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 ده:یچك
ها عنصری مهم و حیاتی هستند که خصوص پارکشهری و به سبزفضاهای 

های شهری ریزی شهری دارند. توزیع و پراکنش پارکدر برنامه اهمیتی ویژه
برای دسترسی مناسب و ارائه خدمات به ساکنان شهری اهمیت زیادی در 

-وده سرویسشهرنشینی امروز دارد. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد و محد

گانه شهر تبریز با استفاده از تحلیل شبکه و های شهری مناطق دهدهی پارک
از تحلیل  استفادههای مناسب جهت توسعه فضای سبز با یابی مکانمکان

باشد. تحلیل شبکه با استفاده از نقشه کاربری اراضی می FAHPشبکه و مدل 
معیار مکانی تاثیرگذار بر  8ده از و شبکه معابر به انجام شده و در ادامه با استفا

ها اقدام شده است. نتایج یابی پارکهای شهری نسبت به مکانتوسعه  پارک
ها در سطح شهر تبریز بیانگر این است که دسترسی به پارک عملکردی ابیارز

 مناطقباشد و مناسب می شهری مرکز مناطقدر  تنهای گیهمسای هاپارک
ی هاپارک بهی دسترس. ندارند هاپارک از نوع نیا به کافیی دسترس گرید

از وضعیت  زیتبر شهر جنوب وی غربشمال ،یشرقی هاقسمت دری امحله
-پارک. باشندیم برخوردار مناسبی دسترس از مناطق هیبقی ول نداشته یمناسب

 وی شرق ،یغربی هاقسمت در بیترت به زینی شهر وی امنطقه ،یاهیناحی ها
 بای شهر مناطق هیبق و داشته مناسبی دسترس زیتبر رشهی شرقجنوب

 مواجه های شهریاز لحاظ دسترسی و برخورداری از پارک ییهاتیمحدود
برای استقرار و مکانیابی   FAHP. ارزیابی نتایج حاصل از مدل باشندیم

فضاهای سبز شهری بیانگر این است که مناطق مرکزی و شرقی تبریز از 
 باشند.توسعه فضای سبز برخوردار می اولویت بیشتری جهت

 

دهی، های شهری، تابع تحلیل شبکه، سرویسپارک واژه های کلیدی:

 .، شهر تبریز FAHPمدل 

 
Abstract: 

Urban green spaces and parks are considered as a critical 

component of the urban planning process. Spatial 

distribution of parks is an important factor in proper 

accessibility of urban residents to such services. The 

present study aims at evaluating the coverage of service 

areas that urban parks provide for people as well as their 

functions in 10 urban regions of Tabriz city using network 

analysis and FAHP methods to find the optimal location 

for expanding and developing the green spaces. The 

network analysis was done using land use and transit 

network maps. Then, based on eight effective locational 

criteria, the location of urban parks was completed. The 

results indicated that central regions of the city have better 

access to the neighboring parks than the others. Also, 

access to local parks is not proper in east, north-west and 

south areas of Tabriz, but other areas do so. Accessibility 

to district, regional, and urban parks is suitable in western, 

eastern and south-eastern parts of Tabriz. Application of 

FAHP to locating green spaces showed that central and 

eastern regions of Tabriz are more suitable for creating 

and expanding the parks and green spaces. 
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 مقدمه 

سبز موثر در اشکال امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای
گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست. پیامدهای توسعه شهری و 

محیطی آنها موجودیت فضای ت زیستهای معضالپیچیدگی
اند ناپذیر کردهسبز و گسترش آن را برای همواره اجتناب

سبز شهری از دیدگاه شهرسازی (. فضای1: 1911)مجنونیان، 
های در برگیرنده بخشی از سیمای شهر است که از انواع پوشش

گیاهی تشکیل شده است و به عنوان یک عامل زنده و حیاتی 
کننده ساخت مرفولوژیک شهر جان شهر تعییند بیدر کنار کالب

فضای سبز شهری، بخشی از (. 19: 1989نیا، است )سعید
فضاهای باز شهری است که در عرصه های طبیعی یا مصنوعی 

ها و دیگر گیاهان است و بر ها، چمنتحت استقرار درختان،گل
اساس نظارت و مدیریت انسان و با در نظر گرفتن قوانین و 

های مرتبط با آن برای بهبود شرایط زیستی، زیستگاهی گیویژ
داری یا و رفاهی شهروندان و مراکز جمعیتی غیر روستایی، نگه

سبز (. فضای199: 1991نیا و همکاران، شود )فاضلساخته می
های موجود در شهر، نه تنها محل مناسبی برای شهری و پارک

آیند، بلکه شمار میسپری کردن اوقات فراغت مردم و تفریح به
این فضاها در موارد بسیاری، از توسعه نابجای شهرها نیز 

با افزایش تقاضای (. 19: 1911نژاد، کنند )مهدیجلوگیری می
جمعیت برای اراضی شهری، برخی از کارکردهای اکولوژیکی و 

-سازی کیفیت زندگی برای جمعیتمحیطی، به سمت متناسب

(. Jim, et al, 2008: 313کنند )های انسانی حرکت می
های شهری به عنوان بخش بسیار فضای سبز شهری و پارک

 (Li We, et al, 2015:105مهمی از اکوسیستم شهری )
ای از مزایای متناسب با نوع عملکرد خود، طیف گسترده

 ,Brown)محیطی، روانی، اجتماعی را به جامعه بخشیده زیست

et al, 2014: 34) ای عموم جامعه و ضمن ایجاد فرصت بر
ارتباط برقرار کنند که  ستیز طیمحشود که مردم با باعث می

این امر سبب بهبودی سطح سالمت و تندرستی آنها 
(Chiesura, 2004: 130) و کاهش میزان استرس و 

