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مقدمه
 تمسیس تنرف ینب از ،ندمواجه نآ با زمین مصرف و جمعیت افزایش جةیدرنت شهرها از یبسیار که ییها چالش از یکی

 یبرا یمتعدد کاکولوژی خدمات ةدهند ارائه ها یرساختز این که آنجا از .است سبز های یرساختز ةشبک یا حیات تیبانپش

 همکاران، و پناهیزدان) اند کرده جلب خود به را یشهر ریزانبرنامه از یبسیار توجه امروزه ،آیند می شمار به  یشهر مناطق

 یها چالش از عبور هدف با یفناور و اکولوژی شهری، ةحوز نامتفکر ،28 قرن نخست ةده دو در (.026 :8931

 تحلیل به همچنین .کردند بازنگری را مدرن های یرساختز کالسیک تعاریف ،8پساصنعت جهان در ها یرساختز روی شپی

این  برای یمطلوب تعریف و ندپرداخت صنعت از پس جهان در مدرن های یرساختز ةتوسع رویکردهای ةادام نقد و

 زیرساخت ةاید ةارائ ،ها یشنهادپ نخستین از یکی .شد پیشنهاد متنوعی راهکارهای ،میان این در .دادند ارائه ها یرساختز

 های زیرساخت تفکیک اهمیت به که بود 9ماهون مک و 2بندیکت یها نام به پایداری ةحوز یزر برنامه دو سوی از سبز

 جدید اصطالح ها آن .اند کرده تأکید ها آن توسعه و ریزی برنامه رویکردهای در تفاوت و مصنوع های زیرساخت از طبیعی

 و (غیره و فاضالب های یستمس ریلی، خطوط ،ها )جاده یخاکستر زیرساخت اصطالح برابر در را 1سبز زیرساخت

 هارائ ،(گردند یبرم مصنوع های زیرساخت به عموماً هک غیره و ها زندان و مدارس ،ها یمارستانب) اجتماعی های زیرساخت

 (.Benedict and McMahon, 2002: 9 از نقل به 8936 همکاران، و یهاشم لآ) دهند یم

 دارند بسیاری یرتأث شهری اکولوژیکی فرایندهای بر سبز های یرساختز در پویا تغییرات شهر، یک شدنشهری طول در

(Chang et al., 2013: 114). (غیره و تاالب جنگل،) یعیطب های یژگیو توزیع و فراوانی که است یاصطالح سبز یرساختز 

 است، ضروری مدرن جوامع برای (برق و آب و ها جاده مانند) مصنوع های یرساختز که طور همان .کند یم توصیف را منظر در

 ها آن رفتن دست از و است الزم ما سالمتی ایبر اندازه همان به که دهد یم ارائه را اکوسیستمی خدمات نیز سبز زیرساخت

 شهرها ینکها وجود با (.081 :8931 همکاران، و پناهیزدان ؛Weber et al., 2006: 94) دارد جامعه برای پنهانی های ینههز

 شهری کالتمش از ای گسترده ةمجموع شوند، می آماده غیره و آب منابع ها، راه بزرگ مانند شهری ةپیشرفت خدمات ةارائ برای

 رشد زیستی، تنوع دادن دست از باران،رواناب  آب، و هوا آلودگی :از اند عبارت که شود می نمایان فراوان یشکل به روز روزبه

 یبیشتر ریتأث تدریج به اقلیمی تغییرات حال  عین در .گذارند یم منفی تأثیر شهر محیط بر که شهری گرمایشی جزایر و جمعیتی

 در را سبز فضای که است شده  شناخته زمین از حفاظت راهبرد عنوان به سبز زیرساخت (.Kwak, 2016: 1) دارند مشکالت بر

 در را واه کیفیت و آشامیدنی آب کیفیت توانند می که دارند مختلفی اجزایزیرساختهای سبز  .کند می معرفی شهری مناطق

 در جمله  از سوم جهان کشورهای شهرهای بیشتر در انهمتأسف اما ،(Jayasooriya, :2016 1) بخشند بهبود شهری مناطق

 و است تأمل قابل مختلف یمنظرها از عدالت مفهوم میان این در» .شود نمی رعایت راهبردها قبیل این ایران، شهرهای

 مفهوم نیا بودن یچندبعد از متأثر زین یطیمح عدالت و ییایجغراف عدالت ،ییفضا عدالت ،یاجتماع عدالت مانند یمیمفاه

 با را یمفهوم یسازگار نیشتریب یعیتوز عدالت عدالت، یمفهوم یها گستره انیم از (.868 :8903 همکاران، و کامران) «هستند

                                                           
1.The Post-Industrial World 
2. Mark Benedict 

3. Edward Mcmahon 

4. Green Infrastructure 



 919  ... یهاکیمترازاستفادهباییفضاعدالتکردیروبایشهرسبزرساختیزتناسبیبررسمحمودزادهوهمکاران:

 یمل ة،گستر در مختلف ینواح و یاجتماع گوناگون اقشار ملت،یک  افراد انیم در منابع و ها فرصت برابر عیتوز بر و دارد ایجغراف

 دهه چند تا فضایی عدالت خاص اصطالح (.202 :8906 ،راد یانی)کاو کند یم اشاره آنان یفرهنگ و ییضاف یها یناهمگن از جدا

 عدالت یوجو جست برای فضایی صفت کاربرد از کوشند یم یزانر برنامه و جغرافیدانان امروزه حتی ؛نداشت عمومی کاربرد پیش

 مانند دیگر مرتبط مفاهیم در یا شود یم گرفته نادیده یا عدالت بودنفضایی اصوالً .کنند جلوگیری معاصر جوامع در دموکراسی و

 (.Soja, 2009: 1) شود یم جذب عادل جامعه و شهر در حتی یا شهرنشینی عدالتی یب ،محیطی یستز عدالت سرزمینی، عدالت

 به امر این که ودهب مواجه شهری سبز های یاتح و سبز زیرساخت سطوح کاهش با همواره شهرنشینی گسترش ما کشور در

 این در حتی و نیست مستثنا قائده این از نیز تبریز شهر .است شده منجر شهری نواحی در سبز های یهسرما یرچشمگ کاهش

 سبز فضاهای و ها باغ از انبوهی میان زمانی که تبریز شهر کالن .است دیده  زیان کشور یشهرها کالن سایر از بیشتر مورد

 عمل سوی از یگاه و شهر کالبدی ةتوسع ةبهان به شهری مدیران سوی از مختلف دوران طی ،داد یم حیات ةادام طبیعی

 که این شهر .(1 :8936 ،تیموری) است شده ها یکاربر سایر به سبز ایفضاه از ها یکاربر تغییر قربانی مردم، خود ناآگاهانه

 ترین متنوع و ترین بزرگ از یکی حاضر حال در ،(886 :8931 رحیمی،) دارد کشور غرب شمال در را شهری رشد ترین سریع

دنبال با شهر این اخیر های دهه در .است ونقلی حمل های گزینه و صنعت اقتصادی، فعالیت جمعیتی، نظر از ایران شهرهای

 جاده، مانند شهری خاکستری های یرساختز به را خود اطراف سبز فضاهای و کشاورزی های ینزم ،خود رشدبهرو روند کردن

 باز یفضاها کاهش به ها یکاربر تغییر و زمین تبدیل این .است کرده تبدیل غیرسبز های کاربری سایر و ها ساختمان پارکینگ،

 تهدیدات و مشکالت این ةعمد از .شود دیدته آن ةآیند و شود مواجه مشکل با شهر حاضر حال در که است شده موجب (سبز)

 هوا، آلودگی (،شهری نشینی حاشیه بحث) شهر های یهحاش در جمعیت و ساختمانی زیاد تراکم حرارتی، جزایر وجود به توان یم

 (باشد سیل وقوع ساز زمینه تواند می که) مطالعه مورد مناطق از ییها بخش در زمین تند شیب و سطحی یها آب جریان تجمع

 دیدگاه از مکانی-فضایی ةتوسع با مرتبط یرهایمتغ همة به ،ساختار یک عنوان به نگر جامع دیدی با حاضر پژوهش .کرد اشاره

 این ةگانده مناطق از هریک سهم همچنین و تبریز شهر کالن طحس در موجود سبز زیرساخت پخشایش ةنحو و فضایی عدالت

 .است رداختهپ حیاتی زیرساخت این از شهر کالن

نظریمبانی
سبززیرساخت

 در آن ةتوسع و زمین از حفاظت مباحث در ای یندهفزا طور به حاضر قرن اوایل از که است اصطالحی سبز زیرساخت

 فضای از مصادیقی و موضوعات به سبز زیرساخت ةپیشین (.10 :8930 لک، و حکیمیان) است ظهور حال در جهان سراسر

 سه در توان یم را نآ  یاصل عنوان با مفهوم این گسترش و تولد اما ،رسد یم منظر یشناس بوم و شهرباغ سبزراه، مانند باز

 با (2881-8330) حاضر قرن اوایل و بیستم قرن اواخر در مفهوم شناسایی و اکتشاف به اول، دورة .کرد معرفی دوره

 به که است مربوط 2882 سال در ماهون مک و بندیکت معروف ةمقال و آمریکا در پایدار ةتوسع سند مانند منابعی انتشار

 و گسترششامل  دوم، دورة .انجامید یا حرفه یها گزارش و ها پژوهش در آن کاربرد رواج و اصطالح و مفهوم معرفی

 ویژه نگاه با تحقیقاتی یها پروژه و گذاری یاستس اسناد ،مباحث در (2888-2886) حاضر قرن اوایل در مفهوم این بسط

 (تاکنون 2888 سال از) سوم دورة ،درنهایت .بود راهبردی و یا منطقه ةتوسع در سبز زیرساخت کاربرد و ها یسودمند به
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 و مفهوم این تعریف بارةدر مشترک اجماعی به دستیابی و ها پژوهش ادبیات، در سبز زیرساخت مفهوم تثبیت شامل

 (.Mell, 2017: 137-140) است معتبرتر و تر یلیتفص شواهد از یا بدنه یریگ شکل مانند آن، کاربرد و توسعه چگونگی

