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  ،آمایش جغرافیایی فضامجله 
  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  1394 بهار/ شماره مسلسل پانزدهم/ ششمسال 
  

  GISاي با استفاده از هاي محله ارزیابی میزان سازگاري و مطلوبیت پارك
  شهرداري تبریز) 2اي منطقه  هاي محله (مورد نمونه: پارك

  
  2راضیه تیموري*و  1شهریور روستایی

  ،دانشگاه تبریز ،ریزي شهري عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه1
  دانشگاه تبریز ،ریزي شهري دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه2

  ---- ؛ تاریخ پذیرش:  ----- تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
هاي  اركشود. پکاربري مهم شهري از آن یاد می 5اهمیت فضاي سبز در داخل شهرها به حدي است که در بین 

هاي شهري و در نتیجه زندگی مفرح بخشی به محلهباشند که در جهت روحاي از جمله فضاهاي سبز شهري میمحله
ها نسبت به همدیگر و تناسب آنها با یکدیگر در جهت  نمایند. در این میان سازگاري کاربريشهري کمک شایانی می

ت شهري جاي بسی تأمل را داراست. در این پژوهش با استفاده از رفاه حال همشهریان و نیز ارائه بیشتر و بهتر خدما
شهرداري  2اي منطقه هاي محله هاي پارك ، همجواريGISافزار  هاي نرم ماتریس سازگاري، و نیز با استفاده از تحلیل

ناسازگاري و ها در وضع موجود، درجه سازگاري و  گیرد، تا ضمن بررسی چگونگی توزیع آنتبریز مورد بررسی قرار می
درصد از  4/36دهنده این هست که  ها مشخص شود. نتایج حاصله نشان هاي هر کدام از پارك نیز مطلوبیت همجواري

باشند. همچنین در این مقاله سازگار می                    ًهاي همجوار خود کامال  اي محدوده مورد مطالعه با کاربري هاي محله پارك
اي محدوده مورد مطالعه نیز در قالب سه نوع کاربري عمده هاي محله هاي پارك سعی شده است تا مطلوبیت همجواري

شهري (مسکونی، آموزشی و معابر اصلی) که سازگاري بیشتري با موضوع مورد مطالعه دارند، مورد ارزیابی و سنجش 
ها  رار گیرد. بررسیاي در رابطه با نزدیکی به این سه کاربري مهم نیز مورد بررسی قهاي محله قرار گرفته و تناسب پارك

هاي عمده شهري در حد  اي محدوده مورد مطالعه با کاربريهاي محله نشانگر این مطلب هستند که همجواري پارك
 باشد.     ً         نسبتا  مطلوب می

  
  GISاي، سازگاري، مطلوبیت، همجواري، پارك محله :يکلید يهاواژه

  
  1مقدمه

اي در حال پیشرفت سریع پدیده شهرنشینی پدیده
ده، تحلیل مکان مناسب و نحـوه توزیـع جغرافیـایی    بو

فضاي سبز شهري در توسعه و آینده شهر بسـیار مهـم   
اهمیت فضـاي  ) 97: 1388زاده و رضوي، (احمدي است

سـابقه کـاربري    سبز شهري از زمان گسترش سـریع و بـی  
شهرها بعد از انقالب صنعتی بسیار بیشتر شده است. یـک  

سازمان طبیعی و انسان ساخت شهر خواسته یا ناخواسته با 
                                                

  raziehteimouri@yahoo.comمسئول مکاتبه: * 

حوزه نفوذ خود ارتباطی پویا و زنـده دارد. انـواع فضـاهاي    
هـاي تفریحـی،    سبز موجـود در سـطح شـهر داراي ارزش   

 ,.Savard et alباشند (اجتماعی و اکولوژیکی می  - فرهنگی

2000, 48; Tarrant and Cordell, 2002, 131.( 
ی سبز شـهري  که بین شهر قابل زندگی و نواح طوري هب

ویـژه   هالملل بـ اي عمیق وجود دارد، در سطح بینرابطه
سـال اخیـر سـاختار فضـاي سـبز       15الـی   10در طی 

ــه اســت    ــرار گرفت ــات ق ــه مطالع ــانون توج ــهري ک ش
)Casperson, 2006:7هاي اخیر رشد سـریع   ). در سال

جمعیت و شهرنشینی باعث کمبود فضاي سبز موجـود  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 49 بهاردهم/ پانز/شماره مسلسل  ششممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                              2
 

 

یش و توجـه مـردم بـه    رغـم گـرا   در شهرها شده و علی
ها از این منـاطق   خاطر رشد آگاهی آن اینگونه فضاها به

عنوان مکانی براي تفریح و کـاهش اسـترس و سـایر     به
). شـهر  Gul, 2006: 57فواید آن افزایش یافتـه اسـت (  

هــاي رشــد ایــران در  تبریــز بــه عنــوان یکــی از قطــب
سو شاهد رشد سریع جمعیت و از  هاي اخیر از یک دهه

