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 چکیده

-نیازهاي زیستنسبت،  به همانشوند و تدریج از طبیعت دور میها بهشهرنشینی، انسانبا توسعۀ 

مناطق مستعد  یابیمکانیابند. هدف این پژوهش؛ شان به فضاي سبز افزایش میمحیطی، جسمی و روحی
(نه از منظر  شهروندان ازینتوسعه و  ضرورت دگاهیاز د زیتبر شهرکالني شهر يجنگلدار ۀتوسع

شده بر مبناي هاي رستري استانداردمعیار در قالب نقشه 14اي است. و ارائه راهکارهاي توسعه اکولوژیک)
پیشین و نظرات کارشناسی انتخاب شدند. جدول مقایسۀ زوجی معیارهاي مذکور تشکیل و  هايپژوهش

بندي شۀ نهایی اولویتمعیاره، نقوزن و اهمیت هر معیار محاسبه شد. پس از انجام فرآیند ارزیابی چند
دوم و سوم  ،هاي اولمناطق مناسب توسعه جنگلداري شهري تولید و مساحت و درصد هر یک از اولویت

درصد از مساحت تبریز داراي بیشترین  8/29نسبت به کل مساحت شهر محاسبه شد. بر این اساس 
شده با بنديۀ نهایی اولویتگذاري نقشهماولویت براي توسعۀ فضاي سبز است. در مرحله بعد با روي

هاي دوم و سوم در کاربري ،هاي اولنقشۀ کاربري اراضی فعلی، مساحت و درصد هر یک از اولویت
براي  دارتیاولودرصد از مناطق  50هاي مذکور نشان داد که دست آمد. مقایسۀ نقشهمختلف فعلی به

درصد در اراضی  5/9هاي خالی، درصد در زمین 39توسعۀ جنگلداري شهري، در مناطق مسکونی فعلی، 
دهندة انباشتگی ساختمانی اند. این نتایج نشاندرصد در فضاي سبز فعلی قرار گرفته 5/1زراعی و باغ و 

لی در این مناطق؛ توقف و نامتعادل در بیشتر مناطق شهرداري تبریز است که باید سیاست ک ازحدشیب
 جدید و اولویت دادن تغییر کاربري بافت فرسوده به احداث فضاي سبز باشد. يوسازهاساخت
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 مقدمه
 شهرنشینی، انسان ۀبا افزایش جمعیت و توسع

محیطی، جسمی و شهرنشین براي رفع نیازهاي زیست
ها و فضاي سبز اقدام به ایجاد باغخود،  روحی

شهرها کرده است و حومه مصنوعی در داخل 
)Saeednia, 2000(. يدرختان و فضاها ۀبه مجموع 

 يمایکه سي شهری زندگ طیسبز موجود در مح
 يکه برا ندیگویم "يجنگل شهر"کنند،  دایپ یجنگل

 ژهیو مالحظات دیها باآن يداریو پا تیحفظ موجود
توسعه ، کاشت، اصالح و تیریمد لیاز قب يو متعدد

 تیریکه در مد یاقدامات یۀبه کلرو . از اینکار گرفتبه
 "يشهر يجنگلدار"شود یکار گرفته مها بهجنگل نیا

ترین از مهم ).Majnonian, 1995شود (یگفته م
؛ مانندتوان به مواردي می جنگل شهريکارکردهاي 

، ریزاقلیمکاهش دما و افزایش رطوبت نسبی، تغییر 
و بازتاب نور،  تشعشعاتکاهش آلودگی هوا، کنترل 

آفرینی، کنترل ترافیک، کاهش آلودگی صوتی، زیبایی
انرژي، جلوگیري از  ةجذب حیوانات، کنترل باد، ذخیر

اي اجتماعی و فرهنگی فرسایش خاك و کارکرده
 نادرست یابیمکان ).Gascon et al., 2015( کرداشاره 

 ایجاد به منجر نهایت در شهري سبز فضاهاي
 فضاهايز کاربران ا کمة استفادمانند هایی ناهنجاري

 معماري طرحۀ ارائ در محدودیت ایجاد ایجادشده، سبز
 چیدمان گیاهی و انتخاب در محدودیت ایجاد مناسب،
 به مربوط مشکالت شهر، سیماي در آشفتگی مناسب،
اجتماعی  تعامالت عدم خاك، اصالح و آبیاري

 امنیت کاهش نگهداري، و مدیریت مشکالت مناسب،
 ,.Saberi et al( شد خواهد غیره و اجتماعی و روانی

2011 ،Grant et al., 2012 .(ًها در بدترین پارك اصوال
گذرند ها نمیاند که مردم از کنار آنواقع شده ییجاها

 ).Saeednia, 2000( و تمایل به چنین کاري ندارند

دخیل در مدیریت متنوع ي متغیرها لیوتحلهیتجز
 و دشوار بسیار، هاي سنتیروش از با استفادهشهري، 
 از حجمی چنین با شدنمواجه راه تنها و است پرهزینه

