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 1 یمیاکبر رح

 چکیده

رشد و توسعه شهرنشيني در چند دهه اخير و در کنار آن تغييرات کاربري اراضي  پيرامون 
شهرها و مخصوصا شهرهاي بزرگ بعنوان يکي از اساسي ترين چالشهاي مهم توسعه پايدار جهاني 

امناسب در شهري و مديريت ن -مطرح بوده است. افزايش تمايل به شهرنشيني و مهاجرتهاي روستا
توسعه شهري باعث گرديده است که فضاهاي سبز و باغات پيرامون و داخل شهرها به کاربريهاي 
سودآور شهري و عمدتا جهت سکونت تغيير کاربري يابند. در اين تحقيق شهر تبريز بعنوان يکي از 

بز شهرهاي بزرگ کشور براي بررسي اين تغييرات انتخاب گرديده است و تغييرات فضاهاي س
هاي گذشته مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. براي ارزيابي اين شهري تبريز در طي دهه

تغييرات از تصاوير ماهواره اي لندست استفاده گرديده است که پس از زمين مرجع کردن و 
، Erdas imaging 2014 هاي کاربري در نرم افزار تصحيحات الزم تصاوير، طبقه بندي کالس

مختلف بررسي، تهيه گرديد. براي هاي يد و نهايتا نقشه کاربري فضاهاي سبز در دورهانجام گرد
عصبي مصنوعي هاي از شبکه 7440بيني تغييرات فضاهاي سبز در شهر تبريز براي سال پيش

(ANN استفاده گرديد. بررسي نتايج به دست آمده نشانگر اين بوده است که با گسترش شهر به )
بر روي فضاهاي سبز و باغات شهر، تغييرات عمده اي در ميزان برخورداري از  پيرامون و عمدتا 

هکتاري فضاي سبز شهر در سال  0177109فضاهاي سبزصورت گرفته است. بطوريکه مساحت 
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، کاهش يافته است که تا حدودي اين تغييرات آهنگي 7920هکتار در سال  4919117به   7900
ريب فضاهاي سبز در دهه گذشته بسيار فراتر رفته و در سال آهسته تر داشته است. ولي شدت تخ

درصد از کل محدوده بيست و پنج هزار  7119هکتار کاهش يافته است که  7141142، به 7910
تا  ANNهکتاري تبريز را به خود اختصاص داده است. پيش بيني فضاهاي سبز تبريز با استفاده از 

شانگر تخريب گسترده فضاهاي سبز شهري و تشديد براساس ادامه روند گذشته، ن 7474سال 
هکتار از  7414وضعيت اکولوژيکي ناپايدار در تبريز خواهد شد. بطوريکه در اين سالها نيز تبريز 

مساحت فضاهاي سبز را از دست خواهد داد. بنابراين نتايج نمايانگر اين است که عدم برنامه ريزي 
خير و مخصوصا در دهه گذشته  صدمات جبران ناپذيري مناسب توسعه شهري تبريز در نيم قرن ا

به فضاهاي سبز شهري تبريز وارد ساخته و ادامه اين روند در سالهاي آتي توسعه پايدار شهري و 
 تعادل اکولوژيکي شهر تبريز را تهديد خواهد کرد.

ي،  عصبهاي تصاوير ماهواره اي، فضاهاي سبز شهري، توسعه پايدار، شبکه :واژگان کلیدی
 تبريز 

 

 مقدمه

( و Dye, 2008: 767امروزه بيش از نصف جمعيت جهان در شهرها زندگي ميکنند )
در شهرها اسکان پيدا کنند  2404شود بيش از دوسوم جمعيت جهان در سال پيش بيني مي

(UN,United Nations, 2010: 15 تمرکز جمعيت در نواحي شهري تسلط تکنولوژي و .)
هنده مفهوم جامعه شهري است که بطور فزاينده از محيط طبيعي جدا زيرساختها، پرورش د

 :Ausubel, 1996گرديده و بصورت مستقل از اکوسيستمهاي طبيعي شکل گرفته است )