 و (Annerstedt, et al, 2012: 2)های روانی بیماری
 Maas et) شودافزایش میزان رضایتمندی مردم از زندگی می

al, 2009: 587).  فضای سبز که بخشی از سیمای شهر را
هایی های واقعی از نخستین مقولهاز پدیده دهد ،یکیشکل می

است که انسان همواره با آن در تماس بوده و خواهد بود 
های (. هدف اصلی از احداث پارک1: 1981بخش، )حیدری

گردانیدن فضای باز به داخل زندگی شهری است شهری باز

یکم این و(. اینک در اوایل قرن بیست99: 1981)پوردیهیمی، 
نگرش قوت گرفته است که پارک باید مکانی دموکراتیک برای 

های متفاوت شهری و ها و تمایالت فرهنگتشخیص خواسته
استقرار  (.Thompson, 2002: 59پاسخگویی به آنها باشد )

مانی در ها در سطح شهر باعث ایجاد نابسانامناسب کاربری
(. بنابراین اطالع از 1: 1981شود )حسینی، سطح شهر می

های شهری و نحوه توزیع آنها در سطح شهر وضعیت پارک
ای دارد، تحلیل شبکه ابزاری مفید در تحلیل اهمیت ویژه

دهی خدمات خدمات شهری و یافتن محدوده خدمات سرویس
 باشد.های شهری( میخاص )مثال پارک

قطعیت همرراه  وارد تفکرات انسان با عدمدر بسیاری از م
گیری تاثیرگذار است. در این قطعیت در تصمیماست و این عدم

گیری فازی اسرتفاده  های تصمیمگونه موارد بهتر است از روش
هرای  (. در واقرع نظریره مجموعره   8-11: 1989شود )عطرایی،  

فازی، یک نظریه ریاضی طراحی شده به منظور مدلسازی ابهام 
 :Lin, et al, 2007های وابسته به دانش انسان است )فرایند

3750.) 
های مهم شهر از کاربری همواره فضای سبز شهری یکی

مورد توجه مسوالن و پژوهشگران بوده است، و برای ایرن امرر   
های مختلف فناوری سیستم اطالعات جغرافیایی و توابع و مدل

نروان  هرای فرازی بره ع   ه و مردل رل شبکر رابع تحلیراز جمله ت
هایی جهت مطالعه بر روی فضای سبز شهری مورد توجه روش

ا توجه به تحقیقات مختلف ره برگران بوده است، در ادامرپژوهش
ار بره چنرد مرورد اشراره     ره اختصرصورت گرفته در این زمینه، ب

 شود.می
 –( برره تحلیررل مکررانی  1991محمرردی و همکرراران )

 GISز آبراد برا اسرتفاده ا   های شهری شرهر نرور  فضایی پارک
پرداختند، آنها در این تحقیق با استفاده از مدل تحلیل سلسله 

توزیرع    (IOهرا ) ( و مردل همپوشران شراخص   AHPمراتبی )
آباد را بررسی کردند، نترایج ایرن   سبز در شهر نوربهینه فضای

هررای سیسررتم اطالعررات  تحقیررق نشرران دهنررده توانمنرردی 
-مله پرارک یابی انواع خدمات شهری از ججغرافیایی در مکان

( 1991عادلی )ایالق و مهدویباشد. عسگری های شهری می
یابی پارک در واحد محله سازی و مکانپژوهشی با عنوان مدل

شهر تبریز با استفاه از شاخص همپوشانی وزنی انجرام دادنرد.   
های اولویت اراضی، دسترسی بره  آنها در تحقیق خود از معیار

ه مراکرز آموزشری و   های فرعری و اصرلی، نزدیکری بر    شریان
های مزاحم و مرکزیت پارک نسبت فرهنگی، دوری از کاربری
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به محله استفاده نمودند. در نهایت نتایج نشانگر کارایی باالی 
درصدی مدل در انتخاب اراضی برا ابعراد مناسرب جهرت      ۳9

های دارای اولویت اول احداث پارک در مقیاس محله در زمین
صالحی و ی در اولویت دوم بود. هادرصد در زمین 91و باالی 

هرای شرهری   ( به ارزیابی توزیع مکانی پارک1991همکاران )
تهران با استفاده از تحلیل شبکه پرداختند، آنها برا اسرتفاده از   

ها و روش تحلیل شربکه بره بررسری محردوده     موقعیت پارک
های شهری تهران پرداختند، نترایج نشران   دهی پارکسرویس

ز مناطق مسکونی در محدوده مورد مطالعه درصد ا 19دهد می
پنراه و  اند. عزتدهی پارک واقع شدهخارج از محدوده سرویس

( به بررسی الگوهای توزیع و پراکنش فضرایی  1999کحگلو )
شهری در شهر ارومیه پرداختند، آنهرا در ایرن   های درونپارک

های آماری و مدل ویلیامسون و به کرارگیری  تحقیق با روش
هرای  ، چگونگی و میزان تمرکز فضایی کراربری GIS فناوری

ها را مورد بررسی قرار دادند، نتایج فضای سبز شهری و پارک
هرا در  دهد شهر ارومیه به لحاظ دسترسی بره پرارک  نشان می

ای و شهری( از وضعیت مناسبی دارد ولی برخی سطوح )محله
های شهری حراکی از  های کودک و پارکشعاع عملکرد پارک

هرای  ای از ساکنین سکونتگاههای عمدهم دسترسی قسمتعد
در تحقیقری  ( 1991شهری بره ایرن خردمات دارد. حجرازی )    

یابی ایجاد فضای سبز در شهرستان تبریز با اسرتفاده از  مکان
های اطالعات مکانی و تحلیل سلسله مراتبی بررسری  تکنیک

