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مقدمه 
یکی از چالشهایی که بسیاری از شهرها درنتیجة افزایش جمعیت و مصرف زمین با آن مواجهند ،از بین رفتن سیستم
پشتیبان حیات یا شبکة زیرساختهای سبز است .از آنجا که این زیرساختها ارائهدهندة خدمات اکولوژیک متعددی برای
مناطق شهری بهشمار میآیند ،امروزه توجه بسیاری از برنامهریزان شهری را به خود جلب کردهاند (یزدانپناه و همکاران،
 .)026 :8931در دو دهة نخست قرن  ،28متفکران حوزة شهری ،اکولوژی و فناوری با هدف عبور از چالشهای
پیشروی زیرساختها در جهان پساصنعت ،8تعاریف کالسیک زیرساختهای مدرن را بازنگری کردند .همچنین به تحلیل
و نقد ادامة رویکردهای توسعة زیرساختهای مدرن در جهان پس از صنعت پرداختند و تعریف مطلوبی برای این
زیرساختها ارائه دادند .در این میان ،راهکارهای متنوعی پیشنهاد شد .یکی از نخستین پیشنهادها ،ارائة ایدة زیرساخت
سبز از سوی دو برنامهریز حوزة پایداری به نامهای بندیکت 2و مک ماهون 9بود که به اهمیت تفکیک زیرساختهای
طبیعی از زیرساختهای مصنوع و تفاوت در رویکردهای برنامهریزی و توسعه آنها تأکید کردهاند .آنها اصطالح جدید
زیرساخت سبز 1را در برابر اصطالح زیرساخت خاکستری (جادهها ،خطوط ریلی ،سیستمهای فاضالب و غیره) و
زیرساختهای اجتماعی (بیمارستانها ،مدارس و زندانها و غیره که عموماً به زیرساختهای مصنوع برمیگردند) ،ارائه
میدهند (آلهاشمی و همکاران 8936 ،به نقل از .)Benedict and McMahon, 2002: 9
در طول شهریشدن یک شهر ،تغییرات پویا در زیرساختهای سبز بر فرایندهای اکولوژیکی شهری تأثیر بسیاری دارند
( .)Chang et al., 2013: 114زیرساخت سبز اصطالحی است که فراوانی و توزیع ویژگیهای طبیعی (جنگل ،تاالب و غیره)
در منظر را توصیف میکند .همانطور که زیرساختهای مصنوع (مانند جادهها و آب و برق) برای جوامع مدرن ضروری است،
زیرساخت سبز نیز خدمات اکوسیستمی را ارائه میدهد که به همان اندازه برای سالمتی ما الزم است و از دست رفتن آنها
هزینههای پنهانی برای جامعه دارد (Weber et al., 2006: 94؛ یزدانپناه و همکاران .)081 :8931 ،با وجود اینکه شهرها
برای ارائة خدمات پیشرفتة شهری مانند بزرگراهها ،منابع آب و غیره آماده میشوند ،مجموعة گستردهای از مشکالت شهری
روزبهروز بهشکلی فراوان نمایان میشود که عبارتاند از :آلودگی هوا و آب ،رواناب باران ،از دست دادن تنوع زیستی ،رشد
جمعیتی و جزایر گرمایشی شهری که بر محیط شهر تأثیر منفی میگذارند .در عین حال تغییرات اقلیمی بهتدریج تأثیر بیشتری
بر مشکالت دارند ( .)Kwak, 2016: 1زیرساخت سبز بهعنوان راهبرد حفاظت از زمین شناخته شده است که فضای سبز را در
مناطق شهری معرفی میکند .زیرساختهای سبز اجزای مختلفی دارند که میتوانند کیفیت آب آشامیدنی و کیفیت هوا را در
مناطق شهری بهبود بخشند ( ،)Jayasooriya, 2016: 1اما متأسفانه در بیشتر شهرهای کشورهای جهان سوم از جمله در
شهرهای ایران ،این قبیل راهبردها رعایت نمیشود« .در این میان مفهوم عدالت از منظرهای مختلف قابلتأمل است و
مفاهیمی مانند عدالت اجتماعی ،عدالت فضایی ،عدالت جغرافیایی و عدالت محیطی نیز متأثر از چندبعدی بودن این مفهوم
هستند» (کامران و همکاران .)868 :8903 ،از میان گسترههای مفهومی عدالت ،عدالت توزیعی بیشترین سازگاری مفهومی را با
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جغرافیا دارد و بر توزیع برابر فرصتها و منابع در میان افراد یک ملت ،اقشار گوناگون اجتماعی و نواحی مختلف در گسترة ،ملی
جدا از ناهمگنیهای فضایی و فرهنگی آنان اشاره میکند (کاویانیراد .)202 :8906 ،اصطالح خاص عدالت فضایی تا چند دهه
پیش کاربرد عمومی نداشت؛ حتی امروزه جغرافیدانان و برنامهریزان میکوشند از کاربرد صفت فضایی برای جستوجوی عدالت
و دموکراسی در جوامع معاصر جلوگیری کنند .اصوالً فضاییبودن عدالت یا نادیده گرفته میشود یا در مفاهیم مرتبط دیگر مانند
عدالت سرزمینی ،عدالت زیستمحیطی ،بیعدالتی شهرنشینی یا حتی در شهر و جامعه عادل جذب میشود (.)Soja, 2009: 1
در کشور ما گسترش شهرنشینی همواره با کاهش سطوح زیرساخت سبز و حیاتهای سبز شهری مواجه بوده که این امر به
کاهش چشمگیر سرمایههای سبز در نواحی شهری منجر شده است .شهر تبریز نیز از این قائده مستثنا نیست و حتی در این
مورد بیشتر از سایر کالنشهرهای کشور زیان دیده است .کالنشهر تبریز که زمانی میان انبوهی از باغها و فضاهای سبز
طبیعی ادامة حیات میداد ،طی دوران مختلف از سوی مدیران شهری به بهانة توسعة کالبدی شهر و گاهی از سوی عمل
ناآگاهانه خود مردم ،قربانی تغییر کاربریها از فضاهای سبز به سایر کاربریها شده است (تیموری .)1 :8936 ،این شهر که
سریعترین رشد شهری را در شمال غرب کشور دارد (رحیمی ،)886 :8931 ،در حال حاضر یکی از بزرگترین و متنوعترین
شهرهای ایران از نظر جمعیتی ،فعالیت اقتصادی ،صنعت و گزینههای حملونقلی است .در دهههای اخیر این شهر با دنبال
کردن روند روبهرشد خود ،زمینهای کشاورزی و فضاهای سبز اطراف خود را به زیرساختهای خاکستری شهری مانند جاده،
پارکینگ ،ساختمانها و سایر کاربریهای غیرسبز تبدیل کرده است .این تبدیل زمین و تغییر کاربریها به کاهش فضاهای باز
(سبز) موجب شده است که در حال حاضر شهر با مشکل مواجه شود و آیندة آن تهدید شود .از عمدة این مشکالت و تهدیدات
میتوان به وجود جزایر حرارتی ،تراکم زیاد ساختمانی و جمعیت در حاشیههای شهر (بحث حاشیهنشینی شهری) ،آلودگی هوا،
تجمع جریان آبهای سطحی و شیب تند زمین در بخشهایی از مناطق مورد مطالعه (که میتواند زمینهساز وقوع سیل باشد)
اشاره کرد .پژوهش حاضر با دیدی جامعنگر بهعنوان یک ساختار ،به همة متغیرهای مرتبط با توسعة فضایی-مکانی از دیدگاه
عدالت فضایی و نحوة پخشایش زیرساخت سبز موجود در سطح کالنشهر تبریز و همچنین سهم هریک از مناطق دهگانة این
کالنشهر از این زیرساخت حیاتی پرداخته است.