عـدم توانـایی در ایجـاد مراکـز خـدماتی از       دیگرسوي 
علــت مشــکالت مــالی  هــاي شــهري، بــه جملــه پــارك

هاي ذیربط و یـا نداشـتن فرصـت کـافی جهـت       ارگان
رسانی، موجب بروز مسائل و مشکالتی در ایـن   خدمات

تـوان بـه   شهر گردیده است. از جمله این مشکالت مـی 
اشاره کـرد.  ها  یابی و توزیع نامناسب کاربري نحوه مکان

علـت گسـترش    در این میان کاربري فضاي سبز که بـه 
رویه شهر و تبدیل باغات و اراضی کشاورزي به بافت  بی

شهري بـا تهدیـدات جـدي مواجـه بـود بـا معضـالتی        
یـابی صـحیح در سـطح     همچون: عدم استقرار و مکـان 

ــت    ــدم رعای ــتفاده از فضــاهاي نامناســب، ع شــهر، اس
نداردها و... هـا، اسـتا  رانهها، عدم توجه بـه سـ   همجواري

  روبرو گردیده است.
ــز داراي   ــهر تبری ــد ش ــارك در  132هرچن ــدد پ ع

 52عـدد، محلـی    45هاي مختلف (همسـایگی   مقیاس
عـدد، و پـارك    6اي عـدد، منطقـه   25اي عدد، ناحیـه 

متر  3350000عدد) و داراي مساحتی بالغ بر  4شهري 
بریـز،  هـا و فضـاي سـبز ت    باشد (سازمان پاركمربع می

دهـد  هـاي مقـدماتی نشـان مـی     )، ولـی بررسـی  1390
 -هـاي فضـایی   ها از لحاظ شاخص بسیاري از این پارك

مکانی جهت استفاده شهروندان داراي سازگاري کمتري 
هاي خود هستند، لذا کاربرد آنها از طریـق   با همجواري

شهروندان مشکالتی را به همراه داشـته اسـت. در ایـن    
اي بـه جهـت قرارگیـري در دل    هاي محلـه  راستا پارك

محالت و مورد استفاده قرار گرفتن مکرر آنان از طـرف  
باشد بدین جهت نشینان حائز اهمیت بیشتري می محله

دهی به وجـود   ها و اهمیت ریزينیاز روز افزون به برنامه
منابع فضاي سبز و مراکز گذران اوقات فراغت طبیعـی  

از فعالیـت   هـاي ناشـی  ها و خسـتگی  براي رفع کسالت
هفتگی و روزمره در محالت، توجه به سازگار بودن و یا 
ناسازگاري فضاهاي سبز محلی را جهت برقراري عدالت 

  فضایی در سطح شهر الزم و ضروري ساخته است.

  ها روش مواد و
  مفاهیم و مبانی نظري

: ها و فضاهاي سبز شهري بر زندگی شهري اهمیت پارك
زده شهري را با ماشین فضاي سبز از طرفی روح انسان

کند و از طبیعت آشتی داده، ایمنی روانی برقرار می
ترین عامل کاهش طرف دیگر در بسیاري از موارد مهم

 رود شمار می محیطی به هاي زیستبار آلودگی
ساکنین شهرهاي  ).125: 1389 (مرصوصی و بهرامی،

امروزي تنها به غذا نیازمند نیستند که با برطرف کردن 
مساله را پایان یافته بدانیم بلکه به مسکن خوب، آن 

فضاي زندگی مناسب، محیط آرام و تنفس هواي 
(شکویی،  کنندپاکیزه احتیاج بیشتري احساس می

جهانی،  طبق توصیف سازمان بهداشت )1358
سالمتی و بهداشت محیط عبارت است از: سالمت 
فیزیکی و روحی و اجتماعی افراد یک جامعه. بنابراین 

هاي موجود در یک شهر نه  فضاي سبز شهري و پارك
اي براي  تنها ارزش تفریحی داشته و محل شایسته

در اغلب  ،آید گذران اوقات فراغت مردم به شمار می
قواره و نسنجیده شهرها  موارد این فضاها از توسعه بی

(پاپلی یزدي و رجبی سناجردي  کند نیز جلوگیري می
توان شاهد  قرن بیستم می ). از اوایل125- 124: 1386

شهرنشین به طبیعت و فضاي سبز  توجه مجدد انسان
هاي کاربردي به جاي  بود که نمود عینی آن ایجاد باغ

جدید  باشد که به نیازهاي هاي تفریحی می باغ
در  .)45: 1373 (پیرموره، دهدشهروندان پاسخ می

ها و فضاي سبز شهري به عنوان  ها بر پارك بیشتر بحث
تواند کیفیت زندگی  اهکار بسیار مهم که مییک ر

اجتماعی شهري را باال ببرد، تاکید شده است 
)Girardet, 1992: 25 همچنین با توجه به اینکه در .(