 ها،از آن صحیح برداريبهرهو مدیریت و  اطالعات
از . است) GIS( سیستم اطالعات جغرافیایی از استفاده

ها و معیارها، عدم اطمینان تنوع زیاد گزینهسوي دیگر 
ریزي هاي زمانی طوالنی در برنامهمتغیرها و افق

-تر میسازي را پیچیدهشهري، تصمیم ستیزطیمح

 گیري چندمعیارهروش تصمیمرو از اینسازد. 
)MCDM Multi-Criteria Decision Making 

(MCDM)ها باشند.توانند پاسخگوي این چالش) می 
 Multiی (چندصفت يریگمیتصم يبر مبنا پژوهش نیا

Attribute Decision Making (MADM) ( استوار
 يهانهیگز نه،یگز نیاست که ضمن انتخاب بهتر

 يبندرتبه ت،یاز اولو کاهشی بیترت کیمناسب در 
گیري در قالب تصمیمات وع تصمیمناین  شوند.می

 Fuzzy( یا فازي) Deterministic Decision( قطعی

Decision ( قابل اجرا است. در مسائل مبتنی بر تصمیم
ها و قطعی فرض بر این است که شناسایی داده

اما در ؛ اطالعات مورد نیاز با قطعیت همراه است
گرفتن عدم قطعیت در نظرتحلیل احتماالتی، در

در خصوص  ژهیوبهگیري اطالعات وارد بر تصمیم
محیطی، امري مطلوب و مناسب هاي زیستداده

این گونه از عدم قطعیت در  رواز اینخواهد بود. 
 گیردقالب تحلیل تصمیم فازي مورد بررسی قرار می

)Parhizkar and Ghaffari Gilandeh, 2006.(  براي
مستعد یک فعالیت خاص، باید یابی مناطق مکان

 هاي مؤثر بر آن فعالیت تعیین و سپسشاخص
در  ندآیفر نیکه ا ردیها صورت گبندي آنتیاولو

 Bihamtaد (شویانجام م ارهایمع یدهقالب وزن

Toosi et al., 2012یدهوزن يهااز روش ). یکی 
 Saaty (1977) توسط ی است کهزوج ۀسیروش مقا
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 Analyticی (لیتحلی سلسله مراتب ندآیفر کیدر متن 

Hierarchy Process (AHP)( روش،  نیارائه شد. در ا
نظر گرفته در يدعنوان وروبه هانهیگز دودوبه ۀسیمقا

 شوندیم دیتول یعنوان خروجبه ینسب يهاشده و وزن
 ۀمحاسب ،یزوج سیماتر جادیکه شامل سه مرحله؛ ا

ي دارینسبت پا نیو تخم اریمع يهاوزن
(Consistency Ratio (CR)) است )Ghodsypour, 

2010.( 
یابی مناطق مستعد در رابطه با مکان هاییپژوهش

هاي مختلف و متنوع در فضاي سبز شهري به روش
ها برخی از شهرهاي کشور انجام شده و بعضی از آن

هنگام و ههاي بطور اصولی و با دادهضمن اینکه به
اند، ط واقعی انجام شدهشرای کردنصحیح و با لحاظ 

اند و کاربردي داشته و عملیاتی شده قبولقابلنتایج 
)Gessami et al., 2015.( Parizadi  و همکاران
منظور تعیین مکان مناسب به ی کهپژوهش) طی 2013(

انجام در مشهد براي توسعه فضاهاي سبز شهري 
جمعیتی، کالبدي، اقتصادي، ( پنج معیار اصلی، گرفت

را مبناي  AHPو  GISطبیعی و آلودگی) و استفاده از 
پوشانی از هم در آخرو پژوهش خود قرار دادند 

. شدالگوي بهینه براي توسعه فضاي سبز تعیین  ،هاالیه
با مشهد  نه ۀکه فضاي سبز منطق بودنتایج حاکی از آن 

اسبی یابی از پراکنش منتوجه به معیارهاي مکان
برخوردار نبوده و از طرفی، فضاهاي سبز موجود 

 Kiyani. گوي نیازهاي جمعیتی در آینده نیستجواب

and Khalilnejad (2000) عنوان توسعه  بااي در مقاله
 نیبه ا ن،یزم شیآما اصول فضاي سبز شهري بر مبناي

 یحیتفر تیترین اولواند که مهمدهیرس جهینت
هاي شهري استفاده از پارك رجندیب شهروندان شهر

ی اهیهاي گنوع گونهت مانند کمبود یعوامل یول .است
سطح شهر ی آن در کنواختیسبز و عدم  فضاي
و  Ahmadi داشته است. یشهروندان را در پ یتینارضا

عنوان ارائه الگوي  بااي )، در مقاله2012( همکاران
 و AHP فضاي سبز شهري با استفاده از یابیمکان نهیبه

GIS جهینت نیهفت شهرداري اهواز؛ به ا ۀمنطق براي 
فضاي سبز  جادیهاي مناسب براي انیند که زمدیرس

و  یفرهنگ ،یمسکون از مراکز یکینزد ۀدر فاصل
و  فیضع فیهاي طنیاند و زمواقع شده یآموزش

هاي تا کاربري دورتريۀ در فاصل فیضع ییلخ
 Millward and Sabir پژوهشدر  سازگار قرار داشتند.