 ،ها جنگل ،ها باغ ،ها آبراهه باز، فضاهای ةشبک ،روستاها و شهرها بین و داخل فیزیکی یطمح شامل سبز زیرساخت

 جوامع و مردم برای را محیطی یستز و اقتصادی اجتماعی، منافع که است باز یها حومه و خیابانی درختان سبز، راهروهای

 عملکردهای و ها ارزش که است سبز ضاهایف به متصل ای شبکه و (8 شکل) (TEP, 2005: 1) آورد یم ارمغان به محلی

 مورد محیطی یستز چارچوب ،سبز زیرساخت .کند یم فراهم را انسان جمعیت به مربوط منافع و حفظ را طبیعی های یستماکوس

 از تعدادی .(Benedict and McMahon, 2002: 12) است اقتصادی و اجتماعی ،محیطی یستز پایداری برای نیاز

  .(,.Davies et al 9:2006)  دانند می سبز فضای یزیر برنامه ةزمین در موجود مفاهیم بازسازی را سبز یرساختزنیز  نویسندگان

 (سبز راهروهای و خیابانی درختان سبز، بام ،ها )پارک مصنوع و طبیعی سبز هایفضا سبز، زیرساخت ،حاضر پژوهش در

 ما جمعی تاریخ و حضور هویت، وجود، برای ای ینهزم به باید سبز زیرساخت ،براون و موریش ةعقید به .گیرد یبرمدر را

 یشناخت بوم و اجتماعی فرهنگی، تر یعوس کاربردهای خود، ةسودمداران عملکرد از فراتر تواند یم همچنین .شود تبدیل ها انسان

 و منفعت پیوند ن،مکا حس به غنابخشی اهداف سودمدارانه، صرف هدف یجا به باید سبز زیرساخت درواقع .باشد داشته

 زیرساخت (.Moorish and Brown, 2008: 138-154) دکن محقق نیز را یشناخت بوم عملکرد ارتقای عمومی، مصلحت

 یها فرصت بندی یتاولو و شناسایی امکان و است زمین از حفاظت برای راهبردی رویکردی خود  یاصل کارکرد در سبز

 و انسان نیازهای کردنبرآورده برای زمین از استفاده سازی ینهبه سمت به آن آتی ةتوسع یزیر برنامه منظور به را حفاظت

 رشد مهار برای که هوشمند رشد اصطالح مقابل در) هوشمند حفاظت توان یم را رویکرد این درواقع .کند یم فراهم طبیعت

 ،وسازها ساخت ةروی یب ةتوسع ماعیاجت و یشناخت بوم تأثیرات آن کارکرد که نامید (کرد ظهور آمریکا در توسعه ةروی یب

 (.Benedict and McMahon, 2006: 7) است باز و خالی های ینزم کردن تکه تکه و مصرف

 

شهریخاکستریوسبززیرساختانوا،.9شکل

نگارندگان؛Davies et al., 2006:منبع

فضاییعدالت

 ةمطالع معاصر، دانیجغراف سه، 2، ناکس و کوتس8جانسون شد. یاننما 8318 ةده در یاییجغراف مطالعات در ییفضا عدالتی یب

 یواحدها که شود یم اطالق یطیشرا به ییفضا ینابرابر .(211 :8938 یی،شکو) دانند یم نو یایجغراف کانون را ینابرابر

                                                           
1. Junson 

2. Nux & Koti 
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 در معاصر ةدور در ییفضا عدالت بحث (.Kunbur, 2005: 2) دارند قرار یمتفاوت سطوح در یرهامتغ یبرخ ةینزم در یاییجغراف

 شرق بلوک دو یانم یاسیس ةمجادل گرفت. اوج اروپا در عمده طور به سرد جنگ ةدور در ،یاجتماع یزندگ کل در یشهر یفضا

 و یشهر مسائل به و 8308 و 8368 ةده در یاجتماع و یاسیس مسائل به یهاول ةدور یک از پس گرا راست غرب و گرا چپ

 نوزدهم قرن اواخر یها دهه به که دارد تری یقعم ةیشر مباحث ینا اگرچه شد. یدهکش 8318 دهه در یشهر یفضاها

 یلدل ینهم به و یافتند  توسعه یطمح یحت و یشهر های یطمح در ییفضا یازامابه یاجتماع مسائل 8318 ةده در ،گردد یبازم

 یبرا دهه، ینا در یشهر یها معضل و مسائل .دکردن ها آن به یخاص توجه اقتصاددانان و شناسانجامعه همراه به یدانانجغراف

 یشرفتپ یحتشر به 2یمس یندور و 8یهارو یویدد مانند یدانانیجغراف که بود یا گونه به یکاآمر متحدة االتیا و انگلستان در مثال

.(26 :8902 ،یملک) پرداختند یا توسعه یطمح یها حوزه و یشهر یفضاها در یهسرما گردش برحسب یشهر یها تحول و

 .شود یم نمایان فضا در عدالتی یب هم و عدالت هم یجهدرنت ؛فضاست و اجتماعی عدالت ةدهند ارتباط فضایی عدالت

 و منابع متساوی و منصفانه توزیع شامل و دندار تأکید عدالت فضایی یا جغرافیایی یها جنبه بر فضایی عدالتی یب و عدالت

 شده گرفته یاجتماع عدالت از که ای یدها براساس ییفضا عدالت (.Soja, 2006: 2) هستند اجتماعی فضای در ها فرصت

 به(. Tsou et al., 2005: 425) داشت یبرابر رفتار ،کنند یم یزندگ که ییجا هر در ناساکن با یدبا که معناست ینا به

 مختلف های یاسمق با فضا در اجتماعی های یتمسئول و منافع دموکراتیک و عادالنه توزیع ،یفضای عدالت دیگر، بیانی

 اجتماعی روابط به تولیدشده فضای و شود یم تولید اجتماعی شکل به فضا که نکته این به توجه با عدالت این .است

 (.Bromberg et al., 2007: 3) پردازد یم اجتماعی عدالت مفهوم تقویت به ،دهد یم شکل

 وخدمات  یعدر توز یعل یفاکتورها یینتع بر یعموم تخدما یعتوز در عدالت مفهوم ةدربار یتجرب یها پژوهش در

 به برابر یدسترس تنها ییفضا عدالت ،ها یبعض یبرا است. شده یدتأک ،یستچ عدالت ینکها گرفتناندازه و کردنمشخص

 به یدسترس مانند (،Talen and Anselin, 1998: 595) ستا فاصله معیار براساس آن اندازه گیریخدمات عمومی و 

 مؤسسات ابانتخ و شغل انتخاب شامل ییفضا عدالت یگر،د یا عده یبرا .یفرهنگ خدمات یا یسالمت امکانات ،سهمدر

 و فضایی توزیع اصلی رویکرد دو با فضایی عدالت رد(. Tsou et al., 2005: 425) است دسترس قابل یآموزش

 رویکرد (.Dufaux et al., 2009 ؛Soja, 2009؛ 8932 همکاران، و کوسمار) هستیم رو روبه یسازتصمیم فرایندهای

 جغرافیایی برابر توزیع به دستیابی برای تالش و اجتماعی -فضایی توزیع یا فضایی توزیع ةدربار ییها پرسش ةپای بر اول

 به دسترسی شغلی، یها فرصت شهری، خدمات به دسترسی مانند است؛ گرفته شکل شهروندان خواست و نیازها براساس

 بازنمودهایو  دارد یدتأک سازیتصمیم فرایندهای بر دوم رویکرد اما ،غیره و خوب هوای کیفیت بهداشتی، یها مراقبت

 .شهری فضای به یده شکل در آمیز یضتبع رویکردهای مانند ؛شود یم شامل را اجتماعی اعمال و هویتی ،مکانی فضایی،

 الگوهای قالب در گرامحصول فضایی عدالت .باشد یندافر هم و محصول تواند یم هم فضایی عدالت دیگر، بیان به

 نیز یندیافر فضایی عدالت .یابد یم معنا جغرافیایی یها حوزه در هستند، ناعادالنه /عادالنه خود خودی به که توزیعی

 (.Dufaux et al., 2009; Soja, 2009; Fainstein, 2014) دشو می بررسی فضا به دهنده شکل یندهایافر عنوان به

                                                           
1. Deywid Harvey 

2. Dorin Messi 
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 این از یکی. است شهری فضای در عمومی خدمات و امکانات منافع، برابر توزیع فضایی عدالت شد، بیان که طور انهم

 هوشمند تمحافظ جمله از دارد؛ شهروندان برای شماری یب منافع که است شهری سبز های یرساختز خدمات، و امکانات

 ونددهندةیپ و ارتقادهنده هوا، کیفیت بهبود سیل، قوعو خطر  کاهش شهری، حرارتی جزایر مقابل در جانشینی زمین،

 یشناخت بوم عملکرد ارتقایو  عمومی منفعت و مصلحت ةدهندپیوند مکانی، حس به یغنابخش ،مصنوع و طبیعی های یطمح

 دنبال به و شهر از مناطقی تواند یم شهری سبز های یرساختز توزیع در فضایی عدالتی یب .(68-68 :8930 لک، و حکیمیان)

 پذیری یبآس ،محیطی یستز وضعیت افت موجب و کند محروم شمارش یب منافع و موهبت این از را شهروندان از یا عده آن

 روند یابیارز در خود ةبالقو های ییتوانا با سرزمین سیمای های یکمتر .شود شهر اکولوژیکی تخریب و شهری اکوسیستم

 وضعیت تعیین زیست، یطمح یکل یتوضع فروافت تعیین ین،سرزم یمایس ساختار یکم یحتشر ی،کاربر ییراتتغ

 خاص مکانی های ویژگی کردنکمی در توانایی همچنین ،(06 :8900 ینی،ماه سلمان) آن ییراتتغ و یستماکوس پذیری آسیب

 های یژگیو ممکن نحو بهترین به تواند یم( McGarigal, et al., 2002) ینسرزم کل های ییکموزا یا ها کالس ،ها لکه

 مناطق یشهر سبز یرساختز ییفضا یعتوز یبررس هب پژوهش این در رو ینا از ؛دهد نشان را سبز فضای توزیع و ترکیب