ها در  دنیاي امروزي سعادت و شقاوت بسیاري از انسان
گیري کرد  توان نتیجهخورد، بنابرین میشهرها رقم می

بدون پیوند آن با شهرها  که آغاز فرایند توسعه پایدار
). 24: 1385براي ما ممکن نخواهد بود (شیري، 

ها و فضاهاي سبز شهري در کنار  اهمیت پارك
محیطی  شناختی و زیست هاي اجتماعی، روان مزیت

ها، از نظر اقتصادي نیز قابل بحث است، چرا که  آن
هاي تفریحی، زیبایی  علت ارزش هاي شهري به پارك
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شان بر جذابیت شهر افزوده و شناختی و تاریخی
موجب افزایش آمار جذب توریست و در نتیجه ایجاد 

بر این اساس ). 22: 1386(قربانی،  شونداشتغال می
فضاي سبز شهري به خصوص با مسایل جدیدي که 
زندگی ماشینی در عرصه شهرنشینی به ارمغان آورده 

بل توجه و نقش به سزایی را ا                   است، ارزش و اهمی ت ق
  .)34: 1381اسمعیلی، ( نماید شهرها ایفا میدر 

فضاهاي سبز شهري در درجه اول فضاهاي باز 
عمومی و خصوصی در مناطق شهري هست که توسط 

(داراي  پوشش گیاهی پوشیده شده، و به طور مستقیم
مستقیم (داراي تاثیر بر  عملکرد تفریحی) و یا غیر

 باشند محیط شهري) در دسترس شهروندان می
)Shad Md and Atiqul Haq, 2011:601  .( عواملی که

تعیین را ي سبز شهري هامحیطی فضا عملکرد زیست
فضاي سبز، کنند، به طورکلی بستگی به وسعت می

باشد آن میتنوع، توزیع، تاریخ، و طراحی و مدیریت 
)Werquin and et al, 2005: 55.(  

مهمترین اثر فضاي سبز در شهرها، کارکردهاي 
عنوان  را بههاست که شهرها طی آنزیست محی

دار کرده است که با  زیست جامعه انسانی معنی محیط
آثار سوء گسترش و کاربرد نادرست تکنولوژي مقابله 

شوند. نموده و سبب افزایش کیفیت زیستی شهرها می
). بدین منظور باید توجه کرد 45: 1374(مجنونیان، 

مانی به که تأثیر فضاي سبز بر زیست اقلیم شهر ز
          ً                  رسد که اوال  فضاي سبز از لحاظ حداکثر خود می

                ً          یابی شده و ثانیا  در طراحی  اقلیمی به درستی مکان
ها بهره گرفته               ً                   فضاي سبز عمدتا  از درختان و درختچه

هاي شهري  ). پارك130: 1371باشند (بهرام سلطانی، 
رسانی به  هاي مشخص و نوع خدماتبر اساس مقیاس

ا محالت و یا مناطق اطراف خود و همسایگان خود و ی
بندي یا کل شهر به چهار گروه به شرح زیر تقسیم

) و (سازمان مدیریت 10، 1369(وزارت کشور،  گردید؛
  ).202: 1374ریزي،  و برنامه

اي، هـاي محلـه   پارك - 2هاي همسایگی، پارك - 1
 اي. هاي منطقه پارك -4اي، هاي ناحیه پارك - 3

  

سـاماندهی   از بعـد  نقش و اهمیت فضـاي سـبز  
همچنین عملکردهاي عمده فضاي  :هاي شهري محیط

توان بـه سـه گـروه     سبز را از بعد ساماندهی شهري می
  کلی تقسیم کرد:

    عملکرد فضاي سبز در ساخت کالبدي شـهر: فضـاي
سبز شهري به عنـوان بخـش جانـدار سـاخت کالبـدي      

جـان  شود و در هماهنگی بـا بخـش بـی   شهر تلقی می
اختار، بافـت و سـیماي شـهر را تشـکیل     کالبد شهر سـ 

تواند نقـش لبـه   دهد. در این حالت، فضاي سبز میمی
هـا را   شهر، تفکیک فضاهاي شهري و آرایش شـبکۀ راه 

هـاي عـریض سـبز میـان      بر عهده گیرد. ایجـاد حـریم  
انـد، بـه برقـراري    هایی که با یکدیگر در تعارض کاربري

، عوامـل  کنـد و در بسـیاري از مـوارد   ایمنی کمک مـی 
  آورد.کاهش بار آلودگی محیط را نیز فراهم می

      عملکردهـاي زیسـت محیطــی: ایـن نـوع عملکردهــا
     ً                                               عمدتا  به بهبود شرایط اکولوژیکی و کاهش میـزان بـار   

کنند. در این ارتبـاط، بـیش از   آلودگی در آن کمک می
هر عامل دیگري باید بر تأثیر فضـاي سـبز شـهري بـر     

