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Aim Urban resilience has become a major problem in metropolitan areas in recent years, especially 
with the prevalence of corona epidemics and increasing environmental pollution. Also, the inefficiency 
and poor performance of the spatial structure of metropolises has caused environmental problems and 
problems and reduced the resilience of the urban environment; For this purpose, in this study, the role 
and effect of the spatial structure of Tabriz metropolis in the resilience of its urban environment have 
been studied.
Methodology The research method is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of 
method. The location of the research is the metropolis of Tabriz and its time range was in 2020 and the 
first half of 2021. The method of collecting research data was field and library. Data analysis methods 
included kernel density statistics, spatial arrangement analysis, standard deviation elliptical analysis, 
and the MABAC Fuzzy ranking method.
Findings Findings indicate that the city of Tabriz in terms of criteria for determining the spatial structure 
is a single core with the dominance of the central part over other parts; Therefore, the environmental 
resilience of the urban environment was measured in this section. The results of the Fuzzy MABAC 
ranking also showed that the Q coefficient for commercial and industrial centers was 0.442 and 0.416, 
respectively, and these coefficients indicate the high impact of commercial and industrial centers on the 
degree of resilience of the urban environment.
Conclusion The results showed that the highest air pollution, airborne particles, and environmental 
instability in the central part of the city are more than in other parts; Therefore, it can be concluded that 
the spatial structure of the city has a great impact on the degree of resilience of the urban environment.
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 چکیده
گیری کرونا های اخیر به خصوص با شیوع همهآوری شهری طی سالتاب اهداف:

شهرها تبدیل شده محیطی به مساله اصلی کالنهای زیستو افزایش آلودگی
 باعث شهرها،یی کالنساختار فضا یو ضعف عملکرد یناکارآمداست. همچنین 

شده  محیط زیست شهریآوری یطی و کاهش تابمشکالت و معضالت مح بروز
با این منظور در این پژوهش به شناخت نقش و تاثیر ساختار فضایی  است؛
 آوری محیط زیست شهری آن پرداخته شد.تبریز در تاب شهرکالن
ی تحلیل-روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی ی:شناسروش

های است. محدوده مکانی پژوهش، کالن شهر تبریز و محدوده زمانی آن سال
های پژوهش به صورت آوری دادهبود. روش جمع 1400و نیمه اول سال  1399

، اکم کرنلهای تر ها شامل آمارهای و روش تجزیه و تحلیل دادهمیدانی و کتابخانه
ازی بندی فتحلیل چیدمان فضا، تحلیل بیضوی انحراف استاندارد و روش رتبه

 ماباک بود.
های پژوهش حاکی از آن است که شهر تبریز از نظر معیارهای یافته: هاافتهی

ای با تسلط بخش مرکزی نسبت به هستهتعیین ساختار فضایی به صورت تک
آوری محیط زیست شهری در این بخش ابها است؛ بنابراین وضعیت تسایر بخش
بندی ماباک فازی نیز نشان داد گیری قرار گرفت. نتایج حاصل از رتبهمورد اندازه
به دست آمد  416/0و 442/0برای مراکز تجاری و صنعتی به ترتیب  Qکه ضریب 

ری آودهنده تاثیر زیاد مراکز تجاری و صنعتی بر میزان تابو این ضرایب نشان
 یست شهری بود.محیط ز

 تیسز یطمح یداریهوا، ذرات معلق در هوا و ناپا یآلودگ یشترینبی: ر یگجهینت
شهر  ییساختار فضاین ها است؛ بنابرابخش یراز سا یشترشهر ب یدر بخش مرکز 
 .دارد یشهر  یستز یطمح یآور تاب یزانم تاثیر زیادی بر

رفیت ظ فعالیتی،مراکز  شهری، یستز یطمح یآور شهر، تاب ییساختار فضا :گانواژکلید
 یزشهر تبر، کالنشناسی بوم
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 مقدمه
به دغدغه مهمی برای شهرها تبدیل  یآور تاب ،های اخیرطی سال

که تحت  یکه توجه و پرداختن به آن در شهرهایطوریشده است؛ به
، اندتاثیر مخاطرات طبیعی و تهدیدهای احتمالی انسانی قرار گرفته

نگهبا آماده تا کندبه شهرها کمک می یآور تاب حائز اهمیت است.
ها ن، با آینیبشیپرقابلیداشتن خود برای تمامی وقایع قابل و غ

به سمت اهداف  ینسازگاری پیدا کرده و همچن ،مواجه شده
 ,Motamedi & Yapang Gharavi] دبلندمدت خود قدم بردارن

شهرهای جهان با عنوان متروپلیس، سازمان جهانی کالن. [2020
 یآور تاببرای رسیدن به وساز شهری که در ساخت کندتاکید می

، هاستمیدرک درستی از س و جانبه به شهرنگاه همه نیازمند
چون تنها با تقویت  است؛احتمالی  یهاسکیو ر هایناکارآمد

مسیر  تواندیها است که شهر مساختار شهری و درک بهتر شوک
 ,.Honey-Rosés et al] توسعه و رفاه شهروندان را فراهم آورد

ی اخیر هاسالطی  19-دیکوو یر یگهمهبرای مثال شوک  .[2020
مقابله با آور برای نشان داد که شهرها از سازوکارهای مناسب و تاب

 های زیستی برخوردار نیستندوقایع ناگهانی از جمله آلودگی
[Glaeser, 2021]وآمدها، فعالیت و ؛ چرا که الگوهای رفت

های متراکم شهری و غیره، بر میزان همزیستی در سکونتگاه
گذارد. برای این منظور درک آوری محیط زیست شهری تاثیر میتاب

ت آوری محیط زیسارتباط آن با تاب ساختار فضایی شهر و شناسایی
 شهری دارای اهمیت فراوانی است.

