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  در تبریز شهر یک منطقه سبزفضای کیفی و کمی تغییرات تحلیل

 دور از سنجش سامانه از استفاده با شمسی 8611 تا 8631 هایسال فاصله

 

 
 2اقدم علیپور افسانه ،1٭جوزی علی سید

 
     شمال تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه مهندسی، و فنی دانشکده زیست،حیطم گروه یاردانش 1

   تهران تحقیقات علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه انرژی، و یستزمحیط دانشکده زیست،محیط علوم ارشد کارشناس 2

 
 

 (83/11/1930: بیتصو خی؛ تار80/80/1931: افتیدر خی)تار
 

 

 
 چکیده

 11 زمانی دوره یك در تبریز شهرداری 1 منطقه سبزفضای سرسبزی تغییرات بر تاکید با سبزفضای تغییرات بررسی ه،مطالع این از هدف

 از تبریز شهر یك منطقه فیزیکی توسعه سازیمدل برای ،پژوهش این در باشد.می دور از سنجش سامانه از استفاده با (1930-1903) ساله

 شد. استفاده رقومی هاینقشه با همراه 1903 تا 1930 هایسال در +ETM و TM سنجنده ایزمانه ندچ تصاویر سبزفضای تغییرات روند

 اهمیت حایز بسیار تبریز یك منطقه سبزفضای چشمگیر کاهش در شهری نقل و حمل شبکه و مسکونی کاربری گسترش تخریبی نقش

 31/122 از نظرمورد منطقه سبزفضای مساحت بررسی، تحت (1903-1930) ساله 11 دوره در دهد،می نشان مطالعه این ایجنت است. بوده

 این سبزفضای درصدی 98 تقریبی کاهش دهندهنشان عبارتی به و یافته تقلیل 1903 سال در هکتار 02/108 به 1930 سال در هکتار

 مساحت از شده( ساخته )اراضی ساختمانی یهابلوک زمانی دوره این در که است حالی در سبزفضای کاربری کاهش ،رقم این است. منطقه

 در هکتار 31/181 از منطقه این در شهری نقل و حمل شبکه چنینهم و 1903 سال در هکتار 10/320 به 1930 سال در هکتار 13/281

 هایفرصت از گیریبهره راستای در مدیریتی هایراهکار ،منظور بدین است. داشته رشد 1903 سال در هکتار 10/131 به 1930 سال

 اشاره تبریز شهر سبزفضای جامع طرح تدوین به توانمی هااقدام این ترینمهم از که شد هیارا تبریز یك منطقه سبزفضای توسعه و موجود

 کرد.
 
 
 

 تبریز شهر یك منطقه ،NDVI شاخص ور،د از سنجش جامع، طرح ،سبزفضای تغییرات روند :هاواژه کلید
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 سرآغاز

 شهری، جمعیت رویهبی افزایش و شهرنشینی به تمایل ،امروزه

 توسعه، این برای مناسب امکانات و بستر ایجاد عدم دلیلی به

 وجود به کشور شهرهای کالن در ویژه به را ایعدیده مشکالت

 اجتماعی اقتصادی، از اعم التمشک این اعظم بخش است. آورده
 شهری مدیریت ضعیف چارچوب وجود عدم از ناشی فرهنگی و

 (.1903 ،همکاران و مرادقلندری ترجمه دویال، و فال وست) است

 به باز فضای بازگرداندن شهری هایپارک احداث از اصلی هدف

 زیبایی به توجه بر عالوه آن، در که است شهری زندگی داخل

 هایجنبه بهبود به شهری، فضای کیفیت یارتقا و محیط

 توجه نیز شهری بهداشت و سالمت افزایش و زیستیمحیط

 یکم و بیست قرن اوایل در اینك (.1908 )پوردیهیمی، شودمی

 مکانی باید شهری سبزفضای که است گرفته قوت نگرش این

 متفاوت هایفرهنگ تمایالت و هاخواسته تشخیص برای آزاد

  .(Thompson, 1999) باشد هاآن به گوییپاسخ و شهری

 قدمت از سازیباغ شکل به تفرجی سبزفضای ایجاد ایران، در

 در شهری هایپارک احداث ،این وجود با .است برخوردار تاریخی

 توجه مورد شهری، نوسازی نمودهای از یکی مثابه به اخیر، سدۀ

 دلیل به رام این .است شده تسریع اخیر هایدهه در و شده واقع

 .(1902 )قربانی، کندمی طلب را تریعلمی برخورد اهمیت،

 دوره یك در شهری سبزفضای تغییرات مکان و میزان از آگاهی

 توسعه الگوی خصوص در موثری و مفید بسیار اطالعات زمانی

 تبریز شهر .(William et al., 2001) دهدمی دست به شهری

 یك از اخیر هایدهه در کشور شهرهای کالن از یکی عنوان به

 در توانایی عدم دیگر سوی از و جمعیت سریع رشد شاهد سو

 علت به شهری، هایپارک جمله از خدماتی مراکز ایجاد

 جهت کافی فرصت نداشتن یا و بطترم هایارگان مالی مشکالت

 هشد شهر این در مشکالتی و مسایل بروز موجب رسانی، خدمات
 میزان بر عالوه که است آن طهراب این در مهم نکته است.

 نقشه صورت به تغییرات رویداد محل کاربری، نوع هر تغییرات

 به توانمی حاصل تغییرات نقشه براساس و است هیارا قابل

 محوری و کلیدی نقش ،میان این در یافت. دست تغییرات الگوی

 زیستی،محیط مختلف کارکردهای دلیل به شهری سبزفضای

 است. روشن و واضح ...کامال و روانی و روحی اجتماعی،

 و مشجر اراضی ها،باغ با تبریز شهر دور، چندان نه ایگذشته در

 برخوردار غنی بسیار فضاهای از و شده احاطه کشاورزی مزارع

 توجه بدون اخیر، هایدهه شهری توسعه ،این وجود با است. بوده

 به سبز فضاهای شدن محدود موجب ها،باغ نقش و اهمیت به

 با را شهر و شده شهر داخل شخصی هایباغ معدود و هاپارک

 در یزرع لم و شیب پر دامنه به خود پیرامونی سبز فضاهای انهدام

 شهری سبزفضای تغییرات تعیین است. کشانده جنوب و شمال

 و اجتماعی پیچیده و خاص هایویژگی از که تبریز شهرکالن در

 راهکار و برنامه یك هیارا در تواندمی است، برخوردار جمعیتی

 و ناهمگن توسعه یك منفی اثرات از کاستن جهت در مناسب
 (.1922 زارع، و صفت )درویش باشد گشا راه گسیخته لجام

 تغییرات روی بر مذکور سامانه زا استفاده با زیادی مطالعات

 جمله آن از که است شده انجام شهری مناطق در سبزفضای

 نمود: اشاره یرز موارد به توانمی

 سیستم و دور از سنجش آوریفن کمك با (1900 ،جعفری)