ید ورزیـد. بـدین منظـور    کیفیت زیست اقلیم شهر تأک
باید توجه کرد که تأثیر فضاي سـبز بـر زیسـت اقلـیم     

          ً             رسـد کـه اوال ؛ فضـاي    شهر زمانی به حداکثر خود مـی 
                ً    یابی شده و ثانیـا ؛   سبز از لحاظ اقلیمی به درستی مکان
هـا  درختچـه  ان و                       ً        در طراحی فضاي سبز عمدتا  از درخت

  بهره گرفته باشند.
 فضاي سـبز: هـر چنـد    ـ روانی عملکردهاي اجتماعی

ــهر و     ــدي ش ــاخت کالب ــبز در س ــاي س ــرد فض عملک
تـوان انتظـار   محیطـی آن نیـز مـی    عملکردهاي زیسـت 

بازدهی اجتماعی و وروانـی داشـت، لـیکن در طراحـی     
منظور دستیابی به آثار اجتماعی و روانی  فضاي سبز، به

آن، هدف اصلی هر چه نزدیکتر کردن انسان و طبیعت 
انسانی در هر شرایطی، روزانـه بـه   به یکدیگر است. هر 

چند ساعت سکوت و آرامـش نیـاز دارد. ایـن نیـاز، بـا      
هـاي مسـکونی و زنـدگی     فشردگی جمعیت در محـیط 

از ایـن  ر آینده بیشتر هم خواهد شـد. لـذا   آپارتمانی، د
دیدگاه نیز ایجاد و توسعه فضـاهاي سـبز شـهري کـه     

در کم روزانـه یـک سـاعتی را در آن     انسان بتواند دست
آرامـش و بـه دور از غوغـا و هیـاهوي زنـدگی روزمــره      
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نمایی  صورت ضرورت و احتیاجی واقعی خود بگذراند، به
  ).211: 1371کند (بهرام سلطانی،  می

محله بخشی از  :ايهاي محله محله و پارك
فرهنگی شهر است با حوزه یا  - بندي کالبدي تقسیم

، 1383فضاي جغرافیایی مشخص است (پورجعفر، 
هاي شهرنشینی به شمار  ترین میراث ) و از کهن168
ریزي در ساخت  رود و یکی از واحدهاي پایه برنامهمی

اي قرار دارد و به پارکی که در محلهفضایی شهر است. 
برابر مساحت پارك در مقیاس  2مساحت آن حدود 
شود. هکتار) است، گفته می 1واحد همسایگی (

ساله از دورترین  9همچنین ارتباط پیاده براي کودك 

برابر معیار پارك  2نقطه محله تا پارك باید به حدود 
در مقیاس واحد همسایگی برسد و در طی مسیر بتواند 

هاي کندرو و شبکه دسترسی محلی عبور  از خیابان
مترمربع  2/1اي همچنین سرانه پارك محله نماید.

). شعاع عملکرد 54: 1382 (سعیدنیا، باشدمی
: 1385(شیري،  باشد متر می 1000اي  لههاي مح پارك

). طبق استانداردهاي موجود و ثبت شده در کتب 41
اي باید جمعیتی حدود  ریزي شهري، پارك محلهبرنامه
: 1382 (پورمحمدي، نفر را پوشش دهد 700-1250
41.(  

  
           ّ  (پارك محل ه)                               ّ مشخصات عمومی پارك در مقیاس محل ه - )1جدول (

  ها و تناسب ویژگی  نحوه استقرار در محیط  د فضانحوه کاربر  مشخصات پایه

  شعاع مفید عملکرد - 1
  کیلومتر 3 الی 2

  ـ سطح زیربنا و طبقات1
دراراضی تاسیسات تفریحی سطح  

 درصد 5کل زیربنا در طبقات از 
  سطح کل زمین تجاوز ننماید. 

  هاي متناسب ـ همجواري1
هاي آموزشی و  المقدور در کنار کانون ـ حتی
  .قرار داشته باشد فرهنگی

ـ تراکم و توزیع سنی هر ناحیه براي ایجاد نوع 
  پارك و تاسیسات تفریحی در نظر گرفته شود. 

  ـ سطح سرانه 1
طور متوسط براي هر  هب

  مترمربع 2نفر 

  زیرپوشش جمعیت - 2
  نفر 3000

 95ـ سطوح و فضاهاي آزاد 2
  باشد.  کل سطح زمین می درصد

  حریمهاي همجواري و  ـ محدودیت2
ـ در محوطه پارك تنها در نقاط اضطراري خیابان  

ریزي شده  هاي طرح داخلی احداث شود و خیابان
  بایست داراي خطوط ترافیکی کمتري باشد. می