ناکارآمدی و ضعف عملکردی ساختار فضایی، شهر را دچار مشکالت 
طوری که نیازهای اساسی شهروندان به سختی جدی خواهد کرد، به

مشکالت و معضالت  ؛[Omidpour et al., 2020] شودتامین می
؛ بنابراین رندیگیف شهر را فرا ممختل یهامحیطی هر روز بخش

پویایی و سرزندگی هر شهری رابطه مستقیمی با نحوه ساختاریابی 
. همچنین [Ghadami et al., 2013] عناصر فضایی آن شهر دارد

 کیفیت زندگی، وضعیت کنندهنییساختار فضایی شهرها نقش تع
، مدتیهای حاد و طوالنناشهری در مواقع بروز بحر  یآور تاب
 ؛ بنابراین عواملاستمحیطی و سالمتی شهروندان های زیستنابحر 

متعددی همچون کاربری نامناسب زمین، ساخت و طراحی نامناسب 
ناکارآمد شهری، دسترسی نامناسب به  یهارساختیها و زناساختم

و نقل سنتی و خاطر عدم توزیع مناسب امکانات، شیوه حمل 
یع جمعیت و فعالیت، شبکه ناکارآمد شهری، عدم تعادل در توز

موجب افزایش خطر  تواندیو نقل نامتوازن و غیره محمل 
 ها را تحت تاثیر قرار دهدآن یآور انسانی شده و تاب یهاسکونتگاه

[Tucker et al., 1994]شهرها . همچنین ساختار فضایی کالن
شهری را کنترل کرده و میزان نیاز به وسایل  یوآمدهامیزان رفت

 .[Hashemi, 2021] کندیو نقل موتوری را مشخص محمل 
 فعالیت و یهاشهرها چگونگی توزیع کانونساختار فضایی کالن

 توانندیو این الگوهای پراکندگی م گذاردیسکونت را به نمایش م
 ,.Meshkini et al] بر کیفیت محیط زیست تاثیرگذار باشند

حداکثر و حداقل از . در ساختار فضایی شهر، میزان استفاده [2017
و میزان استفاده از مکان و نوع  شودیفضای شهری مشخص م

بر کیفیت محیط زیست تاثیرگذار باشد؛ بنابراین  تواندیفعالیت م
ساختار فضایی شهرها ارتباط تنگاتنگی با محیط زیست و سالمت 
شهر داشته و این امر باعث شده است که ساختار فضایی به مرور 

 زیست شهری تاثیر بگذارد.زمان بر محیط 
آوری شهری های زیادی در خصوص تابهای اخیر، پژوهشطی دهه

و همچنین کاهش ظرفیت و کیفیت محیط زیست شهری انجام 
هایی که ترین پژوهششده است. در این پژوهش به برخی از مهم
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شناسی شهری انجام شده آوری محیط زیست و بومدر حوزه تاب
ها مورد و نتایج و تجارب عملی این پژوهششود است، اشاره می

شده برای های انجامبررسی قرار گرفته است. از نتایج پژوهش

ها و تعریف روش پژوهش و همچنین بررسی تاثیر استخراج شاخص
ساختار فضایی شهر تبریز بر محیط زیست شهری آن استفاده شده 

 است.
 

 یپیشینه تحقیق داخلی و خارجخالصه نتایج ( 1جدول 
 محوریت خالصه نتایج مرجع

[Krasny & Tidbal, 2009]  در سازماندهی فضای شهری، تنوع زیستی و فرآیندهای مدیریت منابع
 .بایستی دیده شود

 آوری محیط زیست شهریافزایش تاب

[Leichenko, 2011] تاثیر ی شهر  یستز یطمح بر یشهر  یفضا یوستهپهمبه هایفرآیند
 گذارد.می

 آوری محیط زیست شهریتاب

[Cruz et al., 2013] یستز یطمح یآور بر تاب یشهر و بازساخت شهر  یستمیس ییراتتغ 
 بوده است. گذارتاثیر  یشهر 

 نگاه سیستمی به شهر

[Viitanen & Kingston, 2014] یشهر  یستز یطمح یآور تاب یشهوشمند و رشد سبز باعث افزا یشهرها 
 شود.یم

 فضای سبز شهری

[Mahriyar & Rho, 2014] یبه داخل شهر، مقدار د یرامونیپ یروزانه مردم از نواح یوآمدهارفت
 داده است. یشرا به شدت افزا یدر بخش مرکز  دکربنیاکس

 تحلیل ساختار فضایی شهری و توسعه فشرده

[Connolly, 2020] رشد ساختار پراکنده شهر و توسعه یجهدر نت ینو رانش زم هاالبیبروز س 
 شهر بوده است. یرامونپ یهاها و جنگلآن در دامنه یپروایب

 آوری محیط زیست شهریتاب

[Adger et al., 2020] شهر در ارتباط  یو اجتماع یاقتصاد یبا ساختارها یمحیطزیست یآور تاب
 است.

 آوری محیط زیستساختارهای شهری و تاب

[Lu et al., 2020] فضایی، نیاز است  یآور فضایی شهر و ایجاد تاب یهاستمیبرای درک س
فضاهای شهری  یهالفهوو م یآور پارچه به تابکه نگاه منسجم و یک

 داشت.