که  شدبیان  مزایاي یک پارك جنگلی شهري (2011)
هاي جنگلی شهري خدمات اجتماعی، محیطی و پارك

براي  يریگاندازهقابلمتعددي را با ارزش  اقتصادي
همیت ایشان ضمن اشاره به اکنند. فراهم می شهرها

المللی بینهاي پژوهشو کمبود  يشهردرونفضاهاي 
طبیعت شهر را  اند که اهمیتکردهدر این زمینه تالش 

د. ننشان ده براي رفاه شهروندان و پایداري شهري
طبیعت در  نشان داد که تجربۀ پژوهشنتایج این 

خدمات مفیدي  محیط شهري، منشأ احساسات مثبت و
 سازد.می را برآوردهاست که نیازهاي روحی انسان 

یابی مناطق مستعد مکان پژوهش اصلی این هدف
با استفاده از  زیتبر شهرکالن هاي شهريجنگل توسعه
اي و ارائه راهکارهاي توسعه GISو  MCDMروش 

 .است

 هامواد و روش
 منطقۀ مورد بررسی

 11درجه و  46تبریز در طول جغرافیایی  شهرکالن
دقیقۀ شرقی و عرض  23درجه و  46دقیقه تا 
 دقیقۀ 9درجه و  38دقیقه تا  1درجه و  38جغرافیایی 

اي به جلگه در هکتار 24458ی با وسعتی معادل شمال
ده منطقه دوازداراي است. تبریز  همین نام قرار گرفته

 شهر از سطح دریامتوسط  ارتفاع .شهرداري است
است. میانگین بارش و دماي ساالنه متر  1400 حدود



4، شماره 4پژوهش و توسعه جنگل، جلد  پژوهشی - علمی فصلنامۀ  

452 

 

-درجۀ سانتی 12متر و میلی 330ترتیب حدود تبریز به

 گراد است.
 ي مورد استفادهافزارهانرم

افزار ، از نرمGISدر محیط  این پژوهشدلیل انجام به
ArcGIS10 که در ( هاي پایهبراي قرائت و تبدیل نقشه

سازي و هنگامبه ،، اصالح)فرمت اتوکد بودند
هاي موضوعی و نقشۀ فضاي سبز کارتوگرافی نقشه

براي انجام  IDRISI Selvaافزار استفاده شد. از نرم
معیاره اعم از تولید گیري چندکلیۀ مراحل تصمیم

)، Fuzzyصورت فازي (هاي فاصله بهنقشه
بندي و تعیین وزن معیارها به روش مقایسۀ اولویت

هاي ورودي در قالب مدل زوجی و تلفیق نقشه
گیري شد. از دستگاه گیرندة ارزیابی چندمعیاره بهره

GPS  مدلGamin-Oregon لیات میدانی در عم
 استفاده شد.

 پژوهشروش 

 يهاشامل نقشه پژوهشي این ورود يهاداده
 يارهایاز مع کیهر  استانداردشدهو  شدهيبندطبقه

 که قبالً  هستند توسعۀ جنگلداري شهريثر در ؤم
و  يسازکساني، یسازهنگامهب ل،یاصالح، تکم

روش کار در ادامه  د. مدل مفهومیاندهبندي شطبقه
 .)1 آمده است (شکل

 

 
 روش کار مدل مفهومی -1شکل 

Figure 1. Conceptual model of study method 
 

فوق، شده و طبق مدل مفهومی بر اساس موارد یاد
پیشین و نظرات  هايپژوهشمعیار بر مبناي  14تعداد 

نفر از کارشناسان متخصص و استادان مربوطه،  30
بندي شدند. این انتخاب و نهایی شده و اولویت
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هاي رستري تهیه و معیارها که همگی در قالب نقشه
استاندارد شدند، شامل  255سپس در دامنۀ صفر تا 

هاي فاصله از: تراکم جمعیت، کاربري اراضی و نقشه
، يشهرنیبهاي درون و هاي مسافري (اتوبوسپایانه

هاي اصلی، ها، خیابانایستگاه قطار و فرودگاه)، پارك
هاي صنعتی، هاي بنزین و گاز، مجتمعرودخانه، پمپ

اماکن تاریخی و تفریحی، هاي گردشگري (مجتمع
هاي پذیرائی، تئاتر، سینما و ها، تاالرها و سالنرستوران