  نیاز ـ مساحت مورد2
مربع  متر 14000حداقل 

  به ازاء هر واحد 

  قطعات تفکیک - 3
  مربع متر 1000

مترمربع زمین،  200ـ به ازاء هر 3
مربع براي پارکینگ  متر 6

  داده شود.   اختصاص
  ـ ظرفیت3  

  نفر  600الی  400براي 

   .  72     ، ص    1374                مآخذ: مجنونیان، 
  

  روش انجام تحقیق
تحلیلی بر آنست تا  - این پژوهش با روش توصیفی

اي را در سطح هاي محله سازگاري و مطلوبیت پارك
تبریز ارزیابی کند. جهت حصول به شهرداري  2منطقه 

نتایج، با استفاده از ماتریس سازگاري، و نیز با این 
هاي  به بررسی همجواري GISهاي  استفاده از تحلیل

شهرداري تبریز پرداخته  2اي منطقه هاي محله پارك
شده است تا ضمن بررسی چگونگی توزیع آنها در وضع 
موجود، درجه سازگاري و ناسازگاري و نیز مطلوبیت 

اي مشخص  هاي محله ركهاي هر کدام از پا همجواري
  شود.

به فرایند تعیین سازگاري  در تحلیل تناسب زمین
و مطلوبیت بخشی از زمین براي کاربري معین 

شود و به عبارت دیگر فرایندي است براي پرداخته می
ها  تعیین مناسبت زمین براي تعداد خاصی از کاربري

)Yang Manlun, 2003:21 جهت سنجش سازگاري .(
گیري  هاي زیر بهره ها از روش ین پاركو مطلوبیت ا

  شده است.
  

  ارزیابی سازگاري
هاي سازگار در کنار هم و  قرارگیري کاربري

هاي        ً       که مثال  کاربري ناسازگار دور از یکدیگر؛ به طوري
هاي آالینده و غیره از  ها، کاربري مزاحم مانند تعمیرگاه
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هاي  واحدهاي مسکونی دور شوند و در عوض کاربري
ها جایگزین آن  ار با محیط مسکونی مثل پاركسازگ
  شوند.

یابند هایی که در یک منطقه استقرار می کاربري
هاي دیگر  نباید موجب مزاحمت و مانع اجراي فعالیت

ها از نظر سازگاري ممکن  گردند. براین اساس کاربري
  هاي ذیل را داشته باشند: است حالت

عنی هر دو          ً                          الف) کامال  با یکدیگر سازگار باشند؛ ی
خصوصیات مشترکی داشته و فعالیت آنها نیز بر 

  یکدیگر منطبق باشد، مانند دو مسکن کم تراکم.
این ترتیب که هر دوي          ً                 ب) نسبتا  سازگار باشند؛ به

کاربري از یک نوع بوده، اما در جزئیات اختالف داشته 
باشند؛ یعنی اینکه میزان ناسازگازي بین دو کاربري از 

  بیشتر باشد. ها سازگاري آن
        ً                                            ج) نسبتا  ناسازگار باشند؛ یعنی اینکه میزان ناسازگاري 

  ها بیشتر باشد. بین دو کاربري از سازگاري آن

       ً                                       د) کامال  ناسازگار باشند؛ یعنی مشخصات دو کاربري 
و در تقابل با  خوانی با یکدیگر نداشته گونه هم هیچ

یکدیگر باشند، مانند کاربري صنعتی و کاربري 
  مسکونی.

تفاوت باشند؛ یعنی اینکه دو نوع کاربري از جهت  ه) بی
  تفاوت باشند. سازگاري نسبت به هم بی

براي تعیین میزان سازگاري و ناسـازگاري بـین دو   
کاربري باید مشخصات و نیازهاي مختلـف هـر یـک را    
براي انجام دادن فعالیت عادي آن تعیـین و سـپس بـا    

توافـق را  مقایسه این مشخصات مـوارد توافـق و عـدم    
هـاي قابـل بررسـی در ایـن مـورد      مشخص کرد. زمینه

تنداز: انـدازه و ابعـاد زمـین، شـیب زمـین، شـبکه       رعبا
هـاي وابسـته،    ارتباطی، تاسیسات و تجهیزات، کـاربري 

 کیفیت هوا، کیفیت صدا، میزان نور، بو، دیـد و منظـره  
  ).112: 1382 (پورمحمدي،

  

  
  اي از جدول سازگاري نمونه - )2جدول (

  113: 1382مأخذ: پورمحمدي، 
  

همچنین نیازهاي هر کاربري را بر اساس 
استانداردهاي کمی و کیفی موجود تعیین و سپس 

کنند و چنانچه مشخصات ها را با هم مقایسه می آن

دست آمده با یکدیگر مساوي یا نزدیک به هم باشند  به
                   ً صورت ممکن است نسبتا   سازگارند و در غیر این

که در این  .)1(جدول      ً               کامال  ناسازگار باشند ناسازگار یا
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مقاله تمامی موارد مذکور مورد بررسی قرار گرفته و 
هاي  هاي مجاور پارك نهایتا درجه سازگاري کاربري

  .اي در قالب نقشه سازگاري مستخرج شده استمحله
بر اساس این عامل مطلوبیت بین کاربري و : مطلوبیت