درصررد از مسرراحت  1کردنررد. نتررایج نشرران داد کرره حرردود  
-جهت ایجاد پرارک جنگلری مری    مناسببا قابلیت  شهرستان

سبز شرهری و  (تحلیل فضای 1991خاکپور و همکاران )باشد. 
گرر رسرتری در   تعیین مکان بهینه با استفاده از مدل محاسربه 

منطقه سه شهرداری مشهد بررسی کردند، آنها پس از تعیرین  
سبز آنها در محیط یابی پارک و فضایمعیارهای خود در مکان

ArcGIS هرای  دهی کردنرد و بره  محرل   سازی و وزنآماده
یابی کردنرد، نترایج نشران    ه قضای سبز مکانراسب توسعرمن

-باشد که نشانمتر می 1.1د سرانه فضای سبز منطقه ردهمی

باشد و با توجه به سبز در سطح منطقه میدهنده کمبود فضای
-سبز می تراکم باالی جمعیت در منطقه نیازمند توسعه فضای

های شرهری  ( به بررسی پارک111۲) 1و رحیمی باشد. براست
کننرد  تبریز از لحاظ نقشی که در تامین نیازهای مردم ایفا می

                                                      
1. Breuste & Rahimi 

های شهری تبریز را از لحراظ انردازه، زمران    و پارک پرداختند
مسافت دسترسی بررسی کردند، آنها برای این کار  دسترسی و
دهد بسیاری از شان میاستفاده کردند، نتایج ن GISاز فناوری 

هرای شرهری   توانند به سرطوح مختلرف پرارک   ها نمیخانواده
هرا در سرطح شرهر از لحراظ     دسترسی داشته باشرند و پرارک  

اجتماعی و سطوح دسترسی در مناطق مختلف شرهر تفکیرک   
( در 111۲جعفری و همکاران )شده و توزیع یکنواخت ندارند. 

حلیرل الگروی پرراکنش    ای در شهر تبریز در رابطه با تمطالعه
 AHPمردل  وGIS تبریز با اسرتفاده از   1فضای سبز منطقه 

به این نتیجه رسیدند که بهترین مکان بررای احرداث فضرای    
 شمال قسمت زیتبر کالنشهر 1 منطقه در شهریسبز شهری 

هرای  . با توجه به یافتره باشدیم محدوده نیا مرکزی و یشرق
طالعررات سیسررتم ا ،شررودتحقیقررات گذشررته مشررخص مرری 

های مکانی مختلف مبتنری برر آن نقشری    جغرافیایی و تحلیل
های شهری داشرته  اساسی در بررسی و ارزیابی عملکرد پارک

های مختلف نسبت به مطالعه توان با اجرای توابع و مدلو می
تر فضاهای سبز شهری اقدام کرد، با توجره بره مطالرب    دقیق

هرای  پرارک اشاره شده، هدف این تحقیرق بررسری عملکررد    
گانرره تبریررز از لحرراظ محرردوده موجررود در سررطح منرراطق ده

های مختلف شهر برا اسرتفاده از ترابع    دهی به قسمتسرویس
هایی کره دارای  باشد تا با توجه به آن مکانتحلیل شبکه می

هرای شرهری   ری نسبت به پرارک ررسی کمتروشش و دسترپ
یابی فضای سربز در  باشند مشخص شده و نسبت به مکانمی

اقردام   FAHPگیرری  طح شهر با استفاده از مردل تصرمیم  س
 شود.

 

 کار ها و روشداده
شرقی در حال حاضر شهر تبریز به عنوان مرکز استان آذربایجان

ترین مراکز صنعتی ایرران اسرت و صرنایع مهمری     یکی از مهم
-نظیر نیروگاه حرارتی، مجتمع پتروشریمی، پاالیشرگاه، ماشرین   

ر خود جای داده است در نتیجه یکی سازی و تراکتورسازی را د
رود ترین شهرهای ایران به شرمار مری  ترین و آلودهاز پرجمعیت

کننرده اسرت   سبز در آن نقشی اساسی و تعیرین که نقش فضای
(. این شهر با ارتفاع متوسرط  19: 1981زاده و همکاران، )فیضی
دقیقه عرض  8درجه و  98دقیقه تا  1درجه و  98متر در  1911

دقیقره طرول    11درجره و   1۳دقیقه تا  11درجه و  1۳ی و شمال
 شرقی قرار دارد.
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 نقشه منطقه مورد مطالعه . 1شكل 

 
هرای  با توجه به هدف این پژوهش، الیه موقعیت پرارک 

تبریز، کاربری اراضی شهری و شبکه معرابر بره منظرور انجرام     
لیرل  های مکانی به کار رفته است. با استفاده از ترابع تح تحلیل

برره تحلیررل محرردوده  ArcGISافررزار شرربکه در محرریط نرررم
گانره تبریرز پرداختره    های شهری مناطق دهدهی پارکسرویس

، هرا شده است. برای این منظور با توجه به الیه موقعیت پرارک 
-کاربری اراضی شهری و تابع تحلیل شبکه، محدوده سررویس 

وع پرارک  گانه تبریز برا توجره بره نر    ها در مناطق دهدهی پارک
ای، شرهری( مشرخص   ای، منطقره ای، ناحیره )همسایگی، محله

یرابی  شد، در ادامه با توجه بره معیارهرای مرورد نظرر در مکران     
معیار: فاصله از مراکرز فرهنگری،    8های شهری که شامل پارک

دسترسی به شبکه ارتباطی، فاصله از مراکز آموزشی، فاصرله از  
 ات تأسیسکونی، فاصله از واحدهای فرسوده، فاصله از مراکز مس

 

های برایر و فاصرله از مراکرز    و تجهیزات شهری، فاصله از زمین
نسربت   FAHPباشد و با استفاده از مردل  تجاری می –اداری 