 .است شده پرداخته سرزمین سیمای های یکمتر از استفاده با یزتبر شهر کالن ةدهگان

پژوهشةپیشین
 ها آن از تعدادی به 8 جدول در که است گرفته رتصو فضایی عدالت و شهری سبز زیرساخت دربارة یمختلف مطالعات

 .است شده اشاره

حاضرپژوهشموضو،دربارةخارجیوداخلیمطالعات.9جدول
نتیجهروشعنوان(سال)یسندگاننو

 (8931) همکاران و پناهیزدان
 سبز های زیرساخت ارزیابی

 تدریجی اصالح منظور به شهری
 تهران سرزمین سیمای در ها آن

 در اکولوژیک ساختار تحلیل و  زیهتج
 Fragstats افزار نرم و سرزمین مقیاس

 نامناسب توزیع تهران، در سبز های زیرساخت ةشبک اصلی مشکالت
 ها آن افول هروب و کم پایداری و شهری ماتریس در ها آن پیوستگی ،ها آن

 .است شهری بافت در

 (8936) همکاران و محمودزاده
 شهری زسب فضای توزیع تحلیل

 ةمطالع) فضایی عدالت رویکرد با
 اردبیل( موردی: شهر

 در یده وزن یندهایفرا و AHP مدل
 و Expert Choice افزار نرم

 از استفاده با ها یهال یاستانداردساز
 IDRISI افزار نرم

 وجود یا رابطه جمعیت توزیع و اردبیل شهر سبز فضای پراکنش بین
این  اندک بسیار رقم یدمؤ بزس فضای ةسران شاخص تحلیل و ندارد

 .است سرانه

 همکاران و زنوزی علیزاده
(8931) 

 میزان فضایی تحلیل و ارزیابی
 شهری سبز فضای به دسترسی

 فضایی عدالت رویکرد با زنجان

 ابزار و یههمسا ترین یکنزد یها مدل
 داغ یها لکه یلتحل

 ورتص به زنجان شهر مناطق در یشهر سبز یفضا های یکاربر یعتوز
 سبز یفضا های یکاربر ییفضا پراکنش و است نشده یعتوز متعادل

 .کند یم یرویپ یا خوشه یالگو از ینواح همة در یشهر

 (2881) 8همکاران و ولج

سالمت  ،یسبز شهر یفضا
: یطیمح ستیو عدالت ز یعموم

ی شهر ها جادیا یچالش ها
 سبز نسبتا

 (GISP) سبز فضای یزیر برنامه مدل

 .ندارد وجود (دیترویت) اول اولویتی با مناطق در مناسب سبز یرساختز
 زیستگاه ارتباط افزایش یا هوا کیفیت بهبود حرارتی،ة جزیر بهبود جز 

 یها آب زمان هم که داد توسعه ییها مکان در را این مقوله توان می
 .دارد وجودها  در آن هوا آلودگی و شهر حرارتی ةجزیر باران،

 (2881) نیوئل و میرو
 برای فضایی ریزی برنامه

 :چندمنظوره سبز های یرساختز
 یترویتد در آور تاب رشد

 با (GISP) سبز فضای یزیر برنامه مدل
 سیستم بر مبتنی ةچندمعیار رویکرد

 جغرافیایی اطالعات
 .ندارد وجود مطالعه مورد ةمنطق در مناسب سبز زیرساخت

 (2880) اگزیابهر هگبر و گاشو

 در شهری ناطقم رشد به رو روند
 زیرساخت تغییر و زمین از استفاده

 و بحیردار :اتیوپی شهر دو در سبز
 هاوسا

 سیستم و  Imagine Erdasافزار نرم
 یبند کالس برای جغرافیایی اطالعات

 و تجزیه برای LULCC 2 کالس پنج با
 اهداف تحلیل

 بنابراین ؛دارد وجود شهرها سبز زیرساختبارة در ای یندهفزا نگرانی
 تصمیم آتی و فعلی اراضی کاربریبارة در باید نفعان ذی و گذاران یاستس

 باید ،اراضی کاربری تغییرات گذاری یاستس یندهایافر هدف .بگیرند
 راستای در اراضی های کاربری دیگر و سبز زیرساخت کردن متعادل

 بر مهمی تأثیرات اراضی کاربری تغییرات زیرا ؛باشد شهری پایدار ةتوسع
 .دارد شهری سبز زیرساخت سیستم

                                                           
1. Wolcha et al 

2. Land Use/Land Cover Change 
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هاروشومواد
مطالعهموردةمنطقمعرفی

 6 و درجه 10 و یشمال عرض ةقیدق 0 و درجه 90 تا قهیدق 8 و درجه 90 در تارکه 21.168 حدود یوسعت با زیتبر شهر کالن

 یاهایدر سطح از متر 8108 حدود شهر ارتفاع متوسط .(2 )شکل است شده واقع یشرق طول قهیدق 22 و درجه 10 تا قهیدق

 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری براساس (.8 :8938 ،(الف) یطمح نقش مشاور مهندسان) است شده برآورد آزاد

 پایة بر .هستند زن نفر 089.600 و مرد نفر 083.698 تعداد این از که است بوده نفر 8.660.039 تبریز شهر جمعیت ،8936

 شهراین  مناطق در یتیجمع خالص مکترا .است شده تشکیل شهرداری ةمنطق 88 از ریزتب شهر اداری، های تقسیم آخرین

 یتیجمع خالص مکترا نیمترک هک یدرحال ؛است مناطق ریسا در مقایسه با (هکتار در نفر 168) 88 ةمنطق شتریب مکترا انگریب

 در موجود سبز یفضا (.82 :8938 ،(ب) یطمح نقش مشاور مهندسان) است تارکه در نفر 819 معادل هک بوده 3ة منطق در

 ةسران میزان این از که است هکتار هزار 9 یشهر برون و درون های یاسمق مجموع در گذشته سال چند در تبریز شهر

 که آن استاندارد میزان تا که است مترمربع 9/9 یشهر درون مقیاس در اما ،است مترمربع 89 فرد هر یبرا یافته اختصاص

 بودن نامتعادل از حاکی و 10/8 تبریز شهر در سبز فضای پراکندگی ضریب .دارد وجود عمیقی شکاف ،است مترمربع 1-82

 6 و 9 ،1 ،0 مناطق و منطقه برخوردارترین 88 ةمنطق که یطور به ؛است شهر سطح در موجود سبز یفضاها پراکندگی

 براساس محدوده یبند زون یلدل پژوهش، این در (.22-81 :8930 همکاران، و مبارکی) هستند مناطق برخوردارترین کم

 و سبز یفضا به یدسترس در ییفضا عدالت یبررس ی،شهردار ةمنطق هر ةمحدود در ییراتتغ ةنحو ةارائ ی،شهردار ینواح

پژوهش  در رو ینا از ؛است بوده یشهردار ینواحموجود در  یکاکولوژ یها شبکه یجادا قالب در یآت ةتوسع ةبرنام ةارائ

 .است شده پرداخته فضایی عدالت رویکرد با تبریز شهری زیرساخت فضایی توزیع بررسی به حاضر،
 

 

 

 
مطالعهموردةمنطقموقعیت.2شکل
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پژوهشروش
 تناسب ه است.گرفت صورت (یمکان-ییفضا تناسب) زیتبر شهر سبز رساختیز تناسب یبررس هدف با حاضر هشوپژ

 :Hopkins, 1977) کند یم نییتع خاص یکاربر یبرا شده نییتع ةپهن در را بمناس مکان که است یندیفرا یمکان-ییفضا

 و نیمع یکاربر یبرا نیزم از یبخش یستگیشا و تیقابل ،یسازگار نییتع ندیفرا به نیزم تناسب لیتحل(. 386-400

 و ها یکاربر از یخاص دادتع یبرا نیزم منبع یستگیشا نییتع منظور به یندیفرا گرید عبارت به و شود می اطالق شده فیتعر

 تناسبضروری است  ،یآت ةتوسع ریمس نیتر مطلوب نییتع منظور به (.:Manlun, 2003 21)است  آن تناسب سطح نییتع

 یبرا مهم یروش، لیتحل نیا .شود مطالعه ها مکان نیتر مناسب ریمس در رشد هدف با متنوع یها یکاربر یبرا

 ،یشناس نیزم ،یتوپوگراف ا،یجغراف ،یدرولوژیهی ها یژگیو به توجه با نیزم سبتنا ست.ا یکیاکولوژ یها یزیر برنامه

 عوامل اول، ةمرحل در منظور نیهم به (.AL Shalabi et al., 2006: 2) شود می نییتع رهیغ و یاجتماع ،یشناس ستیز

 ،یا کتابخانه منابع از استفاده با ر(زیرمعیا پانزده و یاقتصاد ،یاجتماع ،یطیمح اریمع سه) شهر سبز رساختیز تناسب در مؤثر

 اریاخت در و شد هیته آن با متناسب ییها پرسشنامه . همچنینشد شناسایی یدانیم مشاهدات و ها یبررس ،یکیالکترون ،یاسناد

 ،پژوهشگران که صورت نیا به انجام شد؛ یبرف گلوله کمک روش به پژوهش نیا در یریگ نمونه .گرفت قرار متخصصان

 تیرضا جلب و پژوهش هدفبارة در حیتوض از پس و کردند ییشناسا را زیتبر شهر به آشنا یشهر نامتخصص از یتعداد

 همین تا شد درخواست زین این متخصصان از کنند. یمعرف را یشهر ناصمتخص گرید که کردند درخواست آنان از ،یشفاه

 در کارشناس 16، روش نیا از استفاده با ترتیب نیبد .شود مطالعه وارد یشتریب یشهر ناصمتخص تا دهند ادامه را رهیزنج

 یعملکرد اسیمق در نمونه 98 پرسشنامه، عیتوز و یشفاه یها مصاحبه براساس ند. همچنینشد ییشناسا حوزه نیا

 سوی از محتوا اعتبار از استفاده بانیز  ها پرسشنامه روایی شد. ییشناسا زیتبر شهر کالن در یشهرساز و یشهر یزیر برنامه