هاي  هایش با کاربري يمحل استقرار آن و نیز همجوار
توان گفت گیرد. میعمده شهري مورد ارزیابی قرار می

که هر کاربري با توجه به خصوصیات خاص آن محل و 
هاي وابسته به آن، مطلوبیت  نیز همجواري با کاربري

دهند. از آنجا که یکی از معیارهاي خود را نشان می
ریزي شهري، برقراري عدالت اجتماعی است،  برنامه

یابی فضاهاي سبز شهري  حداقل فاصله باید در مکان
نزدیکی ) 90، 1387(وارثی و همکاران،  رعایت شود

معیاري است در مورد فاصله بین عوارض و این معیار 
در این راستا شود.  گیري می      ً                   معموال  با واحد طول اندازه

نوع از کاربري عمده (مسکونی، آموزشی،  3فاصله 
ر که ارتباط بیشتري با معابر اصلی) در سطح شه

 bufferingاي دارند را با استفاده از  کاربري پارك محله

گیري کرده و در نهایت نتایج اندازه GISافزار  در نرم
  موردنظر حاصل شده است.

: شهرداري تبریز) 2(منطقه  بررسی محدوده مورد مطالعه
عنوان  شرقی به شهر تبریز، مرکز استان آذربایجان

بر طبق سرشماري  کشور، غرب شمال بزرگترین شهر
نفر،  1494998با جمعیتی بالغ بر  1390عمومی سال 

(سرشماري  باشد می ایرانپنجمین شهر پرجمعیت 
شهرداري  2). منطقه 1390عمومی نفوس و مسکن، 

شرقی تبریز قرار گرفته است  قسمت جنوب تبریز در
و از طرف شمال  5شرقی با منطقه  که از طرف شمال

همجوار  3و از طرف غرب با منطقه  1با منطقه 
 به شمال از منطقه این جغرافیاي حدودباشد.  می

 بزرگراه به شرق و جنوب از ن،اپاسدار شمالی بزرگراه
 و رجایی شهید هاي خیابان به غرب از و ائیکس شهید
  .شود می محدود تیر هفت

هاي جغرافیایی و اقلیمـی محـدوده    از لحاظ ویژگی
مورد مطالعـه از شـرایط عمـومی شـهر تبریـز پیـروي       

  کند. می
  
  

  

  
  ): محدوده مورد مطالعه1نقشه (

  
 شهر در جمعیت نفر 30000 هر ازاي به کلی طور هب
 یک جمعیت نفر 24000 هر همسایگی، پارك یک تبریز
 یـک  جمعیـت  نفـر  50000 هـر  بـراي  و اي محله پارك

 یـک  جمعیـت  نفـر  هـزار  220 هر براي اي، ناحیه پارك
 یـک  جمعیـت  نفـر  هزار 340 هر براي اي، منطقه پارك
 در پـارك  کمبـود  خـوبی  هب که دارد وجود شهري پارك
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 تجهیـز  عـدم  کـه  حـالی  عـین  در دهد می نشان را شهر

 نارسـایی  موردنیـاز،  تجهیزات و سبز پوشش به ها پارك

 از بـیش  شهري هاي پارك .است کرده تشدید را مذکور

 تشـکیل  را شـهر  عمـومی  سـبز  فضـاهاي  درصـد  52

 بـزرگ  و پـارك کوچـک   132 بر مشتمل که دهند می

  اند.شده پراکنده شهر مختلف مناطق در که باشندمی
  

  هاي تبریز مساحت و سرانه کل پارك - )3جدول (
  کل کمبود پارك در سطح شهر  سرانه معیار   سرانه موجود  هاي تبریز پاركمساحت کل   )1390جمعیت (سرشماري 
1494998  6289175  4.10  9  7515325  

  1391مهندسین مشاور نقش محیط، 
  

 ها حدود آن به یافته اختصاص مساحت مجموع
 4.1 برابر مذکور فضاهاي سرانه مترمربع و 6289175

) 1391مترمربع است (مهندسین مشاور نقش محیط، 
 شامل را شهر هاي سبز تفرجگاهیثرترین عرصهؤکه م

 نقش بیشتر موجود سبز فضاهاي سایر شوند.می
 در سبز فضاي بررسی .دارند کالبدي و محیطی زیست
 اکثر در فضا این فقر نشانگر تبریز شهر مختلف مناطق
 دلیل به تبریز 2 منطقه .باشد می تبریز شهر هاي قسمت

را  خوبی نسبتا وضعیت آن، رد گلی ائل پارك قرارگیري
  باشد. مناطق دارا می دیگر به نسبت
 منطقه در سبز فضاهاي و ها پارك فضایی توزیع

 24 دو، منطقه خدماتی محدوده در: تبریز شهر دو
ا ه آن از مورد دو که باشد میموجود  پارك مورد

 و هستند شهري عملکرد داراي) باغی رباغال و یگل ائل(
 اداره تبریز سبز فضاي و ها پارك سازمان توسط