سربز و احرداث   سازی مناطق مستعد جهت توسعه فضایبه مدل
های شهری اقدام شده است. برای این منظور ابتردا الیره   پارک

-هرا بره  استاندارد شد، استاندارد سازی الیه معیارهای مورد نظر

ای معیارها انجام شده ترا  سازی واحدهای مقایسهمنظور یکسان
ترتیب امکان مقایسه کمی معیارها فراهم شرد  سرپس برا    بدین

 وزنپخررش پرسشررنامه و بررسرری نظررر کارشناسرران مربوطرره، 
 Expert Choice افرزار  نررم  کمرک  به نظر مورد یارهایمع

ضرب وزن معیارها در الیه نقشه اسرتاندارد شرده   و با  مشخص
معیارها، الیه اسرتاندارد وزنری بره دسرت آمرد و در نهایرت برا        

های نقشه استاندارد شرده وزنری نقشره نهرایی     همپوشانی الیه
 مناطق مستعد توسعه فضای سبز ایجاد شد.

 ی پژوهشفرایندمدل  .2شكل 
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ری د در تحلیل خدمات شهرزاری مفیره ابرل شبکرتحلی
دهی خردمات خراص )مرثال    و یافتن محدوده خدمات سرویس

ک و مرکرز خردمات   رباشرد. گرره، لینر   های شهری( میپارک
( 18: 1981عناصر کلیدی در تحلیل شبکه هسرتند )مطیعری،   

ه عنروان مراکرز   رری بر رای شهر رهر ارکرق پر رن تحقیردر ای
خدمات موجود در شبکه هستند. مسیرهای دسترسی به عنوان 

های شربکه بره شرمار    ها نیز گرهقاطع لینکو محل ت هالینک
 روند.می

 

 عناصر کلیدی تحلیل شبکه . 3شكل 

 
ها بر اساس وسعت و شعاع عملکردی به پنج نروع:  پارک

ای و شهری تقسریم مری  ای، منطقهای، ناحیههمسایگی، محله
شوند. بر همرین اسراس و برا اسرتفاده از ترابع تحلیرل شربکه،        

های شهری بر اساس الیه کاربری رکدهی پامحدوده سرویس
 اراضی شهری تبریز مشخص شد.

 

 انواع پارک بر اساس وسعت و شعاع عملکرد .1جدول 

 مساحت توضیحات هاپارک
شعاع 

 دسترسی

تعداد پارک 

 در تبریز

پارک 
 همسایگی

پارک همسایگی، فضاهای باز شهری در 
های مقیاس بسیار کوچک هستند. پارک

هر به صورت همسایگی در سطح ش
پراکنده هستند و در همه جای شهر 

 دهند.خدماتی را به مردم ارائه می

 11 متر 111 هکتار ۲/1

 ایمحله پارک

 1الی  1.۲ای معموال به ابعاد محله پارک
ها معموال دارای باشد. این پارکهکتار می

متر از  ۳11زمین بازی و با شعاع دسترسی 
 فضاهای مسکونی هستند.

 1ی ال ۲/1
 هکتار

 ۳11 الی 111
 متر

۲9 

 ایناحیه پارک
گوی بیش از ای معموال جوابناحیه پارک

ها دارای مراکز باشد. این پارکیک محله می
 باشند.های ورزشی میتفریحی مانند زمین

 1الی  1
الی  ۳11

 متر 1111
1۳ 

 ایمنطقه پارک

ای، پارکی با اندازه متوسط منطقه پارک
های ورزشی و فعالیت است که طیفی از

دهد. تفریحی را در اختیار مردم قرار می
های بزرگتری از ها برای گروهاین پارک

افراد در نظر گرفته شده است. این نوع 

 11الی  1
الی  1111
 متر 1۲11

11 
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ها به جوامع مختلف و حومه شهر پارک
ها خدمات ارائه داده. در واقع این پارک

های موجود در مناطق ترین پارکاصلی
 شهری هستند.

 پارک شهری

پارک شهری یک مرکز تفریحی یا ورزشی 
های بیشماری را برای است که فرصت

کند. ابعاد این کنندگان فراهم میمراجعه
ها بزرگ بوده و اکثر اهالی شهر این پارک

 شناسند.ها را مینوع   پارک

 11بیش از 
 هکتار

دقیقه  91
 رانندگی

۳ 

 Breuste & Rahimi, 2015: 4 خذ:أم

 
لی که وابسرته  ئمنطق فازی، ابزاری توانمند جهت حل مسا

آیرد  گیری و استنباط بشری بره شرمار مری   به استدالل، تصمیم
هرای  (. در واقرع نظریره مجموعره   1: 1991دزفولی،  پزان)کوره

اسررت کرره برررای  فرازی، یررک نظریرره ریاضرری طراحرری شرده  
به دانش انسان به کرار مری    های وابستهفرایندسازی ابهام  مدل
(: در ایرن پرژوهش نیرز از    Lin, et al, 2007: 3750رود )
گیرری چنرد   هرای تصرمیم  که )تلفیقری از مردل   FAHPمدل 

معیاره و منطق فازی( استفاده شده است. برای این منظور ابتردا  
  هرد کرانص شدهریابی پارک مشخمعیارهای مورد نظر در مکان

 

 
راکرز فرهنگری، دسترسری بره شربکه      انرداز: فاصرله از م  عبارت

ارتباطی، فاصله از مراکز آموزشی، فاصله از واحدهای فرسروده،  
ات و تجهیررزات تأسیسررفاصررله از مراکررز مسررکونی، فاصررله از 

 –هرای برایر و فاصرله از مراکرز اداری     شهری، فاصله از زمرین 
-های معیارهای مورد نظر در محیط نررم تجاری. در ادامه، الیه