 گیاهی پوشش ،1903 و1923 هایسال طی جغرافیایی اطالعات

 ،همکاران و هاشمی) دادند. قرار بررسی مورد را کرج شهرستان

 سبزفضای زمانی-مکانی تغییرات تحلیل و تجزیه در (1903

 توسعه هایمدل عرضه در (1900 ، قراگوزلو و عباسپور) شهری،

 طی رشد سازیمدل و توسعه اثر (Hoskey, 2003) شهری،

 بررسی در (Ferance et al., 2007) ،1881 تا 1331 هایسال

 پوشش و ایماهواره تصاویر چهارچوب در زمین پوشش تغییرات

 مشترک پروژه یك صورت به 1888 و 1303 هایسال در زمین

 و جغرافیایی اطالعات سیستم از زیستمحیط آژانس توسط

 اند.کرده استفاده خود مطالعات در دور از سنجش

 خاص موقعیت دلیل به تبریز شهر یك منطقه که این به توجه با
 طی خود فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، ویژه ساختار و جغرافیایی

 کاربری کیفی و کمی تغییرات بیشترین شاهد ،اخیر دهه سه
 مطالعه مورد منطقه مثابه به تحقیق این در ،است بوده اراضی
  شد. انتخاب

 

  هاروش و مواد

 که TM باندهای از سبز فضای کاربری استخراج توانایی

 توسعه اثر رب مطالعه مورد دوره طی یافته تغییر کاربری ترینمهم
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 تصاویر زمانی سری وجود عدم و باشدمی تبریز شهر فیزیکی

 و SPOT، IRS مانند البا تفکیك قدرت با ایماهواره

IKONOS چند تصاویر از ها،آن باالی هزینه و تبریز شهر از 

 در شده حادث تغییرات بررسی برای LANDSAT ماهواره زمانه

 .شد گرفته بهره تبریز شهرداری یك منطقه سبزفضای روند

 کردن مختصاتهم و اتمسفری تصحیح با ابتدا منظور،بدین

 تغییرات مناطق، آشکارسازی فمختل هایروش با تصاویر،

 به برداری اطالعات ورود و تصاویر بندیطبقه با و شده شناسایی

 مراحل پذیرفت. انجام تغییرات نهایی ارزیابی GIS محیط
 است: شده داده نمایش (،1)نمودار در تحقیق این مختلف

 تحقیق: در استفاده مورد نقشه الیه )شماره تبریز بلوک الف.
NW52663 .)بود 

 مورد هایسال در تبریز شهر اراضی کاربری هاینقشه .ب

 مطالعه

 98/3/1303 هایتاریخ در +ETM وTM سنجنده هایداده .ت

 130-90 ردیف و گذر به 13/3/1818 و 1/2/1888 و
 تفکیك قدرت ، 0و 2 باند تعداد ،2و 0لندست ماهواره

 باندهای از کدام هر مشخصات که بیت 0 رادیومتریك

 :است شده آورده (،1 )جدول رد مربوطه

 
 

 تحقیق مراحل (:1) نمودار

 

 

 

 (+ETM وTM )سنجنده استفاده مورد ایماهواره تصاویر مشخصات (:1) دولج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :(1) جدول شرح به استفاده مورد افزارهاینرم -ث

 ریزی،برنامه و مدیریتی هایتکنیك و ابزارها ترینمناسب از یکی

 دلیل به که باشدمی« استراتژیك ریزیبرنامه» رویکرد

فرایند  یك ایجاد در آن فرد به منحصر هایویژگی و هایتوانمند

 و هاارگان در استفاده برای ریزی،برنامه مدون و ساده

 عنوان به ا،شهره کالن کنترل و ساماندهی با درگیر هایسازمان

 استفاده با استراتژیك ریزیبرنامه شوند.می ارزیابی مناسبی ابزار

 موردی هایتحلیل و تجزیه و تجارب تحقیقات، جدیدترین از

 هایمهارت و دانش بینش، تقویت برای را زمینه است توانسته

 شتابی با که شهرها کالن امروز دنیای با رویارویی برای مناسب

 باند ویژگی فضایی)متر( تفکیک توان موج)میکرومتر( طول باند

 آبی 98 21/8-02/8 1

 سبز 98 38/8-21/8 1

 قرمز 98 33/8-39/8 9

 نزدیك قرمز مادون 98 3/8-23/8 0

 قرمزمیانی مادون 98 22/1-22/1 2

 قرمزحرارتی مادون 118-38 2/11-0/18 3

 قرمزمیانی مادون 98 2/11-0/18 2

 پانکروماتیك 3/8-21/8 12 (+ETM) فقط 0

 ایتهیه تصاویر ماهواره
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 (Echenique دآور فراهم است، تغییر حال در گذشته از متفاوت

(et al., 1969. 
 

  در استفاده مورد افزارهاینرم (:2) جدول

 تحلیل نوع و تحقیق
 تحلیل نوع افزار نرم

ENV14.0 تصاویر بندیطبقه و پردازش 

ARCGIS10 خروجی گرفتن و هاالیه همپوشانی عملیات 
 

 باشد، داشته نامحدودی بعمنا تواندنمی سازمانی هر که جا آن از

 راهبرد از یك کدام که مورد این در باید هاسازمان ارشد مدیران

 برسانند، سازمان به را منفعت بیشترین توانندمی مختلف

 راهبردها ماهیت که این به توجه با نمایند. گیریتصمیم

 منابع تمرکز و سازمان پیشرفت برای اصلی هایفرصت تشخیص

 هاست،فرصت در نهفته منافع تحقق جهت در انسازم در موجود

 به د.شومی مشخص هاسازمان در استراتژیك ریزیبرنامه اهمیت

 سازمان ماموریت ابتدا مدیریتی رویکرد این در ،خالصه طور

 اثرگذار خارجی و داخلی هایمحیط ،آن از پس است. شده تعیین

 ،سپس .شوندمی تعیین بلندمدت اهداف و شناسایی سازمان بر

 و بررسی ه،یارا بلندمدت اهداف به توجه با مختلف راهبردهای
 .شد خواهند ارزیابی و اجرا

 موارد تحلیل منظور به تواندمی زیادی هایتکنیك و رویکردها

 گیرد. قرار استفاده مورد استراتژیك مدیریت یندافر در استراتژیك

 که باشدمی SWOT تحلیل از استفاده ها،تکنیك این از یکی

 شناسایی و خود استراتژیك اهداف سازیپیاده برای هاسازمان

 روش .گیرندمی بهره آن از هاگیری تصمیم در دخیل عوامل همه

 است مفیدی و مختصر تحلیلی مدل ،SWOT تحلیل و تجزیه

 هافرصت ضعف، قوت، عوامل از یك هر یافته نظام شکل به که

 موقعیت به متناسب هاییاستراتژ و کرده شناسایی را هاتهدید و

 ضعف و قوت نقاط سازد.می منعکس را بررسی مورد حرفه کنونی

 و هافرصت ،که حالی در .دشومی ارزیابی درونی محیط توسط

 .گیرندقرار می ارزیابیمورد  خارجی محیط توسط تهدیدها
 

  NDVI(1) شاخص بررسی روش

 کمیهنیم اندازه یك عنوان به NDVI شاخص دور از سنجش در

 طوره)ب باروری قدرت و گیاهیپوشش تراکم تعیین برای

 مقایسه گیرد.می قرار استفاده مورد کلروفیل( فعالیت ترتخصصی

 نشان NDVI تصویر یا کاذب رنگ با ترکیبی تصویر یك

 را گیاهیپوشش تغییرات وها اختالف توانمی چگونه که دهدمی

  (.1909 )محمودزاده، ساخت آشکار

 از ،مورد منطقه گیاهیپوشش کیفی تغییرات ررسیب جهت

 (Lee and شد: استفاده زیر فرمول با مطابق NDVI شاخص

(Yeh, 2009 
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NIR و مرئی قرمز باند عنوان به REDقرمزمادون باند عنوان به 