مبانینظری 
زیرساختسبز 

زیرساخت سبز اصطالحی است که از اوایل قرن حاضر بهطور فزایندهای در مباحث حفاظت از زمین و توسعة آن در
سراسر جهان در حال ظهور است (حکیمیان و لک .)10 :8930 ،پیشینة زیرساخت سبز به موضوعات و مصادیقی از فضای
باز مانند سبزراه ،باغشهر و بومشناسی منظر میرسد ،اما تولد و گسترش این مفهوم با عنوان اصلی آن را میتوان در سه
دوره معرفی کرد .دورة اول ،به اکتشاف و شناسایی مفهوم در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن حاضر ( )2881-8330با
انتشار منابعی مانند سند توسعة پایدار در آمریکا و مقالة معروف بندیکت و مک ماهون در سال  2882مربوط است که به
معرفی مفهوم و اصطالح و رواج کاربرد آن در پژوهشها و گزارشهای حرفهای انجامید .دورة دوم ،شامل گسترش و
بسط این مفهوم در اوایل قرن حاضر ( )2888-2886در مباحث ،اسناد سیاستگذاری و پروژههای تحقیقاتی با نگاه ویژه
به سودمندیها و کاربرد زیرساخت سبز در توسعة منطقهای و راهبردی بود .درنهایت ،دورة سوم (از سال  2888تاکنون)
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شامل تثبیت مفهوم زیرساخت سبز در ادبیات ،پژوهشها و دستیابی به اجماعی مشترک دربارة تعریف این مفهوم و
چگونگی توسعه و کاربرد آن ،مانند شکلگیری بدنهای از شواهد تفصیلیتر و معتبرتر است (.)Mell, 2017: 137-140
زیرساخت سبز شامل محیط فیزیکی داخل و بین شهرها و روستاها ،شبکة فضاهای باز ،آبراههها ،باغها ،جنگلها،
راهروهای سبز ،درختان خیابانی و حومههای باز است که منافع اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی را برای مردم و جوامع
محلی به ارمغان میآورد (( )TEP, 2005: 1شکل  )8و شبکهای متصل به فضاهای سبز است که ارزشها و عملکردهای
اکوسیستمهای طبیعی را حفظ و منافع مربوط به جمعیت انسان را فراهم میکند .زیرساخت سبز ،چارچوب زیستمحیطی مورد
نیاز برای پایداری زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی است ( .)Benedict and McMahon, 2002: 12تعدادی از
نویسندگان نیز زیرساخت سبز را بازسازی مفاهیم موجود در زمینة برنامهریزی فضای سبز میدانند (.)Davies et al., 2006:9
در پژوهش حاضر ،زیرساخت سبز ،فضاهای سبز طبیعی و مصنوع (پارکها ،بام سبز ،درختان خیابانی و راهروهای سبز)
را دربرمیگیرد .به عقیدة موریش و براون ،زیرساخت سبز باید به زمینهای برای وجود ،هویت ،حضور و تاریخ جمعی ما
انسانها تبدیل شود .همچنین میتواند فراتر از عملکرد سودمدارانة خود ،کاربردهای وسیعتر فرهنگی ،اجتماعی و بومشناختی
داشته باشد .درواقع زیرساخت سبز باید بهجای هدف صرف سودمدارانه ،اهداف غنابخشی به حس مکان ،پیوند منفعت و
مصلحت عمومی ،ارتقای عملکرد بومشناختی را نیز محقق کند ( .)Moorish and Brown, 2008: 138-154زیرساخت
سبز در کارکرد اصلی خود رویکردی راهبردی برای حفاظت از زمین است و امکان شناسایی و اولویتبندی فرصتهای
حفاظت را بهمنظور برنامهریزی توسعة آتی آن به سمت بهینهسازی استفاده از زمین برای برآوردهکردن نیازهای انسان و
طبیعت فراهم میکند .درواقع این رویکرد را میتوان حفاظت هوشمند (در مقابل اصطالح رشد هوشمند که برای مهار رشد
بیرویة توسعه در آمریکا ظهور کرد) نامید که کارکرد آن تأثیرات بومشناختی و اجتماعی توسعة بیرویة ساختوسازها،
مصرف و تکهتکهکردن زمینهای خالی و باز است (.)Benedict and McMahon, 2006: 7

شکل.9انوا،زیرساختسبزوخاکستریشهری 
منبعDavies et al., 2006:؛نگارندگان 

عدالتفضایی 
8

2

بیعدالتی فضایی در مطالعات جغرافیایی در دهة  8318نمایان شد .جانسون  ،ناکس و کوتس  ،سه جغرافیدان معاصر ،مطالعة
نابرابری را کانون جغرافیای نو میدانند (شکویی .)211 :8938 ،نابرابری فضایی به شرایطی اطالق میشود که واحدهای
1. Junson
2. Nux & Koti
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جغرافیایی در زمینة برخی متغیرها در سطوح متفاوتی قرار دارند ( .)Kunbur, 2005: 2بحث عدالت فضایی در دورة معاصر در
فضای شهری در کل زندگی اجتماعی ،در دورة جنگ سرد بهطور عمده در اروپا اوج گرفت .مجادلة سیاسی میان دو بلوک شرق
چپگرا و غرب راستگرا پس از یک دورة اولیه به مسائل سیاسی و اجتماعی در دهة  8368و  8308و به مسائل شهری و
فضاهای شهری در دهه  8318کشیده شد .اگرچه این مباحث ریشة عمیقتری دارد که به دهههای اواخر قرن نوزدهم
بازمیگردد ،در دهة  8318مسائل اجتماعی مابهازای فضایی در محیطهای شهری و حتی محیط توسعه یافتند و به همین دلیل
جغرافیدانان به همراه جامعهشناسان و اقتصاددانان توجه خاصی به آنها کردند .مسائل و معضلهای شهری در این دهه ،برای
مثال در انگلستان و ایاالتمتحدة آمریکا بهگونهای بود که جغرافیدانانی مانند دیوید هاروی 8و دورین مسی 2به تشریح پیشرفت
و تحولهای شهری برحسب گردش سرمایه در فضاهای شهری و حوزههای محیط توسعهای پرداختند (ملکی .)26 :8902 ،
عدالت فضایی ارتباطدهندة عدالت اجتماعی و فضاست؛ درنتیجه هم عدالت و هم بیعدالتی در فضا نمایان میشود.
عدالت و بیعدالتی فضایی بر جنبههای جغرافیایی یا فضایی عدالت تأکید دارند و شامل توزیع منصفانه و متساوی منابع و
فرصتها در فضای اجتماعی هستند ( .)Soja, 2006: 2عدالت فضایی براساس ایدهای که از عدالت اجتماعی گرفته شده
به این معناست که باید با ساکنان در هر جایی که زندگی میکنند ،رفتار برابری داشت ( .)Tsou et al., 2005: 425به
بیانی دیگر ،عدالت فضایی ،توزیع عادالنه و دموکراتیک منافع و مسئولیتهای اجتماعی در فضا با مقیاسهای مختلف
است .این عدالت با توجه به این نکته که فضا به شکل اجتماعی تولید میشود و فضای تولیدشده به روابط اجتماعی
شکل میدهد ،به تقویت مفهوم عدالت اجتماعی میپردازد (.)Bromberg et al., 2007: 3
در پژوهشهای تجربی دربارة مفهوم عدالت در توزیع خدمات عمومی بر تعیین فاکتورهای علی در توزیع خدمات و
مشخصکردن و اندازهگرفتن اینکه عدالت چیست ،تأکید شده است .برای بعضیها ،عدالت فضایی تنها دسترسی برابر به
خدمات عمومی و اندازه گیری آن براساس معیار فاصله است ( ،)Talen and Anselin, 1998: 595مانند دسترسی به
مدرسه ،امکانات سالمتی یا خدمات فرهنگی .برای عدهای دیگر ،عدالت فضایی شامل انتخاب شغل و انتخاب مؤسسات
آموزشی قابلدسترس است ( .)Tsou et al., 2005: 425در عدالت فضایی با دو رویکرد اصلی توزیع فضایی و
فرایندهای تصمیمسازی روبهرو هستیم (مارکوس و همکاران8932 ،؛ Soja, 2009؛  .)Dufaux et al., 2009رویکرد
اول بر پایة پرسشهایی دربارة توزیع فضایی یا توزیع فضایی -اجتماعی و تالش برای دستیابی به توزیع برابر جغرافیایی
براساس نیازها و خواست شهروندان شکل گرفته است؛ مانند دسترسی به خدمات شهری ،فرصتهای شغلی ،دسترسی به
مراقبتهای بهداشتی ،کیفیت هوای خوب و غیره ،اما رویکرد دوم بر فرایندهای تصمیمسازی تأکید دارد و بازنمودهای
فضایی ،مکانی ،هویتی و اعمال اجتماعی را شامل میشود؛ مانند رویکردهای تبعیضآمیز در شکلدهی به فضای شهری.
به بیان دیگر ،عدالت فضایی هم میتواند محصول و هم فرایند باشد .عدالت فضایی محصولگرا در قالب الگوهای
توزیعی که به خودی خود عادالنه /ناعادالنه هستند ،در حوزههای جغرافیایی معنا مییابد .عدالت فضایی فرایندی نیز
بهعنوان فرایندهای شکلدهنده به فضا بررسی میشود (.)Dufaux et al., 2009; Soja, 2009; Fainstein, 2014