  .شوند می
  

  شهرداري تبریز 2هاي شهري در منطقه  وضعیت پارك -)4جدول (
 ردیف

 2هاي شهري در منطقه  پارك
 اي پارك منطقه اي پارك ناحیه اي پارك محله پارك همسایگی

 مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت  تعداد منطقه
2 9 53300 12 166643 1 31817 2 123389 

  1391 - ها و فضاي سبز شهرداري تبریز مأخذ: سازمان پارك
  

  
  شهرداري تبریز 2هاي شهري در سطح منطقه  پراکنش پارك -)2نقشه (

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 49 بهاردهم/ پانز/شماره مسلسل  ششممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                              8
 

 

 1024515 دو، منطقه هاي پاركکل  مساحت
اي در این منطقه  هاي محله و مساحت پارك مترمربع

 ساحتم با گلی ائل پارك باشد.مربع می متر 166643
 این در شهر فعال پارك بزرگترین عنوان هب و هکتار 61

درصد  5/1در این منطقه نیز فقط . دارد قرار منطقه
ها زیر پوشش فضاي سبز قرار گرفته است که  کاربري

 مترمربع 2/6 تبریز دو منطقه در سبز فضاي سرانه سهم
 موقعیت و شهري مناطق سایر با مقایسه در که باشد می

 شهري عمده هاي آالینده از دور که منطقه جغرافیایی
  .باشد می تر مناسب دارد، قرار

  

  هاي تحقیق یافته
هاي مختلف  ) سازگاري کاربري3نقشه (: سازگاري

اي هاي محله محدوده مورد مطالعه را نسبت به پارك
                       ً              ً دهد که در پنج طیف (کامال  سازگار، نسبتا   نشان می

و ناسازگار) نشان              ً         تفاوت، نسبتا  ناسازگار سازگار، بی
 داده شده است. نقشه نشانگر آنست که بیشتر

هاي مسکونی و آموزشی             ً       ها که اکثرا  کاربري کاربري
اي سازگاري  هاي محله باشند، نسبت به پاركمی

  بیشتري دارند.

  

  
  شهرداري تبریز 2اي در سطح منطقه هاي محله ها نسبت به پارك ): سازگاري کاربري3نقشه (

  

هاي موجود در  سازگاري براي کاربري تحلیل
محدوده مورد مطالعه در جهت بررسی سازگاري با 

اي، با توجه به جدول سازگاري کاربري پارك محله
مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به جدول زیر 

درصد از  4/36نتایج حاصله نشانگر آن است که 
سازگار                           ً اي محدوده مورد مطالعه کامال  هاي محله پارك

ها  درصد از پارك 2/18           ً         درصد نسبتا  سازگار و 4/45
  باشند.     ً            نسبتا  ناسازگار می

  

  هاي مجاور اي منطقه دو شهرداري تبریز با کاربريهاي محله ): میزان سازگاري پارك5جدول (
  درصد  میزان سازگاري نام پارك  ردیف

 زعفرانیه 1

 سهند  2  4/36      ً       کامال  سازگار
 آموزدانش  3
 زیتون 4
 فدك 5

  4/45       ً       نسبتا  سازگار
 نهالستان 6
 طوبی 7
 باباطاهر 8
 ولیعصر 9
 راهنمایی  11  2/18       ً         نسبتا  ناسازگار رجایی شهر 10
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اي هاي محله در جهت تحلیل مطلوبیت پارك
هاي  محدوده مورد مطالعه بر اساس مجاورت با کاربري

به دست آمده  هاي مسکونی، آموزشی و معابر، نقشه
اي در  هاي محله بیانگر مطلوبیت تقریبا باالي پارك

هاي  که پارك باشند. به طوري می 2سطح منطقه 
اي در نزدیکی مطلوب با این سه کاربري قرار  محله

دارد و اکثریت (و نه کل ساکنین) این منطقه به 
  اي دسترسی دارند. هاي محله راحتی به پارك

  
  (نزدیکی) همجواري

کاربري مسکونی به : ري با کاربري مسکونیهمجوا
عنوان  دهنده شهرها به ترین بخش تشکیلعنوان عمده

ترین کاربري شهري  جایگاه اسکان شهروندان مهم
است که امکانات و تسهیالت مختلف زندگی با توجه 

شوند. نزدیکی تجهیزات و  یابی می به آن مکان
تسهیالت مختلف شهري به این کاربري در جهت 

گیرد. در این حقق آسایش افراد انسانی صورت میت
عنوان محلی براي آسایش  پژوهش نیز کاربري پارك به

ها و  و گذران اوقات فراغت و به دور از دغدغه
هاي مختلف زندگی مدرن امروزي در ارتباط  آلودگی

با کاربري مسکونی و در مجاورت آن مورد توجه قرار 
سنجش  یارهايکه یکی از مع گرفته است به طوري