 آوری و رویکرد یکپارچهتاب

[Langemeyer et al., 2021] یشهر  یهایر یپذبیخطرات و آس ددر مور  دیدانش موجود و جد ،
میدر تصم دیخدمات محیط زیست با نیآشکار و همچن یشهر  سمیمتابول

 تر باشد.یقو نیدر مورد استفاده از زم یر یگ

 آوری محیط زیست شهریتاب

[Behtash et al., 2013] های مورد و از بین مولفه در شهر تبریز پایین است یآور میزان تاب
 .تری داردمحیطی و کالبدی ضریب پایینآوری زیستمطالعه، تاب

 آوری شهریتاب

[Parivar et al., 2013]  هامکان یکپارچ و تنظیم ساختار فضایی شهر، شناسی شهری مدرنبومبا
شهری و درک تعامالت  یهاستمیدر س شناسیسازی عوامل انسانی و بوم

آوری شهری توان به افزایش راهبردهای پایداری و تاب، میهابین آن
 .کمک کرد

 شهری و ساختار فضاییآوری ارتباط بین تاب

[Mortazavi & Tabibian, 2015] محیطی بسیار اهمیت داردآوری زیستی در خصوص تابستمیس دگاهید. 
قابل محیطی و آلودگی هوا در قالب دیدگاه سیستمی مشکالت زیست

 .شدن استمرتفع

 آوری شهریدیدگاه سیستمی به تاب

[Mehdizad, 2016]  همبه یهارساختیعناصر و فضاهای شهری، زتمرکز جمعیت، چیدمان
و وابسته و سایر موارد، شهرها را در معرض مخاطرات طبیعی 

 .دهندیقرار م محیطیزیست

آوری محیط ساختار فضایی شهر و تاب
 زیست

[Movahed & Tabibian, 2018] ایپو یکنشبرهم جهینت گذشت زمان و در یدر ط یشهر  یهامحیط زیست 
و  هافتیرشد و تکامل  یکیزیوفیو ب یاقتصاد-یاجتماع یهافرآیند انیم

قرار  ییهاکنشبرهم نیتحت تاثیر چن یمحیط شهر  شناسیآوری بومتاب
 دارد.

 های شهریآوری محیط زیستتاب

 [Amadeh et al., 2018] بسیار واردشده  یهاندهیبرابر آال محیط زیست شهر تهران در یآور تاب
 هواردشد یهامقابله با شوک یبرا یتوان کاف این شهرپایین آمده است و 

 ندارد. را

 های شهریآوری محیط زیستتاب

[Parivar et al., 2020]  ،محیط زیست شهری .ودرمیخدمات محیط زیستی اولیه از بین با رشد شهر 
[Hendi et al., 2020] باید  ،ندیتاکید نما یکیزیبر توسعه ف نکهیاز ا شیب یشهر  زانیربرنامه

 .ندیآن را درک نما یمحیطزیست یهانهیو هز امدهایپ
 توسعه شهری

[Omidpour et al., 2020]  ته شهر تاثیر گذاششناسی بر ساختار شبکه بوم یروند رشد و توسعه شهر
 .است

 آوری شهریتوسعه فیزیکی شهر و تاب
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دهد که تغییر و های فوق نشان مینتایج حاصل از بررسی پژوهش
تحوالت عناصر کالبدی و نظام فضایی شهر منجر به تغییر فرآیندهای 

دن آن شرفتن الگوهای سنتی و جایگزینفضایی و در نتیجه ازبین
وآمد و نوع سیستم رفتبا الگوهای جدید زندگی شهری از جمله 

دهنده ساختار فعالیت شده است. در مواردی که عناصر تشکیل
شناسی شهر بوده است، ظرفیت و فضایی شهر همراستا با نظام بوم

ری آوتنها آسیب ندیده بلکه باعث افزایش تابآوری شهری نهتاب
شهری نیز شده است؛ اما در صورت عدم سازگاری نحوه توسعه شهر 

آوری شهری از جمله شناسی و محیط زیست شهر، تاببوم با نظام
 زیست شهری کاهش پیدا کرده است.آوری محیط تاب

در حوزه نظری، نظریات مختلفی در خصوص اینکه ساختار فضایی 
آوری شهر ؟ و چه تاثیری بر تابردیگیمشهر چیست؟، چگونه شکل 

این نظریات  و محیط زیست آن دارد؟ وجود دارد. منشاء هر کدام از
گردد. دلیل تعدد نظریات گوناگون در میی گوناگونی بر هاحوزهبه 

ی ر یگشکلشناخت ساختار فضایی شهر، دخالت عوامل مختلف در 
از ابعاد  اندکردهسعی  پردازانهینظرساختار شهر است. هر کدام از 

گوناگون، ساختار فضایی شهر را بررسی کرده و تصویری از مکانیزم 
ی شهر و ساختار آن ارایه دهند. روش شناسایی ترکیب فضا ر یگشکل

یی است که به صورت هاروشبا تکنیک چیدمان فضایی از جمله 
. در این پژوهش پردازدیمکمی به شناسایی ساختار فضایی شهرها 

منظور از فضا و مقیاس آن فضای جغرافیایی است. منظور از فضای 
که ساختار آن به طور  جغرافیایی، فضایی با مقیاس بزرگ است

از مشاهدات در دسترس انسان است  تراسیمقی، بزرگ دار یمعن
[Long, 2007] ،برای شناخت و تحلیل ساختار فضایی شهر .