1. Deywid Harvey
2. Dorin Messi
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همانطور که بیان شد ،عدالت فضایی توزیع برابر منافع ،امکانات و خدمات عمومی در فضای شهری است .یکی از این
امکانات و خدمات ،زیرساختهای سبز شهری است که منافع بیشماری برای شهروندان دارد؛ از جمله محافظت هوشمند
زمین ،جانشینی در مقابل جزایر حرارتی شهری ،کاهش خطر وقوع سیل ،بهبود کیفیت هوا ،ارتقادهنده و پیونددهندة
محیطهای طبیعی و مصنوع ،غنابخشی به حس مکانی ،پیونددهندة مصلحت و منفعت عمومی و ارتقای عملکرد بومشناختی
(حکیمیان و لک .)68-68 :8930 ،بیعدالتی فضایی در توزیع زیرساختهای سبز شهری میتواند مناطقی از شهر و بهدنبال
آن عدهای از شهروندان را از این موهبت و منافع بیشمارش محروم کند و موجب افت وضعیت زیستمحیطی ،آسیبپذیری
اکوسیستم شهری و تخریب اکولوژیکی شهر شود .متریکهای سیمای سرزمین با تواناییهای بالقوة خود در ارزیابی روند
تغییرات کاربری ،تشریح کمی ساختار سیمای سرزمین ،تعیین فروافت وضعیت کلی محیطزیست ،تعیین وضعیت
آسیبپذیری اکوسیستم و تغییرات آن (سلمان ماهینی ،)06 :8900 ،همچنین توانایی در کمیکردن ویژگیهای مکانی خاص
لکهها ،کالسها یا موزاییکهای کل سرزمین ( )McGarigal, et al., 2002میتواند به بهترین نحو ممکن ویژگیهای
ترکیب و توزیع فضای سبز را نشان دهد؛ از اینرو در این پژوهش به بررسی توزیع فضایی زیرساخت سبز شهری مناطق
دهگانة کالنشهر تبریز با استفاده از متریکهای سیمای سرزمین پرداخته شده است.

پیشینةپژوهش 
مطالعات مختلفی دربارة زیرساخت سبز شهری و عدالت فضایی صورت گرفته است که در جدول  8به تعدادی از آنها
اشاره شده است.
جدول.9مطالعاتداخلیوخارجیدربارةموضو،پژوهشحاضر 
نویسندگان(سال) 
یزدانپناه و همکاران ()8931

محمودزاده و همکاران ()8936
علیزاده زنوزی و همکاران
()8931
ولج و همکاران)2881( 8

میرو و نیوئل ()2881

گاشو و گبره اگزیابهر ()2880

عنوان 
ارزیابی زیرساختهای سبز
شهری بهمنظور اصالح تدریجی
آنها در سیمای سرزمین تهران
تحلیل توزیع فضای سبز شهری
با رویکرد عدالت فضایی (مطالعة
موردی :شهر اردبیل)

روش 
تجزیه و تحلیل ساختار اکولوژیک در
مقیاس سرزمین و نرمافزار Fragstats

مدل  AHPو فرایندهای وزندهی در
نرمافزار  Expert Choiceو
استانداردسازی الیهها با استفاده از
نرمافزارIDRISI

نتیجه 
مشکالت اصلی شبکة زیرساختهای سبز در تهران ،توزیع نامناسب
آنها ،پیوستگی آنها در ماتریس شهری و پایداری کم و روبهافول آنها
در بافت شهری است.
بین پراکنش فضای سبز شهر اردبیل و توزیع جمعیت رابطهای وجود
ندارد و تحلیل شاخص سرانة فضای سبز مؤید رقم بسیار اندک این
سرانه است.

ارزیابی و تحلیل فضایی میزان
دسترسی به فضای سبز شهری
زنجان با رویکرد عدالت فضایی
فضای سبز شهری ،سالمت
عمومی و عدالت زیست محیطی:
چالش های ایجاد شهر های
نسبتا سبز
برنامهریزی فضایی برای
زیرساختهای سبز چندمنظوره:
رشد تابآور در دیترویت

مدل برنامهریزی فضای سبز ( )GISPبا
رویکرد چندمعیارة مبتنی بر سیستم
اطالعات جغرافیایی

زیرساخت سبز مناسب در منطقة مورد مطالعه وجود ندارد.

روند روبهرشد مناطق شهری در
استفاده از زمین و تغییر زیرساخت
سبز در دو شهر اتیوپی :بحیردار و
هاوسا

نرمافزار Erdas Imagineو سیستم
اطالعات جغرافیایی برای کالسبندی
با پنج کالس  2 LULCCبرای تجزیه و
تحلیل اهداف

نگرانی فزایندهای دربارة زیرساخت سبز شهرها وجود دارد؛ بنابراین
سیاستگذاران و ذینفعان باید دربارة کاربری اراضی فعلی و آتی تصمیم
بگیرند .هدف فرایندهای سیاستگذاری تغییرات کاربری اراضی ،باید
متعادلکردن زیرساخت سبز و دیگر کاربریهای اراضی در راستای
توسعة پایدار شهری باشد؛ زیرا تغییرات کاربری اراضی تأثیرات مهمی بر
سیستم زیرساخت سبز شهری دارد.

مدلهای نزدیکترین همسایه و ابزار
تحلیل لکههای داغ
مدل برنامهریزی فضای سبز ()GISP

توزیع کاربریهای فضای سبز شهری در مناطق شهر زنجان بهصورت
متعادل توزیع نشده است و پراکنش فضایی کاربریهای فضای سبز
شهری در همة نواحی از الگوی خوشهای پیروی میکند.
زیرساخت سبز مناسب در مناطقی با اولویت اول (دیترویت) وجود ندارد.
جز بهبود جزیرة حرارتی ،بهبود کیفیت هوا یا افزایش ارتباط زیستگاه
میتوان این مقوله را در مکانهایی توسعه داد که همزمان آبهای
باران ،جزیرة حرارتی شهر و آلودگی هوا در آنها وجود دارد.

1. Wolcha et al
2. Land Use/Land Cover Change
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روشها 

موادو
معرفیمنطقةموردمطالعه 

کالنشهر تبریز با وسعتی حدود  21.168هکتار در  90درجه و  8دقیقه تا  90درجه و  0دقیقة عرض شمالی و  10درجه و 6
دقیقه تا  10درجه و  22دقیقه طول شرقی واقع شده است (شکل  .)2متوسط ارتفاع شهر حدود  8108متر از سطح دریاهای
آزاد برآورد شده است (مهندسان مشاور نقش محیط (الف) .)8 :8938 ،براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال
 ،8936جمعیت شهر تبریز  8.660.039نفر بوده است که از این تعداد  083.698نفر مرد و  089.600نفر زن هستند .بر پایة
آخرین تقسیمهای اداری ،شهر تبریز از  88منطقة شهرداری تشکیل شده است .تراکم خالص جمعیتی در مناطق این شهر
بیانگر تراکم بیشتر منطقة  168( 88نفر در هکتار) در مقایسه با سایر مناطق است؛ درحالیکه کمترین تراکم خالص جمعیتی
در منطقة  3بوده که معادل  819نفر در هکتار است (مهندسان مشاور نقش محیط (ب) .)82 :8938 ،فضای سبز موجود در
شهر تبریز در چند سال گذشته در مجموع مقیاسهای درون و برونشهری  9هزار هکتار است که از این میزان سرانة
اختصاصیافته برای هر فرد  89مترمربع است ،اما در مقیاس درونشهری  9/9مترمربع است که تا میزان استاندارد آن که
 82-1مترمربع است ،شکاف عمیقی وجود دارد .ضریب پراکندگی فضای سبز در شهر تبریز  8/10و حاکی از نامتعادلبودن
پراکندگی فضاهای سبز موجود در سطح شهر است؛ بهطوریکه منطقة  88برخوردارترین منطقه و مناطق  9 ،1 ،0و 6
کمبرخوردارترین مناطق هستند (مبارکی و همکاران .)22-81 :8930 ،در این پژوهش ،دلیل زونبندی محدوده براساس
نواحی شهرداری ،ارائة نحوة تغییرات در محدودة هر منطقة شهرداری ،بررسی عدالت فضایی در دسترسی به فضای سبز و
ارائة برنامة توسعة آتی در قالب ایجاد شبکههای اکولوژیک موجود در نواحی شهرداری بوده است؛ از اینرو در پژوهش
حاضر ،به بررسی توزیع فضایی زیرساخت شهری تبریز با رویکرد عدالت فضایی پرداخته شده است.

