی :پارك شهري در مقیاس واحد همسایگی-

ساله از دورترین نقطه واحد مسکونی تا پارك با پاي 9براي کودك طبق استاندارد،ر داشته باشد وکمتر از نیم هکتا
.بزرگراه عبور نکندپیاده مقدور باشد و از مسیر خیابان سریع شریانی و

برابر مساحت پارك در مساحت آن دوبه پارکی که درمحله اي قرار دارد وپارك شهري در مقیاس محله ها:-
ساله از دورترین نقطه محل تا پارك باید به 9و براي کودك گفته می شود،(یک هکتار)همسایگی استمقیاس 

شبکه دسترسی محلی عبور کند.حدود دو برابر معیار واحد همسایگی برسد و طی مسیر بتواند از خیابان کندرو
مساحت آن  دو نی قرار داشته وبه پارکی گفته می شود که در یک ناحیه مسکوپارك شهري در مقیاس ناحیه:--

دسترسی با پاي پیاده براي ساکنان از نیم ساعت تجاوز باشد وهکتار)4(تا چهار برابر مساحت پارك در مقیاس محله
.نکند

مساحت آن حداقل دو برابر اندازه حداکثر در یک منطقه مسکونی قرار گرفته،پارك شهري در مقیاس منطقه:-
رم اتواند از دورترین منطقه با وسیله نقلیه در مدت زمانی از یک چهبو مراجعه کننده اشد،بهکتار)8(ناحیهپارك 

.]13[خود را به پارك یاد شده برساندساعت یا بیشتر،

مواد و روش ها- 5
هايبررسینیاز ازموردهايدادهواطالعاتآوريجمعتحلیلی است. براي–توصیفیتحقیقایندرمطالعهروش

از اسناد از،یمورد نطالعاتابتدا اآمده، دستبهاطالعاتبهتوجهباوشدهمیدانی استفادهمطالعاتوايکتابخانهونادياس
هیتهArcGISافزار نرمقیمربوط به هر شاخص از طريهاآماده و سپس بر اساس آن ها نقشهیدانیميمختلف و برداشت ها

در نهایت شدند. يبندتیمحالت به دست آمده و اولوازی)، امتAHP(یسلسله مراتبلیتحلبا استفاده از روشتیشدند. در نها
نقشه ترکیبی از معیارها که نشان دهنده بهترین مکان جهت ساماندهی کاربري فضاي سبز شهري در این محدوده است 

استخراج می شود.

محدوده مورد مطالعه-6
هکتار می باشد. 2540نفر است وسعت این منطقه 316126نطقه از تبریز جمعیت این م1390براساس سر شماري سال 

که در بین مناطق شهري کالنشهر تبریز درصد از جمعیت شهر تبریز در این منطقه ساکن می باشند4/21این در حالیست که 
نعتی غرب تبریز و کوره هاي . همجواري این منطقه از طرف غرب و شمال با مناطق صرتبه اول را از لحاظ تعداد جمعیت دارد

آجرپزي و از طرف شرق با مرکز تجاري و ترافیکی منطقه مرکزي شهر، هواي نامساعدي را براي ساکنان این منطقه تداعی 
در می باشند. و منطقه ايهمسایگی،پارك وجود دارد که اغلب محله ايمورد45کرده است. در محدوده خدماتی این منطقه 

این منطقه از تبریز عالوه بر پارکهاي موجود درآن، فضاي سبز حاشیه خیابانها ، رفیوژها و میادین و.... وجود دارد که مساحت 
متر مربع می باشد که با مجموع این مساحت و مساحت پارکهاي موجود در این منطقه، سرانه فضاي سبز در این 144797آنها 

همانطور نشان می دهد.4) درصد پوشش و سرانه فضاي سبز را در منطقه 1و2دول شماره (مترمربع می باشد. ج6/1منطقه 
مترمربع می باشد و سرانه انواع دیگر 2/1تبریز 4نشان داده شده است، سرانه فضاي سبز پارکها در منطقه ) 2(که در جدول 
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باشد که وضعیت نامساعدي را از نظر کاربري مترمربع می 67/1مترمربع می باشد که مجموع همه آنها 47/0فضاهاي سبز 
نشان می دهد.فضاي سبز 

: نقشه محدوده مورد مطالعه1شکل

4فضاي سبز (به تفکیک) منطقه مساحت، درصد و رتبه بندي:1جدول 
رتبه در بین مناطق ده گانهدرصد سهم پارك به کل منطقهمساحت (مترمربع)تعدادنوع فضاي سبز