(. با افزايش شديد شهرنشيني، تقاضاي سرمايه طبيعي و بازده اکولوژيکي در جهان، 171
 Ayres and van den Bergh, 2005: 101:; Guo etيابد )مي بطور مداوم افزايش

al.,2010: 3 بدون مالحظه سطح توسعه هر کشوري، خيلي از کشورها با چالشهاي  .)
مهمي در رابطه با توسعه مناسب شهرهاي پايدار مواجه هستند. در اين خصوص، فضاهاي 

اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، اکولوژيکي و رواني هاي تواند در تهيه بازدهمي سبز شهري
اي آسايش ساکنان شهرها و همچنين گردشگران عملکرد داشته باشد. توسعه پايدار بر
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اساسي و مهم جهان هستند، بطوريکه هاي شهرها و توسعه فضاهاي سبز شهري از مقوله
تقريبا نصف جمعيت جهان در حال حاضر در شهرها زندگي ميکنند، و روز به روز بر شدت 

شود و بنابراين بايستي مي هرنشيني در جهان افزودهمهاجرت به شهرها و افزايش ميزان ش
به نقش فضاي سبز در بهسازي محيط زيست شهري، توجه اساسي توسط سياستگذاران و 

(. فضاهاي سبز Etingoff, 2016: 75مديران و تصميم گيرندگان شهري صورت گيرد )
گردد و توسعه شهري ميتواند بعنوان پشتيبان اساسي و مهمي از توسعه پايدار قلمداد 

فضاهاي سبز براي ارتقاء کيفيت زندگي شهري، توسعه امکانات و خدمات و بهينه سازي 
سياستهاي فضاهاي سبز شهري، نياز به رويکردهاي ميان رشته اي از جمله اقتصادي، 

( . Feltynowski, 2018:57سياسي، اجتماعي، فرهنگي، مديريتي و برنامه ريزي دارد )
ري که مورد توافق اکولوژيستها، اقتصاددانان، علوم اجتماعي و برنامه مفهوم فضاي سبز شه

ريزي است، عبارتست از فضاهاي باز عمومي و خصوصي در نواحي شهري است که توسط 
پوششهاي گياهي پوشيده شده است و تفريحات فعال و غيرفعال را بطور مستقيم عرضه 

زيست شهري جهت استفاده کنندگان را  کرده و بطور غير مستقيم، تاثيرات مثبتي بر محيط
 (.Tuzin et al., 2002:22کند )مي ايفا

اخير  مشکالت و پيچيدگيهاي هاي گسترش شهرنشيني و رشد شتابان شهرها در دهه
شهرها را دوچندان کرده است که تخريب فضاهاي سبز و باغات، يکي از اين پيچيدگيهاي 

باشد. چرا که اين فضاها، مي ن و پژوهشگرانباشد که مورد توجه اساسي محققيمي شهري
ارتباط مستقيم با سالمت شهروندان و محيط زيست شهري داشته و ميتواند نقش کليدي در 
سالم سازي محيط شهري داشته باشد. در اين تحقيق، تغييرات فضاهاي سبز شهري تبريز 

يابي قرار ميگيرد و از مختلف مورد ارزهاي بعنوان يکي از کاربريهاي ضروري شهري در دوره
 گردد. مي ها استفادهمختلف بعنوان منبع اين ارزيابيهاي تصاوير ماهواره اي دوره
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 نظریمبانی 
 فضاهای سبز شهری و توسعه پایدار

ها با محيط اطراف اي است از روابط متقابل بين انسانها مجموعهمحيط زيست انسان
و چگونگي برقراري اين رابطه و تأثيرپذيري  شودخود که تعادل بيولوژيك را سبب مي

و سالمت رواني آنها تأثير دارد. بحث  هاها در کيفيت زندگي انسانخصوصيات اکوسيستم
فضاي سبز شهري و چگونگي تأثير گذاري آن بر پايداري شهر باعث اهميت اين بخش از 

ت و توجه ويژه ي شده اسفضاي شهري به خصوص در شهرهاي ناپايدار و نامتعادل امروز
اي به حفظ و گسترش آن براي باالبردن کيفيت زندگي ساکنان و سالمت شهروندان 

 شهري سبز فضاهاي يمقوله به توجه .(Breuste & Rahimi, 2015: 9گرديده است )