ها)، مراکز خرید، مراکز درمانی، مراکز آموزش هتل
هاي ورزشی و نهایتاً مراکز اداري عالی، مجموعه

هستند. در نهایت جدول مقایسۀ زوجی معیارهاي 
مذکور تشکیل و وزن و اهمیت هر معیار محاسبه و 

سازي ). در ادامه مراحل آماده5تعیین شد (شکل 
گیري هاي ورودي براي استفاده در فرآیند تصمیمداده

 شود.چندمعیاره تشریح می
 ايپردازش تصویر ماهواره

سازي نقشۀ کاربري اراضی و هنگامبراي تهیه و به
اي هاي موضوعی تبریز، از تصویر ماهوارهدیگر نقشه

QuickBird  استفاده شد که پس  1395مربوط به سال
رادیومتري و انجام  ،از ارزیابی از نظر کیفیت هندسی

 شد. لیوتحلهیتجزاصالحات الزم وارد فرآیند 
 هاي موضوعی تبریزتهیه نقشه

هاي موضوعی مانند نقشۀ مناطق برخی از نقشه
ها، محالت، فرهنگی، درمانی، آموزشی، اداري، هتل

هاي مسافربري و... از ورزشی، پایانهها، اماکن پارك
سایت سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري 

) و همچنین معاونت Anonymous, 2016bتبریز (
 ,Anonymousشهرسازي و معماري شهرداري تبریز (

2016aهنگام دلیل کیفیت نامناسب و به) اخذ شد که به
 ند.سازي داشتهنگامنبودن، نیاز به اصالح و به

 

 

 هاي هواییاستفاده از عکس

سازي و هنگاممنظور کسب اطالعات تکمیلی و نیز بهبه
اي هاي موجود، عالوه بر تصویر ماهوارهاصالح نقشه

هاي صورت موردي، از عکسو عملیات میدانی، به
 موجود نیز استفاده شد. 1:20000هوایی 

 بازدیدهاي میدانی

هاي سازي و تکمیل نقشههنگاممنظور اصالح، بهبه
موضوعی موجود و همچنین تهیه نقشۀ فضاي سبز 

)، نیاز به 1:10000و دقیق (در مقیاس  اسیمقبزرگ
مندي از فناوري بازدید میدانی در کنار بهره

دست است. الزمۀ این کار در GISو  ازدورسنجش
اي و از تصویر ماهواره اسیمقبزرگهاي داشتن پرینت

هاي موجود در عرصه است. از تطبیق آن با واقعیت
و  شدهمیتقسرو کل سطح شهر به هشت بلوك این

صورت رنگی پرینت شده به A1در ابعاد کاغذ  هرکدام
 و در عملیات میدانی مورد استفاده قرار گرفتند.

 تهیۀ نقشه کاربري اراضی

تبریز مربوط به  اسیمقبزرگآخرین نقشۀ پایۀ رقومی 
تهیه شده است و  dwgاست که در فرمت  1383سال 

با توجه به گذشت بیش از یک دهه از تولید آن، نیاز به 
بنابراین بر اساس ؛ سازي و تکمیل داشتهنگامبه

هاي هوایی موجود ها و عکساي، نقشهتصویر ماهواره
و بازدید میدانی فشرده، نقشۀ کاربري اراضی تبریز به 

سازي هنگامطبقه به 5بصري) با -روش تلفیقی (رقومی
 "باغ و مزرعه"با عنوان  1). طبقۀ 2و تولید شد (شکل 

هاي موجود و اراضی زراعی شخصی شامل باغ
در واقع  "پارك"عنوان  با 2محدوده شهر بودند. طبقه 

را در بر گرفتند که با هدف فضاهاي سبز عمومی 
با  3اند. طبقه حداثاستفاده عموم مردم طراحی و ا

کلیۀ  "خیابانی و یعمومفضاي سبز "عنوان کلی 
ها، ها، بلوارها، رفیوژها، لچکیهاي جنگلکاريعرصه
ها را ها و فضاي سبز ادارات و سازمانها، گلخانهمیدان
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کلیه  "زمین خالی"با عنوان  4شدند. طبقۀ شامل می
هاي خالی و بدون استفاده داخل محدوده شهر عرصه

منطقۀ "تحت عنوان  5داد. طبقۀ را پوشش می
هاي ساختمانی اعم از مسکونی، کلیه بلوك "مسکونی

تجاري، اداري، درمانی، ورزشی، آموزشی، تأسیسات و 
 گرفتند.... را در بر می

 یساختمان يهابلوك ةمحدود ۀنقش یۀته

 یساختمان يهابلوك ةمحدود ۀنقش یۀتهمنظور به
هاي ساختمانی مناطق کلیۀ بلوكمناطق مختلف تبریز، 