6%345161,2گیپارك همسای
1%231876680,739پارك محله اي
0000پارك ناحیه اي
3%91022520,403پارك منطقه اي
0000پارك جنگلی

-452944362,34جمع

1394در سال 4درصد پوشش و سرانه فضاي سبز (به تفکیک) منطقه : 2جدول
سرانهمساحت (مترمربع)تعدادنوع فضاي سبز

452944361,2پارك
221215670,4حاشیه خیابان ها
55232300,07رفیوژ و میادین

1224392331,67جمع

کالنشهر تبریز4: نقشه پراکنش پارك هاي در منطقه 2شکل
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بحث-7
ماتریس - 3اتریس مطلوبیتم-2ماتریس سازگاري - 1در مقیاس محله از چهار ماتریس ارزیابی کاربریها تحلیل الگوي پراکنشبراي 

.]14[ماتریس وابستگی بهره گرفته شده است. ماتریس هاي چهارگانه فوق عمدتا به ارزیابی کیفی کاربري ها می پردازند- 4ظرفیت 
ارزیابی کاربري هاي مختلف شهري اساسا به منظور اطمینان خاطر از استقرار منطقی آنها و رعایت تناسبات الزم به دو صورت کمی و

.]15[کیفی صورت می گیرد
کنید، مطلوبیت اراضی بر اساس اولویت کاربري اراضی براي احداث پارك محله اي و نزدیکی ) مشاهده می3همانطور که در جدول (

ه از به مرکز محله در مکانیابی اولیه لحاظ شده است. همچنین بعد از انجام تحلیل نهایی براي احداث پارك ابعاد و اندازه زمین نیز ک
باشد در گزینش مکان بهینه احداث پارکهاي محله اي لحاظ شده است. در زمینه سازگاري از چهار الیه نزدیکی پارامترهاي مطلوبیت می

به مراکز آموزشی در مقیاس محله و مراکز فرهنگی و مذهبی و دوري از شبکه ارتباطی اصلی و کاربریهاي مزاحم استفاده شده است. جهت 
دو عامل وجود پارك محله اي و تراکم در نظر گرفته شده است. همچنین GISیت بعد از تحلیل نهایی داده ها در محیط ارزیابی ظرف

) فاکتورهاي مکانیابی پارك در واحد 3جدول (دسترسی به شبکه ارتباطی بر اساس وابستگی پارك محله اي در مدل لحاظ شده است. 
محله را بیان می کند.

ي مکانیابی پارك در واحد محلهفاکتورها:3جدول
ماتریس ارزیابیالیه مورد نیاز در تحلیلردیف

مطلوبیتاولویت اراضی (کاربري زمین)1
سازگارينزدیکی به مراکز آموزشی ابتدایی2
مطلوبیتنزدیکی به مرکز جمعیتی محله3
وابستگیدسترسی به شبکه ارتباطی فرعی4
سازگاريصلیفاصله از شبکه ارتباطی ا5
سازگاريفاصله از کاربري هاي ناسازگار6
سازگارينزدیکی به مراکز فرهنگی7

ماتریس ارزیابیسایر معیارهاي مکانیابیردیف
مطلوبیتاندازه و ابعاد زمین8
ظرفیتوجود پارك محله اي در وضعیت موجود9
ظرفیتتراکم محله10

هاي مورد نیاز دادهآماده سازي نقشه ها و-7- 1
در این مرحله از تحقیق، با تعریف روابط ریاضی مانند تعریف روابط توپولوژي براي نقشه ها و داده هایی که هر کدام با استفاده از 

Arc GIS10.3روش هاي مختلف برداشت شده بودند و همچنین ویرایش نقشه ها و بانک اطالعاتی مربوط به هر کدام از آنها در  محیط 

طبقه یندي مجدد پس از آماده سازي د.ردیدنرستري تبدیل گهاي نقشهشه هاي مورد نیاز با فرمت وکتوري آماده و سپس به نق
انجام گرفت.هاي پایه به پنج طبقه کامال سازگار، نسبتا سازگار، بی تفاوت، نسبتا ناسازگار و ناسازگار نقشه

زمین مناسب براي این کار از اهمیت بسیاري برخوردار است. باید توجه داشت که براي یافتن مکان بهینه براي احداث پارك وجود 
احداث پارك مستلزم تغییر کاربري و تملک زمین است عاملی که اغلب باعث شکست طرحهاي شهري بوده است. هر چند اراضی موجود با 