شکل.2موقعیتمنطقةموردمطالعه 
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روشپژوهش 
پژوهش حاضر با هدف بررسی تناسب زیرساخت سبز شهر تبریز (تناسب فضایی-مکانی) صورت گرفته است .تناسب
فضایی-مکانی فرایندی است که مکان مناسب را در پهنة تعیینشده برای کاربری خاص تعیین میکند ( Hopkins, 1977:

 .)386-400تحلیل تناسب زمین به فرایند تعیین سازگاری ،قابلیت و شایستگی بخشی از زمین برای کاربری معین و
تعریفشده اطالق میشود و به عبارت دیگر فرایندی بهمنظور تعیین شایستگی منبع زمین برای تعداد خاصی از کاربریها و
تعیین سطح تناسب آن است ( .)Manlun, 2003: 21بهمنظور تعیین مطلوبترین مسیر توسعة آتی ،ضروری است تناسب
برای کاربریهای متنوع با هدف رشد در مسیر مناسبترین مکانها مطالعه شود .این تحلیل ،روشی مهم برای
برنامهریزیهای اکولوژیکی است .تناسب زمین با توجه به ویژگیهای هیدرولوژی ،جغرافیا ،توپوگرافی ،زمینشناسی،
زیستشناسی ،اجتماعی و غیره تعیین میشود ( .)AL Shalabi et al., 2006: 2به همین منظور در مرحلة اول ،عوامل
مؤثر در تناسب زیرساخت سبز شهر (سه معیار محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و پانزده زیرمعیار) با استفاده از منابع کتابخانهای،
اسنادی ،الکترونیکی ،بررسیها و مشاهدات میدانی شناسایی شد .همچنین پرسشنامههایی متناسب با آن تهیه شد و در اختیار
متخصصان قرار گرفت .نمونهگیری در این پژوهش بهکمک روش گلوله برفی انجام شد؛ به این صورت که پژوهشگران،
تعدادی از متخصصان شهری آشنا به شهر تبریز را شناسایی کردند و پس از توضیح دربارة هدف پژوهش و جلب رضایت
شفاهی ،از آنان درخواست کردند که دیگر متخصصان شهری را معرفی کنند .از این متخصصان نیز درخواست شد تا همین
زنجیره را ادامه دهند تا متخصصان شهری بیشتری وارد مطالعه شود .بدینترتیب با استفاده از این روش 16 ،کارشناس در
این حوزه شناسایی شدند .همچنین براساس مصاحبههای شفاهی و توزیع پرسشنامه 98 ،نمونه در مقیاس عملکردی
برنامهریزی شهری و شهرسازی در کالنشهر تبریز شناسایی شد .روایی پرسشنامهها نیز با استفاده از اعتبار محتوا از سوی
متخصصان امر بهدست آمد .همچنین پایایی پرسشنامهها بهکمک آلفای کرونباخ  8/00تعیین شد که گویای هماهنگی و
پایایی باالی دادههاست .الزم به ذکر است که در انجام تحلیل شبکه ضریب ناسازگاری ( )ciبایستی کمتر از  8/8باشد در
غیر اینصورت پرسشنامه غیر قابل قبول بوده و بایستی تکرار شود .در این پژوهش حدود  16پرسشنامه توزیع شد که از این
میان ،از  98پرسشنامه که  ciآنها کمتر از یکدهم بود ،استفاده و از  86مورد دیگر که بیشتر از یکدهم بودند ،صرفنظر
شد .درنهایت بهمنظور مقایسههای زوجی و تعیین وزن نهایی معیارها و زیرمعیارها ،اطالعات پرسشنامهای وارد نرمافزار
 Super Decisionشد .سپس وزنهای بهدستآمده در الیههای فازیشدة مربوط در محیط  Arc Mapاعمال شدند و از
رویهمگذاری آنها نقشة نهایی تناسب زیرساخت سبز شهری تبریز بهدست آمد.
روشتحلیلشبکةفازی( )9ANP Fuzzy

«فرایند تجزیه و تحلیل شبکهای ،یکی از تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره است که بوسیله ساعتی بهمنظور ارائة
راهحل برای آن دسته از مسائل تصمیمگیری چندمعیاره که روابط و همبستگی متقابل در میان سطوح تصمیمگیری
(هدف ،معیارهای تصمیمگیری و زیرمعیارهای آن ،آلترناتیوها) وجود دارد ،ارائه شده است» (فارسیجانی و همکاران،
 .)803 :8903فرایند تجزیه و تحلیل شبکهای درواقع یک بسط از تکنیک برنامهریزی سلسلهمراتبی ( )AHPاست .در
1. Analytical Network Process

کهای...
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 ANPاندازهگیری مقادیر اهمیت نسبی بهکمک مقایسههای زوجی و طیف  8تا  3صورت میگیرد ( Buyukyazıcı and

.)Sucu, 2003: 65-73
«فرایند تحلیل شبکهای در مقایسه با فرایند تحلیل سلسلهمراتبی قادر است روابط درونی سطوح تصمیم و شاخصها
را با بهدستآوردن وزنهای مرکب ،بهکمک تشکیل ابرماتریس اداره کند .منظور از ابرماتریس در فرایند تحلیل شبکهای،
ماتریس جزءبندیشدهای است که هر زیرماتریس آن ،از مجموعة روابط میان دو عنصر یا خوشه در ساختار شبکهای به
وجود آمده است» (عشورنژاد و همکاران .)0 :8938 ،در سوپرماتریس ،در هنگام واردکردن مقایسههای زوجی انجام شده
میان عناصر سطوح تصمیمگیری ،این حالت رخ میدهد که جمع ستونها بیشتر از  8شود .این فرم سوپرماتریس را
سوپرماتریس غیروزنی 8میگویند .این سوپرماتریس باید به سوپرماتریسی که جمع ستونهای آن واحد است و به آن
سوپرماتریس تصادفی 2میگویند ،تبدیل شود تا بتوان در مراحل بعد اولویتهای حدی را از طریق سوپرماتریس حدی

9

محاسبه کرد؛ بنابراین باید در گام بعد وزن هر خوشه را که با مقایسههای زوجی میان خوشهها بهدست میآید ،در وزن
عناصر آن خوشه ضرب کرد تا اولویت یک عنصر در مجموعة کل خوشهها بهدست بیاید .چنین سوپرماتریسی را که پس
از انجام عملیات فوق بهدست میآید ،سوپرماتریس وزنی 1مینامند ( .)Asan and Soyer, 2009الزمة استفاده از روش
تحلیل شبکهای داشتن شناخت کافی از هدف و محیط تصمیمگیری و همة عناصر تصمیمگیری از سوی تصمیمگیرنده
است .این شناخت از آنجا الزم است که تصمیمگیرنده بتواند همة مالکهای مؤثر در تصمیم را تعیین کند و پس از
تعیین تأثیر آنها بر یکدیگر واقعیترین حالت از شبکه را رسم کند .مقایسههای زوجی باید اولویت واقعی عناصر به
یکدیگر را نشان دهند ،اما از آنجا که این شناخت کافی از سیستم همیشه موجود نیست و تصمیمگیرنده نمیتواند در
حالت کلی با اطمینان کامل در مقایسههای زوجی قضاوت کند ،برای رفع این مشکل مدل تحلیل شبکهای توسعه داده
میشود .راهحل طبیعی برای مقایسهها در حالتهای عدم قطعیت ،استفاده از مقایسههای فاصلهای یا فازی است که
حالتهای ابهام در مقایسه را مدلسازی میکند .اعداد فازی رویکردی نوین به تئوری مجموعههاست که اولین بار
پروفسور لطفیزاده آن را ارائه کرد .بهکمک این اعداد میتوان در حالتهایی که برای بیان موضوع خاصی ،قطعیت وجود
ندارد ،آن را با استفاده از مجموعهای پیوسته و محدود از اعداد بیان کرد .هنگام مقایسة دو مالک برای بیان مقدار
غیردقیق میتوان از دو مقدار بهعنوان مقادیر کمینه و بیشینة ممکن بهصورت فازی استفاده کرد (رزمی و همکاران،
 .)318 :8901در منطق فازی مسئلة قطعیت موجود در منطق بولین وجود ندارد و هر الیه در مقیاسی بین صفر و یک
درجهبندی میشود .در این مقیاس ،اعداد بزرگتر مطلوبیت بیشتری خواهند داشت؛ یعنی عدد  8بیشترین مطلوبیت را
دارد و عدد صفر هیچ مطلوبیتی ندارد و طیفی از رنگها بین این دو عدد قرار میگیرد (.)Malczewski, 1999: 47
عالوهبر مسئلة انتخاب مقیاس برای تهیة نقشههای فازی ،باید نوع تابع فازی را نیز بررسی و تابع مناسبتر را برای معیار
مورد نظر انتخاب کرد .از جمله توابع مشهور میتوان از توابع  Fuzzy Membershipو  Fuzzy Overlayنام برد.