اي تفکیک شدند بر روي تصویر ماهواره گانهدوازده
 ).3شکل (

 تهیۀ نقشۀ تراکم جمعیتی

گانه بر مبناي آمار از مناطق دوازده هرکدامجمعیت 
)، Anonymous, 2016c( 1390سرشماري سال 

استخراج و بر اساس آن، تراکم جمعیتی هر منطقه 
منطقه محاسبه و در جدول متناسب با مساحت هر 

گانه وارد شده و اطالعات توصیفی نقشۀ مناطق دوازده
 ).4منجر به تولید نقشۀ تراکم جمعیتی شد (شکل 

 

 
 زیتبر کاربري اراضی ۀنقش -2شکل 

Figure 2. Land use map of Tabriz 
 

 
 تبریز شهر یتراکم ساختمان تیوضع -3شکل 

Figure 3. The construction density of Tabriz 
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 تبریز شهر جمعیتیتراکم  تیوضع -4شکل 

Figure 4. The populatin density of Tabriz 
 

 نتایج
 وزن و اهمیت نسبی معیارها

بر اساس نظر متخصصین و کارشناسان و تحقیقات 
زوجی،  ۀاز مقایس پیشین، وزن نهایی معیارها حاصل

دست آمد. نسبت پایندگی به 5مطابق شکل 
)Consistency Ratio (CR) دست هب 08/0) برابر با

 .است قبولقابلآمد که 
 استانداردشدههاي فازي و نقشه

ها هاي ورودي که بر مبناي فاصله از پدیدهنقشه
 ةبودند، به روش فازي تهیه و در محدود شدهفیتعر

جز ها (بهنقشه نیدر ااستاندارد شدند.  255تا  صفر
صورت کاهشی ي موجود)، توابع فازي بههاپارك ۀنقش

خطی تعریف شدند. به این مفهوم که با افزایش فاصله 
(اعم از مراکز اداري،  موردنظر ۀاز معیار یا عارض

ها کاسته درمانی و ...)، از ارزش و اهمیت سلول
 هاي کاربري اراضی و تراکم جمعیتشد. نقشهمی

 يفضا ۀدر توسع هر طبقهو وزن  تیمتناسب با اهم
 0صورت طبقات قطعی در همان دامنه به ي،سبز شهر

 آیند کار شدند.استاندارد و وارد فر 255تا 
 اولویت مناطق مستعد جنگلداري شهرينقشۀ نهایی 

نهایی  ۀمعیاره، نقشیند ارزیابی چندآپس از انجام فر
بندي مناطق مناسب توسعه جنگلداري شهري اولویت

) Defuzificationکردن (دست آمد که بعد از قطعیبه
طبقه؛ مناسب، متوسط و ضعیف براي  3صورت به

و ). سپس مساحت 6شده تولید شد (شکل  هدف یاد
هاي اول و دوم و سوم نسبت درصد هر یک از اولویت

 8/29به کل مساحت شهر محاسبه شد. بر این اساس 
از کل شهر تبریز داراي بیشترین اولویت براي  درصد

داراي اولویت متوسط  درصد 4/66توسعه فضاي سبز، 
. مساحت و استواجد اولویت ضعیف  درصد 8/3و 

آن  ۀو مقایس "لاولویت او"درصد اختصاص یافته به 
آمده است.  1کاربري اراضی موجود در جدول  ۀنقش با

نهایی  ۀگذاري نقشهمدر مرحله بعد با روي
کاربري اراضی فعلی،  ۀشده با نقشبندياولویت

هاي در کاربري "اولویت اول"مساحت و درصد 
 5/9طور مثال ). به1دست آمد (جدول مختلف فعلی به

باغ و "اول؛ در کاربري  مناطق داراي اولویت درصد
، "انواع فضاي سبز"در کاربري  درصد 5/1، "مزرعه

مناطق "در  درصد 50و  "اراضی خالی"در  درصد 39
 واقع شدند. "مسکونی
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 زوجی ۀجنگلداري شهري تبریز حاصل از مقایس ۀثر بر توسعؤوزن معیارهاي م -5 شکل

Figure 5. Weight of effective factores on the development of Tabriz urban forestry resulting from the 
pairwise comparison 

 

 
 جنگلداري شهري تبریز ۀبندي مناطق مناسب توسعنهایی اولویت ۀنقش -6 شکل

Figure 6. The final map of the priority areas for the development of urban forestry of Tabriz 
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 کاربري اراضی موجود ۀنقش آن با ۀو مقایس "اولویت اول"به  افتهیاختصاصمساحت و درصد  -1جدول 
Table 1. Area and percentage assigned to the "first priority" and its comparison with the existing 

 land use map 
درصد نسبت به کل 
 مساحت هر اولویت

Percentage of total 
area of each priority 

مساحت 
 (هکتار)
Area 
(ha) 