یه ظرن ینابندی فضا است. نظریه، نظریه چیدمان و پیکره نیترمهم
 یاهافض کیبو نحوه تر  ییفضا یبندکرهیه پکباور است  ینا بر

-اجتماعی یهاتیفعال یشپخشا یالگو یعامل اصل شهری،
های یتقوم ی،تجار  یهایکاربر  یشپخشا یمانند الگو اقتصادی
 ,Hillier] ت در سطح شهر استکو حر  یم شهر یجرا مختلف،

 انیدمچ در روش تحلیلشهر  ساختار فضایی یلتحل یبرا. [2007
فضا، عمق فضا، اتصال فضا و انتخاب  پیوندیهماز فنون فضا 

فضایی استفاده شده است. این فنون به عنوان پارامترهای اصلی 
. [Serra & Pinho, 2011] اندتحلیل چیدمان فضا شناخته شده

نظریه دیگر در ساختار فضایی شهری، نظریه پیتر هال است. در این 
های ربرینظریه برای شناخت ساختار فضایی شهر از نحوه توزیع کا

 خدماتی، تجاری، گردشگری و صنعتی استفاده شده است
[Burgalassi & Luzzat, 2015] نظریات موجود در شناخت .

آوری شهری در حوزه محیط زیست، نظریه ظرفیت محیط و تاب
های شناسی شهری است که از این نظریات برای استخراج مولفهبوم
 آوری شهری استفاده شد.تاب

قدمات فوق، تجارب عملی پژوهشگران و مبانی نظری با توجه به م
شهر تبریز طی کالنمذکور، مساله پژوهش حاضر این است که 

اخیر با رشد و توسعه کالبدی و جمعیتی مواجه بوده است.  یهادهه
در  ییهایاین شهر به موازات رشد کالبدی، دچار تغییرات و دگرگون

ضر یکی از مشکالت . در حال حامواجه شده استساختار فضایی 
شهر تبریز وجود یک هسته قوی در مرکز شهر است که با اصلی کالن

های فراشهری و شهری که در این مرکز استقرار توجه به فعالیت
 شودشهری مییافته است باعث جذب رفت و آمدها از منطقه کالن

[Piri & Saremi, 2018].  ساختار موجود شهر تبریز همچنین
های رحطناکارآمدی  و استفاده از وسایل نقلیه موتوریسبب افزایش 

 Environmental Role] استپیاده محوری شده  توسعه

Consulting Engineers, 2016] .های به خصوص طی دهه
 توسعه کالبدیبا  ،منسجم و کارآمد یشهر بدون ساختار اخیر، این 

 یهاونفواصل بین کان این عامل باعث افزایشو  سریعی مواجه شده
باعث پیامدهای زیست مساله فوق. شده استسکونت و فعالیت 

انباشت فعالیت و  یهادر کانون هایمحیطی از جمله بروز آلودگ
شده سکونت  یهاکانونها در پسماندها و مشکالت دفع پساب

مسیرهای . شهروندان در این شهر برای رفع نیازهای خود، روزانه است
وآمدهای رفت. این امر باعث افزایش کنندزیادی را به ناچار طی می

 یهایآلودگشهری، اتالف وقت و هزینه و همچنین افزایش درون
. [Karimi Rahnama et al., 2020] شده استمحیطی زیست

شهر تبریز و نحوه توزیع و ارتباطات الگوهای فضایی موجود در کالن
های فعالیت و سکونت تحت تاثیر ساختار فضایی از جمله کانون
کنند. در حالی که چنین ساختاری ناشی از فضایی شهر عمل می

ی اقتصادی و تحوالت تاریخی شهر شکل گرفته است و هاصرفه
هری نادیده گرفته شده است؛ آوری شظرفیت محیط زیست و تاب

محیطی شهر، روز به روز آوری زیسترود تا تاببنابراین انتظار می
های ناشی از های آینده، بحرانتحت تاثیر قرار گرفته و در سال

پیامدهای عدم توجه به ظرفیت محیط زیست شهری ظهور پیدا کند. 
دا یای در کمترین زمان به کل سیستم شهری تسری پچنین مساله
های حیات و بقاء شهر را سست خواهد کرد؛ بنابراین کرده و پایه

ی محیطآوری زیستشناخت نقش و تاثیر ساختار فضایی بر تاب
تواند وجوه توسعه اقتصادمحور، خودرومحور و شهر شهری می

 های نظریشهر تبریز را زیر سئوال برده و بنیانمحور کالنسرمایه
ز دیدگاهی متفاوت توضیح و تشریح های شهری را اچنین توسعه

ار ساختکند. برای این منظور در این پژوهش هدف آن بود که تاثیر 
حث مورد ب محیط زیست شهری یآور بر تاب زیشهر تبرکالن ییفضا

 و بررسی قرار گیرد.
 

 شناسیروش
 تحلیلی-روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی

است. محدوده مکانی پژوهش، کالن شهر تبریز و محدوده زمانی آن 
ها آوری دادهبود. روش جمع 1400و نیمه اول سال  1399های سال

ر های شبکه معابر شهای و شامل نقشهبه صورت میدانی و کتابخانه
، نقشه کاربری 1399صیلی این شهر در سال تبریز در طرح جامع و تف
 Environmental Role Consulting]اراضی طرح جامع 

Engineers, 2016] های جمعیتی حاصل از و نقشه بلوک
های مرکز آمار )تحلیل 1395سرشماری نفوس و مسکن سال 
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آوری محیط جمعیتی( بود. قابل ذکر است که برای سنجش تاب
آوری متغیر تاب 11مرکزی شهر از  های کانونی وزیست بخش
 استفاده شد.