1. Stochastic Supermatrix
2. Limiting Priorities
3. Limiting Supermatrix
4. Weighted Supermatrix
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استفاده از متریکهای سیمای سرزمین در ارزیابی روند تغییرات کاربری ،توانایی برای تشریح کمی ساختار سیمای
سرزمین ،پیششرط مطالعة عملکرد و تغییر ساختار در سیمای سرزمین است .همچنین متریکهای مختلفی برای نیل به
هدف ،در اکولوژی سیمای سرزمین استفاده میشود ( .)McGarigal et al., 2002از متریکهای سیمای سرزمین
میتوان در تعیین فروافت وضعیت کلی محیطزیست در اثر توسعة انسانی استفاده کرد .بهطورکلی رابطة این معیارها با
کارکرد اکوسیستمها پذیرفته شده است (سلمان ماهینی 8900 ،به نقل از

;Lindenmayer et al., 2000

)Tischendorf, 2001؛ از اینرو مطالعة این متریکها عالوهبر تعیین تغییر مستقیم آنها در واکنش به توسعة مدنظر
میتواند برآوردهایی کلی از نظر تغییرات کارکرد اکوسیستمها را نیز بهعمل آورد (سلمان ماهینی.)03 :8900 ،
از مطالعة متریکهای سیمای سرزمین بهطور مستقیم میتوان در آسیبپذیری اکوسیستم و نیز تغییراتی که در آن
ایجاد شده است بهصورت اعداد کمیشده نتیجهگیری کرد .در این پژوهش ،برای داشتن دیدی جامع از نرخ
 Fargmentationدر فضای سبز ،نشاندادن میزان دسترسی به فضای سبز و نحوة تکهتکهشدگی آن در طول توسعة
تبریز از لنداسکیپ اکولوژی استفاده شده است .از آنجا که متغیرهای مؤثر برای تحلیل تناسب زیرساخت سبز در
کالنشهر تبریز از متغیرهایی با مقیاس اندازهگیری متفاوت بهره میبرد ،برای بیوزنکردن این متغیرها و محاسبة میزان
تناسب اراضی بهمنظور گسترش فضای سبز آتی کالنشهر تبریز از روش تحلیل شبکه استفاده شد که از نظر
روششناختی ارتباطی ندارند .در پژوهش حاضر ،برای تهیة نقشة کاربری اراضی از تصاویر ماهوارهای لندست  0سنجندة
 OLSسالهای  2880 ،2880و نرمافزار  ENVIاستفاده شد (شکلهای  9و  .)1همچنین میزان درصد هر کاربری از
سیمای سرزمین با توجه به تصاویر ماهوارهای در جدول  2مشخص شد؛ بدینترتیب که برای تهیة نقشه کاربری اراضی
سالهای  2880و  ،2880ابتدا دادههای ماهوارهای از سایت سازمان زمینشناسی آمریکا دانلود شد و پس از پیشپردازش
و تجمیع باندها ،در نرمافزار  Envi 4.3قرار گرفت .بهمنظور کالسبندی کاربری اراضی ،هفت کالس عمده (اراضی
باغی ،اراضی بایر ،زیرساخت سبز ،اراضی ساختهشده ،مناطق صنعتی ،مناطق آبی و ارضی زراعی) انتخاب و بهکمک مسیر
 Toolsو انتخاب دستور  ROIنمونههای تعلیمی برای تهیة نقشة کاربری اراضی تعریف شد .با توجه به کارایی مدل
الگوریتم شبکة مصنوعی 8از مسیر  Supervised ،Classificationو  Neural Netشبکة ماتریس با  RMSزیر 8/8
آموزش داده شد .همچنین با توجه به خروجی مطلوب نقشة کاربری و تفکیکپذیری آنها با خطای زیر  8/89خروجی
مورد نظر برای محاسبة مساحت کاربریها به بردار تبدیل شد .سپس از نرمافزار  Fragstatبرای استخراج سنجههای
سیمای سرزمین در سطح کالس استفاده شد Fragstat .یک برنامة آنالیز الگوی مکانی برای کار با نقشههاست که
بهآسانی گسترش مکانی و ترکیب فضایی لکههای درون منظر را محاسبه میکند (یوسفی و همکاران .)11 :8939 ،از
آنجا که عملکردهای واحدهای طبیعی در داخل مناطق شهری به ترکیب و توزیع آنها بستگی دارد ،سنجههای سیمای
سرزمین ابزار بسیار مناسبی برای بیان الگوی موزاییک فضاهای سبز شهری و تغییرات آن دربارة فرایندهای شهرنشینی و
تحت تأثیر بشر بوده است .با استفاده از این سنجهها میتوان اثر فرایندهای مذکور را بر ویژگیهای اکولوژیکی
1. Artificial Neural Network

کهای...
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محیطزیست تفسیر کرد .همچنین طبقهبندی اولیه از سیمای سرزمین را بهدست آورد و از آنها در تصمیمگیریهای
مرتبط با رشد شهر ،توزیع کاربریها و برنامهریزی توسعة فضای سبز شهری بهره برد ( Botequilha and Ahren,

 .)2002این سنجهها بهمنظور نزدیککردن زبان برنامهریزان شهری و اکولوژیستها اهمیت دارند؛ درواقع سنجهها
شاخصهایی هستند که ویژگی شکلی ،هندسی و ماهیت پراکنش و توزیع اجزای ساختاری سیمای سرزمین را قابلتعریف
و مقایسة کمی با عدد و رقم میکنند (.)Lausch and Herzog, 2002
در مجموع پنج سنجه بهدلیل توانایی آنها در تفسیر ،ترکیب و توزیع فضایی عناصر ساختاری بهمنظور کمیسازی
سیمای سرزمین اندازهگیری شدند که ویژگیهای برخی از آنها براساس جدول  9آمده است .منظور از توانایی سنجه یا
شاخص ،میزان شرکت یک عامل در مطلوبیت نهایی یک کاربری خاص است .مهمترین فاکتور در انتخاب سنجهها،
دیدگاه متناسبسازی گسترش فضای سبز براساس شبکههای اکولوژیک و مفهوم تکهتکهشدگی زمین 8بوده است .شکل
 6ساختار شبکهای در محیط نرمافزار  Super Decisionو شکل  0روند کلی پژوهش را نشان میدهند.

سالهای(2118سمتراست)و(2198سمتچپ) 
شکل9و.4نقشةکاربریاراضیتبریزدر 
سالهای2118و2198
ماهوارهای 

جدول.2میزاندرصدهرکاربریازسیمایسرزمینباتوجهبهتصاویر

سال 2118
نامکاربری
باغ
بایر
زیرساخت سبز
ساختهشده
صنایع
آب
زراعت

سال 2198
درصد
3/01
68/06
8/31
22/83
1/03
8/89
3/10

نامکاربری
باغ
بایر
زیرساخت سبز
ساخته شده
صنایع
آب
زراعت

درصد
1/36
19/16
2/21
20/63
0/20
8/80
89/83

1. Fragmentation
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یکهایمورداستفادهدرپژوهش 
ویژگیهایمتر 

جدول.9
ناممتریک 

معادلفارسی 

متریک 

CAP

Class Area
Proportion

نسبت مساحت هر
لکه

NP

Number of patches

تعداد لکه

PD

Patch Density

تراکم لکه

LPI

Largest Patch Index

شاخص بزرگترین
لکه

PLAND

Percentage of
Landscape

درصد از سیما

توضیحات 
این متریک نسبت مساحت طبقه را در سیمای سرزمین محاسبه میکند .واحد آن
درصد است و برای تشخیص ماتریس سیمای سرزمین و بهمنظور تشخیص بزرگترین
لکهها در سیمای سرزمین استفاده میشود (یوسفی و همکاران .)10 :8939 ،این
متریک در بسیاری موارد مانند تحلیل تغییرات کاربری یا پوشش زمین ،برنامهریزی
حفاظت از منابع طبیعی یا برنامهریزی استراتژیک سیمای سرزمین کاربرد دارد
(یزدانپناه و همکاران.)080 :8931 ،
تعداد لکهها را در سطح کالس یا سیمای سرزمین کمی میکند و نشان میدهد اگر
تعداد لکه زیاد باشد ،آن طبقه یا نوع لکه خیلی خرد شده است (بیهمتای طوسی و
همکاران 8932 ،به نقل از.)O’Neill et al., 1988: 153-162
این متریک بیانگر تعداد لکههای یک کاربری یا پوشش خاص در واحد سطح (هر
هکتار از منطقه) است .این متریک برای شناسایی فرایندهایی مانند خرددانگی بهکار
میرود .در این فرایند ،لکههای بزرگ پیوسته به لکههای کوچکتر منقطع تبدیل
میشوند؛ از اینرو متریک تراکم لکه میتواند اطالعاتی دربارة این فرایند ارائه دهد
(یزدانپناه و همکاران.)080 :8931 ،
نمایة بزرگترین لکه برابر مساحت بزرگترین لکه در سیمای سرزمین تقسیم بر کل
مساحت سیمای سرزمین ضرب در  888برای تبدیل به درصد است .به عبارت دیگر
این نمایه درصدی از سیمای سرزمین را نشان میدهد که بزرگترین لکه را شامل
میشود .وقتی مساحت بزرگترین لکه بسیار کوچک باشد ،این مقدار به صفر نزدیک
میشود و وقتی کل سیمای سرزمین فقط از یک نوع سیمای سرزمین پوشیده باشد،
این نمایه برابر  8است (بیهمتای طوسی و همکاران 8932 ،به نقل از McGarigal et
)al., 1995
درصد مساحت اشغالشده از سیمای سرزمین که توسط یک کالس اشغال شده است
(میرسنجری و محمدیاری.)01 :8930 ،