 کاربري فعلی
Current 
landuse 

ه درصد نسبت ب
 کل مساحت شهر
Percentage of 

total area 

 مساحت
 (هکتار)
Area 
(ha) 

اولویت اراضی براي 
 توسعه جنگلداري شهري

Priority of urban 
forestry development 

9.5 697.7 
مزرعهباغ و   

Garden & 
Field 

29.8 7292.5 
 اولویت اول (مناسب)

First priority 

1.5 112.5 
زانواع فضاي سب  

Green spaces 

39 2846.5 
 اراضی خالی
Bare land 

50 3635.8 
 مناطق مسکونی
Residental 

area 
 

نهایی مناطق مستعد  ۀگذاري نقشهمبا روي
مناطق  ةمحدود ۀگلداري شهري با نقشنج ۀتوسع

شهرداري تبریز، مساحت و درصد اختصاص یافته به 
جنگلداري شهري، به تفکیک  ۀتوسع "اولویت اول"

). بر 2(جدول  شدمناطق مختلف شهرداري محاسبه 
 2/12و  1 منطقه درصد 5/33طور مثال این اساس به

 ۀبیشترین اولویت براي توسع، داراي 2 منطقه درصد
 .است جنگلداري شهري

 

 ي به تفکیک مناطق شهرداريشهر يجنگلدار ۀتوسع "اولویت اول"مساحت و درصد اختصاص یافته به  -2جدول 
Table 2. Area and percentage assigned to the "first priority" of urban forestry development by 

Municipal districts 

منطقه ةشمار  
District no. 

 

مساحت 
منطقه 
 (هکتار)
Area 
(ha) 

تراکم 
 جمعیت
(نفر در 
 هکتار)

Population 
density 

(Person/ha) 

 مساحت فضاي
سبز موجود 

 (هکتار)
Current 

green space 
area (ha) 

درصد مساحت 
 فضاي سبز موجود

نسبت به کل 
 مساحت منطقه

Percentage of 
current green 

space relative to 
total area 

مساحت اولویت 
 ۀاول توسع

 يشهر يجنگلدار
 (هکتار)

Area of first 
priority of 

urban forestry 
(ha) 

درصد اولویت اول 
 يجنگلدار ۀتوسع

ل ک نسبت به يشهر
 مساحت منطقه

Percentage of 
first priority 

relative to total 
area 

1 1442 110 347.2 24.1 483 33.5 
2 1877 77 539.1 28.7 230 12.2 
3 1625 105 121.6 7.5 836 51.5 
4 1655 106 90.2 5.5 1207 72.9 
5 2454 30 108 4.5 467 19.1 
6 7141 12 256.5 3.6 715 10.1 
7 2706 43 113.8 4.2 78.5 2.9 
8 407 67 4 1 0 0 
9 1302 1 2 0.2 895 68.7 

10 1131 160 207.5 18.4 948 83.8 
11 850 225 87.5 10.3 850 100 
12 1868 93 196.4 10.5 583 31.2 

 مجموع/ میانگین
Total/Average 

24458 61 2073.8 9.9 7292.5 29.8 
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تراکم جمعیت هر یک از مناطق نظر گرفتن با در
آن با مساحت اولویت اول توسعه  یسۀشهرداري و مقا

، 2ي در هر منطقه مطابق جدول شهر يجنگلدار
با بیشترین  11ۀ طور مثال منطقمشخص شد که به

نفر در هکتار)، بیشترین اولویت  225تراکم جمعیت (
تبریز دارد.  شهرکالنفضاي سبز را در  ۀو نیاز به توسع

مساحت و  ۀبر مبناي همین جدول، همچنین با مقایس
هر یک از مناطق، نسبت  "فضاي سبز موجود"درصد 

 يجنگلدار ۀتوسع "اولویت اول"به مساحت و درصد 
از  درصد 1/24طور مثال ي، مشخص شد که بهشهر
یدرحالخود اختصاص داده، را فضاي سبز به 1 ۀمنطق

از مساحت این منطقه مستعد توسعه  درصد 5/33 که
 9/9ه در مجموع جدول فوق نشان داد ک .استآن 

از مساحت شهر تبریز را فضاي سبز تشکیل  درصد
مستعد و نیازمند  درصد 8/29 کهیدرحالدهد، می

 هستند.آن  ۀتوسع

 بحث
فضاي سبز باید از نظر توزیع مکانی و گسترش  اندازة

 ۀهاي جامعو نوع، با تراکم ساختمانی شهر و نیاز
؛ شهري و نوع شهر از نظر وظیفه تناسب داشته باشد

قرار گیرد این است  موردتوجهمهمی که باید  ۀاما نکت
(جنگلداري که پایش و مدیریت فضاي سبز شهري 

نظیر  ،هاي مختلف آنباید با توجه به عملکردشهري) 
فرهنگی و  -شناسی، اکولوژیک، اجتماعیزیبایی