براساس  +ETMو  TM تصاویر از استفاده علت به و نزدیك

 شود.می زینجایگ (،9 )جدول
  

 NDVI محاسبه روابط (:3) جدول

NDVI سنجنده رابطه محاسبه 
(BAND4-BAND3)/(BAND4+BAND3) TM 
(BAND4-BAND3)/(BAND4+BAND3) ETM+ 

 

 RGB(2) کاذب رنگی تصاویر ایجاد جهت باندها تلفیق

 بارزسازی و هندسی تصحیح اتمسفری، تصحیح ازپس  گام اولین

 هاکالس این که است نظر مورد هایسکال تعداد تعیین تصویر

 انتخاب برای است. متفاوت ایماهواره تصاویر نوع به توجه با

 هاینمونه برداشت چنینهم و بندیطبقه برای مناسب باندهای

 باندهای در زمینی عوارض طیفی هایویژگی از بایدمی تعلیمی

 دقت بیشترین تعلیمی هاینمونه برداشت در تا بود مطلع مختلف

 TM تصاویر رنگی هایترکیب هک این به توجه با شود. حاصل

طور ، بهدارند توانایی مختلفی هایپدیده آشکارسازی در کدام هر

 کاذب رنگی ترکیبات هایمشخصه گرفتن نظر در بامعمول 

 شودمی استفاده تعلیمی هاینمونه برداشت جهت زیر چهارگانه

 عوارض نمایش نحوه به (،0 )جدول در (.1909 )محمودزاده،

 است: شده اشاره هاسنجنده در زمینی

 ،2-0-1 رنگی ترکیب شده یاد ترکیبات بین، رسدمی نظر به

 در، زیرا. شودمی محسوب هاکالس انتخاب برای مناسبی ترکیب

 بوده همدیگر از تشخیص قابل زیادی حد تا هاکالس ترکیب این

 هاینمونه تهیه به نسبت بیشتری اطمینان درصد با توانمی و

 نمود.اقدام  آموزشی
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 موضوعی بردارنقشه سنجنده تصاویر در زمینی عوارض نمایش نحوه (:4) جدول
 هاپدیده نمایش نحوه باندها ترکیب

 
1-9-0 

 با گاهیکونتس مناطق سیاه، رنگ با ارتباطی هایشبکه سیاه، رنگ با آبی هایپهنه رنگ،کم تا رنگپر قرمز رنگ با گیاهی پوشش

 خاکستری رنگ

 
1-0-2 

 و انسانی هایگاهسکونت خاکستری، صورت به بایر اراضی سیاه، به مایل آبی تا آبی رنگ با آبی منابع سبز، رنگ با گیاهی پوشش

 رنگ کم آبی رنگ با شده ساخته مناطق

 روشن ارغوانی رنگ با هاگاهسکونت ،سیاه به مایل تا ایقهوه رنگ با آبی هایپهنه سبز، رنگ با گیاهی پوشش 9-2-2

 روشن رنگ با بایر اراضی روشن، آبی تا تیره آبی رنگ با آبی منابع خاکستری، رنگ با گاهیسکونت مناطق سبز، رنگ با گیاهیپوشش 1-0-2

 (1902 کشاورزی، جهاد و ریزیبرنامه و مدیریت )سازمان
 

 
  1331 سال TM ماهواره تصویر (:1) تصویر

 7 ،4 ،1باند کیبتر

 

 
  1311 سال TM ماهواره تصویر (:2) تصویر

 7 ،4 ،1 باند ترکیب
 

 مطالعه مورد منطقه

 و توپوگرافی هایویژگی لحاظ به مطالعه مورد منطقه محدوده

 از که گرفته قرار افکنه مخروط یك روی بر ژئومورفولوژیك

 را مزبور افکنه مخروط آبریزهای علیبنعون کوه شمال سمت

 حوضه در محدوده این سازد.می جدا چایآجی رودخانه حوزه از

 همین به و دارد قرار چای()قوری رود مهران رودخانه آبریز

 تروسیع ایمحدوده در نواحی این طبیعی آبریز حوضه جهت

 .(1و  1های )تصویر است گرفته قرار مطالعه مورد

 واقع یزتبر شهر شرقیشمال در منطقه این که است ذکر شایان

 است، مشاهده قابل (،9 )تصویر در که چه آن به توجه با و است

 در متر 1903 ارتفاع در محدوده این در نقطه ترینپست

 شمال در علیبنعون کوه نقطه بلندترین و منطقه غربیشمال

 اختالف، ترتیب این به دارد. قرار متر 1310 ارتفاع در و منطقه
 پیرامون و منطقه محدوده سطح در متر 221 حدود در ارتفاعی

 0/1213 حدود در منطقه ارتفاع متوسط ورد.خمی چشم به آن

 مرتفع و بلندبه نسبت  مناطق جزو که دریاست سطح از متر

 شود.می محسوب تبریز شهر
 

 با 1411 سال تا هاکاربری تغییرات بینیپیش

 مارکوف ایزنجیره مدل از استفاده

 و آماردان مارکوف، آندرویچ آندره روش این گذاربنیان

 1382 سال در را روش این که است روسی بزرگ دانریاضی

 صورت به ای()زنجیره یدییسیکلو حرکت اصل توصیف برای

 )قهرمان، است داده انجام ایزنجیره هایآزمایش سلسله

 سازیمدل جهت مناسب ابزاری مارکوف زنجیره آنالیز .(1909

 که دارد کاربرد زمانی و است ضیارا پوشش و کاربری تغییرات

 نباشد. توصیف قابل راحتی به اندازهاچشم در موجود تغییرات

 احتمال که است تصادفی مقادیر از ایمجموعه مارکوف زنجیره
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 گذشته زمان در اعداد مقدار به شده داده زمانی فاصله در هاآن
 .(Fan et al., 2007) تاس وابسته

 

 

 
 تبریز شهر یک طقهمن موقعیت :(3) تصویر

 

 روش یك براساس مارکوف، هایزنجیره به مربوط مباحث در

 هاکاربری بر زمان گذشت گرفتن نظر در با و احتماالتی

 و دهندمی نشان را شده ایجاد تغییرات تصویر( های)پیکسل

 نظر، مورد زمان در که کنندمی مشخص تحلیل این براساس

 .یابندمی تغییر میزان چه به نظر مورد هایکاربری

 مانند تصادفی متغیرهای توالی مارکوف زنجیره دیگر، عبارت به

1X ، 2X ، 3X برای زیر شرطی معادله طوریکه به باشدمی .... و 

  باشد. صادق آن
pr(Xn+1=x│X1=x1,X2=x2,…,Xn=xn)= pr(Xn+1 =x│Xn 

=xn)                

 این در باشد.می متغیرها تعداد n و تصادفی متغیر x آن در که

 صورت به زمانی دوره دو به مربوط اراضی کاربری نقشه دو مدل

 اساس بر کهطوری به شوند.می مقایسه یکدیگر با ماتریسی

 کالس هر در پیکسل هر که شودمی بینیپیش احتمال، حداکثر

 دیگر کالسی به یا مانده کالس همان در به احتمالی چه با

 که کنیم بینیپیش بخواهیم اگر کهطوری به شود.می تبدیل

 است چگونه n زمان مدت در j حالت به i حالت تبدیل احتمال
 شود. می معین زیر طهراب از

      i) =0X│j =npr(X =(n)
ijP  

 