شکل.3ساختارشبکةمدل 

کهای...
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)(ANP Fuzzy

-1
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-2
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-3
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-4
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)
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)(Arc GIS
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999

-6

-7
-8
-9

Fragstats

شکل.6روندکلیپژوهش 

یافتهها 


زیرساخت سبز شهری (فضای سبز) از جمله کاربریهای اساسی است که میزان و مساحت آنها در تناسب با جمعیت
شهر ،یکی از اصول اولیة رسیدن به عدالت فضایی است .کالنشهر تبریز دارای زیرساخت سبز کلی به مساحت
 8.329.626و سرانة  8/21مترمربع برای هر نفر است (جدول )1؛ درحالیکه وزارت مسکن و شهرسازی سرانة  1تا 82
مترمربع را برای هر شهروند درنظر گرفته است .در ادامه ،کالنشهر تبریز از این حیث به تفکیک مناطق بررسی میشود.
کالنشهرتبریز 
جدول.4سرانةزیرساختسبز 

محدودةمورد
مطالعه 
کالنشهر تبریز

مساحتکل

مساحت
شهربه

جمعیتکل 

هکتار 
21168

8.660.039

زیرساختسبز
(بهمترمربع) 
8.329.626

سرانه 
(مترمربع) 
8/21

سطحمطلوب 
88.388.068

کمبودسطح 
0.301.920
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در ادامه ،با توجه به جدول  ،6منطقة  3با میزان مساحت سبز  29.033مترمربع و سرانة  91/18مترمربع زیرساخت
سبز برای هر نفر ،در رتبة اول قرار دارد .همچنین در این منطقه از نظر مقدار زیرساخت سبز کمبودی وجود ندارد .منطقة
 0با میزان مساحت سبز  982.988مترمربع و سرانة  9/86مترمربع زیرساخت سبز در رتبة دوم ،منطقة  6با مساحت سبز
 293.111مترمربع و سرانة  8/3در رتبة سوم ،منطقة  2با مساحت سبز  988.069مترمربع و سرانة  8/69در رتبة چهارم،
منطقة  8با مساحت سبز  201.008مترمربع و سرانة  8/98در رتبة پنجم ،منطقة  1با مساحت سبز  931.669مترمربع و
سرانة  8/20در رتبة ششم ،منطقة  1با مساحت سبز  820.211مترمربع و سرانة  8/02در رتبة هفتم ،منطقة  0با مساحت
سبز  29.621مترمربع و سرانة  8/08در رتبة هشتم و مناطق  9و  3با مساحت سبز  886.820و  29.033مترمربع و سرانة
 8/68در رتبة آخر قرار دارند .از این میان ،مناطق  9و  3شهر تبریز از نظر زیرساخت سبز بیشترین کمبود را دارند.
کالنشهرتبریزبهتفکیکمناطق
جدول.3سرانةزیرساختسبز 

محدودةمورد
مطالعه 
8
2
9
1
6
0
1
0
3
88

مساحتکل
مساحت 

جمعیت 

زیرساختسبز

8618
2808
2106
2618
9869
1280
2032
900
089
8868

280.011
830.681
223.111
986.809
820.821
30.388
866.012
23.901
091
801.360

(مترمربع) 
201.008
988.069
886.820
931.669
293.111
982.988
820.211
29.621
29.033
31.003

سرانه 
(مترمربع) 
8/98
8/69
8/68
8/20
8/3
9/86
8/02
8/08
91/18
8/68

سطحمطلوب  کمبودسطح 
8.698.623
8.916.613
8.080.980
2.280.208
002.000
032.918
8.838.881
286.000
1190
8.986.180

8.212.010
8.819.030
8.138.838
8.080.120
019.931
908.818
302.061
802.808
-83108
8.228.891

در این پژوهش ،بهمنظور پهنهبندی زیرساخت سبز شهری در منطقة مورد مطالعه ،از پانزده عامل تأثیرگذار استفاده
شد :ارتفاع ،لیتولوژی ،شیب زمین ،جهت شیب ،آسایش ،فاصله از کاربری مسکونی ،فاصله از کاربری آموزشی ،فاصله از
معابر اصلی (زمان رسیدن) ،فاصله از تأسیسات و تجهیزات شهری (تسهیل در آبیاری و سرویسدهی) ،تراکم جمعیت ،بعد
خانوار ،امنیت اجتماعی (دسترسی برای برقراری امنیت و اسکان موقت) ،پراکنش زیرساخت سبز ،ارزش زمین و درآمد.
بهمنظور ارزیابی تناسب زیرساخت سبز شهری با رویکرد عدالت فضایی با مدل تحلیل شبکة فازی باید هریک از الیهها
را فازی کرد که فازیسازی الیهها در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی انجام شد .شکل  1نقشههای مربوط به
زیرمعیارها و شکل  0نقشههای مربوط به معیارهای پژوهش را نشان میدهند.

کهای...
محمودزادهوهمکاران:بررسیتناسبزیرساختسبزشهریبارویکردعدالتفضاییبااستفادهازمتری 
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فازیشدةلیتولوژی،ارتفا،،جهتشیب،شیب،کاربریمسکونی،آسایش،
نقشههایالیة 

بهترتیبازراستبهچپ:
شکل .2

تأسیساتوتجهیزات،کاربریآموزشی،تراکمجمعیت،فاصلهازمعابراصلی،امنیتاجتماعی،بعدخانوار،ارزشزمین،پراکنش
زیرساختسبزودرآمد 

کهای...
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شاخصهایمحیطی،اقتصادیواجتماعی 

یشدة
نقشههایهمپوشان 

بهترتیبازراستبهچپ
شکل .8


بهمنظور وزندهی و اولویتبندی معیارها و زیرمعیارها به روش تحلیل شبکة فازی ،ابتدا هدف پژوهش که بررسی
تناسب زیرساخت شهری با رویکرد عدالت فضایی است ،در باالترین سطح نمودار تصمیمگیری قرار میگیرد .در سطح
بعدی ،معیارها که شامل معیار محیطی ،اجتماعی و اقتصادی هستند ،در آخرین سطح زیرمعیارها که همان پانزده مورد
ذکرشده است ،قرار میگیرند .براساس نظر کارشناسان ،وزندهی هریک از معیارها و زیرمعیارها انجام شده است .پس از
وزندهی و انجام محاسبهها در نرمافزار  Super Decisionوزنهای نهایی بهدست آمد .در تناسب زیرساخت سبز شهری
بیشترین وزن به معیار محیطی و کمترین وزن به معیار اقتصادی تعلق دارد .در زیرمعیارها نیز بیشترین ضریب اهمیت در
معیار محیطی به زیرمعیار فاصله از مراکز مسکونی ،در معیار اجتماعی به زیرمعیار تراکم جمعیت و در معیار اقتصادی به
زیرمعیار درآمد اختصاص یافته است (جدول .)0
مؤلفهها 

نتیجة

پس از اینکه الیههای نهایی معیارها استخراج شد ،الیههای خروجی با استفاده از  Weighted Sumبا هم تلفیق شدند.
همچنین نقشة نهایی مطلوبیت زیرساخت سبز کالنشهر تبریز بهدست آمد که نتیجة آن در شکل  3آمده و درجة
مطلوبیت آن از کامالً مناسب تا کامالً نامناسب در جدول  1قابلمشاهده است.
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جدول.6ضریباهمیتمعیارهاوزیرمعیارها 
معیارها 

محیطی

اجتماعی

اقتصادی

ضریباهمیت

زیرمعیارها 

معیارها 

ارتفاع
شیب
جهت شیب
لیتولوژی
آسایش
فاصله از مراکز مسکونی
فاصله از مراکز آموزشی
فاصله از معابر اصلی
فاصله از تأسیسات و تجهیزات
تراکم جمعیت
بعد خانوار
امنیت اجتماعی
پراکنش زیرساخت سبز
ارزش زمین
درآمد