ل به فضاي سبز عمومی را دارند، بخصوص اگر کاربري دولتی کاربري فضاي سبز مانند باغها و اراضی کشاورزي و گلکاریها که قابلیت تبدی
داشته باشند در این زمینه در اولویت هستند. ولی چون هدف ایجاد فضاي سبز جدید و ارتقاء سرانه فضاي سبز بوده است در این پژوهش 

بیشترین تناسب تغییر کاربري به بري ها از نظر کار، از این منظر در مکانیابی فضاي سبز شهرياراضی بایر در اولویت اول قرار گرفته اند.
اولویت اراضی جهت تغییر مورد مطالعه، تعیین هبر اساس نقشه کاربري اراضی شهري منطقگردیدند.کالس طبقه بندي 5در فضاي سبز

گرفته است. در این زمینه در پنج سطح از کامال سازگار (اولویت اول) تا کامال ناسازگار (اولویت آخر) صورت کاربري به فضاي سبز
.کاربریهاي سرویس دهنده مانند آموزشی، تجاري و خدماتی به دلیل تامین نیاز ساکنان در الویت آخر قرار گرفته است
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الیه هاي بکار رفته در مدل و اولویت آنها: 4جدول 
اولویتکاربري اراضی شهريردیف

کامال سازگاراراضی بایر، متروکه و مخروبه1
نسبتا سازگاراغات و اراضی کشاورزي و گلکاري قابل تبدیل به فضاي سبز عمومیب2
بی تفاوتکاربري مزاحم با اولویت جابجایی3
سازگارنانسبتا مسکونی4
کامال ناسازگارسایر کاربري ها5

اولویت(متر)فاصله از کاربري هاي سازگارردیف
کامال سازگار1100-0
ا سازگارنسبت2200-101
بی تفاوت3400-201
نسبتا ناسازگار4800-401
کامال ناسازگار800باالتر از 5

اولویتفاصله از کاربري هاي مزاحم (متر)ردیف
کامال سازگار1201باالتر از 1
نسبتا سازگار21200-801
بی تفاوت3800-501
نسبتا ناسازگار4500-201
ارکامال ناسازگ5200-0

اولویتفاصله از مرکز محله (متر)ردیف
کامال سازگار1300-0
نسبتا سازگار2600-301
بی تفاوت3900-601
نسبتا ناسازگار41200-901
کامال ناسازگاربه باال51200

اولویتفاصله از شریانی اصلی (متر)ردیف
کامال سازگار11800-800
نسبتا سازگار2800-600
بی تفاوت3600-400
نسبتا ناسازگار4400-200
کامال ناسازگار5200-0

اولویتفاصله از شریانی فرعی (متر)ردیف
کامال سازگار140-0
نسبتا سازگار280-41
بی تفاوت3120-81
نسبتا ناسازگار4160-121
کامال ناسازگاربه باال5160
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شعاع دسترسی نسبت به خیابان دسترسی:4شکل تبریز4شبکه ارتباطی موجود در منطقه :3شکل

به تبدیل به پاركاولویت اراضی نسبت : 6شکل تبریز4فاصله از شریانی اصلی در منطقه : 5شکل 

شعاع دسترسی به مراکز فرهنگی:8شکلشعاع دسترسی به مراکز آموزشی: 7شکل
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ریزتب4فاصله از کاربري هاي مزاحم منطقه : 10شکل تبریز4حریم مرکز محالت در منطقه :9شکل

مدلسازي به منظور تعیین پهنه هاي مناسب براي پارك محله اي - 2-7
محالت و تاثیر هر کدام از شاخص ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی به منظور مشخص کردن پهنه هاي مناسب هر یک از

)AHP،( شاخص ها اعمال شده و در محیط از شاخص ها وزن دهی می شوند و در نهایت وزن هاي به دست آمده در نقشه هر یک
تلفیق می شوند. ابتدا براي وزن دهی شاخص ساختار درختی سلسله مراتب تصمیم ایجاد می شود. فرایند وزن دهی به ArcGISافزار 	نرم

انجام می شود.Expert choiceشاخص ها در محیط نرم افزار 

)AHPتحلیل سلسله مراتبی(-3-7
هاد شد که آن روشی انعطاف پذیر و کمی براي انتخاب میان گزینه ها مبتنی بر عملکرد نسبی آنها توسط ساعتی پیشنAHPروش 