 مرتبط شهري پايداري با مستقيم طور به شهري کاربري اين که کندمي جلوه تر مهم زماني

 اجتماعي پايداري امروزي، ناپايدار و ناهمگن شهرهاي در ري شهريپايدا نوين بعد .است

دارد.  متقابل ارتباط شهروندان، پذيري ضريب مشارکت باالبردن در پارك نقش با که است
اکولوژيکي  بازدهي عاملي براي شهري سبز فضاهاي مطلوب و بهينه پراکنش و توزيع

 براي را زمينه تواندمي و است شهروندان براي رواني( -روحي و اجتماعي اقتصادي، )محيطي،

 (.12: 7927کند )محمدي ده چشمه و همکاران،  مهيا شهرها اکولوژيك پايداري

 فضاهای سبز و ساماندهی شهری

 فضاهاي سبز براي ساماندهي شهري سه عملکرد عمده به قرار زير را بر عهده ميگيرد:

ز شهري به عنوان بخش : فضاي سبعملکرد فضای سبز در ساخت کالبدی شهر-7
جان کالبد، بافت و سيماي شهر نقش جاندار ساخت کالبدي شهر، در هماهنگي با بخش بي

اساسي دارد. ايجاد حريمهاي عريض سبز ميان کاربريهايي که با يکديگر ناسازگار هستند، 
 باعث تثبيت ايمني و نيز نقش اساسي در کاهش بار آلودگي محيط دارد.

: در اين بخش فضاهاي سبز به بهبود شرايط ت محیطیعملکردهای زیس -2
کنند. در اين ارتباط، بيش از هر اکولوژيکي و کاهش ميزان بار آلودگي در آن کمك مي

عامل ديگري بايد بر تأثير فضاي سبز شهري بر کيفيت زيست اقليم شهر تأکيد ورزيد. بدين 
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رسد شهر زماني به حداکثر خود مي منظور بايد توجه کرد که تأثير فضاي سبز بر زيست اقليم
که اوالً ؛ فضاي سبز از لحاظ اقليمي به درستي مکانيابي شده و ثانياً ؛ در طراحي فضاي سبز 

 ها بهره گرفته باشند. عمدتاً از درختان ودرختچه

هر چند عملکرد فضاي سبز در ساخت  ـ روانی فضای سبز:عملکردهای اجتماعی -9
توان انتظار بازدهي اجتماعي و رواني ي زيست محيطي آن نيز ميکالبدي شهر و عملکردها

داشت، ليکن در طراحي فضاي سبز، به منظور دستيابي به آثار اجتماعي و رواني آن ، هدف 
اصلي هر چه نزديکتر کردن انسان و طبيعت به يکديگر است. هر انساني در هر شرايطي، 

. اين نياز، با فشردگي جمعيت در محيطهاي روزانه به چند ساعت سکوت و آرامش نياز دارد
مسکوني و زندگي آپارتماني، در آينده بيشتر هم خواهد شد. لذا  از اين ديدگاه نيز ايجاد و 
توسعه فضاهاي سبز شهري که انسان بتواند دست کم روزانه يك ساعتي را در آن در 

رت ضرورت و احتياجي آرامش و به دور از غوغا و هياهوي زندگي روزمره بگذراند، به صو
 (.22: 7920، قرباني، 277: 7917کند )بهرام سلطاني، واقعي خود نمايي مي

 تغییرات کاربری فضای سبز

 يکاربر اتييرتغ به يا ژهيو توجهات ،ينينش شهر عيسر شيافزا ليدل به گذشته، هده در
 يبشر يهاتيفعال ريتاث تحت دايشد ،يشهر ينواح در ستمياکوس که چرا، است شده نيزم

 يشهر ينواح در بشر يتهايفعال با يتنگاتنگ يوابستگ جهان، تيجمع از يمين يزندگ و است
تغييرات کاربريها در نواحي شهري به دليل  (.Stow and Chen, 2002: 298) دارد

گسترش و توسعه رو به پيرامون اکثر شهرها به يکي از مشکالت و بحرانها در نواحي شهري 
(. در اين ميان فضاهاي سبز شهري در معرض اين Rahimi, 2016, 3تبديل شده است )