 و یهماهنگ یایگو که شد نییتع 00/8 کرونباخ آلفای کمک به ها پرسشنامه پایاییدست آمد. همچنین  به امر متخصصان

باشد در  8/8کمتر از  یستی( باci) یناسازگار بیضر شبکه لیالزم به ذکر است که در انجام تحل .ستها داده باالی ییایپا

 نیا از که شد عیتوز سشنامهپر 16 حدود . در این پژوهشتکرار شود یستیده و باقابل قبول بو ریپرسشنامه غ نصورتیا ریغ

 نظر صرف بودند، دهم کی از ربیشت که گرید مورد 86 از و استفاده ،بود دهم کی از کمتر ها آن ci که پرسشنامه 98 از میان،

 افزار نرم وارد یا پرسشنامه اطالعات ارها،یرمعیز و ارهایمع یینها وزن نییتع و زوجی های همقایس منظور به تیدرنها .شد

Super Decision طیمح در مربوط ةشد یفاز یها هیال در آمده دست به یها وزن سپس .شد Arc Map از و ندشد اعمال 

 .آمد دست به زیتبر یشهر سبز رساختیز تناسب نهایی ةنقش ها آن یگذار هم یرو

9)فازیةشبکلیتحلروش
ANP Fuzzy)

 ةارائ منظور به ساعتی بوسیله که است چندمعیاره گیری یمتصم های یکتکن از یکی ،یا شبکه تحلیل و جزیهت یندافر»

 گیری یمتصم سطوح میان در متقابل بستگیهم و روابط که چندمعیاره گیری یمتصم مسائل از دسته آن برای حل راه

 همکاران، و فارسیجانی) «است شده ارائه دارد، دوجو وها(یآلترنات آن، یارهایرمعیز و گیری یمتصم یارهایمع هدف،)

 در .است (AHP) یمراتب سلسله یزیر برنامه یکنکت از بسط یک درواقع یا شبکه لیتحل و هیتجز ندیفرا (.803 :8903

                                                           
1. Analytical Network Process 



 912  ... یهاکیمترازاستفادهباییفضاعدالتکردیروبایشهرسبزرساختیزتناسبیبررسمحمودزادهوهمکاران:

ANP یردگ یم صورت 3 تا 8 فیط و یزوج های هسیمقا کمک هب ینسب تیاهم ریمقاد یریگ اندازه (Buyukyazıcı and 

Sucu, 2003: 65-73.) 

 ها شاخص و میتصم سطوح یدرون روابط است قادر یمراتب سلسله لیتحل ندیافر با سهیمقا در ای شبکه تحلیل یندافر» 

 ،ای شبکه لیتحل ندیافر در سیابرماتر از منظور .ندک اداره سیابرماتر لکیتش کمک به ب،کمر های وزن آوردن دست به با را

 به ای شبکه ساختار در خوشه ای عنصر دو میان روابطة مجموع از آن، سیرماتریز هر هک است ای شده یبند جزء سیماتر

انجام شده  یزوج های هسیمقا واردکردن هنگام در س،یسوپرماتر در (.0 :8938 همکاران، و عشورنژاد) «است آمده وجود

 را سیسوپرماتر فرم نیا د.شو 8 از شتریب ها ستون جمع هک دهد یم رخ حالت نیا ،گیری یمتصم سطوح عناصر میان

 آن به و است واحد آن یها ستون جمع هک یسیسوپرماتر به دیبا سیسوپرماتر نیا .گویند یم 8یروزنیغ سیسوپرماتر

 9یحد سیسوپرماتر قیطر از را یحد های یتاولو بعد مراحل در بتوان تا شود لیتبد ،گویند یم 2یتصادف سیسوپرماتر

 وزن در ،آید یم دست به ها خوشه انیم یزوج های هسیمقا با هک را خوشه هر وزن بعد گام رد دیبا نیبنابرا ؛ردک محاسبه

 پس هک را یسیسوپرماتر نیچن .بیاید دست به ها خوشه لک ةمجموع در عنصر یک تیاولو تا ردک ضرب خوشه آن عناصر

 روش از استفاده ةالزم(. Asan and Soyer, 2009) نامند یم 1یوزن سیسوپرماتر ،آید یم دست به فوق اتیعمل انجام از

 گیرنده یمتصم از سوی گیری یمتصم عناصر همة و گیری یمتصم طیمح و هدف از یکاف شناخت داشتن یا شبکه یلتحل

پس از  وکند  یینتع را یمتصم در مؤثر یها مالک ةهم بتواند گیرنده یمتصم که است الزم آنجا از شناخت این .است

 به عناصر یواقع تیاولو باید یزوج یها سهیمقا .کند رسم را شبکه از حالت ترین یواقع یگردیک بر ها آن یرتأث  تعیین

 در تواند ینم رندهیگ میتصم و ستین موجود شهیهم ستمیس از یافک شناخت نیا هک آنجا از اما دهند، نشان را گریدکی

 داده توسعه یا شبکه لیتحل مدل لکمش نیا رفع یبرا ند،ک قضاوت یزوج یها سهیمقا در املک نانیاطم با یلک حالت

 که است یفاز یا یا فاصله های هیسمقا از استفاده ،یتقطع عدم یها حالت در ها هیسمقا یبرا یعیطب حل راه .شود یم

 بار یناول که ستها مجموعه یتئور به یننو یکردیرو یفاز اعداد .کند می یساز مدل را یسهمقا در ابهام یها حالت

 وجود یتقطع ،یخاص موضوع یانب یبرا که ییها حالت در توان کمک این اعداد می آن را ارائه کرد. به زاده یفلط پروفسور

 مقدار یانب یبرا مالک دو ةیسمقا هنگام د.رک یانب اعداد از محدود و یوستهپ یا مجموعه از استفاده با را آن ،ندارد

 ،همکاران و رزمی) کرد استفاده یفاز صورت به ممکن ةیشینب و نهیکم ریمقاد عنوان به مقدار دو از توان یم یردقیقغ

 یک و صفر بین مقیاسی در الیه هر و ندارد وجود بولین منطق در موجود قطعیت ةمسئل فازی منطق در .(318 :8901

را  یتمطلوب بیشترین 8 عدد یعنی ؛داشت خواهند بیشتری مطلوبیت تر بزرگ اعداد ،مقیاس این در .شود یم یبند درجه

 (.Malczewski, 1999: 47) یردگ یم قرار عدد دو این بین ها رنگ از طیفی و ندارد یمطلوبیت هیچ صفر عدد ودارد 

 معیار برای را تر مناسب تابع و بررسی نیز را فازی تابع نوع باید فازی، یها نقشه ةتهی برای مقیاس انتخاب ةمسئل بر عالوه

 .برد نام Fuzzy Overlay و Fuzzy Membership توابع از توان یم مشهور بعتوا جمله از .کرد انتخاب نظر مورد

                                                           
1. Stochastic Supermatrix 

2. Limiting Priorities 

3. Limiting Supermatrix 

4. Weighted Supermatrix 
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سرزمینسیمایهاییکمترةمحاسب

 یمایس ارساخت یکم حیتشر یبرا ییتوانا ،یکاربر راتییتغ روند یابیارز در نیسرزم یمایس یها کیمتر از استفاده

 به لین یبرا یمختلف یها کیمتر . همچنیناست نیزمسر یمایس در ساختار رییتغ و عملکرد ةمطالع شرط شیپ ن،یسرزم

 نیسرزم یمایس یها کیمتر از(. McGarigal et al., 2002شود ) می استفاده نیسرزم یمایس یاکولوژ در هدف،

 با ارهایمع این ةرابطی طورکل به .استفاده کرد انسانی ةتوسع اثر در ستیزطیمح یکل تیوضع فروافت نییتع در توان یم

 ;Lindenmayer et al., 2000به نقل از  8900)سلمان ماهینی،  است شده رفتهیپذ ها ستمیاکوس کارکرد

Tischendorf, 2001 مدنظر ةتوسع به واکنش در ها آن میمستق رییتغ تعیین بر عالوه ها کیمتر این ةمطالع رونیا از(؛ 

 (.03 :8900 ،ینیماه سلمان) آورد عمل به زینرا  ها ستمیاکوس کارکرد راتییتغ نظر از یکل ییبرآوردها تواندیم

 آن در که یراتییتغ زین و ستمیاکوس یریپذبیآس در توانیم میمستق طور به نیسرزم یمایس یها کیمتر ةمطالع از

 نرخ از جامع یدید داشتن، برای پژوهش نیا در .کرد یریگجهینت شدهیکم اعداد صورت به است شده جادیا

Fargmentation ةتوسع طول در آن یشدگ تکه تکه ةنحو و سبز یفضا به یدسترس زانیم دادن نشان ،سبز یافض در 

 در سبز رساختیز تناسب لیتحل یبرا مؤثر یرهایمتغ. از آنجا که است شده استفاده یاکولوژ پیلنداسک از زیتبر

 زانیم ةمحاسب و رهایمتغ اینکردن  وزن یب برای ،برد یم بهره متفاوت یریگ اندازه اسیمق با ییرهایمتغ از زیتبر شهر کالن

 نظر زا که شد استفاده شبکه لیتحل روش از زیتبر شهر کالن یآت سبز یفضا گسترش منظور به یاراض تناسب

 ةسنجند 0 لندست یا ماهواره ریواتص از یاراض کاربری ةنقش ةیته برای ،حاضر پژوهش در .ندارند یارتباط یشناخت روش

OLS افزار نرم و 2880 ،2880 یها سال ENVI از یکاربر هر درصد میزان . همچنین(1 و 9 هایشکل) شد استفاده 

 یاراض یکاربر نقشه ةیته یبرا که ترتیب بدین شد؛ مشخص 2 جدول در یا ماهواره تصاویر به توجه با نیسرزم یمایس

 پردازش یشپ از پس و شد دانلود یکامرآ شناسی ینزم سازمان یتسا از یا ماهواره یها داده ابتدا ،2880 و 2880 یها سال

 یاراض) عمده کالس هفت ،یاراض یکاربر یبند کالس منظور به .قرار گرفت Envi 4.3 افزار نرم در ،باندها یعتجم و