های تراکم کرنل، تحلیل ها شامل آمارهروش تجزیه و تحلیل داده
بندی فازی چیدمان فضا، بیضوی انحراف استاندارد و روش رتبه

بوده است. تکنیک ماباک یکی از  (Fuzzy MABAC)ماباک 
ای ر گیری چند شاخصه است که بهای تصمیمجدیدترین تکنیک

. شودگیری چندمعیاره استفاده میهای تصمیمبندی در مدلرتبه
 & Pacumar] سیروویچو  پاموکاراین روش اولین بار توسط 

Cirovic, 2015] شد و مراحل آن به شرح زیر است: ارایه 
پژوهش است.  یهانهیاولین گام در این روش تعیین عوامل و گز

اتریس باید مسوم در گام  .دومین گام تشکیل ماتریس تصمیم است
سازی با استفاده از روابط زیر نرمال .تصمیم مرحله دوم را نرمال کرد

چنانچه معیارها جنبه مثبت داشته باشند از رابطه  ؛ردیگیصورت م
اول و چنانچه معیارها جنبه منفی داشته باشند از رابطه دوم استفاده 

 .شودیم
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شده دار وزن ،با استفاده از رابطه زیر ماتریس نرمالچهارم در گام 
 .است

  
𝑣𝑖𝑗 = 𝑤𝑖 . (𝑛𝑖𝑗 + 1) 

 
 iw ،دهدیرا نشان م  (N)شدهس نرمالیعناصر ماتر ijn که در آن

 .دهدیار را نشان میب وزنی معیضرا
ه یک مرز ناحی ،هر معیار با استفاده از رابطه زیر برایپنجم در بخش 

واقع باید از امتیازات هر معیار  در ؛شودیشباهت مشخص م
 .دست آیده میانگین هندسی گرفته شود تا مرز ناحیه شباهت ب
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 یهانهیتعداد کل گز mو   (V)عناصر ماتریس وزنی ijv جایی که

اساس معیارها  بر ig پس از محاسبه مقدار. دهدیجایگزین را نشان م
 .شودیایجاد م n x 1 در فرم G یک ماتریس از مناطق تقریبی
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به  g را تا ناحیه هانهیبا استفاده از رابطه زیر فاصله گز گام ششمدر 

 .کم کرد g دار را از ماتریسواقع باید ماتریس وزن . دردیآیدست م

𝑄 = 𝑉 − 𝐺 = [

𝑣11 𝑣12 𝑣1𝑛
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با استفاده از رابطه زیر امتیاز نهایی هر گزینه را هفتم در گام 

 . شوندیمی بندرتبه هانهیمشخص کرده و بر اساس آن گز
 

 
 

ت ن اسیگزیجا یهانهیتعداد گز m ارها ویتعداد مع n که
[Pacumar & Cirovic, 2015] 

 محدوده مورد مطالعه 
شهر تبریز است. این شهر با وسعتی محدوده مورد مطالعه کالن

 23 درجه و 46کیلومتر مربع در موقعیت جغرافیایی 131معادل 
دقیقه تا  9درجه  38دقیقه طول شرقی و  11درجه و  46دقیقه تا 

متر در  1340دقیقه عرض شمالی با ارتفاع متوسط  1درجه  38
 Environmental Role]ای به همین نام قرار گرفته است جلگه

Consulting Engineers, 2016]. شهر بزرگ  ینسوم یزشهر تبر
 شود.ین و مشهد محسوب م)به لحاظ مساحت( پس از تهرا یرانا

تبریز و همچنین محدوده مورد مطالعه  شهرکالن، موقعیت 1شکل 
 دهد.را نشان می

 

 
 موقعیت جغرافیایی شهر تبریز و محدوده مورد مطالعه پژوهش( 1شکل 

 
 هاافتهی

 بودند: شهر تبریز به شرح زیرکننده ساختار فضایی کالنعناصر تعیین
شهری با روش تحلیل مراکز فعالیتی: در بررسی ساختار فضایی -

دهنده ساختار فضایی شهرها نظریات خصوص عناصر تشکیل
ن تریمختلفی ارایه شده است. روش پیتر هال و روش هلیر از معروف

و جدیدترین نظریاتی هستند که ساختار فضایی شهرها را حاصل 
تب اهای فعالیتی و نحوه توزیع سلسله مر چگونگی پراکندگی کاربری

 های فعالیتیدر روش پیتر هال کاربری دانند.شبکه معابر شهر می
مالی، گردشگری، تجاری، -شهر در پنج کارکرد اصلی شامل اداری

 شود. در این پژوهشی میبندمیتقسی عمومی و صنعتی هاتیفعال
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ابتدا از روش اول برای بررسی ساختار فضایی شهر استفاده شده 
 زیر است: است. نتایج حاصل به شرح

آوری برای تحلیل ساختار فضایی شهر تبریز و تاثیر آن بر میزان تاب
ندی بهای فعالیتی در پنج گروه طبقهمحیط زیست شهری، کاربری

ها با تراکم کرنل مورد نمایش داده شد و نحوه توزیع این کاربری
های اداری در بخش دهد که کاربریشد. نتایج حاصل نشان می

دهد. همچنین نحوه توزیع شترین تمرکز را نشان میمرکزی شهر بی
مراکز گردشگری و تفریحی نیز نشان داد که بیشترین تمرکز این 

های تجاری نشان ها در مرکز شهر بوده است. تراکم کاربریکاربری
ها نیز در مرکز شهر بیشترین تمرکز فعالیتی دهد که این کاربریمی

های عمومی که اداری، بریرا داشته است. پراکندگی سایر کار
های مدنظر قرار گردشگری و تجاری نبودند و به عنوان کاربری

 های،گیرند در این مولفه مورد توجه قرار گرفتند. این کاربریمی
مراکز آموزشی، درمانی، مذهبی، فرهنگی و غیره بوده است. نحوه 

 ندهد که در مرکز شهر بیشتریها نیز نشان میتوزیع این کاربری
ی های صنعتتمرکز و انباشتگی وجود دارد. وضعیت توزیع کاربری