تغييرات و توسعه شهري قرار ميگيرد و عدم مديريت مناسب در حفظ اين فضاها، مخصوصا 
در کشورهايي که با گسترش شهرنشيني مواجه هستند، مشکالت شهرها را پيچيده تر کرده  

 آورد.مي بارو نابساماني در تعادل اکولوژيکي شهرها را به 

 

 



 

 

 

 

07  17ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

 تحقیق پیشینه

 2( در ارزيابي مکان گزيني فضاهاي سبز شهري در منطقه 7910روستايي و کاملي فر )
تبريز، از روش منطق فازي استفاده کرده اند. نتايج حاصل از تحقيق نشانگر توانايي مدل 

ها توسط مذکور در شناسايي کاربريهاي نامناسب منطقه )کارگاهي و نظامي( و جايگزيني آن
فضاهاي سبز بوده که عمدتا در مرکز و ضلع جنوبي آن استقرار داشته اند.  قرباني و تيموري 

( با استفاده از روش تحليل ساختاري و پويش محيطي، به ارزيابي اکولوژيکي از 7914)
برنامه ريزي فضاي سبز شهري در تبريز پرداخته است  و نتايج نشانگر تاثير عوامل 

ترسي، پيوستگي، تامين آب و نگهداري از فضاهاي سبز بعنوان سياستها و مکانيابي، دس
اصلي براي پايداري اکولوژيکي در برنامه ريزي فضاي سبز شهر تبريز بوده است. هاي برنامه

اثرات شهر نشيني و توسعه شهري بر روي ( در پژوهشي، 7922هاشمي و همکاران )
و سال  7972مي در دو مقطع زماني سالهاي به صورت ک را فضاهاي سبز منطقه دو تهران

( GISهوايي و سيستم اطالعات جغرافيايي )هاي ، با استفاده از تفسير بصري عکس 7927
فضاهاي سبز طبيعي کاهش چشمگير  نتايج نشانگر اين است که.  داده اندمورد بررسي قرار 

عمده تغيير کاربري ها  ويافته و فضاي سبز مصنوعي از افزايش مناسبي برخوردار بوده است 
و کاهش سطوح مورد نظر، در نيمه شمالي منطقه رخ داده است. در ارتباط با نواحي نه گانه 

 کمترين سطح کاهش را نشان داد. 7بيشترين سطح کاهش و ناحيه  2، ناحيه  2منطقه 
 و تبريز کالبدي توسعه بر تحليلي" عنوان با اي مقاله ( در7917رحيمي ) و صدرموسوي

به بررسي توسعه شهري و ارزيابي تغييرات   "شهري سبز فضاي و کشاورزي اراضي خريبت
فضاهاي سبز شهري تبريز پرداختند که نتايج ارزيابي با استفاده از مدل هلدرن نشانگر 
توسعه اسپرال شهري و رو به پيرامون شهري و در نتيجه تخريب فضاهاي سبز و باغات 

( با استفاده از تصاوير ماهواره اي به 2441عي و همکارانش )پيرامون شهري بوده است.  رفي
( 2447تا  7121بررسي تغييرات فضاهاي سبز در شهر مشهد پرداخته و در دوره بررسي)

کاهش چشمگيري در فضاي سبز شهر مشهد و مخصوصا بخش مرکزي آن نمايان بوده 
 است.
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اهاي سبز شهري و تاثير ( در مقاله تحت عنوان تغييرات فض2470ژانگ و همکارانش )
آن بر کاهش روان آبهاي حاصل از باران در بيجينگ چين، به بررسي موضوع بين سالهاي 

درصد در سال  29پرداخته اند که نتايج نشانگر کاهش کنترل روان آبهاي از  2474تا  2444
توسط فضاهاي سبز به دليل تغييرات اين کاربري در  2474درصد در سال  71به  2444

 جينگ بوده است. بي

 تحقیق روش

باشد و براي ارزيابي تغييرات فضاي مي روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي تحليلي
مختلف استفاده شده است. ابتدا تصاوير هاي سبز از تصاوير ماهواره اي لندست در دوره