تناسب پارك در این پژوهش نزدیکی به کاربري 
مسکونی در سطح شهر در نظر گرفته شده است. یعنی 

هاي موجود در محدوده مورد مطالعه  هر چقدر پارك
به مراکز مسکونی نزدیک و یا در دل مراکز مسکونی 
باشند تناسب بیشتري دارند. نزدیک بودن و یا دور 

عنوان شرایط مطلوب مکانی  ا بهه بودن از برخی کاربري
اي مورد توجه قرار گرفته است.  کاربري پارك محله

) فواصل کاربري مسکونی را به اطراف آن با 4نقشه (
  .واحد متر نشان داده شده است

  

  
  مسکونی مراکز از فاصله :)4( نقشه

  
بر طبق ماتریس : همجواري با کاربري آموزشی
ها با  همجواري پاركسازگاري مندرج در این مقاله، 

اي سازگار و عنوان پدیده کاربري آموزشی در کل، به
شود. بنابراین مجاورت و نزدیکی مطلوب شناخته می

عنوان یک معیار براي  این دو کاربري به همدیگر به
سنجش تناسب کاربري فضاي سبز در نظر گرفته شده 

این منظور با تهیه نقشه فاصله از کاربري  است. به
این کاربري براي حضور  ی مناطق نزدیک بهآموزش

فضایی  - کاربري پارك امتیاز باالیی را در تحلیل مکانی
این کاربري به خود اختصاص داده است. در شرایط 
وضع موجود، فاصله کاربري آموزشی در سطح منطقه 

  ) نشان داده شده است.5شهرداري تبریز در نقشه ( 2
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  زشیآمو مراکز از فاصله :)5( نقشه

  
بعد از کاربري مسکونی، : همجواري با معابر اصلی

کاربري معابر شهري بیشترین میزان از سطح شهر را 
هاي  نمایند. در واقع عامل همجواري پاركاشغال می

تواند در اي با شبکه ارتباطی مناسب و راحت میمحله
ثیر أبرداري شهروندان از این فضاها ت میزان بهره

شد بنابراین در تحلیل تناسب کاربري سزایی داشته با هب
فضاي سبز در این پژوهش نزدیکی به شبکه معابر 

عنوان معیارسنجش تناسب کاربري پارك  اصلی به
  اي در نظر گرفته شده است.محله

 و اجتمـاعی  عملکـرد  با سبز فضاهاي مناسب توزیع
کـه   گیـرد  صـورت  نحـوي  بـه  باید شهر سطح در روانی

 مکـانی  و زمـانی  فاصـله  تـرین  کوتـاه  در مـردم  اکثریت

شـوند   منـد  بهره وجودشان از هزینه کمترین با و ممکن
  ).204 :1374 سلطانی،   (بهرام

همجواري با کاربري معابر عامل مهمـی در میـزان   
اي بـه   دسترسی و نزدیکی شهروندان بـه پـارك محلـه   

اي هاي محله آید. این معیار در خصوص پاركشمار می
هرداري تبریز نیـز مـورد توجـه    موجود در منطقه دو ش

بوده است. در شرایط وضع موجود فاصله معـابر اصـلی   
) نشان داده 6در سطح محدوده مورد مطالعه در نقشه (

  شده است.

  

  
  .معابر اصلی از : فاصله)6( نقشه
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  گیري نتیجه
هاي شهري و خاصه  با توجه به اهمیت پارك

مقاله اي در زندگی شهرنشینان این  هاي محله پارك
اي با هاي محله صدد بررسی میزان تناسب پارك در

هاي همجوار خود  مکان قرارگیري خود و نیز با کاربري
هاي  برآمده است. و جهت نیل به این هدف از تحلیل

سازگاري و مطلوبیت آنها در یکی از مناطق پرجمعیت 
شهر تبریز برآمده است. به نحوي که جهت  کالن

اي در  هاي موجود محله اركبررسی میزان سازگاري پ
هاي همجوار از  شهرداري تبریز با کاربري 2منطقه 

گیري شده است و نیز جهت جدول سازگاري بهره
اي؛  هاي محله رسیدن به درجه مطلوبیت پارك

همجواري و نیز فاصله سه کاربري مهم شهري، که 
 اي دارندهاي محله ارتباط عملکردي بیشتري با پارك

سکونی، معابر اصلی و نیز کاربري هاي م (کاربري
مورد سنجش  GISهاي  آموزشی) با استفاده از تحلیل

قرار گرفته است و نهایتا این نتیجه حاصل شده است 
اي محدوده مورد  هاي محله درصد از پارك 4/36که 

هاي همجوار خود  مطالعه سازگاري کامل را با کاربري
هاي  پارك دهند و نیز با توجه به کمی فواصلنشان می

الذکر  اي محدوده مورد مطالعه با سه کاربري فوقمحله
             ً                            مطلوبیت نسبتا  باالي مکان این کاربري تثبیت 

  شود. می
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