 ,Majnonian( دهاي اقتصادي صورت گیرعملکرد

1995(. 
شده، انتخاب گانهچهاردهاز بین معیارهاي 
تراکم "و  "کاربري اراضی"بیشترین اهمیت و وزن به 

داده شد. چرا که بیشترین ارتباط و تأثیر را  "جمعیت
بر هدف این پژوهش دارد؛ یعنی تعیین مناطقی که 
بیشترین نیاز را به توسعۀ جنگلداري شهري دارند. در 

دلیل نیاز کمتر به اصالح و به "کاربري اراضی"نقشۀ 
تغییرات و سهولت تملک و اقدام براي توسعۀ 

 "هاي خالیزمین"جنگلداري شهري، بیشترین وزن به 
، Ahmadi et al., 2012( داده شد "باغ و مزرعه"و 

Mohammadi and Mohammadi Limaei, 2014 ،
Ahadnejad Roshtiet al., 2014.( 

بندي مناطق مستعد نقشۀ نهایی اولویتبا مقایسۀ 
توسعۀ جنگلداري شهري با نقشۀ کاربري اراضی 

 یتماممندي از موجود، مشخص شد که براي بهره
 30فضاي سبز و توزیع عادالنۀ آن، در  يکارکردها

درصد از مساحت کل شهر، نیاز به توسعۀ فضاي سبز 
دار، در از این مناطق اولویتوجود دارد که نیمی 

اند. این امر نشان از ناطق مسکونی فعلی واقعم
ویژه در و نامتعادل به ازحدشیب"انباشتگی ساختمانی"

شهرداري تبریز دارد که باید  11و  10، 8، 4، 3مناطق 
کردن سیاست کلی در این مناطق؛ متوقف

و نیز اولویت دادن تغییر  جدید يوسازهاساخت
باشد. البته  کاربري بافت فرسوده به احداث فضاي سبز

در این رابطه استثناء است؛ چرا که باوجود  8منطقۀ 
بیشترین تراکم ساختمانی، در اولویت اول نیاز به 
توسعۀ فضاي سبز قرار نگرفت. دلیل این امر چنانچه 

کم در بافت  "انباشتگی جمعیت"در باال ذکر شد، 
زیاد است.  "انباشتگی ساختمانی"مرکزي شهر باوجود 

واقع شدن بازار تاریخی تبریز و مراکز مهم با  8منطقۀ 
اداري مانند استانداري، فرمانداري، دارائی، ساختمان 

هاي تاریخی شهرداري، ارگ تبریز، موزه و خانه
تاریخی، مصلی و ...، مرکز تجاري و اداري شهر 
محسوب شده و عمالً این حجم زیاد تراکم ساختمانی 

اي سبز داده کمترین فضا و فرصت را براي توسعۀ فض
 است.

 39هاي مذکور نشان داد که همچنین مقایسۀ نقشه
دار براي توسعۀ فضاي سبز درصد از مناطقی اولویت
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ها در اراضی درصد از آن 5/9هاي خالی، در زمین
درصد در فضاي سبز فعلی قرار  5/1زراعی و باغ و 

اند. این نتایج در واقع تأییدي است بر روش گرفته
هاي ورودي و وزن و اهمیت هر و داده مورد استفاده

 ,Bunruamkaew and Murayama( یک از معیارها

2011 ،Zyari et al., 2013( به این مفهوم که بعد از .
هاي خالی، مناطق مسکونی که در باال بحث شد؛ زمین

بیشترین اولویت را براي توسعۀ جنگلداري شهري 
سعه، کسب کرده و کمترین مساحت مناطق نیازمند تو

 Saberi( انددر کاربري فضاهاي سبز فعلی واقع شده

et al., 2011 ،Zyari et al., 2013.( 
؛ مقایسۀ دو نقشۀ "انباشتگی جمعیت"از منظر 

شهرداري با بیشترین  11مذکور نشان داد که منطقۀ 
 5/3نفر در هکتار؛ معادل بیش از  225تراکم جمعیت (

نیاز را به توسعۀ برابر متوسط تراکم شهر)، بیشترین 
جنگلداري شهري دارد و کل مساحت آن در اولویت 

رو در این منطقه که اول توسعه واقع شده است. از این
درصد آن در حال حاضر پوشیده از فضاي سبز  10

است، سیاست کلی باید استفاده از هر فرصت و 
 فضایی براي احداث و توسعۀ فضاي سبز باشد.