دانلود گرديد و تصحيحات هندسي و راديومتريك بر  USGSمربوطه از سايت مربوط به 
تمامي تصاوير انجام گرديد. با استفاده از نقشه کاربر ي اراضي وضع موجود و نقاط  روي

کنترلي برداشت شده و از طريق طبقه بندي نظارت شده، کالس مربوط به پوشش فضاي 
طبقه بندي  Erdas Imagine 2014هزار هکتاري شهر تبريز در نرم افزار  20سبز محدوه 

يزان تغييرات فضاي سبز شهري تبريز بصورت دقيق و کمي، گرديد. براي ارزيابي و بررسي م
وارد شد و عمليات مربوطه جهت ارزيابي  Arc GIS 10.3.1نتايج طبقه بندي به نرم افزار 

در اين نرم افزار صورت گرفت. براي شبيه سازي و پيش بيني تغييرات فضاهاي سبز در سال 
با استفاده از روش  Neural Powerعصبي مصنوعي و از نرم افزار هاي از شبکه 7474

 آموزش نظارت شده استفاده گرديد.    

 پژوهش قلمرو محدوده

مختلف تاريخي يکي از هاي غربي کشور در دورهشهر تبريز بعنوان بزرگترين شهر شمال
مورد توجه بوده که موجبات تغييرات بنيادي در شکل توسعه آن در هر دوره هاي شهر

در اداوار گذشته، يکي از شهرهاي مطبوع از نظر آب و هوايي به گرديده است. اين شهر 
دليل استقرار باغات و فضاهاي سبز مناسب آن، در بين حکام و پادشاهان مورد توجه بوده 

اخير به خاطر گسترش نامناسب شهري و توسعه هاي (. در دهه792 :7912است )رحيمي، 
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اکثر باغات و فضاهاي سبز تبريز تخريب (، 742: 7917اسپرال در آن )صدرموسوي، رحيمي، 
 گرديده و مشکالت اکولوژيکي و تهديد توسعه پايدار شهري را به بار آورده است.

 و بحث نتایج
 (1531تا  1511دوره آهسته در تغییرات فضاهای سبز )

در نقاط مختلف شهر به صورت  7900گستردگي فضاهاي سبز شهري تبريز در سال 
-و اکثر قسمتهاي شهر با فاصله مناسب از اين کاربريهاي قرار گرفتهمناسب پراکنش داشته 

(. بطوريکه پوشش فضاي سبز و باغات شهر در اين 7و جدول شماره  7اند )نقشه شماره 
نفري  را به خود اختصاص  011117هکتار براي جمعيت   0177109دوره مساحتي معادل 

 7970به خود اختصاص داده بود. در سال درصد از محدوده شهر را  29197داده بود و حدود 
هکتار کاهش يافت که مساحتي معادل  0424177مساحت پوشش فضاي سبز در شهر به 

ساله مورد تخريب و تغيير قرار گرفت و اين تغييرات تا  74فضاي سبز در اين دوره  490112
درصد  71129هکتار و  4919117ادامه داشته است و مساحت فضاهاي سبز به   7920سال 

هاي مختلف با افزايش و از کل محدوده شهري کاهش يافت که اين تغييرات در دوره
تا  7970ساله يعني از  24کاهش ميزان تغييرات مواجه بوده است. بطوريکه در اين دوره 

هکتار کاهش  040102با  7914تا  7970، بيشترين ميزان تغييرات مربوط به سالهاي 7920
فضاي سبز بوده است. بنابراين با وجود تغييرات و تخريب فضاي سبز در دوره مذکور، 

ساله مطالعاتي، درصد فضاي سبز به  94رکت تغييرات تا حدودي آهسته بوده و در دوره ح
 درصد کاهش داشته است. 71129به  29197هزار هکتاري،  20نسبت کل محدوده 

 (1531تا  1531دوره تغییرات سریع در تغییرات فضاهای سبز )

طور که در نقشه شماره شدت تغييرات فضاهاي سبز در ده سال اخير، فزوني يافته و همان
درصد  71129، 7920نمايان است، درصد فضاهاي سبز شهري در سال  7و جدول شماره  7