 کاربری و سبزفضای تغییرات میزان بینیپیش ،پژوهش این در

 گرفت. قرار بررسی مورد 1088 سال تا تبریز یك منطقه اراضی

 سال تا مارکوف ایزنجیره مدل از آمده دستهب نقشه یبررس

 تا 1 احتماالتی عدد با شهر سبزفضای که دهدمی نشان 1088

 که کرد استنباط توانمی ،بنابراین است. شده مشخص 3/8

 8 بین احتماالتی عدد ثبات دلیلهب منطقه این آتی توسعه برای
 مدیریت عدم صورت در شده حادث تغییرات بیشترین 2/8 –

 که این به توجه با بود. خواهد سبزفضای متوجه فیزیکی توسعه

 به منطقه سبزفضای شرق و جنوب طرف به نقشه مرکز در

 در که این احتمال بنابراین، است. شده توزیع پراکنده صورت

 فضاهای نابودی و ساز و ساخت گسترش شاهد نزدیك ایآینده

 احتمال عدد پایداری باتث بیشترین است. بیشتر باشیم شده یاد

 تا 8 بین که باشدمی راه شبکه و شده ساخته اراضی به مربوط

 هایکاربری جایگزینی عدم از حاکی که باشدمی نوسان در 1/8

 (.2و  0های )تصویر باشدمی دیگر هایکاربری با شده یاد

 

 
 به توجه با اراضی کاربری تغییرات بینیپیش :(4) تصویر

 1411 سال تا مارکوف ایزنجیره مدل
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 به توجه با سبز فضای تغییرات بینیپیش (:5) تصویر

 1411 سال تا مارکوف ایزنجیره مدل

 

 هایافته
 1930 سال برای NDVI شاخص اعمال از آمده دستهب تصویر

 سال در منطقه سبزفضای که دهدمی نشان میالدی( 1303)

 به شرق طرف زا شکل مثلثی و فشرده کامالً صورت به ،1930

 بعدی هایسال در منطقه گسترش با .است شده توزیع غرب

 هایقسمت شدن محو و سبزفضای شدید تخریب از نشان

 سال NDVI تصویر بررسی با که دارد سبزفضای از ایعمده

 تراکم کم )رشد Sprawl گسترش شاهد میالدی(1818) 1903
 قطعه قطعه بسب است. این امر، بوده ساز و ساخت برای منطقه(

 و جنوب طرف به شمالی هایقسمت در سبزفضای شدید شدن

 از استفاده و منطقه قطعی رشد از حاکی که دشومی منطقه مرکز

 باشد.می ساز و ساخت برای شده یاد سال در بایر عمدتاً اراضی

 1 منطقه در مستقر هایکاربری از بسیاری که جایی آن از

 باغات ،اندگرفته شکل اخیر ههد دو در و نداشته زیادی قدمت

 به تبدیل و یافته کاربری تغییر سرعت به منطقه در واقع

 منطقه د.شومی مسکونی کاربری یا و شهری کالن هایکاربری

 اجتماعی پایگاه با نساکنا خاص، ویژگی دلیلهب ،تبریز شهر یك
 برای زیادی جاذبه نشده، ساخته اراضی وجود باال، به نسبت

 تجاری و اداری خدمات و مالی موسسات اداری، یهاکاربری

 نشان هاکاربری پراکنش بررسی دارد. آن در استقرار جهت

 و جنوب قسمت در هاآن تمرکز باالترین که دهدمی

 باشد.می 1 منطقه شرقیجنوب

 سال در زـسبفضای مـتراک دیـبنرده نقشه یـبررس باچنین، هم

 
 سال NDVI گیاهیپوشش شاخص :(3)تصویر

 تبریز یک منطقه1331
 

 
 سال NDVI گیاهیپوشش شاخص :(7)تصویر

 تبریز یک منطقه1311
 

 -1 تراکمی شاخص کد با سبز رنگ :شودمی مشاهده 1930

 به را سبزفضای رده بیشترین مترمربع 310831 مساحت با 0/8

 ابتدایی مراحل در منطقه توسعه از ناشی که داده اختصاص خود

 با که باشدمی ساز و ساخت برای بایر عمدتاً اراضی از استفاده و

 تراکم بندی رده شاخص بررسی و 1903 سال تا منطقه توسعه
NDVI رده شدن تکه تکه و بیشتر حذف و تخریب شاهد 

با  که باشیممی منطقه گستره در 0/8 -1 کد با زیاد تراکمی

 تراکم کم گسترش علت به بوستان و پارک چندین ایجاد وجود

 دهدنمی نشان را ایفشرده سبز فضای سازهاواختس

 .(2و  3های )تصویر
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 1311سال NDVI شاخص تراکم بندی رده :(1) تصویر

 

 
 1331سال NDVI شاخص تراکم بندی رده :(1)تصویر

 

 NDVI تصاویر از آمده دستهب هایارزش که جایی آن از

 Density Slicing تابع از استفاده با داشت قرار +1 و -1بین

-0/8 ،1/8-9/8 ،1/8-1/8 چهارگانه هایرده در مذکور اعداد

 تغییرات و مساحت سپس و شد بندی تقسیم 0/8< و 9/8
و  0های )تصویر قرار گرفت محاسبهمورد  (،2) جدول در مربوطه

3.) 

 شدید کاهش، شهری سبزفضای آمار گرفتن نظر در به توجه با

 سبزفضای تخصیص دلیل به مطالعه مورد دوره طی سبز فضای

 11 دوره این طی .وجود دارد مسکونی کاریری به منطقه باغات و
 در هکتار 0/108 به 1930 سال در هکتار 3/122 رقم تغییر، ساله
 بوده مواجه درصدی 2/13 کاهش با عبارتی به یا 1903 سال

 بزررگتر شاخص کد با زیاد خیلی تراکمی رده درچنین، هم است.
 سال در هکتار 13 به هکتار 31 مساحت از 1930 الس در 0/8 از

 نظر از درصدی 9/1 کاهش با، واقع دراست.  یافته کاهش 1903
 احت به مرور نزول پیدا کرده است.مس

 یا ساختمانی هایبلوک کالس (،2 جدول) به توجه باچنین، هم

 هکتار 0/021 به هکتار 00/382 مساحت با شدهساخته اراضی

  شهر فیزیکی توسعه نشانگر. این امر، است ردهک پیدا افزایش

 اـهآسیب رینـبیشت متاسفانه کهباشـد می مطالعه مورد دوره طی

 

 
 1311و  1331هایسال در سبزفضای تراکم (:2) نمودار

 

 شده حادث تغییرات درصد است. شده سبزفضای کاربری متوجه

 کاهش و خالی اراضی رفتن ساخت زیر به از +121/08

مساحت با سبز فضای کالس است. شده ناشی شهری سبزایفض

 NDVI شاخص با شده محاسبه مطالعه مورد هایسال در تبریز یک منطقه سبزفضای تراکم مساحت مقایسه (:5) جدول

 

 

 

 

 
 

 درصد است. کرده پیدا کاهش هکتار 22/131 به هکتار 03/128
 را کاربری این کاهشی روند -81/92 رقم با شده حادث تغییرات