تصمیم گیري هاي پیچیده را از طریق یک ساختار گزینه ها در یک چارچوب سلسه AHPنسبت به چند معیار مورد عالقه می باشد. 
ا دو به دویی آلترناتیوها و معیار هاي تصمیم گیري است. کاربرد آن مبتنی بر مقایسات زوجی یAHPمراتبی حل می کند، و اساس روش 

بر سه اصل استوار است، الف) برپائی یک ساختار و قالب رده اي براي مسأله ب) برقراري ترجیحات از طریق مقایسات خروجی(بصورت نرخ 
براي حل کردن مسائل تصمیم گیري هاي پیچیده به طور گستردهAHPنهائی جانشینی)، ج) برقراري سازگاري منطقی از اندازه گیري 

.]12[استفاده می شود

تشکیل سلسله مراتب تصمیم -4-7
ابتدا نمودار درختی تشکیل می شود و شاخص ها براي به دست آوردن امتیاز نهایی در کنار هم AHPبه منظور مدلسازي در روش 

ساعتی 9تا 1هی آماده می شود. براي دادن وزن به هر شاخص از اعداد چیده می شوند و سپس ماتریس دو به دو آن ها براي وزن د
استفاده می شود  و امتیاز دهی توسط کارشناسان شهرداري شهر تبریز و متخصصین برنامه ریزي شهري که در شهرداري مشغول به کار 

ازي تهیه شده و سپس از هر نفر خواسته شده که نیستند، صورت گرفته است. نحوه امتیازدهی بدین صورت بوده که ابتدا کارت هاي امتی
روز به شاخص ها بصورت مقایسه زوجی و دوبه دو امتیاز دهند. البته قبل از امتیازدهی نحوه کامل کردن کارت امتیاز به طور 3در مدت 

Expertه و با کمک نرم افزار منظور شدAHPجزئی به افراد آموزش داده شده است. در نهایت میانگین امتیازات به دست آمده در مدل 

Choice.امتیازات نهایی به دست آمده است
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: مقایسه دو به دو معیارها11شکل 

: وزن هاي به دست آمده براي هر شاخص12شکل 

: درصد و مساحت طبقات پهنه بندي شده5جدول
مساحت (هکتار) درصد طبقات

190 8,78 کامال مناسب
571 26,46 نسبتا مناسب
905 41,93 متوسط
370 17,13 نسبتا نامناسب
123 5,71 کامال نامناسب
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4:پهنه هاي مناسب براي پارك محله اي در منطقه 13شکل 

گیرينتیجه-8
کالنشهر تبریز را نشان می دهد گویاي آن است که 4که پراکندگی فضاي سبز شهري در منطقه 2باتوجه به نقشه شماره 

بري در محدوده  مورد مطالعه به صورت اصولی نبوده و بیشتر این کاربري در قسمت جنوب غربی این محدوده پراکنش این کار
نقشه نهایی بدست آمده از و پراکنش پارك ها در سایر بخش هاي منطقه مورد مطالعه به شکل نامطلوب بوده است.قرار دارد 

باشد چنانکه علیرغم وجود کاربري هاي مناسب ن بهینه پارکها میهمپوشانی وزنی حاکی از کارایی باالي مدل در تعیین مکا
بدلیل دوري از مراکز مسکونی و نزدیکی به شبکه ارتباطی اصلی ، )6براي احداث پارك در شمال و غرب منطقه (نقشه شماره 

با توجه به نقشه ه اند. این نواحی در نقشه نهایی در کالس نسبتا یا کامال ناسازگار جهت احداث پارك محله اي قرار گرفت
در صد از محالت بر روي اراضی 8,78امکان احداث پارك در مقیاس محله شهري در حاصله از مدل شاخص همپوشانی وزنی

درصد با اولویت 17,13درصد با الویت متوسط و 41,93درصد با اولویت نسبتا مناسب، 24,46مناسب)، با اولویت باال (کامال 
مناسب ترین مکان براي احداث فضاي سبز 13طبق شکل وجود دارد. درصد با اولویت کامال نامناسب 5,71نسبتا نامناسب و 
در قسمت قسمت مرکزي و شمال شرقی منطقه و نامناسب ترین مکان ها براي این کاربري در قسمت 4شهري در منطقه 

شمال و جنوب منطقه قرار دارد.
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