هرا برا   وارد شد، به منظور رستری سازی الیره  ArcGISافزار 
های پیوسته بره الیره   استفاده از تابع فاصله اقلیدسی برای داده

هرا، از توابرع   سرازی داده رستر تبدیل شدند. به منظرور استاندارد 
 است.استفاده شده ArcGISافزار استانداردسازی در محیط نرم
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یار استاندارد شده نقشه های مع .4شكل 

در ادامه و به منظور محاسربه وزن هرر یرک از معیارهرا،     
 مراحل زیر طی شد:

 رسم نمودار سلسله مراتبی .1
 های زوجی تعریف اعداد فازی به منظور انجام مقایسه .2

-اعداد فازی استفاده شده از نوع اعداد فازی مثلثری مری  

( m1, m2, m3باشند، اعداد فازی مثلثی با سه عردد قطعری )  
-محتمرل  m2کمترین مقدار مورد انتظرار،   m1شوند. بیان می

 باشد.بیشترین مقدار مورد انتظار می m3ترین حالت و 
 تیر لووا جهرت  آنی هرا اسیمق وی فازی زبانی رهایمتغ

امکان   1جدول  .مشخص شده است ،1 جدول در ارهایمعی بند
متغییرهای مقایسه معیارها با یکدیگر با استفاده از اعداد فازی و 

آورد. معیارهای مورد نظرر بره   زبانی متناسب با آنها را فراهم می
صورت دو به دو با توجه به میزان اهمیتشان نسبت به یکردیگر  
با توجه به اعداد فازی موجود در این جدول به صورت کمری در  

شروند.  آمده و اهمیت معیارها نسبت به یکردیگر سرنجیده مری   
 سربز، یفضرا  نیمتخصصر  و شناسانکار اریاخت در مذکور جدول

ی زوج سهیمقا سیماتر لیتشکی برا آن جینتا از و شد داده قرار
 .دش استفاده

 متغیرهای زبانی و اعداد فازی متناظر آنها. 2جدول 

 تابع عضویت دامنه مقیاس فازی مثلثی عدد قطعی ر زبانیمتغی

    x ≥ 1 ≤ 9 (1،9،9) 9͂ اهمیت مطلق

   
 

 قوی اهمیت خیلی
 

1͂ 
 

(۲،1،9) 

9 ≥ x ≥ 1    

   
 

1 ≥ x ≥ ۲    

   
 

 اهمیت قوی
 

۲͂ 

 

 

(9،۲،1) 

1 ≥ x ≥ ۲    

   
 

۲ ≥ x ≥ 9    

   
 

 اهمیت ضعیف
 

9͂ 

 

 

(1،9،۲) 

۲ ≥ x ≥ 9    

   
 

9 ≥ x ≥ 1    

   
 

    x ≥ 1 ≤ 9 (1،1،9) 1͂ اهمیت یکسان

   
 

 - - (1،1،1) 1 قا مساویدقی

 (111: 1989)عطایی،  خذ:أم
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( با به کارگیری اعداد   تشکیل ماتریس مقایسه زوجی ) .3
 .فازی

های توزیرع  آوری پرسشنامهبرای این منظور پس از جمع
اسرت، و برا    سبز تکمیل شدهشده، که توسط کارشناسان فضای

ظرر  استفاده از شاخص مرکزی مد، نظرات کارشناسان به یرک ن 
واحد تبدیل شد. الزم به ذکر است که در حجم نمونه تحقیقات 

 1۲سنجی، وجود حرداقل  از نوع بررسی روابط تجربی و اولویت
 (.11: 1989باشد )خاکی، نفر در حجم نمونه کافی می

برای هر یک از سطرهای مراتریس مقایسره    Siمحاسبه  .4
 زوجی

    ∑    
 

 

   

  [∑
 

   
  ∑    

 
 

   
]

  

 

 
گر شرماره  بیران  jگر شرماره سرطر و   بیران  iدر این رابطه 

   باشرد.   ستون ماتریس مقایسه زوجی مری 
در ایرن رابطره     

های مقایسه زوجری هسرتند. مقرادیر    اعداد فازی مثلثی ماتریس

∑    
  

   ،∑   
   ∑    

  
    ،[∑   

   ∑    
  

   ]    

 توان به ترتیب از روابط زیر محاسبه کرد:را می

∑   
 
 

 

   

(∑  

 

   

 ∑  

 

   

 ∑  

 

   

) 

∑ 

 

   

∑   
 

 

   

  (∑  

 

   

 ∑  

 

   

 ∑  

 

   

) 

[∑ 

 

   

∑   
 

 

   

]  (
 

∑   
 
   

 
 

∑   
 
   

 
 

∑   
 
   

) 

های اول تا سوم به ترتیب مولفه uiو  li  ،miدر روابط باال 
 اعداد فازی هستند.

 ها نسبت به همدیگر Siمحاسبه درجه بزرگی  .5

همدیگر، ها نسبت به  Siبه منظور محاسبه درجه بزرگی 
 M1=(l1رابطه زیر مورد استفاده قرار گرفت. به طور کلی اگر 

, m1 , u1)  وM2=(l2 , m2 , u2)    دو عدد فرازی مثلثری
به صورت زیرر تعریرف    M2نسبت به  M1درجه بزرگی باشند 

 شود:می

V(M2≥M1)={

                                         
                                           

     

(     ) (     )
                

 

 

محاسبه وزن معیارهرا، بردین منظرور از رابطره زیرر       .6
 استفاده شد.

d
,
(Ai)=Min V (Si ≥ Sk)          k=1,2,…,n  ,  k ≠ i 

 
 بود: نشده به صورت زیر خواهدوزن نرمالیزه بردار 

W
, 
= (d

, 
(A1), d

,
 (A2), …, d

,
 (An))