 نقل و حمل شبکه و ساختمانی هایبلوک کاربری نفع به

 به هکتار 12/391 مساحت با بایر اراضی نماید.می ترنمایان

 توسعه دلیل به بیشتر که است کرده پیدا کاهش هکتار 12/123

 11 دوره طی ساختمانی هایبلوک گسترش و نقل و حمل شبکه

 1311 سال مترمربع به مساحت 1331 سال مترمربع به مساحت تراکم کد سبزفضای تراکم میزان

 110188 22/101028 1/8-1/8 کم

 32188 22/103938 1/8-9/8 متوسط

 38888 2/191989 9/8-0/8 زیاد

 131388 310831 0/8 زیاد خیلی
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 -12/22 با برابر شده حادث تغییرات درصد که است ساله

 مساحت با نقل و حمل شبکه ی،زمان بازه همین در باشد.می

 از ناشی که است کرده پیدا افزایش 28/131 به هکتار 20/182
 مورد دوره طی محالت افزایش و نقل و حمل شبکه توسعه

  .(9)نمودار  باشدمی مطالعه

 

 
 اراضی ساختمانی، های)بلوک کاربری تغییرات :(3) نمودار

  هایدوره در سبز(فضای و هاراهشبکه بایر،

 شده مطالعه زمانی

 

 2 و 0 لندست ماهواره هایداده از ،مطالعه این انجام جهت

 شد. استفاده 1903 و 1930 هایسال به مربوط TM سنجنده

 از هاییمحدوده در اطالعات ثبت و سنجنده این بودن طیفی چند

 و شناسایی امکان الکترومغناطیس طیف مختلف هایموج طول

 که جایی آن از آورد.می فراهم ار هاپدیده بهتر تشخیص
 طیف مختلف باندهای در زمین سطح مختلف هایپدیده

 شناخت امکان دارند، متفاوتی هایبازتاب الکترومغناطیسی

 این از استفاده با یکدیگر از هاآن تفکیك و گوناگون هایپدیده
 یابد.می افزایش اطالعات

 از استفاده با شهری سبزفضای تغییرات هـنقش تهیه بررسی

 که دهدمی نشان ساله 11 دوره طی ایماهواره تصاویر پردازش

 منطقه سبزفضای تراکم سازها و ساخت گسترش اثر بر چگونه

 در شهری سبزفضای در هکتار 08/31 مساحت با تبریز شهر یك

 است. یافته کاهش 1903 سال در هکتار 13/13 به 1930 سال

 شهری سبزفضای تخریب ،تفادهاس مورد تصاویر از گیریبهره با

 هکتار 31/122 مساحت تغییر با 1903 تا 1930 هایسال طی در
 طی تبریز شهر سبز فضای از درصد 2/13 )کاهش02/108 به

 دورسنجی هایداده از استفاده با صرفاً که بوده همراه سال( 11

 هایبلوک تقابل در است. پذیرامکان دقیقی ارزیابی چنین

 مساحت با سبزفضای کالس با شده(ساخته )اراضی ساختمانی

 ،1903 سال در هکتار 10/320 به 1930 سال در هکتار 13/281
 و مسکونی کاربری فیزیکی توسعه نشانگر که کرده پیدا افزایش

 که باشدمی مطالعه مورد دوره طی شهر یك منطقه تجاری

 ریشه سبزفضای کاربری متوجه را هاآسیب بیشترین متاسفانه

 02/93 مقدار با شده حادث تغییرات درصد است. کرده منطقه این

 شهری سبزفضای کاهش و خالی اراضی رفتن ساخت زیر به از

 در شهری مناطق گسترش امر این دلیل که است شده ناشی

 اراضی تنها دوره ابتدای در ،زیرا .باشدمی غرب و شرق جهت

 بررسی هدف، گرداشتند.ا شهری کاربری منطقه جنوبی و شمالی

 ،اندبوده شهری کاربری دارای دوره طی که باشد مناطقی

 یافته کاهش شدت به سبزفضای سطح که شودمی مشاهده

 که باشدمی (Hoskey, 2003)تحقیق مشابه امر، این .است

 را توسعه حال در کشورهای در سبزفضای کمبود اصلی دلیل

  است. دهکر اعالم قبل هایدهه در شهری مناطق طراحی

 سبزپوشش )نقشه ابتدا هاینقشه تهیه برای (1900 ،جعفری)

 (1903 سال سبزپوشش )نقشه زمانی دوره انتهای و (1923 سال

 ها،آن صحت از اطمینان و IRS P6 ماهواره تصاویر از استفاده با

 گذاریهمروی Arc view 3/9 محیط در را مذکور نقشه دو

 روپیش تحقیق در که آوردند دست به را تغییرات نقشه و کردند

 را مطالعه این انجام روش آنچه و گرفت قرار مدنظر لهامس این

 که است آن ،نمایدمی ترگسترده جعفری مطالعات با مقایسه در

 کیفی تغییرات رویه بررسی منظور به رو پیش مطالعه در

 تصویر تغییرات بررسی تکنیك از مطالعه مورد منطقه سبزفضای

 NDVI شاخص تراکم بندی رده و گیاهیوششپ شاخص

 .ه استشد استفاده

 اراضی تبدیل مانند اراضی کاربری تغییر توانمی ،ترتیببدین

 بررسی را عکسر ب و پوشش فاقد اراضی به گیاهی پوشش دارای
 روزافزون افزایش به توجه با شهری نواحی در امر این که نمود

 توسعه به نیاز و اراضی قیمت افزایش شهرنشینان، جمعیت

 امکان همچنین تکنیك، این نماید.می مهم شهرها فیزیکی

 نقشه یك در را تغییرات عدم و تغییرات مکانی پراکندگی نمایش

 .سازدمی فراهم

 با شهری سبزفضای زمانی -مکانی تغییرات تحلیل و تجزیه در

 جغرافیایی اطالعات سامانه و دور زا سنجش کاربری از استفاده
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 سبز هایلکه که استکرده عنوان (1903 ،همکاران و میهاش)

 کارکردهای و مجاور هایکاربری شکل، وسعت، به توجه با

 خالصه طوربه کار انجام روش اند.شده انتخاب زیستیمحیط

 باز، و سبزفضاهای کردنرقومی هندسی، تصحیح مراحل شامل

 گذاریهمیرو نیز نهایت در و 1:12888 مقیاس با هایالیه تهیه

 آمده دستهب نتیجه نیز پایان در باشد.می سبزفضای هایالیه

 از منطقه باز و سبز فضاهای تراکم کلی گرادیان کاهش شامل

 با مطالعه این نتایج مقایسه .باشدمی 1901 تا 1930 سال

 است. سابق مطالعات نتایج کیدات یدمؤ مشابه مطالعات
 

 گیرینتیجه و بحث

 خدماتی عمومی فضاهای ترینمهم مثابه به ریشه سبزفضاهای

 اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، شرایط ارتقای در زیادی نقش شهر،

 متراکم و رشد موازات به که دارند شهری نواحی زیستیمحیط و

 گرفته قرار توجه مورد گوناگون جوامع در شهری نواحی شدن
 ن،مسک و ساز و ساخت افزایش شهری، جمعیت افزایش با است.