درصد کاهش يافته است. درواقع در اين دوره ده سال  7119به  7910بوده است که در سال 
هکتار  از فضاهاي سبز شهري تخريب شده است و به يك بحران  2774مطالعه بيش از 

تا  7920تبديل گرديده است. بيشترين اين تغييرات نيز مربوط به سالهاي  بزرگ شهري
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کاهش يافته است  2777141هکتار به  4919117باشد که مساحت فضاي سبز از مي 7914
سال  0که شدت تغييرات فضاهاي سبز در اين دوره بسيار سريع تر صورت گرفته و در 

سبز موجود شهري تخريب گرديده است درصد از فضاهاي  04( بيش از 7914تا  74920)
که نشانگر عدم مديريت مناسب فضاهاي سبز شهري و گسترش تغييرات سريع در اين دوره 

 ساله بوده است. 0

 

 1531-1511تغییرات فضاهای سبز  شهری بین سالهای   (1)شکل 

 1531تا  1511تغییرات فضاهای سبز شهر تبریز از سال  (1) جدول

ميزان تغييرات مساحت  شهر جمعيت
 به هکتار

درصد از کل مساحت 
 سال  مساحت به هکتار شهر

011117 - 29197 0177109 7900 

117422 490112 22171 0794177 7970 

7421444 700102 24171 0720149 7914 

7944444 712172 72199 4702120 7924 

7912474 212121 71129 4919117 7920 

7040417 2201121 2194 2777141 7914 

- 441141 7119 7141142 7910 
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 1111مدلسازی تغییرات فضای سبز در سال 

، در شبيه 7910تا  7914با توجه به آهسته تر شدن تغييرات فضاي سبز در سالهاي 
، از نتايج حاصل از طبقه بندي 7474سازي و پيش بيني تغييرات فضاهاي سبز براي سال 

 70اي مدلسازي استفاده گرديد. نتايج حاصل از مدلسازي در اين دوره تصاوير اين دوره بر
تا  7914ساله نشانگر اين است که در صورت تداوم تغييرات فضاي سبز به مانند سالهاي 

هکتار نيز  7417و به ميزان  7910درصد از فضاهاي سبز شهري موجود در سال  79، 7910
، نمايان است، باتوجه به توسعه رو به 2تخريب خواهد شد. همانطور که شکل شماره 

گذشته و ادامه اين روند در سالهاي آتي، بيشتر باغات و هاي پيرامون شهر تبريز در دهه
فضاهاي سبز پيرامون شهر تخريب خواهد شد که بيشتر اين تغييرات در مناطق شرقي و 

فضاهاي سبز در  جنوب شرقي تبريز اتفاق خواهد افتاد. همچنين توسعه شهري تبريز بيشتر
سبز را به قطعات هاي داخل محدوده ساخته شده شهري را تخريب خواهد و اکثر پهنه

گولي، دانشگاه کوچکتر تغيير خواهد داد. سه پهنه سبز مناسب در مدل پيش بيني، پارك ائل
تبريز و پارك بزرگ شهر تبريز خواهد بود که بخشهايي از آنها نيز در نقشه پيش بيني شده 

تغيير يافته است. بنابراين ادامه روند تغييرات  7910در مقايسه با نقشه سال 7474 سال
فضاهاي سبز با رويکرد تغييرات گذشته، شهر تبريز را با بحران فضاهاي سبز شهري مواجه 
خواهد ساخت. بنابراين، براي حفظ تعادل اکولوژيکي و پايداري محيط زيست شهري، 

رد با فضاهاي سبز شهري بايستي تغيير يافته و اقدامات رويکرد مديريت شهري در برخو
 مناسب براي حفظ و ايجاد فضاهاي سبز مناسب در محدوده شهري تبريز صورت گيرد.
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 1111مدلسازی تغییرات فضاهای سبز  شهری برای سال  (2)شکل 

 بحث و بررسی

رديده است که عوامل و داليل مختلفي باعث تغييرات و تخريب فضاهاي سبز شهري گ
 اهم اين عوامل به ترتيب زير ميباشد.