 یرمس کمک به و انتخاب (یزراع یارض و یآب مناطق ی،صنعت مناطق شده، ساخته یاراض سبز، یرساختز یر،با یاراض ی،باغ

Tools دستور ابانتخ و ROI مدل ییکارا به توجه با شد. یفتعر یاراض یکاربر ةنقش ةیته برای یمیتعل یها نمونه 

 8/8 یرز RMS با یسماتر ةشبک Neural Net و Classification، Supervised یرمس از 8یمصنوع ةشبک یتمالگور

 یخروج 89/8 یرز یخطا با ها آن یپذیر یکتفک و یکاربر ةنقش مطلوب یخروج به توجه با آموزش داده شد. همچنین

 یها سنجه استخراج برای Fragstat افزار نرم از سپس شد. یلتبد بردار به ها یکاربر مساحت ةمحاسب یبرا نظر مورد

 که ستها نقشه با کار یبرا یانکم یالگو زیآنال ةبرنام یک Fragstat .شد استفاده کالس سطح در نیسرزم یمایس

 از (.11 :8939 همکاران، و یوسفی) کند یم محاسبه را منظر درون یها لکه ییفضا بیترک و یانکم گسترش یآسان به

 یمایس یها سنجه دارد، بستگی ها آن عیتوز و بیترک به یشهر مناطق داخل در یعیطب یواحدها یعملکردها که آنجا

 و ینیشهرنش فرایندهایبارة در آن تراییتغ و یشهر سبز یفضاها کییموزا یالگو انیب یبرا یمناسب اریبس ابزار نیسرزم

 یکیاکولوژ یها یژگیو بر را مذکور یندهایفرا اثر توان یم ها این سنجه از استفاده با .است بوده بشر تأثیر تحت

                                                           
1. Artificial Neural Network 



 911  ... یهاکیمترازاستفادهباییفضاعدالتکردیروبایشهرسبزرساختیزتناسبیبررسمحمودزادهوهمکاران:

 یها یریگ میتصم در ها آن از و آورد دست به را نیسرزم یمایس از هیاول یبند طبقه. همچنین کرد ریتفس ستیز طیمح

 ,Botequilha and Ahren) برد بهره یشهر سبز فضای ةتوسع یزیر برنامه و ها یکاربر عیتوز ر،شه رشد با مرتبط

 ها سنجه درواقع ؛دارند تیاهم ها ستیاکولوژ و شهری ریزان برنامه زبان کردن نزدیک منظور به ها سنجه این (.2002

 فیتعر قابل را نیسرزم یمایس یساختار یاجزا عیتوز و پراکنش تیماه و یهندس ،یشکل یژگیو که هستند ییها شاخص

 (.Lausch and Herzog, 2002) کنند یم رقم و عدد با کمی ةسیمقا و

 سازی کمی منظور به یساختار عناصر ییفضا عیتوز و بیترک ،ریتفس در ها آن تواناییدلیل  به سنجه پنج مجموع رد 

 ای سنجه توانایی از منظور .است آمده 9 جدول براساس ها آن از برخی های ویژگی که شدند یریگ اندازه نیسرزم سیمای

 ،ها سنجه انتخاب در فاکتور نیتر مهم .است خاص یکاربر کی یینها تیمطلوب در عامل کی شرکت زانیم ،شاخص

 شکل .است بوده 8نیزم یشدگ تکه تکه مفهوم و کیاکولوژ یها شبکه براساس سبز یفضا گسترش یساز متناسب دگاهید

 .دنده یم نشان را پژوهش یکل روند 0 شکل و Super Decision افزار نرم طیمح در یا کهشب ساختار 6

 

)سمتچپ(2198و)سمتراست(2118یهاسالدرتبریزاراضیکاربریةنقش.4و9شکل

 2198و2118یهاسالیاماهوارهتصاویربهتوجهباسرزمینسیمایازکاربریهردرصدمیزان.2جدول

2198سال2118لسا

 درصد کاربرینام درصد کاربرینام

 36/1 باغ 01/3 باغ

 16/19 بایر 06/68 بایر

 21/2 سبز زیرساخت 31/8 سبز زیرساخت

 63/20 شده ساخته 83/22 شده ساخته

 20/0 صنایع 03/1 صنایع

 80/8 آب 89/8 آب

 83/89 زراعت 10/3 زراعت

 
                                                           
1. Fragmentation 
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پژوهشدراستفادهدمورهاییکمترهایویژگی.9جدول

توضیحاتفارسیمعادلمتریکناممتریک

CAP 
Class Area 

Proportion 
 هر مساحت نسبت

 لکه

 آن واحد .کند یم محاسبه ینسرزم یمایس در را طبقه مساحت نسبت یکمتر ینا
 ینتر بزرگ یصتشخ منظور به و ینسرزم یمایس یسماتر یصتشخ یبرا و است درصد

 این (.10 :8939 همکاران، و یوسفی) شود یم استفاده ینمسرز یمایس در ها لکه
 یزیر برنامه زمین، پوشش یا کاربری تغییرات تحلیل مانند موارد بسیاری در متریک

 کاربرد دارد سرزمین سیمای استراتژیک یزیر برنامه یا طبیعی منابع از حفاظت
 (.080 :8931 همکاران، و پناه یزدان)

NP Number of patches لکه عدادت 
 اگر دهد یم نشان و کند یم کمی سرزمین سیمای یا کالس سطح در را ها لکه تعداد
 و طوسی همتای یب) است شده خرد خیلی لکه نوع یا طبقه آن ،باشد زیاد لکه تعداد

 (.O’Neill et al., 1988: 153-162از نقل به 8932 همکاران،

PD Patch Density لکه تراکم 

 هر) سطح واحد در خاص پوشش یا کاربری یک یها لکه تعداد بیانگر متریک این
 کار هب خرددانگی مانند یندهاییافر شناسایی برای متریک این .است (منطقه از هکتار

 تبدیل منقطع تر کوچک یها لکه به پیوسته بزرگ یها لکه یند،افراین  در .رود یم
 دهد ارائه یندافر اینبارة در اطالعاتی تواند یم لکه تراکم متریک رو ینا از ؛شوند یم

 .(080 :8931 همکاران، و پناه یزدان)

LPI Largest Patch Index 
 ینتر بزرگ شاخص

 لکه

 کل بر تقسیم سرزمین سیمای در لکه ینتر بزرگ مساحت برابر لکه ینتر بزرگ ةنمای
 دیگر عبارت به .است درصد به تبدیل برای 888 در ضرب سرزمین سیمای مساحت

شامل  را لکه ینتر بزرگ که دهد را نشان می سرزمین سیمای از درصدی یهنما این
نزدیک  صفر به مقدار این ،باشد کوچک بسیار لکه ینتر بزرگ مساحت وقتی .شود می
 ،باشد پوشیده سرزمین سیمای نوع یک از فقط سرزمین سیمای کل وقتی و شود می
 McGarigal et از نقل به 8932 همکاران، و یطوس همتای یب) است 8 برابر نمایه این

al., 1995) 

PLAND Percentage of 

Landscape سیما از درصد 
 است شده  اشغال السک کی توسط که ینسرزم یمایس از شده اشغال مساحت درصد

 (.01 :8930 محمدیاری، و میرسنجری)

 

مدلةشبکساختار.3شکل
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Fragstats 

ژوهشپکلیروند.6شکل

هایافته

 یتجمع با تناسب در ها آن مساحت و یزانم که است یساسا های یکاربر جمله از (سبز ی)فضا یشهر سبز زیرساخت

 مساحت به یکل سبز زیرساخت یدارا تبریز شهر کالن است. ییفضا عدالت به یدنرس ةیاول اصول از یکی ،شهر

 82 تا 1 ةسران شهرسازی و مسکن وزارت که درحالی ؛(1 )جدول ستا نفر هر برای مترمربع 21/8 ةسران و 8.329.626

 شود. می یبررس مناطق یکتفک به حیث این از تبریز شهر کالن ،ادامه در .است گرفته درنظر شهروند هر برای را مترمربع

زیتبرشهرکالنسبزرساختیزةسران.4جدول

موردةمحدود

مطالعه

مساحت

بهشهر

هکتار

کلجمعیت

کلمساحت

سبززیرساخت

(مترمربع)به

سرانه

(مترمربع)
سطحکمبودمطلوبسطح

 0.301.920 88.388.068 21/8 8.329.626 8.660.039 21168 تبریز شهر کالن
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 رساختیز مترمربع 18/91 ةسران و مترمربع 29.033 سبز مساحت زانیم با 3 ةمنطق ،6 جدولدر ادامه، با توجه به 

 ةمنطق ندارد. وجود یکمبود سبز رساختیز مقدار نظر از منطقه نیا در. همچنین دارد قرار اول ةرتب در ،نفر هر یبرا سبز

 سبز مساحت با 6 ةمنطق دوم، ةرتب در سبز رساختیز مترمربع 86/9 ةسران و مترمربع 982.988 سبز مساحت زانیم با 0

 چهارم، ةرتب در 69/8 ةسران و مترمربع 988.069 سبز مساحت با 2 ةمنطق سوم، ةرتب در 3/8 ةسران و مترمربع 293.111

 و مترمربع 931.669 سبز مساحت با 1 ةمنطق پنجم، ةرتب در 98/8 ةسران و مترمربع 201.008 سبز مساحت با 8 ةمنطق

 مساحت با 0 ةمنطق هفتم، ةرتب در 02/8 ةسران و مترمربع 820.211 سبز مساحت با 1 ةمنطق ششم، ةرتب در 20/8 ةسران

 ةسران و مترمربع 29.033 و 886.820 سبز مساحت با 3 و 9 مناطق و هشتم ةرتب در 08/8 ةسران و مترمربع 29.621 سبز

 .را دارند کمبود نیشتریب سبز رساختیز نظر از زیتبر شهر 3 و 9 اطقمن از این میان، .دارند قرار آخر ةرتب در 68/8

 مناطقکیتفکبهزیتبرشهرکالنسبزرساختیزةسران.3جدول

 
استفاده  تأثیرگذار عامل پانزدهاز  مطالعه، مورد ةمنطق در شهری سبز زیرساخت یبند پهنه منظور به پژوهش، این در