 مقامات ریزان،برنامه که است سریع قدری به کاربری تغییرات

 توسعه با مناطق این در ریزیبرنامه فرایند ساختن توأم از شهری

 مشکالت نتیجه در و مانندمی عاجز آن پیچیده و دینامیك

 در آید.می وجود به منطقه این در گسترش، با زمان هم فراوانی

 و RS از استفاده با شهری سبزیفضا تغییرات روند ،تحقیق این

GIS مطالعات براساس که است شده بررسی تبریز 1 منطقه در 

 سبزفضای سرانه شهری جمعیت افزون روز افزایش و فوق

 بررسی به توجه با باشد.می نزول به رو شهر این در همواره

 در تأثیر بیشترین ،آن به مربوط نمودارهای و جداول ها،نقشه

 افزایش منطقه در شهری سبزفضای تخریب و کاهش روند

 بین از و نابودی که باشدمی ساز و ساخت آن دنبالبه و جمعیت

 برای متعددی زیستیمحیط مشکالت شهری سبزفضای رفتن

 این هایبحث مجموع از آورد.می وجود به شهر مادر این

 طی سبزفضای روند کاهش که گرفت نتیجه توانمی ،پژوهش

 و اقتصادی اجتماعی، نامطلوب آثار علت به مطالعه دمور هایدهه

 دهد.می سوق بیشتر ناپایداری سمت به را شهر زیستیمحیط

 این سبزفضای دهیسامان و توسعه جهانی تجارب به توجه با

 توسعه هدایت منظوربه که شودمی ارایه پیشنهادهایی منطقه

 و ریزانامهبرن کار دستور در باید بیشتر پایداری سمت به شهر

 گیرد. قرار شهری امور متولیان
 ضروری زمان هم اقدام سه رسد می نظر به محلی سطح در

 است:

 هایپارک ایجاد برای فرسوده هایبافت از استفاده .الف

 نشین حاشیه و مرکزی نواحی در ایمحله و همسایگی

 برای نوساز هایبافت موجود هایکاریانبوه سازی آماده .ب

 عمومی استفاده
 و خیابانی درختان توسعه و بهسازی برای مجدانه تالش .ج

 ایجاد برای روهاپیاده و پیاده سبز محورهای بهسازی

 عمومی و سبزفضاهای انواع بین مناسب پیوستگی

 و شهر پیرامون طبیعی هایاکوسیستم پذیریآسیب به توجه با

 تحفاظ و دهیسامان به توجهیبی گونه هر شهر سریع گسترش

 از موجب گذشته، چونهم تبریز 1 منطقه و شهری سبزفضاهای

 شد. خواهد هافرصت رفتن دست

 و تحلیلی جداول صورت به که تکنیکی از بیشتر بررسی جهت
 و شد برده کار به دارد کاربرد مختلف مراحل در و بوده راهبردی

 محیط یك در پدیده هر که است استوار اصل این بر تکنیك این
 بیرونی یا محیطی شرایط و خود درونی شرایط تاثیر تحت رقابتی

  دارد. قرار
 را امکان این جداول این از استفاده تکنیك فوق، اصل به توجه با

 برا و شده ایجاد سیستماتیکی بندیدسته که دهدمی اختیار در

 راهبردهای مجموعه ریزیبرنامه بعدی مراحل در آن ساس

 و تعامل از ناشی برنامه راحیط مرحله از نیاز مورد و ممکن
 این کارکرد شود. استخراج بیرونی و درونی شرایط برخورد
بیرونی استوار  و درونی شرایط برخورد اصلی فرض دو بر تکنیك

 است.

 محیط و نظام با که است درونی نظام یك دارای پدیده هر

 این براساس پدیده( پویایی )اصل باشدمی تقابل در خود پیرامونی

 همتایان با خویش توسعه برای همواره نظر مورد پدیده فرض،

 د.شومی رقابت وارد درونی محیط بطن در خود

 هایفرصت از مندیبهره برای خویش قوت نقاط از پدیده هر

 محتوای براساس نماید.می استفاده بیرونی، محیط در موجود

 به تکنیك این خدمات، شرایط در مندرج موضوعی هایبررسی

 و دقیق استراتژیك و سیستماتیك تحلیل و تجزیه منظور
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 مراحل در مناطق توسعه برنامه طراحی برای مبنایی ریزیپی

 ضعف، قوت، نقاط تشخیص عنوان تحت قسمت این در بعدی

 است. رفته کار به هابررسی انتظام در تهدیدات و هافرصت

 تجزیه استراتژی، تنظیم به مربوط هایفعالیت ترینمهم از یکی

 دادن قرار و بیرونی محیط از آمده بدست اطالعات تحلیل و

 تحلیل ،منظور این برای .باشدمی بنگاه درونی هایفعالیت

SWOT و فرصت و داخلی ضعف قوت، نقاط استخراج شامل 
 ماتریس ،(IFE) داخلی عوامل ارزشیابی ماتریس خارجی، تهدید

 ایجاد ،(IE) خارجی داخلی ماتریس ،(EFE) خارجی ارزشیابی

 قوت نقاط و ضعف نقاط و هافرصت تهدیدات ماتریس

(SWOT) کمی راهبردی ریزیبرنامه ماتریس نهایت در و 

(QSPM) .است 

 .شودمی گفته ،(IFE) یداخل عوامل ارزیابی ماتریس بررسی در

 راهبردی بررسی برای داخلی، عوامل ارزشیابی ماتریس این

 ضعف و قوت نقاط ماتریس این .است سازمان داخلی عوامل

 و کندمی ارزشیابی و تدوین را سازمان ایوظیفه واحدهای اصلی

 ارایه هاییراه ،واحد این بین روابط ارزشیابی و شناسایی برای

 .نمایدمی

 باشدمی ،(EFE) خارج عوامل ارزیابی ماتریس بررسی، بعدی گام

 املعو توانندمی خارجی، عوامل ارزیابی ماتریس از استفاده با که

 سیاسی، ی،ـمحیط ی،ـشناس بوم ی،ـفرهنگ ی،ـاجتماع اقتصادی،
 دهند. قرار ارزیابی مورد را رقابتی و آوری فن دولتی، قانونی،

 جهت خارجی عوامل ارزیابی ،(EFE) ماتریس تشکیل از هدف

تهدیدهاست. و هافرصت به نزدیکی میزان شدن مشخص

 

 داخلی عوامل ارزیابی ماتریس (:3) جدول
 داخلی استراتژیک ملعوا

 هاضعف هاقوت

 هایطرح و عمرانی هایپروژه انجام جهت ریالی اعتبارات اختصاص -
 شهرداری سوی از سازمان تحقیقاتی

 با مرتبط پرسنل جهت سازمان داخل آموزشی هایدوره و هاکالس وجود -
 شهروندان و پیمانکاران سبز،فضای

 سبز فضای با تبطمر تجربه با و متخصص انسانی نیروی وجود -

 هاطرح اجرای جهت مدت بلند و مدت میان سازمانی مصوب هایبرنامه وجود -
 هاپروژه و

GIمانند  اطالعاتی هایسیستم اندازیراه وجود و امکان - S هاینقشه و 

 خاک و آب اطالعاتی

 سبز فضای وضعیت از کافی و الزم اطالعات و آمار وجود -
 )ولیعصر( غنی شهری فضاهای -
 علی(بنعون و رود)مهران محدوده محیطی هایقابلیت -
 یك عنوان به خدماتی -تجاری عملکرد با خمینی امام محور وجود -

 قوی بندیاستخوان
 را هاآن تملك که نشینیحاشیه هایمحدوده در مسکن و زمین پایین قیمت -