ضریباهمیتنهاییزیرمعیارها 
8/886012
8/883112
8/828189
8/883201
8/801682
8/861218
8/862323
8/818399
8/898080
8/893128
8/880909
8/828101
8/881100
8/891629
8/890281

8/02018

8/21303

8/83902

کالنشهرتبریز 
پهنهبندینهاییمطلوبیتزیرساختسبز 
شکل.1نقشة 
کالنشهرتبریز
یشدةزیرساختسبزازکامالًمناسبتاکامالًنامناسبدرسطح 
کالسبند 

جدول.2مساحت
کالس 
کامالً نامناسب
نامناسب
متوسط
مناسب
کامالً مناسب
جمع

درصد 
26/831
28/60
82/01
28/18
28
33/331

مساحت(مترمربع) 
0838/06
1332/08
9818/68
6206/38
1066/8
21216/30

کهای...
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در ادامه ،با توجه به جدول  0که از نتایج نقشة پهنهبندی نهایی زیرساخت سبز کالنشهر تبریز به روش همپوشانی وزنی
تحلیل شبکه ( )ANP Fuzzyاستخراج شده است ،منطقة  8با برخورداری  12درصد از کالس کامالً مناسب در رتبة اول قرار دارد.
همچنین منطقة  2با برخورداری  68درصد در رتبة دوم ،منطقة  88با  28درصد در رتبة سوم ،منطقة  1با برخورداری  28درصد در
رتبة چهارم ،منطقة  9و  1با برخورداری  81درصد در رتبة پنجم ،منطقة  6با برخورداری  81درصد در رتبة ششم ،منطقة  0و  0با
برخورداری  1درصد در رتبة هفتم و منطقة  3با نداشتن کالس کامالً مناسب در میان مناطق دهگانه در جایگاه آخر قرار دارند.
یشدةمطلوبیت 
پهنهبند 
یشدةزیرساختسبزازکامالًمناسبتاکامالًنامناسبحاصلنقشة 
کالسبند 

جدول.8مساحت
منطقه 
8
2
9
1
6
0
1
0
3
88

کامالً
مناسب 
8818/86
8816/28
119/30
680/89
126/08
131/08
138/01
21/18
8/98
286/08

درصد 

مناسب 

درصد 

متوسط 

18/38
68/18
81/81
28
89/08
0/38
81/81
1/90
8/89
28/10

198/80
620/20
030/12
8880/20
683/11
209/80
612
918/10
18/38
018/18

20/10
26/69
12/68
19/01
80/68
9/36
83/31
00/86
8/86
08/11

26/26
960/91
231/31
998/06
083/90
011/06
230/88
28/00
890/18
896

درصد  نامناسب 
8/66
81/20
88/00
89/88
28/81
88/10
3/18
6/60
81/01
89/88

8/68
821/11
200/02
188/21
192/28
2113
160/18
8
831/98
16/11

درصد 
8/83
0/86
8/83
80/83
29/19
90/96
86/36
8
21/12
1/18

کامالً
نامناسب 
8
0/06
021/18
808/90
130/18
2136/80
8810/08
8
188/11
8

درصد 
8
8/12
23/30
1/81
26/00
93
90/66
8
62/20
8

متریکسرزمین 

توانایی برای تشریح کمی ساختار سیمای سرزمین ،پیششرط مطالعة عملکرد و تغییر ساختار در سیمای سرزمین است.
همچنین متریکهای مختلفی برای نیل به هدف ،در اکولوژی سیمای سرزمین استفاده میشود .در این پژوهش ،از پنج
متریک سیمای سرزمین ،بهدلیل توانایی آنها در تفسیر ترکیب و توزیع فضایی زیرساخت سبز استفاده شد .همچنین
بهکمک نرمافزار  ،Fragstatsمتریکهای سرزمین محاسبه شد .در ادامه ،به بررسی اجمالی تغییرات مهم در شاخصهای
متریک سیمای سرزمین اشاره میشود.
کالنشهرتبریز(سال )2118
شاخصهایمتریکسرزمینبرایمناطقدهگانة 

جدول.1
 PD
 NP
 PLAND
 CAP
مناطق 
بدونواحد
بدونواحد
درصد
هکتار
8/38
81
81/23
228/80
8
2/80
16
3/21
832/08
2
8/20
96
2/03
08/81
9
8/02
28
1/89
882/23
1
8/01
28
8/39
08/02
6
8/10
96
8/18
888/16
0
8/19
28
1/81
880/82
1
8/11
9
8/18
2/10
0
8/91
9
2/12
83/96
3
8/10
0
9/96
96/89
88
398/11
جمع زیرساخت سبز به هکتار

 LPI
درصد 
1/80
2/93
8/99
8/10
8/18
8/28
8/00
8/29
2/83
8/68
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کالنشهرتبریز(سال )2198
شاخصهایمتریکسرزمینبرایمناطقدهگانة 

جدول.91

مناطق 
8
2
9
1
6
0
1
0
3
88
جمع زیرساخت سبز به هکتار

 CAP
هکتار
862/80
218/09
31/19
820/01
06/20
60/31
02/31
9/00
3/68
30/10

 PLAND
درصد
3/09
89/83
9/12
6/86
2/89
8/02
2/00
8/31
8/19
3/98

 NP
بدونواحد
90
96
98
29
80
28
20
1
2
1
318/09

 PD
بدونواحد
2/99
8/00
8/80
8/38
8/68
8/20
8/30
8/82
8/29
8/01

 LPI
درصد 
8/66
6/93
8/00
2/06
8/01
8/18
8/12
8/29
8/10
0/29

براساس نتایج تحلیلها ،در بخش  CAPپهنههای سبز در برخی از مناطق شهری افزایش و در برخی مناطق کاهش
یافته است؛ برای مثال در سال پایه ( )2880منطقة  8کالنشهر تبریز دارای  228/80هکتار زیرساخت سبز بوده است که
این مقدار در سال مقصد ( )2880به  862/80هکتار کاهش یافته است .در دو منطقة شهری دیگر ،یعنی منطقة  2و 88
افزایش زیرساخت سبز محسوس است .در سال پایه ،منطقة  2و  88بهترتیب دارای  832/08و  96/82هکتار زیرساخت
سبز بودهاند ،اما در سال مقصد این مقدار به  211/09و  30/13هکتار رسیده است .این افزایش و کاهش در سایر مناطق
شهری نیز وجود دارد و در این مدت دهساله ،یعنی از سال  2880تا  2880تنها  18/00هکتار به پهنههای سبز در
کالنشهر تبریز آن هم بهصورت کامالً نابرابر در میان مناطق دهگانه افزوده شده است (جدولهای  3و .)88
شاخص  )Percent Land( P Landکه به معنای درصد پوشش اراضی است ،نسبت درصد هر نوع لکه یا کالس را
اندازهگیری میکند .با توجه به جدولهای  0و  ،3شاخص  P Lnadدر سال مقصد در مناطق  1 ،0 ،8و  3نشان میدهد
زیرساخت سبز در مقایسه با سال مبدأ ( )2880در این مناطق بهشدت کاهش یافته ،اما در سایر مناطق روند روبهرشدی
داشته است .این مطلب نشاندهندة افزایش درصد پوشش کاربری شورهزار در مقایسه با دیگر کاربریهاست.
شاخص  )Number of Patches( NPتعداد لکههای مجزای تشکیلدهندة یک کالس کاربری یا پوشش اراضی
خاص را اندازهگیری میکند .با استفاده از این متریک میتوان تعداد لکههای سبز را در سیمای شهر یا تعداد کل لکهها را
برای طبقهای خاص محاسبه کرد .در منطقة مورد مطالعه ،شاخص  NPنشاندهندة این موضوع است که در شش منطقة
شهری از جمله مناطق  3 ،0 ،6 ،9 ،2و  88لکههای سبز کاهش یافتهاند .با توجه به تصاویر ماهوارهای پردازششده دلیل
اصلی کاهش تعداد لکههای سبز ،تغییر کاربری اراضی در سطح شهر است (جدولهای  3و .)88
شاخص  )Patch Density( PDکه به معنای سنجش تراکم قطعات است ،تعداد لکهها را در واحد سطح نشان
میدهد و امکان محاسبة مساحتهای مختلف را فراهم میکند .این شاخص بهعنوان شاخص تکهتکهشدگی
(پراکندهشدن) کاربری استفاده میشود .شاخص  PDبرای تراکم لبه کاربرد دارد PD .در منطقة مورد مطالعه در سال