های متفاوت از چهار مراکز فعالیتی مذکور بوده است. کاربری
شهر تبریز در پیرامون شهر بخصوص در غرب و شمال صنعتی در کالن

غرب توزیع شده است. در نتیجه برای بررسی الگوی توزیع این 
ستاندارد استفاده شد و نتایج حاصل ها از بیضوی انحراف افعالیت

به صورت  گانههای پنجدهد که الگوی توزیع فعالیتنشان می
متمرکز در بخش مرکزی شهر است. به عبارتی بخش مرکزی شهر 

های آن، به عنوان نواحی اصلی بوده و سایر بخش دارای هسته
 (.2شکل پرکننده در قالب نواحی مسکونی شهر است )

ی: برای بندی فضایبررسی ساختار فضایی شهر با روش تحلیل پیکره-
ها، درک ساختار فضایی شهر تبریز در کنار چگونگی پراکندگی فعالیت

بندی فضایی شهر نیز استفاده شد. در این تحلیل از از روش پیکره
مفهوم چیدمان فضاست، استفاده  نیتریاصلکه  پیوندیهمروش 

پیوندی، محورها به عنوان فضاهای مستقل شده است. در روش هم
ی با هم در ارتباط ارابطهدر نظر گرفته شده است که به صورت 

 پیوندیهم. همچنین الزم به ذکر است که در کنار سنجش هستند
فضاهای مورد بررسی برای شناسایی ساختار فضایی شهر تبریز، 

قابل وم مفضا نیز اشاره کرد. این دو مفه« عمق»بایستی به تحلیل 
هم بوده و کاهش یکی با افزایش دیگری همراه است. با این روش 

 شهرکالنمحورهای مورد مطالعه  پیوندیهمآمده از دستنتایج به
های منتهی به مرکز شهر که محور  نشان دادند که nتبریز با شعاع 

شهرداری تبریز قرار دارند، دارای بیشترین  8در محدوده منطقه 
های امام خمینی، فردوسی، یی هستند. خیابانفضا پیوندیهم

ی جنوبی منتهی به بازار شهر هاابانیخسرگرد محققی، فلسطین و 
پیوندی نشان . این همهستندپیوندی باالیی برخوردار از میزان هم

در پیرامون  روسوارهو بازشدن معابر  هایکشابانیخکه با  دهدیم
 ی اینهالبهپیوندی از بازار و بخش قدیمی شهر به بازار، میزان هم

 فیبا طکه شهر  یاصل یدر کل، گذرها کشیده شده است. هاابانیخ
پیوندی بیشتری نسبت به ، دارای هماست شده قرمز نشان داده

. طیف رنگی زرد که پیرامون بخش استطیف رنگ آبی برخوردار 
ر برگرفته است، نسبت به طیف رنگ آبی از مرکزی شهر را د

پیوندی بیشتری برخودار بوده اما نسبت به رنگ قرمز از هم
با توجه به نقشه  .(3شکل ی برخوردار است )تر نییپا پیوندیهم
مشخص شد که میزان  3شکل آمده در دستبه پیوندیهم
مهغربی است با میزان -خیابان امام که به صوت شرقی پیوندیهم

 ی پیرامون شهرهاابانیخدارای بیشترین همبستگی و  21/0 پیوندی
و بخصوص محدود به شمال غرب شهر که با رنگ آبی نشان داده 

 دهندیمرا نشان  پیوندیهمدارای کمترین  04/0شده است با میزان 
 محاسبه شده است(. Depth Mapافزار )ضرایب فوق در محیط نرم

حرکت و  وقوع فضا، احتمال یدمانچ یطبق تئور  یبترت ینبه ا
بهمن و همچنین محورهای منتهی به  22محور امام و در  یتفعال

این دو محور از حرکت و احتمال جذب کاربری بیشتری برخوردار 
 .بوده و بیشترین نقش را در ساختار فضایی شهر تبریز دارد

ق طبها مورد بررسی قرار گرفت. در مراحل بعدی نحوه اتصال تقاطع
امام  محوربه  یارتباط بیشترین تقاطع شهری به جهت اصل اتصال،

خمینی از میدان جانبازان تا تقاطع خیابان خاقانی نزدیک ساختمان 
بهمن، خیابان  22مرکزی شهرداری تعلق دارد. همچنین خیابان 

شهید بهشتی و خیابان دانشسرا، از اتصاالت بیشتری نسبت به سایر 
 ینترمحورها مهم ینا یعبارت . بهستندهمحورهای شهر برخوردار 
در  نقش را یشترینبوده و ب تبریز شهر ییمحورها در ساختار فضا

 ی. قلب عملکردکنندیم یفاا تبریز یی شهربه ساختار فضا یدهشکل
پیوندی درجه هم ینباالتر یدارا ،رودیم گونه که انتظارشهر همان

 است. یرفراگ
روش تحلیل نحوه توزیع مراکز بررسی ساختار فضایی شهر با -

لی اص عناصر جمعیتی: تراکم جمعیت و نحوه پراکندگی آن یکی از
و مکان و در  تر زمانبس هستند که دردر ساختار فضایی شهرها 

ی شهری را رقم هاتراکمکنش متقابل با سطح تکنولوژی جوامع، 
 ؛ بنابراین در این پژوهش برای شناسایی ساختار فضایی شهرزنندیم

از نحوه توزیع تراکم جمعیت استفاده شد. نتایج حاصل نشان 
دهد که بیشترین تمرکز جمعیت در پیرامون بخش مرکزی شهر می