 کندمی تسهیل عمرانی هایپروژه اجرای برای

 شرح تدوین )عدم سازمان اخلید ارتباطات و فرایندها نبودن مشخص -

 عدم و سازمان مختلف هایبخش در شغل احراز شرایط و شغل

 سازمان( پرسنل عملکرد ارزیابی نظام اجرای و سازیپیاده

 استراتژیك اهداف به رسیدن راستای در متخصص نیروهای کمبود -
 سازمان

 سازمان هایبرنامه اجرای جهت دولتی اعتبارات از استفاده عدم -

 به هارای جهت مدیریتی و سبز فضای به مربوط استانداردهای وجود عدم -

 (…,HSE, ISO) سازمان داخل و دیگر هایارگان

 موجود شرایط با سازمان مصوب اساسنامه مفاد انطباق عدم -

 پراکندگی حال عین در و عمومی هایعرصه و باز فضاهای کمبود -

 شده رها فضاهای

 هاترمینال انبارها، زندان، یرنظ منفی و مخل فعالیتی مراکز وجود -

 شمالی هایبخش در فرسوده مسکونی هایبافت و نشینیحاشیه وجود -

 حوزه

 محدوده کنونی ساختار در منسجم بندیاستخوان فقدان -

 بندیاستخوان گیریشکل در مانعی عنوان به که شمالی کمربندی وجود -

 .کندمی عمل جنوبی شمالی امتداد در منسجم

 مصوب هایطرح اسناد از غیبت حد تا شده رها فضاهای به توجهیبی -
  

 آثار که آوردمی وجود به را امکانی خارجی، و داخلی ماتریس

 هایدارایی مجموعه بر استراتژیك تصمیمات انتظار مورد

 فاکتورهای به توجه با .نمود بینیپیش را سازمان هایبخش

 در قوت و قدرت کننده بیان که آمده دست به داخلی عوامل
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 نگهداری و حفظ یا و رشد وضعیت بیانگر که است داخلی عوامل
 نخواهد قرار کار دستور در کردن رها وضعیت مسلماً و است

 وضعیت خارجی فاکتورهای به توجه با، دیگر سوی از و گرفت

دهنده نشان که دهدمی نشان محیطی هایبررسی را تعادل

 حالتی چنین در که است واضح؛ است سازمان برای رشد وضعیت

 نماید. انتخاب را فرصت -قدرت هایاستراتژی باید سازمان

 کمی استراتژیك ریزیبرنامه ماتریس بررسی، نهایت در

(QSPM)، موفقیت عوامل به توجه با دهدکهمی را امکان این 

 به اند،شده شناخته این از پیش که سازمان خارجی و داخلی آمیز

 قرار ارزیابی مورد را پذیرامکان هایژیاسترات انواع عینی صورتی

 .(2و  3های )جدول دهند

 خارجی عوامل ارزیابی ماتریس (:7) جدول    

 

 که هاییاستراتژی بندیاولویت ،QSPM ماتریس از استفاده با

 صورت ،رشد( هایاستراتژی( بودند انسازم وضعیت با متناسب

 رشد به رو فرایند این در استراتژی، تریناهمیت با .گیردمی

 راستای در سبزفضای هایعرصه بهبود استراتژی سازمان،

 انسانی نیروی جود. وباشدمی برداریبهره کیفیت افزایش

 به دادن اهمیتچنین هم ،هاپارک سازمان در مجرب و متخصص

 کنار در سبزفضای حیطه در پژوهشی و علمی ایهفرایند

 و عمرانی هایپروژه انجام جهت ریالی اعتبارات اختصاص

 کنار در شهرداری سوی از سازمان تحقیقاتی هایطرح

 موضوع از غیردولتی هایتشکل و شهروندان حمایتی هایفرصت

 سبزفضای توسعه جهت در مناسب هایعرصه وجود و سبزفضای

 تریناهمیت با از صنعتی و دولتی هایارگان اختیار در

 محسوب استراتژی این تحقق جهت در عینی هایرهیافت

 به هاپارک سازمان اعتبارات بودن محدود از دنبای البته .شودمی

 عملکردی، و مدیریتی استانداردهای یخال مشخص، اعتبارات

 یراتتغی کنار در سازمان داخلی ارتباطات و هافرایند در تشدید

 قوانین و کارهاراه اجرای عدم باغات، و سبز اراضی کاربری

 محدودیت و هادستگاه سایر توسط سبزفضای با مرتبط

 ،سبز فضاهای توسعه منظور به شهرداری دسترس در هایعرصه

 عملیاتی و اجرایی هایگام تدوین نیازمند که امری .نمود غفلت

 تبدیل منظور به تمد دراز و مدت میان مدت، کوتاه سطوح در

 .طلبدمی را هافرصت و قوت نقاط به تهدیدات و هاضعف این

 و قوت نقاط نزولی فرایند موارد این به توجه عدم صورت در زیرا،

 .باشد داشته پی در هاپارک سازمان برای تواندمی را هافرصت
 

 

 عوامل استراتژیک خارجی

 تهدیدها هافرصت

 شهر در تجربه با چنین کارشناسانهم و علمی و دانشگاهی مراکز وجود -
 سبز فضای از دولتی غیر هایتشکل و مردمی حمایت -
 شهر در قدیمی هایباغ بازسازی و احیاء نامکا -
 سبز فضای خصوص در دولتی و ملی اعتبارات وجود -
 مندعالقه سبب به سبز فضای توسعه و حفظ جهت در مردمی مشارکت از استفاده -

 سبز فضای به هاآن بودن
خدماتی( از مرکز شهر)بازار( به  -لغزش و تراوش عملکردهای مرکز شهری)تجاری -

 سمت محدوده
های طبیعی در فراسوی محور کمربندی )کوه( و قابلیت استفاده از آن برای جود جاذبهو -

 توسعه فضاهای چند منظوره
استقرار مجموعه آموزش عالی در مرز جنوبی منطقه و ربع رشیدی در قسمت شمالی  -

 ها به عنوان یك محور قوی فرهنگی و آموزشیمنطقه و قابلیت اتصال آن
های ایستگاهی به عنوان پایه از حوزه و امکان تحقق مجتمععبور خط متروی تبریز  -

 بندی در محدودهگیری محور استخوانشکل
گرایش نسبی تغییر الگوی مسکن از انفرادی و کوچك مقیاس به مسکن جمعی و بلند  -

 مرتبه
 

 آالینده صنایع وجود سبب به زیستمحیط و خاک و آب آلودگی -
 هاآن به رسیدگی عدم دلیل به شهر سطح در موجود هایباغ شدن خشك -
 باغات و سبز فضای اراضی کاربری تغییر -
 هادستگاه سایر توسط سبز فضای با مرتبط قوانین و کارهاراه اجرای عدم -
 سبز فضای استانداردهای با تفصیلی هایطرح انطباق عدم -
 هاشهرداری در سبز فضای واحد مدیریت نبود -
ه در جهت افزایش خصلت تك ضوابط و مقررات مالک عمل شهرداری ک -

 کندعملکردی حوزه عمل می
گسترش کاربری مسکونی و شیوه توسعه آن در اراضی قابل توسعه در  -

 شرق محدودهشرق و جنوبشمال
روند قطبی شدن ساختار نامتجانس کالبدی، اقتصادی و اجتماعی موجود در  -

مناسب  شرق و غرب محدوده و تهدید ناشی از شکاف مذکور در هدایت روند
 توسعه کالبدی حوزه

)با توجه به اتمام  فرافکنی شهر از طریق رشد بیرونی مازاد بر نیاز شهر -
 تدریجی ذخایر رشد منطقه(