 Rostami هايهشپژواین پژوهش، با نتایج 

Shahraji 2011( و همکاران( ،Ahmadi  و همکاران
)2012 ،(Goepel (2013)  وHejazi (2015)  و

Khezri ) گیري از روش ) از نظر بهره2017و همکاران
مراتبی گیري چندمعیاره و فرآیند سلسله تصمیم

بندي مناطق مستعد فضاي سبز را انجام تحلیلی پهنه
با  پژوهشهاي این تفاوت .دارد خوانیاند، همداده

هاي بندي نقشهدر نوع طبقه ابتداتحقیقات یادشده، 
 این پژوهشورودي است؛ به این مفهوم که در 

ها، نه در طبقات قطعی و هاي فاصله از پدیدهنقشه
صورت فازي و طبقات )، بلکه بهCrisp setsمعین (

گیري شدند که در تدریجی تولید و وارد فرآیند تصمیم

صورت فازي شد. منجر به تولید نقشۀ مطلوبیت به آخر
پوشانی ي دیگر (مانند همهامدل فازي نسبت به روش

شاخص یا بولین) از قابلیت انعطاف باالیی با مدل 
ها بر کردن روابط منطقی و تأثیرات متقابل شاخص

برخوردار است و در تعیین مکانی چندین  گریهمد
زیادي دارد. این روشی است که  ییکارامعیار ارزیابی، 

 Hatami) و 2013و همکاران ( Zyariهاي در پژوهش
کار رفته است. ضمن اینکه ) نیز به2016و همکاران (

شده قبلی در این منطقه، یا در بخش کوچکی از انجام
یا کل شهر تبریز (شامل اند و شهرستان انجام شده

بر هاي تبریز، اسکو و آذرشهر) را درشهرستان
 گرفتند.می

هاي تفاوت اساسی دیگر این پژوهش با پژوهش
پژوهش یادشده؛ چنانچه قبالً نیز ذکر شد، در رویکرد 

اراضی از  توان، شده یاد هايبیشتر پژوهشاست که 
و نه نیاز و ضرورت توسعه فضاي  شناسیبوممنظر 

نیازمند "مناطق  پژوهشرا ارزیابی کردند. در این  سبز
براي توسعۀ جنگلداري شهري از منظر  "دارو اولویت

اعم از؛  "نیاز شهروندان و کارکردهاي متنوع آن"
محیطی (تنظیم دما و رطوبت نسبی هوا، بهبود زیست

میکروکلیما، کاهش آلودگی صوتی و هوا، کنترل باد، 
فرسایش خاك، تشعشعات و بازتاب نور، ذخیرة 
انرژي، جلب حیوانات و غناي تنوع زیستی و ...)، 
اجتماعی و فرهنگی (محل تفریح و تفرج و گذراندن 

هاي اوقات فراغت و برقراري تعامالت و فعالیت
ییبایزاجتماعی، فرهنگی، ورزشی و آموزشی و نیز 

و آرامش روحی و  دیداريهاي و ارتقاي جلوه ینیآفر
روانی و ...) و کارکردهاي کالبدي شهر (کاهش تراکم 

و جمعیتی، تعریف لبه و فضاها و  یساختمان
-بندي شدند. از اینهاي شهري و ...) اولویتمحدوده

کته الزم است که مناطق بر این ن دوبارهرو تأکید 
شرایط "مستعد توسعۀ فضاي سبز، نه از منظر 
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(خاك و اقلیم و شیب و ارتفاع از سطح  "اکولوژیک
نیاز و "دریا و جهت جغرافیایی و ...) بلکه از دیدگاه 

احداث و توسعه آن براي تأمین نیازهاي  "ضرورت
شهروندان و داشتن بیشترین کارکرد، بررسی و 

 ند.بندي شداولویت
 

 تشکر و قدردانی
با بودجۀ پژوهشی و  پژوهشی، از طرح این مقاله

حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز 
 استخراج شده است.
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Abstract 

With the development of urbanization, humans gradually shifted away from nature and, to the same 
extent and the environmental, physical and spiritual needs of man to the green space are increased. 
The objective of this study is to locate areas prone to developing urban forestry in the metropolis of 
Tabriz, from the point of view of the necessity of development and the need of citizens (not 
ecologically) and present developmental solutions. 14 criteria were chosen as standardized in format 
of Raster maps based on previous research and expert opinions. The pair comparison table comprised 
the criteria and the weight and importance of each criterion were calculated. After completing the 
multi-criteria evaluation process, the final map of the priority areas for the development of urban 
forestry was produced and the area and the percentage of the first, second and third priorities were 
calculated. Accordingly, 29.8% of the Tabriz area has the highest priority for the development of 
green space. In the next step, by overlaying the finalized map with the current land use map, the area 
and percentage of each of the first, second and third priorities located in the current land use classes 
were obtained. Comparison of these maps showed that 50% of the priority areas for urban forest 
development, were located in the existing residential areas, 39% were in vacant fields, 9.5% were in 
agricultural lands and gardens, and 1.5% were in the current green space. These results indicate 
excessive and unbalanced construction accumulation in most municipality districts of Tabriz. 
Therefore the general policy in these areas should be stopping new construction and prioritize 
changing the worn out texture of the city to green space. 
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