 از اصلهف آموزشی، کاربری از فاصله مسکونی، کاربری از فاصله آسایش، شیب، جهت زمین، شیب لیتولوژی، ارتفاع، شد:

 بعد جمعیت، تراکم ،(دهی یسسرو و یاریآب در یلتسه) یشهر تجهیزات و یساتتأس از فاصله ،(یدنرس زمان) یاصل معابر

 .درآمد و زمین ارزش سبز، زیرساخت پراکنش ،موقت( اسکان و یتامن یبرقرار یبرا یدسترس) یاجتماع امنیت خانوار،

 ها یهال از هریک باید فازی ةشبک تحلیل مدل با فضایی عدالت رویکرد با شهری سبز زیرساخت تناسب ارزیابی منظور به

 به مربوط یها نقشه 1شکل  .شد انجام جغرافیایی اطالعات ستمسی محیط در ها یهال سازی فازی که کرد فازی را

 .دنده یم نشان را پژوهش معیارهای به مربوط یها نقشه 0شکل  و زیرمعیارها

 

موردةمحدود

مطالعه
جمعیتمساحت

کلمساحت

سبززیرساخت

(مترمربع)

سرانه

(مترمربع)
سطحکمبودمطلوبسطح

8 8618 280.011 201.008 98/8 8.698.623 8.212.010 
2 2808 830.681 988.069 69/8 8.916.613 8.819.030 
9 2106 223.111 886.820 68/8 8.080.980 8.138.838 
1 2618 986.809 931.669 20/8 2.280.208 8.080.120 
6 9869 820.821 293.111 3/8 002.000 019.931 
0 1280 30.388 982.988 86/9 032.918 908.818 
1 2032 866.012 820.211 02/8 8.838.881 302.061 
0 900 23.901 29.621 08/8 286.000 802.808 
3 089 091 29.033 18/91 1190 83108- 
88 8868 801.360 31.003 68/8 8.986.180 8.228.891 
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سایش،آمسکونی،بریکارشیب،شیب،جهتارتفا،،لیتولوژی،ةشدفازیةالییهانقشه:چپبهراستازترتیببه.2شکل

پراکنشزمین،ارزشخانوار،بعداجتماعی،امنیتاصلی،معابرازفاصلهجمعیت،تراکمآموزشی،کاربریتجهیزات،ویساتتأس

درآمدوسبززیرساخت
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اجتماعیواقتصادیمحیطی،یهاشاخصةشدیپوشانهمیهانقشهچپبهراستازترتیببه.8شکل

 یبررس که پژوهش هدف ابتدا ،یفاز ةشبک لیتحل روش به ارهایرمعیز و ارهایمع یبند تیاولو و یده نوز منظور به

 سطح در .ردیگ یم قرار یریگ میتصم نمودار سطح نیباالتر در ،است ییفضا عدالت کردیرو با یشهر رساختیز تناسب

 مورد پانزده همان که ارهایرمعیز سطح نیآخر در هستند، یاقتصاد و یاجتماع ،یطیمح اریمع شامل که ارهایمع ،یبعد

 از پس .شده است انجام ارهایمعریز و ارهایمع از یکهر یده نوز ،کارشناسان نظر براساس .دنریگ یم قرار ،است ذکرشده

 یشهر سبز رساختیز تناسب در. آمد دست به یینها یها وزن Super Decision افزار نرم در ها همحاسبام انج و یده وزن

 در تیاهم بیضر نیشتریب زین ارهایرمعیز در .دارد تعلق یاقتصاد اریمع به وزن نیکمتر و یطیمح اریمع به وزن نیشتریب

 به یاقتصاد اریمع در و تیجمع تراکم اریرمعیز به یاجتماع اریمع در ،یمسکون مراکز از فاصله اریرمعیز به یطیمح اریمع

 (.0 )جدول است افتهی اختصاص درآمد اریرمعیز

هامؤلفهنتیجة

. شدند قیتلف هم با Sum Weightedاز  استفاده با یخروج یها هیال ،شد استخراج ارهایمع یینها یها هیال نکهیا از پس

 ةدرج وآمده  3شکل  در آن ةجینت که آمد دست به زیتبرشهر  کالن سبز رساختیز تیمطلوب یینها ةنقش همچنین

 .است مشاهده قابل 1جدول  در نامناسبکامالً  تا مناسبکامالً  از آن تیمطلوب
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ارهایرمعیزوارهایمعتیاهمبیضر.6جدول

ارهایرمعیزارهایمع
تیاهمبیضر

ارهایمع
ارهایرمعیزیینهاتیاهمبیضر

 یطیمح

 ارتفاع

02018/8 

886012/8 
 883112/8 بیش
 828189/8 بیش جهت

 883201/8 یتولوژیل
 801682/8 شیآسا

 861218/8 یمسکون مراکز از فاصله
 862323/8 یآموزش مراکز از فاصله

 818399/8 یاصل معابر از فاصله
 898080/8 زاتیتجه و ساتیتأس از فاصله

 یاجتماع

 تیجمع تراکم

21303/8 

893128/8 
 880909/8 خانوار بعد

 828101/8 یاجتماع تیامن
 881100/8 سبز رساختیز پراکنش

 یاقتصاد
 نیزم ارزش

83902/8 
891629/8 

 890281/8 درآمد

 

 

تبریزشهرکالنسبززیرساختمطلوبیتنهایییبندپهنهةنقش.1شکل

 زیتبرشهرکالنسطحدرنامناسبکامالًتامناسبالًکامازسبزرساختیزةشدیبندکالسمساحت.2جدول

(مترمربع)مساحتدرصدکالس
 06/0838 831/26 نامناسب کامالً

 08/1332 60/28 نامناسب
 68/9818 01/82 متوسط
 38/6206 18/28 مناسب

 8/1066 28 مناسب کامالً
 30/21216 331/33 جمع
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 یوزن یپوشان هم روش به زیتبر شهر کالن سبز رساختیز یینها یبند پهنه ةنقش جینتا از که 0 جدول به توجه بادر ادامه، 

دارد.  قرار اول ةرتب در مناسب کامالً کالس از درصد 12 یبرخوردار با 8ة منطق است، شده استخراج (ANP Fuzzy) شبکه لیتحل

 در درصد 28 یبرخوردار با 1ة منطق سوم، ةرتب در درصد 28 با 88ة منطق دوم، ةرتب در درصد 68 یبرخوردار با 2 ةمنطق چنینهم

 با 0 و 0 ةمنطق ششم، ةرتب در درصد 81 یبرخوردار با 6 ةمنطق پنجم، ةرتب در درصد 81 یبرخوردار با 1 و 9 ةمنطق چهارم، ةرتب

 .دندار قرار آخر هگایجا در دهگانه مناطق میان در مناسب کامالً کالس نداشتن با 3 ةمنطق و هفتم ةرتب در درصد 1 یبرخوردار

مطلوبیتةشدیبندپهنهةنقشحاصلنامناسبکامالًتامناسبکامالًازسبززیرساختةشدیبندکالسمساحت.8جدول

منطقه
کامالً

مناسب
درصدنامناسبدرصدمتوسطدرصدمناسبدرصد

کامالً

نامناسب
درصد

8 86/8818 38/18 80/198 10/20 26/26 66/8 68/8 83/8 8 8 
2 28/8816 18/68 20/620 69/26 91/960 20/81 11/821 86/0 06/0 12/8 
9 30/119 81/81 12/030 68/12 31/231 00/88 02/200 83/8 18/021 30/23 
1 89/680 28 20/8880 01/19 06/998 88/89 21/188 83/80 90/808 81/1 
6 08/126 08/89 11/683 68/80 90/083 81/28 28/192 19/29 18/130 00/26 
0 08/131 38/0 80/209 36/9 06/011 10/88 2113 96/90 80/2136 93 
1 01/138 81/81 612 31/83 88/230 18/3 18/160 36/86 08/8810 66/90 
0 18/21 90/1 10/918 86/00 00/28 60/6 8 8 8 8 
3 98/8 89/8 38/18 86/8 18/890 01/81 98/831 12/21 11/188 20/62 
88 08/286 10/28 18/018 11/08 896 88/89 11/16 18/1 8 8 

سرزمینمتریک

. است سرزمین سیمای در ساختار تغییر و عملکرد ةمطالع شرط پیش سرزمین، سیمای ساختار کمی تشریح برای توانایی

 پنج از ،پژوهش این در .شود می استفاده سرزمین سیمای اکولوژی در هدف، به نیل برای مختلفی های یکمتر همچنین

همچنین  .دش استفاده سبز زیرساخت فضایی توزیع و ترکیب تفسیر در ها آن تواناییدلیل  به سرزمین، سیمای متریک

 یها شاخص در مهم تغییرات اجمالی بررسی به دامه،ا در .شد محاسبه سرزمین های یکمتر، Fragstats افزار نرم کمک به

 .شود یم اشاره سرزمین سیمای متریک

(2118)سالزیتبرشهرکالنةدهگانمناطقیبرانیسرزمکیمتریهاشاخص.1جدول
LPI
درصد

PD
 واحدبدون

NP
 واحدبدون

PLAND
 درصد

CAP
 هکتار

مناطق

80/1 38/8 81 23/81 80/228 8 

93/2 80/2 16 21/3 08/832 2 

99/8 20/8 96 03/2 81/08 9 

10/8 02/8 28 89/1 23/882 1 

18/8 01/8 28 39/8 02/08 6 

28/8 10/8 96 18/8 16/888 0 

00/8 19/8 28 81/1 82/880 1 

29/8 11/8 9 18/8 10/2 0 

83/2 91/8 9 12/2 96/83 3 

68/8 10/8 0 96/9 89/96 88 

 هکتار به سبز زیرساخت جمع 11/398
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(2198)سالیزتبرشهرکالنةدهگانمناطقبرایسرزمینمتریکیهاشاخص.91جدول
LPI
درصد