 هارویه و تك بعدی و خارج از ظرفیت بر روی پتانسیلبارگذاری بی -
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 کمی استراتژیک ریزیبرنامه ماتریس (:1) جدول

 

 ممکن مختلف عملکردی سطوح در کمبودها رفع هایمکانیزم

 هستند: زیر شرح به طرح این در که باشند متفاوت است

 و نواحی محالت، در اهکاربری مازاد محل از کمبودها رفع  .1

 مجاور مناطق

 رفع باالتر شهری تقسیمات سطوح محل از کمبودها رفع .1

 مسکونی هایمحدوده در خدمات سهم محل از کمبودها
 

 هاپیشنهاد
  راهبردهای است الزم فوق وظایف انجام و اهداف تحقق برای

 :(0)جدول  شوند تدوین و هیارا زیر اساسی

 قابلیت با تبریز شهرکالن واحد تمدیری ایبرنامه تدوین .الف

 همکاری با تبریز شهر منطقی مدیریت روند در منظوره چند

 سازمان مناطق، هایشهرداری :مانند ذینفع، هایسازمان

 با تا بود خواهند قادر مدیران صورت بدین شهری. زمین

 مدبرانه شهری هایمحیط با تعامل در پایدار توسعه اهداف

 نمایند. گیریتصمیم

  بخش فعاالنه ارکتـمش با ریـشه توسعه عـمناب کلیه بسیج .ب

 موفقیت ندهکن تعیین اصلی عوامل

 تهدیدها هافرصت نقاط ضعف نقاط قوت

 جهت ریالی اعتبارات اختصاص -

 هایطرح و عمرانی هایپروژه انجام

 شهرداری سوی از سازمان تحقیقاتی
 آموزشی هایدوره و هاکالس وجود  -

 با مرتبط پرسنل جهت سازمان داخل
 شهروندان و پیمانکاران سبز، فضای

 با و متخصص انسانی نیروی وجود -
 سبز فضای با مرتبط تجربه

 سازمانی مصوب هایبرنامه وجود -

 اجرای جهت مدتبلند و مدتمیان

 هاپروژه و هاطرح

 هایسیستم اندازیراه وجود و امکان -

های و نقشه GISمانند  اطالعاتی

 اطالعاتی آب و خاک

 کافی و الزم اطالعات و آمار وجود -
 سبز فضای وضعیت از

ساکن در  تنوع اقشار اجتماعی -
 محدوده

 فضاهای شهری غنی )ولیعصر( -

های محیطی محدوده قابلیت -

 رود و عون بن علی()مهران

وجود محور امام خمینی با عملکرد  -
خدماتی به عنوان یك  -تجاری

 بندی قویاستخوان

قیمت پایین زمین و مسکن در  -

نشینی که تملك های حاشیهمحدوده

های ها را برای اجرای پروژهآن

 کندی تسهیل میعمران

 ارتباطات و فرایندها نبودن مشخص -

 شغل شرح تدوین عدم) سازمان داخلی
 هایدر بخش احراز شغل شرایط و

 و سازیپیاده عدم و سازمان مختلف
 پرسنل عملکرد ارزیابی نظام اجرای

 راستای در متخصص نیروهای کمبود -
 سازمان استراتژیك اهداف به رسیدن

 جهت دولتی اعتبارات از استفاده عدم -
 سازمان هایبرنامه اجرای

 به مربوط استانداردهای وجود عدم -
 به ارایه جهت مدیریتی و سبز فضای
و داخل سازمان  دیگر هایارگان

(HSE, ISO,…) 
 مصوب اساسنامه مفاد انطباق عدم -

 موجود شرایط با سازمان

های کمبود فضاهای باز و عرصه -
عمومی و در عین حال پراکندگی 

 ها شدهفضاهای ر

وجود مراکز فعالیتی مخل و منفی نظیر  -
 هازندان، انبارها، ترمینال

های نشینی و بافتوجود حاشیه -
های شمالی مسکونی فرسوده در بخش

 حوزه

بندی منسجم در فقدان استخوان -
 ساختار کنونی محدوده

وجود کمربندی شمالی که به عنوان  -
بندی گیری استخوانمانعی در شکل
اد شمالی جنوبی عمل منسجم در امتد

 کندمی

توجهی به فضاهای رها شده تا حد بی -
 های مصوبغیبت از اسناد طرح

 و علمی و دانشگاهی مراکز وجود -
 شهر در تجربه با چنین کارشناسانهم

 هایتشکل و مردمی حمایت  -
 سبز فضای از غیردولتی

 قدیمی هایباغ بازسازی و احیا امکان -
 شهر در

 در دولتی و ملی اعتبارات وجود -
 سبز فضای خصوص

 جهت در مردمی مشارکت از استفاده -
 سبب به سبز فضای توسعه و حفظ

 سبز فضای به هاآن بودن مندعالقه

لغزش و تراوش عملکردهای مرکز  -
خدماتی( از مرکز  -شهری )تجاری

 شهر )بازار( به سمت محدوده

های طبیعی در فراسوی وجود جاذبه -
 محور کمربندی )کوه( و قابلیت

استفاده از آن برای توسعه فضاهای 
 چند منظوره

استقرار مجموعه آموزش عالی در مرز  -
جنوبی منطقه و ربع رشیدی در 
قسمت شمالی منطقه و قابلیت اتصال 

ها به عنوان یك محور قوی آن
 فرهنگی و آموزشی

عبور خط متروی تبریز از حوزه و  -
های ایستگاهی امکان تحقق مجتمع

گیری محور عنوان پایه شکلبه
 بندی در محدودهاستخوان

گرایش نسبی تغییر الگوی مسکن از  -
انفرادی و کوچك مقیاس به مسکن 

 جمعی و بلند مرتبه

 

 به زیستمحیط و خاک و آب آلودگی -
 آالینده صنایع وجود سبب

 سطح در موجود هایباغ شدن خشك -
 هاآن به رسیدگی عدم دلیل به شهر

 و سبز فضای اراضی کاربری تغییر -
 باغات

 مرتبط قوانین و کارهاراه اجرای عدم -
 هادستگاه سایر توسط سبز فضای با

 با تفصیلی هایطرح انطباق عدم -
 سبز فضای استانداردهای

 در سبز فضای واحد مدیریت نبود -
 هاشهرداری

ضوابط و مقررات مالک عمل  -
شهرداری که در جهت افزایش 
خصلت تك عملکردی حوزه عمل 

 کندمی

بری مسکونی و شیوه گسترش کار -
توسعه آن در اراضی قابل توسعه در 

 شرق محدودهشرق و جنوبشمال

روند قطبی شدن ساختار نامتجانس  -
کالبدی، اقتصادی و اجتماعی موجود 
در شرق و غرب محدوده و تهدید 
ناشی از شکاف مذکور در هدایت روند 

 مناسب توسعه کالبدی حوزه

فرافکنی شهر از طریق رشد بیرونی  -
ازاد بر نیاز شهر)با توجه به اتمام م

 تدریجی ذخایر رشد منطقه(

رویه و تك بعدی و خارج بارگذاری بی -

 هااز ظرفیت بر روی پتانسیل
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 محلی جامعه بر مبتنی هایسازمان و خصوصی

 هاکاربری انواع تفکیك با آینده در تغییرات روند شناسایی .ج

 مانند: باال تفکیك قدرت با ایماهواره تصاویر از گیریبهره

SPOT و IKONOS. 

 

 هایادداشت
1. Normalized Difference Vegetation Index  

2. False Color Composite 
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