های شمالی از جمله مناطق قرار گرفته و میزان این تمرکز در بخش
 (.4شکل بیشتر بود ) 5و  1

 ستیز طیمح یآور تاب زانیم یبندماباک و رتبه یروش فاز  در
شهر کالن ییدر ساختار فضا تیاهم یدارا یهار بخشد یشهر 
آوری محیط زیست شهری با ، ابتدا وضعیت معیارهای تابزیتبر

ها )عناصر موجود استفاده از مساحت موجود هر کدام از کاربری
های موجود در آرشیو شهرداری )میزان ترافیک، ساختار فضایی(، داده

لیست حاصل از مشاهده  تخمین میزان زباله و کیفیت هوا( و چک
های زباله، بهداشت محیط، وضعیت فضای سبز میدانی )تعداد سطل

سازی در دامنه طیف سازی شد. این رقومیو کیفیت بافت( رقومی
آوری بود. به طوری که وضعیت هر کدام از معیارهای تاب 5تا  1

های اصلی شهر( محیط زیست شهری در مراکز مختلف شهر )هسته
 (.2)جدول تعیین شد 
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 ساختار فضایی شهر تبریزدر  یارتباط یاتصال محورها یزانمب(  شهر تبریز پیوندی فراگیر ساختار فضاییالف( هم

 شهر تبریز بر منطق پیکربندی فضاییساختار فضایی کالن( 3شکل 
 
 

  
 1395در سال  شهر تبریزیت کالناستاندارد جمع یضویب یلتحلب(  1395شهر تبریز در سال الف( تراکم کرنل جمعیت کالن

 شهر تبریزساختار فضایی کالنالگوی پراکندگی جمعیت در ( 4شکل 
 

 آوری محیط زیست شهری تبریزماتریس هدف برای سنجش نقش ساختار فضایی در تاب( 2جدول 
ساختار عناصر 
 فضایی

 آوری محیط زیست شهریمعیارهای تاب
 یفضا
 سبز

 یفیتک
 بافت

 یفیتک
 هوا

دفع  یفیتک
 پسماندها

پوشش 
 یاهیگ

بهداشت 
 یطمح

 یشآسا
 یطیمح

 یهاگونهتنوع 
 یاهیگ

 یزانم
 یکتراف

 یزانم
 زباله

 یزگردهار

 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 مراکز تجاری
 5 4 5 5 5 4 5 2 5 3 4 مراکز صنعتی

 4 4 5 3 5 4 5 4 5 4 5 پیوندمعابر هم
 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 یعموم مراکز

مراکز جمعیتی 
 پرتراکم

2 3 1 3 1 2 1 1 1 3 2 

 2 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 یادار  مراکز
 1 3 3 1 3 3 2 2 1 1 1 مراکز توریستی
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های مورد نظر با استفاده از روش سازی معیارها، دادهپس از رقومی
 (.3جدول دهی شد )فازی وزن

های ساختار بندی معیارها و گزینهدهی اولیه، برای رتبهپس از وزن
 (.4جدول تبریز ماتریس نرمال تشکیل شد )فضایی شهر 

های حاصل از روش بعد از تشکیل ماتریس نرمال با استفاده از وزن
 (.5جدول دار به دست آمد )فازی، ماتریس وزن

دار به محاسبه ماتریس مرز ناحیه بعد از محاسبه ماتریس نرمال وزن
یک مورد مطالعه اقدام شد. با استفاده از تکن یتخمین نماگرها

آوری محیط زیست تاب یماباک ماتریس مرز ناحیه تخمین نماگرها
 (.6)جدول  محاسبه شد 1400در سال  شهر تبریزدر کالن شهری

آوری بعد از محاسبه ماتریس مرز ناحیه تخمین متغیرهای تاب
صله فامحیط زیست شهری با استفاده از تکنیک ماباک، ماتریس 

تخمین در از مرز ناحیه آوری محیط زیست شهری نماگرهای تاب
  (.7جدول محاسبه شد ) 1400سال 

آوری محیط زیست نماگرهای تابفاصله بعد از محاسبه ماتریس 
از مرز ناحیه آوری محیط زیست شهری شهری برای هر عنصر، تاب

ی عناصر ساختار فضایی بندرتبهو  Qتخمین به محاسبه ماتریس 
جدول آوری محیط زیست شهری اقدام شد )در معیارهای تاب شهری

بندی مشخص شد که مراکز تجاری در رتبه اول قرار (. در این رتبه8
 گرفته است.

 برخی ازشهر تبریز: ی ساختار فضایی کالنمحیطعوارض زیست-
الگوی متمرکز ساختار فضایی شهر ناشی از  محیطیزیست پیامدهای

 :بررسی قرار گرفته استتبریز، در زیر مورد 
ای هسته: اولین پیامدهای ساختار فضایی شهرهای تکآلودگی هوا

و متمرکز، آلودگی هوای شهر به خصوص در بخش مرکزی شهرها 
آوری محیط زیست شود که میزان تاباست. این عامل باعث می

شان ن ی وضعیت کیفیت هوای شهر تبریزبررسشهر کاهش پیدا کند. 
نقلیه  رویه وسایطزان آلودگی هوای در نتیجه ازدیاد بیدهد که میمی

 1364موتوری، روند صعودی داشته است. به عنوان مثال در سال 
و در سال  %7آلودگی هوای شهر و حومه  سهم وسایط نقلیه در

با افزایش بیش  1386بوده که این رقم در سال  %6/10حدود  1373
(، در محدوده 1393ال بعد )س 7و در حدود  %23از دو برابر به رقم 

کیلومتری از شهر  5و در محدوده  %5/28کیلومتری از شهر به  15
رسید. این رشد با توجه به تعداد وسایط نقلیه در حال  %2/66به 