PD
 واحدبدون

NP
 واحدبدون

PLAND
 درصد

CAP
 هکتار

مناطق

66/8 99/2 90 09/3 80/862 8 

93/6 00/8 96 83/89 09/218 2 

00/8 80/8 98 12/9 19/31 9 

06/2 38/8 29 86/6 01/820 1 

01/8 68/8 80 89/2 20/06 6 

18/8 20/8 28 02/8 31/60 0 

12/8 30/8 20 00/2 31/02 1 

29/8 82/8 1 31/8 00/9 0 

10/8 29/8 2 19/8 68/3 3 

29/0 01/8 1 98/3 10/30 88 

 هکتار به سبز زیرساخت جمع 09/318

 

 کاهش مناطق برخی در و افزایش شهری مناطق از برخی در سبز یها پهنه CAP بخش در، ها یلتحل نتایجبراساس 

 که است بوده سبز زیرساخت هکتار 80/228 دارای تبریز شهر النک 8ة منطق (2880) پایه سال در برای مثال ؛است یافته

 88 و 2 ةمنطق یعنی ،دیگر شهری ةمنطق دو در .است یافته کاهش هکتار 80/862 به (2880) مقصد سال در مقدار این

 ختزیرسا هکتار 82/96 و 08/832 دارای ترتیب به 88 و 2 ةمنطق ه،پای سال در. است محسوس سبز زیرساخت افزایش

 مناطق سایر در کاهش و افزایش این .است رسیده هکتار 13/30 و 09/211 به مقدار این مقصد سال در اما ،اند بوده سبز

 در سبز یها پهنه به هکتار 00/18 تنها 2880 تا 2880 سال از یعنی ،ساله ده مدت این در و دارد وجود نیز شهری

 .(88 و 3 های جدول) است شده افزوده دهگانه مناطق میان در نابرابر کامالً صورت به هم آن تبریز شهر کالن

 را کالس یا لکه نوع هر درصد نسبت ،است اراضی پوشش درصد معنای به که P Land (Percent Land) شاخص

 دهد یم نشان 3 و 1 ،0 ،8 مناطق در مقصد سال در P Lnad شاخص ،3 و 0 های جدول با توجه به .کند می گیری اندازه

 رشدی روبه روند مناطق سایر در اما ،یافته کاهش شدت به مناطق این در (2880) مبدأ سال در مقایسه با سبز ختزیرسا

 .ستها یکاربر دیگر در مقایسه با زار شوره کاربری پوشش درصد افزایش ةدهند نشان مطلب این .داشته است

 اراضی پوشش یا کاربری کالس یک ةدهند تشکیل مجزای های لکه تعداد NP (Number of Patches) شاخص

 را ها لکه کل تعداد یا شهر سیمای در را سبز یها لکه تعداد توان یم متریک این از استفاده با .کند می گیری اندازه را خاص

 ةمنطق شش در که است موضوع این ةدهند نشان NP شاخص ،مطالعه مورد ةمنطق در .کرد محاسبه خاص یا طبقه برای

 دلیل شده پردازش یا ماهواره تصاویر به توجه با. اند یافته کاهش سبز یها لکه 88 و 3 ،0 ،6 ،9 ،2 مناطق جمله از شهری

 (.88 و 3 های ول)جد است شهر سطح در اراضی کاربری تغییر، سبز یها لکه تعداد کاهش اصلی

 نشان سطح واحد در را ها لکه تعداد ،است قطعات تراکم سنجش یامعن بهکه  PD (Patch Density) شاخص

 شدگی تکه تکه شاخص عنوان به شاخص ینا .کند می فراهم را مختلف های مساحتة محاسب امکان و دهد می

 سال در مطالعه مورد ةمنطق در PD کاربرد دارد. لبه تراکم برای PD شاخص .شود می استفاده کاربری (شدن )پراکنده
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 که کرده است تغییر شهری ةمنطق چند در تنها و نداشته چندانی تغییر (2880) مبدأ سال در مقایسه با (2880) مقصد

 سال یا ماهواره تصویر پردازش نتایج به توجه با بنابراین ؛است پیوسته وقوع به تبریز شهر کالن 8 ةمنطق در آن بیشترین

 ةهم شود یم موجب امر این کهاست  نداشته پخشایش متعادل طور به مطالعه مورد ةمنطق در سبز یها لکه، 2880

 سطح در فضایی عدالت با امر این که شوند مند بهره سبز زیرساخت مزایای از نتوانند مساوی صورت به شهروندان

 (.88 و 3 های ول)جد استمغایر  تبریز شهر کالن

 کاربری کالس یک در لکه ترین بزرگ توسط که را کاربری از درصدی LPI (Largest Patches Index) شاخص

مربوط  شهرداری 2ة منطق به ،است مشخص LPI شاخص میان در که رشدی بیشترین .دهد یم نشان است هشد پوشیده

 از درصد 93/6 به (2880) مقصد سال در اما ،است شده یم شامل را سبز زیرساخت از درصد 93/2 مبدأ سال در که است

 که است رسیده درصد 66/8 به درصد 80/1 از یعنی کمتر شده است؛ شاخص این ةمنطق در و یافته رشد سبز زیرساخت

 (.88 و 3 های ول)جد است داده کاربری تغییر ها یکاربر سایر نفع به شهری ةمنطق این در سبز زیرساختدهد  می نشان

گیرییجهنت
 صورت در که استضروری  امری توسعه، مواهب از برخورداری در نظرمد مناطق میان اهنگیهم و تعادل وجود

 و کند می تر یقعم را ها ینابرابر . همچنینشود نمی توسعه سبب شده انجام های یزیر برنامه و گذاری یهرماس نشدن، رعایت

 تواند یم آنچه شهری یزیر برنامه در مبنا این بر .شود یممنجر  محیطی های یتظرف و توان با ناهمگون و یا غده رشد به

 توزیع که است هایی یزیر برنامه یا فضایی عدالت به توجهن کرد معطوف کند، کمک شهری عدالت بیشتر یریپذ تحقق به

 یزیر برنامه و شهری زیست ةشیو به باید میان، این در .کند عملیاتی عادالنه صورت به مختلف مناطق سطح در را خدمات

 ،ستا فضایی عدالت رویکرد ضروری مسائل از یکی که شهرها، سطح در محیطی یستز تعادلکردن برقرار راستای در

 عدالت و پایدار ةتوسع به مربوط ارکان در توازن و تعادل نوعی ایجاد با شهری سبز زیرساخت زمینه این در .کرد توجه

 ومدنظر  اهداف به برای رسیدن را ما است، غیره و اقتصادی اجتماعی، ،محیطی یستز پایداری ةرندیدربرگ که فضایی

 نهایی یبند پهنه ةنقش براساس پژوهش نتایج .رساند یم یاری فضایی التعد منظر از متوازن و متعادل شهری به دستیابی

 کوچک یها بخش دهد می نشان تبریز شهر کالن سبز زیرساخت ةشد یبند کالس مساحت و سبز زیرساخت مطلوبیت

د. هستن مناسب و مناسب کامالً کالس در شرقی جنوب به متمایل مرکزی یها قسمت از ییها بخش شامل 2 و 8 مناطق

 جنوب و جنوب ،مرکزی یها قسمت از ییها بخش شامل کامل طور به 3و  8، 2، 9، 6 مناطق از ییها بخش همچنین

 شامل 8، 2، 9، 6، 0 مناطق از ییها قسمت و 1، 0، 1، 88 مناطق یها بخش بیشتر و ایینپ به رو متوسط وضعیت در شرقی

 کالس در شرقی جنوب و جنوبی مرکزی، یها قسمت زا ییها بخش و غربی جنوب غربی، شمال از کاملی یها بخش

 و ندارد وجود هم استاندارد حداقل ،مناطق بیشتر در دده  می نشانامر  این .گیرند یم قرار نامناسب و نامناسب کامالً

 شهر کالن ةدهگان مناطق در سبز زیرساخت ترتیب بدین ؛دندار رواج مناطق این سطح دربیشتر  خاکستری های کاربری

 اکولوژی و مواجه کند چالش اب مطالعه مورد ةمنطق در را فضایی عدالت تواند یم که دارد نامتعادلی توزیع شدت به بریزت

 های یرساختز به مناسبنا دسترسی :دارد ارتباط زیر عوامل با مشکالت این بخش بیشترین. کند مختل نیز را شهری
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 در گلی ائل پارک و 88 ةمنطق در ارم پارک یاستثنا به) یا محله یها پارک کمبود ،تبریز ةدهگان مناطق در شهری سبز

 نامتعادل پراکنش (،ندارد وجود مناسبی توزیع مناطق بیشتر در حیث این از (LPI) لکه ینتر بزرگ شاخص در 2 ةمنطق

 نبود و فضایی مراتب سلسله ضعف و (شد داده نشان یخوب به پژوهش این در که) یشهر ةعرص در سبز های یرساختز

کمی  NP و CA که مناطقی در سبز فضاهای ةسران افزایش باید رو ینا از ؛گوناگون سطوح در سبز فضای مناسب ارتباط

 میان در .داد قرار اولویت در شهری های یزیر برنامه در را شهری حیاتی عنصر این به مطلوب دسترسی آن تبع به ودارند 

 یپوشان هم از جلوگیری منظور به مناسب دهی یسسرو و عملکردی شعاع اسبراس باید سبز فضاهای تبریز شهری مناطق

 در اخیر های سال در اینکه به توجه با .دنباش لمس قابل شهروندان برای و دنشو ایجاد ها پارک پوشش تحت ةحوز

 فدای یشهر فیزیکی ةتوسع و شهری یها طرح قالب در سبز فضاهایویژه  ، بهسبز های یرساختز تبریز، شهر کالن

یشتری ب NP که مناطقی در سبز های یرساختز شدنتر کوچک و شدن تکه تکه از باید ،است شده اقتصادی های ییسودجو

 یها لکه دارای مناطق در ها آن مساحت و جدید یها لکه تعداد افزایش جلوگیری کرد. برای این منظور باید با دارند،

 اقدام کرد و باال NP دارای مناطق با مناطق این در موجود یها کهل میان پیوستگی ایجاد و کم مساحت با و گسسته

 .بخشید بهبود تبریز سبز زیرساخت وضعیت به ترتیب بدین

 عدالت رویکرد با شهری های یرساختز اسبنت بررسی به نیز دیگری مشابه یها پژوهش ،پژوهش این نتایج با همسو