کهای...
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مقصد ( )2880در مقایسه با سال مبدأ ( )2880تغییر چندانی نداشته و تنها در چند منطقة شهری تغییر کرده است که
بیشترین آن در منطقة  8کالنشهر تبریز به وقوع پیوسته است؛ بنابراین با توجه به نتایج پردازش تصویر ماهوارهای سال
 ،2880لکههای سبز در منطقة مورد مطالعه بهطور متعادل پخشایش نداشته است که این امر موجب میشود همة
شهروندان بهصورت مساوی نتوانند از مزایای زیرساخت سبز بهرهمند شوند که این امر با عدالت فضایی در سطح
کالنشهر تبریز مغایر است (جدولهای  3و .)88
شاخص  )Largest Patches Index( LPIدرصدی از کاربری را که توسط بزرگترین لکه در یک کالس کاربری
پوشیده شده است نشان میدهد .بیشترین رشدی که در میان شاخص  LPIمشخص است ،به منطقة  2شهرداری مربوط
است که در سال مبدأ  2/93درصد از زیرساخت سبز را شامل میشده است ،اما در سال مقصد ( )2880به  6/93درصد از
زیرساخت سبز رشد یافته و در منطقة این شاخص کمتر شده است؛ یعنی از  1/80درصد به  8/66درصد رسیده است که
نشان میدهد زیرساخت سبز در این منطقة شهری به نفع سایر کاربریها تغییر کاربری داده است (جدولهای  3و .)88

یجهگیری 
نت 
وجود تعادل و هماهنگی میان مناطق مدنظر در برخورداری از مواهب توسعه ،امری ضروری است که در صورت
رعایتنشدن ،سرمایهگذاری و برنامهریزیهای انجامشده سبب توسعه نمیشود .همچنین نابرابریها را عمیقتر میکند و
به رشد غدهای و ناهمگون با توان و ظرفیتهای محیطی منجر میشود .بر این مبنا در برنامهریزی شهری آنچه میتواند
به تحققپذیری بیشتر عدالت شهری کمک کند ،معطوفکردن توجه به عدالت فضایی یا برنامهریزیهایی است که توزیع
خدمات را در سطح مناطق مختلف بهصورت عادالنه عملیاتی کند .در این میان ،باید به شیوة زیست شهری و برنامهریزی
در راستای برقرارکردن تعادل زیستمحیطی در سطح شهرها ،که یکی از مسائل ضروری رویکرد عدالت فضایی است،
توجه کرد .در این زمینه زیرساخت سبز شهری با ایجاد نوعی تعادل و توازن در ارکان مربوط به توسعة پایدار و عدالت
فضایی که دربرگیرندة پایداری زیستمحیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و غیره است ،ما را برای رسیدن به اهداف مدنظر و
دستیابی به شهری متعادل و متوازن از منظر عدالت فضایی یاری میرساند .نتایج پژوهش براساس نقشة پهنهبندی نهایی
مطلوبیت زیرساخت سبز و مساحت کالسبندیشدة زیرساخت سبز کالنشهر تبریز نشان میدهد بخشهای کوچک
مناطق  8و  2شامل بخشهایی از قسمتهای مرکزی متمایل به جنوب شرقی در کالس کامالً مناسب و مناسب هستند.
همچنین بخشهایی از مناطق  8 ،2 ،9 ،6و  3بهطور کامل شامل بخشهایی از قسمتهای مرکزی ،جنوب و جنوب
شرقی در وضعیت متوسط روبهپایین و بیشتر بخشهای مناطق  1 ،0 ،1 ،88و قسمتهایی از مناطق  8 ،2 ،9 ،6 ،0شامل
بخشهای کاملی از شمال غربی ،جنوب غربی و بخشهایی از قسمتهای مرکزی ،جنوبی و جنوب شرقی در کالس
کامالً نامناسب و نامناسب قرار میگیرند .این امر نشان میدهد در بیشتر مناطق ،حداقل استاندارد هم وجود ندارد و
کاربریهای خاکستری بیشتر در سطح این مناطق رواج دارند؛ بدینترتیب زیرساخت سبز در مناطق دهگانة کالنشهر
تبریز بهشدت توزیع نامتعادلی دارد که میتواند عدالت فضایی را در منطقة مورد مطالعه با چالش مواجه کند و اکولوژی
شهری را نیز مختل کند .بیشترین بخش این مشکالت با عوامل زیر ارتباط دارد :دسترسی نامناسب به زیرساختهای
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سبز شهری در مناطق دهگانة تبریز ،کمبود پارکهای محلهای (بهاستثنای پارک ارم در منطقة  88و پارک ائلگلی در
منطقة  2در شاخص بزرگترین لکه ( )LPIاز این حیث در بیشتر مناطق توزیع مناسبی وجود ندارد) ،پراکنش نامتعادل
زیرساختهای سبز در عرصة شهری (که در این پژوهش بهخوبی نشان داده شد) و ضعف سلسلهمراتب فضایی و نبود
ارتباط مناسب فضای سبز در سطوح گوناگون؛ از اینرو باید افزایش سرانة فضاهای سبز در مناطقی که  CAو  NPکمی
دارند و بهتبع آن دسترسی مطلوب به این عنصر حیاتی شهری را در برنامهریزیهای شهری در اولویت قرار داد .در میان
مناطق شهری تبریز فضاهای سبز باید براساس شعاع عملکردی و سرویسدهی مناسب بهمنظور جلوگیری از همپوشانی
حوزة تحت پوشش پارکها ایجاد شوند و برای شهروندان قابللمس باشند .با توجه به اینکه در سالهای اخیر در
کالنشهر تبریز ،زیرساختهای سبز ،بهویژه فضاهای سبز در قالب طرحهای شهری و توسعة فیزیکی شهری فدای
سودجوییهای اقتصادی شده است ،باید از تکهتکهشدن و کوچکترشدن زیرساختهای سبز در مناطقی که  NPبیشتری
دارند ،جلوگیری کرد .برای این منظور باید با افزایش تعداد لکههای جدید و مساحت آنها در مناطق دارای لکههای
گسسته و با مساحت کم و ایجاد پیوستگی میان لکههای موجود در این مناطق با مناطق دارای  NPباال اقدام کرد و
بدینترتیب به وضعیت زیرساخت سبز تبریز بهبود بخشید.
همسو با نتایج این پژوهش ،پژوهشهای مشابه دیگری نیز به بررسی تناسب زیرساختهای شهری با رویکرد عدالت
فضایی پرداختهاند .این پژوهشها نیز حاکی از نبود تعادل میان پراکنش فضای سبز شهری و توزیع جمعیت هستند؛ برای
نمونه محمودزاده و همکاران ( ،)8936علیزاده زنوزی و همکاران ( ،)8931ولج و همکاران ( )2881و میرو و نیوئل
( )2880نتیجه گرفتند که پراکنش فضای سبز شهری مناسب در شهرهای مورد مطالعة آنها وجود ندارد یا اینکه
زیرساخت سبز مناسب در مناطق مورد مطالعة آنها مشاهده نمیشود ،اما پژوهش حاضر با این دو پژوهش خارجی
تفاوتهایی دارد :تفاوت در معیارها و شاخصهای استفادهشده برای ارزیابی تناسب زیرساخت شهری که در این پژوهش
از سنجههای متریک سرزمین شامل مساحت کالس ،تعداد لکهها ،تراکم لکهها ،شاخص بزرگترین لکه و درصد از سیما
استفاده شده است ،اما در پژوهشهای ولج و همکاران و میرو و نیوئل از شاخصهایی مانند مدیریت آب باران،
آسیبپذیری اجتماعی ،فضای سبز ،کیفیت هوا ،ترمیم جزیرة حرارتی شهر و اتصال چشمانداز استفاده شده است .بهدنبال
این ،راهکارهای بهبودزا برای زیرساختهای سبز شهری در پژوهش حاضر و پژوهشهای ذکرشده متفاوت بوده است .در
این پژوهش راهکارها به افزایش زیرساختهای سبز و دسترسیپذیری به این زیرساختها در مناطق کمبرخوردار و
جلوگیری از تکهتکهشدن لکهها در مناطق برخوردار معطوف بوده است ،اما راهکارها در پژوهش ولج و همکاران به توسعة
زیرساختهای سبز در مکانهایی مربوط بوده است که همزمان در آنها آب باران ،جزیرة حرارتی شهر و آلودگی هوا
وجود دارد .تفاوت دیگر این پژوهش با پژوهشهای ذکر شده این است که در مطالعة حاضر ،روش پژوهشی براساس
روش تحلیل شبکة فازی و متریک سیمای سرزمین بوده ،اما در پژوهشهای ذکرشده براساس مدل برنامهریزی فضای
سبز ( )GISPبوده است.
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