T
    

Ai (i= 1,2,…, n) 
محاسبه بردار وزن نهایی، برای محاسبه بردار وزن نهایی  .7

باید بردار وزن محاسبه شده در مرحله قبل نرمالیزه شود، 
 بنابراین:

W = (d(A1), d(A2), …,d( n))
T 
 

 

 وزن معیارها .3جدول 

 معیاروزن  معیار وزن معیار معیار

 18/1 فاصله از مراکز مسکونی 11/1 فاصله از مراکز فرهنگی

 11/1 ات و تجهیزات شهریتأسیسفاصله از مراکز  91/1 دسترسی به شبکه ارتباطی

 1۲/1 فاصله از زمین های بایر 1۲/1 فاصله از مراکز آموزشی

 11/1 تجاری-فاصله از مراکز اداری 19/1 فاصله از واحدهای فرسوده

 
هرای اسرتاندارد شرده    ادامه به منظور همپوشانی الیره  در

معیارهای مورد نظر، از روش همپوشانی فازی و عملگر گامرا در  
هرای توسرعه   استفاده شد، و نقشره نهرایی مکران    GISمحیط 

 فضای سبز در شهر تبریز به دست آمد.

 

 شرح و تفسیر نتایج

 هاتحلیل شبكه پارک
هرای  ل شربکه پرارک  های همسرایگی: برر اسراس تحلیر    پارک

هرای شرهری برا موقعیرت     همسایگی و ارتباط معرابر و خیابران  
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ها در سطح شهر تبریز دهی این پارکها، محدوده سرویسپارک
هررای دهرری پررارکمشررخص شررد. بررسرری محرردوده سرررویس

-همسایگی نشان دهنده این مطلب است که محدوده سررویس 

-تبریز می ها، بیشتر مناطق مرکزی شهردهی این نوع از پارک

هرا  دهی این نوع پارکاز محدوده سرویس ۲،1،9باشد و مناطق 
باشند. بیشترین تمرکز این نوع از پارک نیز در منطقره  خارج می

هرای  دهنده پراکنش مناسب پرارک شهر تبریز است که نشان 1

همسایگی در سطح شهر تبریز است ،زیرا برا توزیرع جمعیرت و    
ری هرای مسرکونی در ایرن    تراکم آن و همچنین مساحت کارب

مناطق نسبت به سایر مناطق همخوانی دارند. در میان منراطق  
 1هرای همسرایگی منطقره    دهری پرارک  دارای پوشش سرویس

غربری  هایی از شمالتبریز کمترین پوشش را دارد و تنها قسمت
هرای همسرایگی قررار    دهی پارکدر محدوده سرویس 1منطقه 

 گیرند.می

  

 های همسایگی دهی پارکسرویس محدوده .5شكل 

 
های دهی پارکای: بررسی محدوده سرویسهای محلهپارک

ای در  هرای محلره  ای که بر اساس موقعیت قرارگیری پارکمحله
ای آنها برا الیره شربکه    گانه تبریز و ارتباط شبکهسطح مناطق ده

دهنده این مطلب اسرت  انجام شد، نشان GISارتباطی در محیط 
در سرایر منراطق شرهری     9ها به غیر از منطقه نوع پارککه این 

کنند، البته این بدان معنا نیست که تمرامی  دهی میتبریز سرویس
-های محلهدهی پارک های مناطق تحت پوشش سرویسقسمت

ای قرار دارند، بلکه در هر یرک  های محلهای تحت پوشش پارک
دهری  یساز این مناطق تنها بخش محدودی از منطقه تحت سرو

از  1،1،8ای قرار دارند که در این میران، منراطق   های محلهپارک
تری دارند و درصد بیشتری از این منراطق تحرت   وضعیت مناسب

ای قرار دارنرد. ایرن در حرالی اسرت کره      های محلهپوشش پارک
کره از لحراظ    9سرویس دهی به سایر مناطق بره ویرژه منطقره    

مسرکونی دومرین    شاخص جمعیتی و همچنین مساحت کراربری 
منطقه پرجمعیت شهر می باشد، به نسبت سرویس دهی ضرعیفی  

شرهرداری تبریرز کمتررین میرزان      ۲دارد. از طرفی دیگر منطقره  
ای مناطق تحت پوشش های محلهدهی را در میان پارکسرویس

 ها دارد.این پارک
 

 ای های محلهدهی پارکمحدوده سرویس. 6شكل 
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هرای  تحلیل شبکه در مورد پارک نتایج ای:های ناحیهپارک
دهی این نوع دهنده این مطلب است که سرویسای نشانناحیه

شهر تبریز را پوشش  9،1،۳،1هایی از مناطق ها، قسمتاز پارک
شرود و سرایر   هرای غربری تبریرز مری    دهد که شامل قسمتمی

-هایی محرروم مری  های شهر تبریز از وجود چنین پارکقسمت

هرای  باشند. این مسئله نشانگر وضعیت نامناسب پراکنش پارک
باشد به طروری کره   ای در سطح مناطق ده گانه تبریز میناحیه
منطقه از تبریز آن هم بره طرور محردود تحرت پوشرش       1تنها 
وضرعیت   1ای قرار دارند و در این میان منطقه های ناحیهپارک

هرای  هی پارکدبهتری نسبت به سایر مناطق از لحاظ سرویس
ای دارد. در مکان یابی این نوع پارک ها نیز کمترین توجه ناحیه

به نحوه توزیع جمعیرت شرهری کره همرواره عراملی مهرم در       
استفاده از پارک های شهری، شرده اسرت. بره طروری کره در      

با بیشترین شاخص جمعیتی، پرارک هرایی برا     11، 1، 9مناطق 
ارک های ناحیره ای بره   عنوان ناحیه ای وجود ندارد.  اهمیت پ