 برای هستند؛ جمعیت توزیع و شهری سبز فضای پراکنش میان تعادلبود ن از حاکی نیز ها پژوهش. این اند پرداخته فضایی

 یوئلن و میرو و (2881) همکاران و ولج، (8931) همکاران و زنوزی علیزاده ،(8936) همکاران و محمودزاده نمونه

 کهاین یا ندارد وجود ها آن ةمطالع مورد شهرهای در مناسب شهری سبز فضای پراکنش نتیجه گرفتند که (2880)

 خارجی پژوهش دو این با حاضر پژوهش اما ،شود مشاهده نمی ها آن ةمطالع مورد مناطق در مناسب سبز یرساختز

 پژوهش این در که شهری زیرساخت تناسب ارزیابی برای شده استفاده یها شاخص و معیارها در تفاوت :دارد ییها تفاوت

 سیما از درصد و لکه ینتر بزرگ شاخص ،ها لکه متراک ،ها لکه تعداد کالس، مساحت شامل سرزمین متریک یها سنجه از

 باران، آب مدیریت مانند ییها شاخص از نیوئل و میرو و همکاران و ولج یها پژوهش در استفاده شده است، اما

 دنبال هب .است شده استفاده انداز چشم اتصال و شهر حرارتی ةجزیر ترمیم هوا، کیفیت سبز، فضای اجتماعی، پذیری یبآس

 در .است بوده متفاوت ذکرشده یها پژوهش و حاضر پژوهش در شهری سبز های یرساختز برای بهبودزا راهکارهای این،

 و برخوردار مک مناطق در ها یرساختز این به پذیری یدسترس و سبز های یرساختز افزایش به راهکارها پژوهش این

 ةتوسع به همکاران و ولج پژوهش در راهکارها، اما است بوده معطوف اربرخورد مناطق در ها لکه شدن تکه تکه از جلوگیری

 هوا آلودگی و شهر حرارتی ةجزیر باران،  آب ها آن در زمان هم که است بودهمربوط  ییها مکان در سبز های یرساختز

 براساس هشیپژو روش ،در مطالعة حاضر که است این شده ذکر یها پژوهش با پژوهش این دیگر تفاوت .دارد وجود

 یفضا یزیر برنامه مدل براساس ذکرشده یها پژوهش در، اما بوده سرزمین سیمای متریک و فازی ةشبک تحلیل روش

 .است بوده (GISP) سبز
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منابع
 ،آن یزیر برنامه و یفتعر در نگاه ییرتغ لزوم و یشهر یرساختز» (.8936) براتی ناصر و امیر سید منصوری، آیدا، هاشمی،آل

 ةشمار ،سیزدهم ةدور نظر، باغ ةفصلنام ،«ویک یستب قرن یشهر های یرساختز یفتعر در نو یمفهوم ینمنظر اختزیرس

 .80-6 صص ،19

 با اصفهان مرکزی ةمنطق در اراضی پوشش تغییرات بررسی» (.8932) فاخران سیما و علیرضا سفیانیان، ندا، طوسی، همتای یب

 .01-11 صص ،0 ةشمار دوم، ةدور کاربردی، یشناس بوم ،«سرزمین سیمای های یکمتر از استفاده

 شهر کالن :موردی ة)نمون پژوهی یندهآ رویکرد با شهری سبز فضای ةتوسع اکولوژیکی ساختار الگوسازی (.8936) راضیه تیموری،

 .تبریز دانشگاه :تبریز ،قربانی رسول :راهنما استاد رساله دکتری، ،(تبریز

 ،«منظر یمعمار و یشهر یطراح ةرشت دو آموزش در مشترک یمفهوم سبز: رساختیز» (.8930) لک آزاده و آ پانته حکیمیان،

 .08-16 صص ،10 ةشمار هفتم، و بیست ةدور صفه، پژوهشی-علمی ةمجل

 و جغرافیا ،«یاحتمال توسعة یساز مدل و یا ماهواره یرتصاو از استفاده با یزتبر اسپرال رشد یابیارز» (.8931) اکبر رحیمی،

 .821-880 صص ،61 ةشمار نهم، و بیست ةدور محیطی، یزیر برنامه

 یا شبکه تحلیل یندافر تکنیک از استفاده با کننده ینتأم انتخاب» (.8901) هاشمی مهدی و محسن نیک،عمل ،صادق جعفر، رزمی،

 .310-963 صص ،1 ةشمار دوم، و چهل ةدور تهران، دانشگاه فنی ةدانشکد ةنشری ،«فازی

 سریع ارزیابی برای کمی ةنمای دسته دو عنوان به پذیری یشفرسا و سرزمین سیمای معیارهای» (.8900) عبدالرسول ماهینی، سلمان

 .881-01 صص ،8 ةشمار چهاردهم، ةدور طبیعی، منابع و کشاورزی علوم ةمجل ،«توسعه یها طرح اثرات

 .گیتاشناسی انتشارات :تهران ،چهاردهم چاپ ،ولا جلد ،جغرافیا ةفلسف در نو های یشهاند (.8938) حسین شکویی،

 با یشهر سبز یفضا به یدسترس یزانم ییفضا یلتحل و یابیارز (.8931) فکری فاطمه و اکبر حمیدی، شاهین، زنوزی، علیزاده

 یشهرساز و عمران یمعمار المللی ینب یشهما ینچهارم ،زنجان( یشهر مناطق :یمورد ةمطالع) ییفضا عدالت یکردرو

 .تبریز دانشگاه :تبریز ،سوم ةهزار آغاز رد

 و ها بانک دیجد شعب یابی مکان» (.8938) ینام محمدحسن و کاظم یدس پناه، علوی حسنعلی، ،بار سبک فرجی یر،دغ عشورنژاد،

 ةدور شهری، یزیر برنامه و پژوهش ،«(ANP Fuzzy) یفاز یا شبکه لیتحل ندیافر از استفاده با یاعتبار و یمال مؤسسات

 .28-8 صص ،1 ةشمار ،دوم

  تکنیک از استفاده با موقع دیتول ستمیس یاجرا یابیارز و یبررس» (.8903) یا حمزه احسان و رضا مالمیر، حسن، فارسیجانی،

ANP809-806 صص ،1 ةشمار چهاردهم، ةدور یران،ا در یریتمد یها پژوهش ،«چاپ صنعت در یدیتول تکرش یک. 

 ،«تهران شهر کالن مناطق در شهری خدمات یبند سطح» (.8903) امینی حسینی حسن و هرطا ی،پریزاد حسن، کامران،

 .801-811 صص ،8 ةشمار اول، ةدور ،یا منطقه یزیر برنامه و جغرافیا ةدوفصلنام

-216 صص ،92 ةشمار نهم، ةدور ،راهبردی مطالعات ةصلنامف ،«ملی امنیت و جغرافیایی عدالت نسبت» (.8906) مراد ،راد یانیکاو

230. 

 ة)مطالع یشهر یدارپا ةتوسع یکردرو با سبز یفضا یتوضع بر یلیتحل» (.8930) نوروزی امیر و سجاد ،پور فالح امید، مبارکی،

 ةشمار هشتم، ةدور ،یزیر برنامه در ازدور سنجش و یاییجغراف اطالعات یستمس کاربرد ةمجل ،«(یزتبر شهر مناطق :یمورد
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 .21-89 صص ،8

 و راه وزارت موجود، ةمرحل محیطی گزارش ،زیتبر شهر (جامع) عمران و توسعه طرح (.8938) (الف) یطمح نقش اورمش نمهندسا

 .یشرق یجانآذربا استان یشهرساز و راه کل ةادار ی،شهرساز

 وزارت د،موجو ةمرحل کالبدی مطالعات گزارش ز،یتبر شهر (جامع) عمران و توسعه طرح (.8938) (ب) یطمح نقش مشاور نمهندسا

 .یشرق یجانآذربا استان یشهرساز و راه کل ةادار ی،شهرساز و راه

 ة)مطالع ییفضا عدالت یکردرو با یشهر سبز یفضا یعتوز یلتحل» (.8936) رضازاده زهرا و رقیه عسکرنژاد، حسن، محمودزاده،

 .186-038 صص ،1 ةشمار چهارم، ةدور شهری، یزیر برنامه جغرافیای یها پژوهش ،(«یلاردب شهر :یمورد

  .نورپیام دانشگاه انتشارات :تهران ،اول چاپ ،اجتماعی های ینابرابر و قشرها یشناس جامعه (.8902) حسن ،یملک

 در ییها بحث محور: عدالت شهر یوجو جست در (.8932) استیل جاستین و سوز پاتر، جوهانز، نووی، جیمز، ی،کنول پیتر، مارکوس،

 تهران، یشهردار یهنر یفرهنگ سازمان :تهران یری،کشم محبوبه و رضوانی یدیسع هادی مةترج ی،شهر ةتجرب و یهنظر

 .شهر نشر ةسسؤم

 :یمورد مطالعة) یانگراد یلتحل از استفاده با ینسرزم یمایس ییراتتغ یشپا» (.8930) محمدیاری فاطمه و میرمهرداد میرسنجری،

 .30-09 صص ،8 ةشمار هفتم، ةدور ط،یمح یداریپا و ایجغراف ،«بهبهان( شهرستان

 شهر سبز یفضا یکیاکولوژ یتوضع یلتحل» (.8939) یبشکیجهان فاطمه و فاطمه قسامی، اسماعیل، صالحی، الهام، یوسفی،

 -یعلم ةفصلنام ،(«یا منطقه و یا محله یها پارک یتوضع بر یدتأک )با ینسرزم یمایس های یکمتر ساسابر یرجندب

 .01-18 صص ،10 ةشمار ،چهاردهم ةورد یایی،جغراف یفضا یپژوهش

 اصالح منظور به شهری سبز های یرساختز ارزیابی» (.8931) محمدآل سیده و لعبت زبردست، ،ااحمدرض ،یاوری مهسا، پناه،یزدان

 صص ،9 ةشمار یکم، و چهل ةدور ،شناسی  یطمحپژوهشی  -نشریه علمی ،«تهران سرزمینی سیمای در ها آن تدریجی
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