 توسعه شهر به سوی مناطق پوشیده سبز:

تا  7900توسعه شهري در ادوار گذشته نشانگر اين است که از سال هاي ارزيابي نقشه
،  توسعه شهر بيشتر به سمت شرق، غرب و شمالغرب که بيشترين پوشش فضاهاي 7924

ر بوده است،  صورت گرفته است و باعث تخريب بخش بزرگي از سبز را در آن دوره برخوردا
بخش اساسي  7910تا  7924باغات و فضاهاي سبز پيراموني شهر شده است. در دوره 

توسعه شهري به سمت باغات شمالشرق و جنوب شرق شهر صورت گرفته است و تخريب 
ته است که نقش باغات و فضاهاي سبز در باغميشه و محدوده ائل گولي را در پي داش

باشد. بطوريکه ايجاد مي مديران شهري در هدايت توسعه به سوي اين مناطق پررنگ
شهرکهاي باغميشه و رشديه در مناطقي از شهر که داراي فضاهاي سبز مناسب و باغات 
پيرامون شهر بوده  و بخشي از اراضي ملي بوده و مخالف با پيشنهادات جهت توسعه در 

 ز بوده است، توسط مديريت شهري به آن محدوده توسعه يافته است.طرح جامع شهر تبري
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 عدم نظارت بر عملکرد شهرداریها در تخریب فضاهای سبز:

 0هکتار از فضاهاي سبز  درون شهري تبريز توسط کميسيون ماده  14ساالنه بيش از 
به يکي از ( و درواقع اين کميسيون 7912يابد )رحيمي ، مي شهر به کاربريهاي ديگر تغيير

-مي کانالهاي قانوني تغيير کاربري فضاي سبز تغيير ماهيت داده و روند تغييرات را تسهيل

کند. بنابراين نه تنها نظارتي بر عملکرد شهرداريها در زمينه حفظ فضاهاي سبز صورت 
بعنوان تسهيل کننده اين تغييرات، نقش اساسي در تخريب  0نميگيرد، بلکه کميسيون ماده 

سبز شهري دارد. همچنين ساالنه بخش بزرگي از درختان و پوشش گياهي شهر  فضاهاي
جديد هاي تبريز در عمليات عمراني همچون، تعريض شبکه معابر موجود و احداث شبکه

شهر و امثال اين اقدامات تخريب ميگردد که تخريب فضاهاي سبز محدوده چايکنار و 
 باشد.مي ز از جمله اين اقداماتتبري BRTتخريب درختان و فضاي سبز در خطوط 

 ایجاد شهرکهای جدید پیوسته شهری و عدم حفظ باغات و فضاهای سبز موجود:

در سالهاي گذشته توسعه به پيرامون از طريق ايجاد شهرکهاي مسکوني در محدوده 
پيوسته شهري، مهمترين رويکرد توسعه شهري در تبريز بوده است که اين نوع از توسعه نيز 

ريب باغات و فضاهاي سبز و زمينهاي کشاورزي پيرامون صورت ميگيرد. توسعه شهر با تخ
به سوي شمالشرق و جنوب شرقي تبريز، و ايجاد شهرکهاي مسکوني همچون باغميشه، 

، اميديه، مرزداران، خاوران و .... که اکثر اراضي توسعه شهرکهاي 9و  2،  7رشديه، فجر 
و باغات و فضاهاي سبز آنها در جهت باد غالب شهر  مذکور، مناسب براي کشاورزي بوده

تبريز استقرار داشته و باعث تلطيف هواي شهر و باد خنك به سوي شهر در فصل تابستان 
ميگرديد. ولي در سالهاي اخير اين بخش از فضاهاي مناسب شهري، از طريق توسعه متصل 

ي را در شهر به بار آورده شهري مورد تخريب قرار گرفته است و مشکالت اساسي اکولوژيک
 (.12است )رحيمي، 

 نگرش منبع مالی به فضاهای سبز توسط شهرداریها:

ساالنه، مربوط به درآمد هاي يکي از بخشهاي درآمدي شهرداريها در تبريز در برنامه
باشد که در اين ميان کاربريهاي فضاي سبز  و باغات به دليل مي حاصل از تغييرات کاربري