گونه ای است که اکثر رده های سنی قادر به استفاده از آن می 
ین مناطق با باشند بنابراین این ویژگی، افزایش تعداد آن را در ا

 کند.  دوچندان می های سنی متنوع،طیف

 
 ای های ناحیهدهی پارکمحدوده سرویس. 7شكل 

 
ابع تحلیرل شربکه در   ای: با استفاده از تهای منطقهپارک

هرای  و بر اساس شربکه معرابر و موقعیرت پرارک     GISمحیط 
ها مشخص شرد  دهی این نوع پارکای محدوده سرویسمنطقه

های انردکی  و قسمت 1،1،1،۳هایی از مناطق که شامل قسمت
باشد، و مناطق مرکزی شهر همچون منطقره  می 1و۲از مناطق 

-هایی خرارج مری  کدهی چنین پارتبریز از محدوده سرویس 8

تری نسبت از وضعیت مناسب 1و  1باشند. در این میان مناطق 
ای برخوردار بوده های منطقهبه سایر مناطق تحت پوشش پارک

از لحرراظ محرردوده دسترسرری در وضررعیت خیلرری   1و منطقرره 
 نامناسبی قرار گرفته است.

 ای های منطقهدهی پارکمحدوده سرویس .8شكل 

 
دهری  ری:  بررسری محردوده سررویس   هرای شره  پارک

های شهری با تحلیل شبکه که بر اساس عناصر شربکه   پارک
دهد کره ایرن   )گره، لینک، مرکز خدمات( انجام شد نشان می

شهر تبریز  9و  ۲، 9، 1، 1 هایی از مناطقها، قسمتنوع پارک
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دهنررد و سررایر منرراطق شررهری در محرردوده  را پوشررش مرری
گیرند. بخش اصلی رار نمیها قدهی این نوع از پارکسرویس

تبریرز   1های شرهری در منطقره   دهی پارکمحدوده سرویس
قرار دارد که تقریباً بخش زیادی از سطح منطقه تحت پوشش 

رفی در میران  ررد، از طر رگیر رار مری رری قر رای شهرهارکرپ
شهر تبریرز   9های شهری، منطقه مناطق تحت پوشش پارک

 ریرهررای شهرره پررارکررسی برررزان دسترررن میرررریررراز کمت
ها بخش اعظم باشد. نظر به اینکه این نوع پارکبرخوردار می

و یا کل شهر را در حوزه نفوذ خود پوشش مری دهنرد، نقشره    
ست و در دیگر بافت های پرجمعیت رت نیرن واقعیرای ایرگوی

نیاز شدیدی به این نوع پوشرش دیرده    1،1،11و مهم شهری 
 شود.  می

 ری های شهدهی پارکمحدوده سرویس. 9شكل 
 
 FAHPها با مدل یابی پارکمكان

که شرامل عملیرات میردانی )پخرش      FAHPسازی نتایج مدل
دهرد کره از   باشد نشان میافزاری و تحلیلی میپرسشنامه(، نرم

های مورد نظرر بررای   سبز در میان معیارنظر کارشناسان فضای
های جدید در سطح شهر تبریز، معیار دسترسی بره  احداث پارک

هرای شرهری   تباطی اهمیت زیادی  برای احداث پارکشبکه ار
دارد. نکته قابل توجه اینست  که در بحث تحلیل شبکه نیرز از  

-این معیار برای انجام تحلیل استفاده شده است. در میان معیار

هرای  سرازی، معیرار فاصرله از واحرد    های مورد نظر جهت مدل
. در های جدید اهمیت کمترری دارد فرسوده جهت احداث پارک

هرای  هرا و انجرام تحلیرل   سرازی معیرار  ادامه پرس از اسرتاندارد  
هرای  سازی به صورت نقشره مکران  مربوطه، نتیجه نهایی مدل

های جدید ایجراد شرد.   بهینه توسعه فضای سبز و احداث پارک

نمایان است، مناطق مرکزی و شررقی   11همانطور که در شکل
هرای شرهری   شهر تبریز از اولویت بیشتری برای احداث پرارک 

باشند. با توجه به ترراکم جمعیرت و آلرودگی    جدید برخوردار می
های مرکزی و شرقی تبریز احداث فضای سبز در هوا در قسمت

تواند به تلطیف هوا کمک شایانی کند. همچنین این مناطق می
تبریز کره شرامل منراطق نظرامی      ۳های شمالی منطقه قسمت

رک شرهری برخروردار   است از کمترین اهمیت برای احرداث پرا  
تبریرز   ۳غربری منطقره   های شمالطور کلی قسمتباشد. بهمی

فاقد مراکز مسرکونی بروده  و عمردتاً شرامل منراطق نظرامی،       
باشرد و برا توجره بره     ات و تجهیزات و مراکز صنعتی میتأسیس
هرای جدیرد، از اهمیرت    های مورد نظر جهت احداث پارکمعیار

تبریرز جهرت احرداث    کمتری نسربت بره سرایر منراطق شرهر      
 باشد.های جدید برخوردار می پارک

 های بهینه توسعه فضای سبز شهرینقشه نهایی مکان. 11شكل 
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 گیری بحث و نتیجه
مرور تحقیقات گذشته و مقایسه نتایج آنها برا نترایج تحقیرق    

-حاضر نشان از کارایی مناسب تحلیل شبکه در ارزیابی پارک

بررا اسررتفاده از ایررن روش،  هررای شررهری دارد. برردین ترتیررب
های شرهری،  دهی پارکتا سرویس شودهایی تبیین می مکان

هرای دارای کمبرود اقردام    های شهری در مکران احداث پارک
-شود، همانطور که نتایج تحقیقات عسگری ایالق و مهردوی 

درصد اراضی مشخص شرده   ۳9دهد ( نشان می1991عادلی )
ای مناسب های محلههای مکانی جهت احداث پارکبا تحلیل