بر تغييرات آنها و سود دهي مناسب اين کاربريها نسبت به ساير کاربريها، بيشتر عدم نظارت 
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مورد توجه شهرداريها قرار ميگيرد و براساس اين رويکرد، بخش وسيعي از فضاهاي سبز 
موجود و فضاهاي سبز پيشنهادي در طرحهاي توسعه شهري به کاربريهاي سودآوري 

 يابد.مي همچون مسکوني و تجاري تغيير

 نتیجه گیری 
فضاهاي سبز شهري بعنوان مرکز تنفسگاه شهري نقش کليدي در توسعه پايدار شهري 

اخير توسعه شتابزده شهري که عمدتا هاي و سالم سازي محيط زيست شهري دارد. در دهه
به سوي پيرامون شهري که مرکز ثقل اين فضاهاي سبز شهري بوده است، تخريب اين 

باعث پيدايش مشکالت فراوان شهري از جمله انواع آلودگيهاي  فضاها را در پي داشته و
شهري و به هم خوردن تعادل اکولوژيکي در شهرها و مخصوصا در شهرهاي بزرگ گرديده 

گذشته به دليل برخورداري از باغات و فضاهاي سبز شهري هاي است. شهر تبريز در دوره
حکام بوده و بعنوان پايتخت و يا مناسب و نتيجتا هواي مطلوب مورد توجه پادشاهان و 

اخير به دليل هاي مختلف عملکرد داشته است. ولي در دورههاي وليعهد نشين در دوره
توسعه سريع شهري و عدم مديريت مناسب توسعه، اکثر اين باغات و فضاهاي سبز شهري 

فته تخريب گرديده و تبريز در برخورداري از فضاهاي سبز در وضعيت نامناسبي قرار گر
مختلف نشانگر اين است که در بين سالهاي هاي است. ارزيابي تصاوير ماهواره اي دوره

به  0177109آهنگ تغييرات فضاهاي سبز تا حدودي آهسته بوده و از  7920تا  7900
آهنگ تغييرات به سرعت و با  7920هکتار کاهش يافته است ولي بعد از سال  4919117

کاهش  7141142به  7910احت فضاهاي سبز در سال شدت بيشتري صورت گرفت که مس
يافت که عومل مختلفي در اين تغييرات نقش داشته است. در واقع عدم مديريت مناسب 
توسعه، هدايت توسعه به پيرامون و بر روي باغات و فضاهاي سبز، نگرش درآمدزايي به 

ها بر حفظ فضاهاي سبز توسط شهرداريها و عدم نظارت مناسب بر عملکرد شهرداري
فضاهاي سبز، از عوامل اساسي در تغييرات فضاي سبز شهري تبريز در سالهاي گذشته بوده 
است. نتيجتا با ادامه اين روند و عدم برنامه ريزي مناسب براي توسعه فضاهاي سبز شهري، 
مشکالت زيست محيطي همچون انواع آلودگيهاي شهري گسترش خواهد يافت و تبريز به 
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و ناپايدار تبديل گرديده و سالمت شهروندان را به مخاطره خواهد انداخت که شهري ناسالم 
 باشد. مي مبين اين موضوع 7474نتايج مدلسازي تغييرات فضاهاي سبز براي سال 
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  منابع

مرکز ( مجموعه مباحث و روشهاي شهر سازي؛محيط زيست ، 7917بهرام سلطاني ، کامبيز ) -

 ، تهران. معماری ایران مطالعات و تحقیقات شهرسازی و

کالبدي با تاکيد بر توسعه ميان افزا: -ارزيابي و مدلسازي توسعه فضايي( 7912رحيمي، اکبر ) -
 ، رساله دکتري، دانشگاه تبريز، دانشکده جغرافيا و برنامه ريزي.نمونه موردي کالنشهر تبريز

ي بهينه کاربري فضاي سبز تحليلي بر مکان گزين (7910روستايي، شهريور، کاملي فر، زهرا ) -
 ،، مجله جغرافیا و برنامه ریزیشهر تبريز 2شهري به روش منطق فازي نمونه موردي : منطقه 

 .770-11،  79، شماره 22دوره 
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