دهنده پرراکنش نسربتاً   باشند. نتایج تحقیق حاضر نیز نشانمی
ای بره خصروص در منراطق مرکرزی     های محلهمناسب پارک

هرای مناسرب جهرت توسرعه     شهر دارد. نتایج ارزیرابی مکران  
-در مردل  FAHPفضای سبز نشان از کارایی مناسب مردل  

رد، سررازی مکررانی منرراطق مناسررب جهررت احررداث پررارک دا 
( در تحقیقرات  1991( و حجازی )1991محمدی و همکاران )

 AHPهرای شرهری از مردل    خود به منظرور ارزیرابی پرارک   
استفاده کردند که در این تحقیق نیز با ارتقای مدل بره مردل   

FAHP به نتایج مطلوبی بدست آمده است. همچنین تحلیل-

های مکانی نشان از کمبرود منراطق مرکرزی شرهر از لحراظ      
ای و شهری دارد و نیاز اساسری بره   ای، منطقه ناحیههایپارک

شود کره نترایج   احداث فضای سبز در این مناطق احساس می
دهنرده ایرن کمبرود در منراطق     ( نشان1991مطالعه حجازی )

های آتری  بایست در برنامهباشد که میمرکزی شهر تبریز می
شهرداری تبریز جهت توسعه فضرای سربز مرورد توجره قررار      

د. در این مطالعه با در نظر قرار دادن مطالعات پیشرین در  گیر
اقدام  FAHP شبکه و مدل این زمینه نسبت به تلفیق تحلیل

ترر در مرورد عملکررد    شد که به افزایش دقت و تحلیل جرامع 
های شهری منجر شد. مطلبری کره در سرایر مطالعرات     پارک

 کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
ریزان شهری به میزان دسترسی نامههای اخیر بردر سال

ریز مدام تر از توان جابجایی توجه دارند.اینکه یک برنامهبیش
در حال افزایش خدمات حمل و نقل و توسعه میرزان تحررک   
ماشینی در شهر باشد رویکردی است که باید مرورد مداقره و   
بازبینی قرار گیرد. افزایش میزان دسترسی پیراده بره خردمات    

ها و به تمرکز بیشتر بر روی توزیع مکانی کاربریشهری نیاز 
شبکه دسترسی دارد.در اغلب مطالعات برای تعیرین محردوده   

ها از روش میرانگیری  دهی خدمات به خصوص پارکسرویس
شود کره نشران دهنرده فاصرله مسرتقیم از محرل       استفاده می

کره دسترسری شرهروندان بره     سکونت تا پارک است، در حالی
پذیر است. بررای ایرن   شبکه دسترسی امکان خدمات از طریق

هرای شرهری بره    منظور در این تحقیق با توجره بره کراربری   
هرا بره بررسری    خصوص شبکه معابر شهری و موقعیت پرارک 

هرای شرهری در شرهر تبریرز برا      دهی پارکمحدوده سرویس
 برا ی شرهر ی هاپارک انواعی ابیارزتحلیل شبکه پرداخته شد. 

-پارک که باشدمطلب می نیا نشانگر شبکه لیتحل از استفاده

ی دسترسر ی شهری هاپارک گرید با سهیمقا دری امحلهی ها
ی حدود تا مناطق هیبق شهر، 9 منطقه جز به و داشتهی مناسب

-پارک گرید انواعی ول. دارند مناسبی دسترس هاپارک نیا هب

 نداشرته ی شرهر  سراکنان ی دسترس جهتی مناسب تیوضع ها
 و عیر توز در تنها نه زیتبر شهر دری گیاهمسی هاپارک .است

 لحراظ  از بلکه است، نداشتهی مناسب تیوضعی شهر پراکنش
ی دسترسر  شرهر ی مرکرز  بخش ازیی هاقسمت فقطی دسترس
 از لحراظ  منراطق  هیبق و داشته هاپارک از نوع نیا به مناسب

-پارک .دارندی نامناسب تیوضع آنها بهی دسترس وی برخوردار

ی هرا پرارک  ماننرد  بره  زیر نی شهر وی انطقهم ،یاهیناحی ها
 فقرط  و نداشرته  زیر تبر شرهر  دری مناسرب  تیوضع ،یگیهمسا
  هاپارک نوع نیا به مناسبی دسترس زیتبر شهر ازیی هابخش
در ادامره بره    .نرد اردی نرامطلوب  تیوضرع  مناطق اکثر و داشته

منظور ارائه پیشنهاد جهت توسعه فضای سبز در سرطح شرهر   
استفاده شد،  FAHPبه نظر کارشناسان از مدل  تبریز با توجه

دهد برای احرداث پرارک شرهری، منراطق     که نتایج نشان می
مرکزی و شرقی شهر تبریز که دارای ترراکم براالی جمعیرت    

هرای  باشند از اولویرت بیشرتری دارنرد. همچنرین قسرمت     می
باشد تبریز که بیشتر شامل مناطق نظامی می ۳شمالی منطقه 
-میت برای احداث پارک شهری برخروردار مری  از کمترین اه

تروان محردوده   باشد. با توجه به نترایج بره دسرت آمرده مری     
هرای  های موجود را بررسی کررد و مکران  دهی پارکسرویس

هرای جدیرد را شناسرایی    مناسب برای توسعه و احداث پرارک 
 مختلفی هامدل ویی ایجغراف اطالعات ستمیس نیبنابراکرد، 

-پارکی ابیمکان وی ابیارزی برای مناسبیی اتوان ،آنمبتی بر 

ی شهر تیریمد و پژوهشگران توجه مورد تواندیم و داشته ها
 .ردیگ قرار سبزی فضاها دیجدی هامکان احداثی برا
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