کیلومتر( و نیز میزان  8/38حرکت و متوسط مسافرت در روز )
مصرف سوخت به ازاء مسافت طی شده به معنای مصرف سوخت 

 (.5شکل لیتر در روز است ) 1128000یزان حدود فسیلی به م
بندی میزان آلودگی هوای تبریز و مقایسه آن در این بخش به پهنه

با نتایج مدل ماباک پرداخته شد. نتایج تجزیه و تحلیل میزان 
که بیشترین آلودگی هوای  دهدیمآلودگی هوا در شهر تبریز نشان 

غرب آن بوده است. در  شهر در مرکز شهر و منطقه صنعتی در شمال
طق دهد که این مناحالی که نتایج ساختار فضایی شهر نیز نشان می

های اصلی شهر بوده و بیشترین نقش در ساختار به عنوان هسته
فضایی شهر دارند. همچنین در روش ماباک نیز مشخص شد که 

های مذکور دارای بیشترین آلودگی هوا از نظر معیارهای بخش
که  شودمشخص می ط زیست شهری هستند؛ بنابراینآوری محیتاب

مناطق با آلودگی بسیار زیاد شامل مناطق مرکزی شهر است. 
ها، ای که در طول روز با افزایش ترافیک و دود ناشی از ماشینمنطقه
رسد و شامل های موجود در هوای این مناطق، به اوج خود میآالینده

شامل  8های منطقه ربریاست. در این بین بیشترین کا 8منطقه 
های خدماتی )آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، اداری و تجاری( کاربری

های مسکونی و فضای و ارتباطی و کمترین آن مربوط به کاربری
ها ها در این منطقه، به تشدید آلودگیسبز است. ازدحام این کاربری

رغم زند. همچنین نقشه تراکم جمعیت نشان داد، علیدامن می
 ی، ولساکن استشهر  یشمال یهادر قسمت یادیز یتجمعینکه ا

ام ازدح ،در مرکز شهر تجاری-دماتیخ هایاربریک راکث زتمرک علتبه 
بیشتر بوده و این امر باعث ، در این مناطقروز  لدر طو یتجمع

افزایش ترافیک و تردد وسایل نقلیه و در نهایت آلودگی بیشتر هوا 
دهد محالت نیز نشان می 6نقشه ب شکل (. 6-شده است )شکل الف

بخش مرکزی از نظر آلودگی هوا نسبت به سایر محالت در وضعیت 
اکسیدکربن نیز مشخص نامطلوبی قرار دارند؛ اما از نظر وضعیت دی

ی های آن آلودگغربی شهر نسبت به سایر بخششد که بخش جنوب
ی گبیشتری دارد. وضعیت فوق حاکی از آن است بیشترین آلود

های مرکزی شهر قرار دارد. از آنجا که هوای شهر تبریز در بخش
های منتهی به مراکز خدماتی و بازار شهر در بخش بیشترین راه

شوند، این بخش دارای حداکثر مرکزی شهری به هم متصل می
 آلودگی هوا بود.

 آوری : یکی از مصادیق تابتوزیع میانگین ساالنه ذرات معلق
شهر تبریز، مدیریت ذرات معلق در هوا است. محیط زیست کالن

 2.5PMدهد که شهر تبریز نشان می 2.5PMتوزیع میانگین ساالنه 
)ذرات معلق( در مناطق غربی شهر بیشتر از بقیه مناطق است؛ 
بنابراین این منطقه به عنوان منطقه آلوده شهری در شهر تبریز  و 

یب شهر تبریز به ترتکمترین و بیشترین مقدار ذرات معلق موجود در 
3u/m29/11  3تاu/m86/16  بود. مناطق جنوبی و شمالی شهر

کمترین ذرات را نشان دادند، اما بخش مرکزی شهر نیز همچنان 
 (.6شکل دارای بیشترین مقدار ذرات را در هوا نشان داد )

 
 دهی به معیارها با روش فازیماتریس وزن( 3جدول 
 (Wj)وزن  معیار

 0.066 سبز یفضا
 063/0 بافت یفیتک
 071/0 هوا یفیتک
 066/0 دفع پسماندها یفیتک

 121/0 یاهیپوشش گ
 071/0 یطبهداشت مح

 066/0 یطیمح یشآسا
 155/0 یاهیگ یهاتنوع گونه

 048/0 یکتراف یزانم
 076/0 زباله یزانم
 196/0 یزگردهار
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 ماتریس نرمال( 4جدول 
ساختار عناصر 
 فضایی

 یفضا
 سبز

 یفیتک
 بافت

 یفیتک
 هوا

دفع  یفیتک
 پسماندها

پوشش 
 یاهیگ

بهداشت 
 یطمح

 یشآسا
 یطیمح

 یهاتنوع گونه
 یاهیگ

 یزانم
 یکتراف

 یزانم
 زباله

 یزگردهار

Wj 066/0 062/0 071/0 066/0 12/0 071/0 066/0 155/0 047/0 076/0 196/0 

 75/0 1 1 75/0 1 1 1 1 1 1 1 مراکز تجاری
 1 1 1 1 1 1 1 0 1 5/0 75/0 مراکز صنعتی

 75/0 1 1 5/0 1 1 1 1 1 75/0 1 پیوندمعابر هم
 5/0 1 5/0 5/0 5/0 5/0 25/0 5/0 5/0 25/0 5/0 یعموم مراکز

مراکز جمعیتی 
 پرتراکم

25/0 5/0 0 5/0 0 0 0 0 0 0 25/0 

 25/0 0 75/0 25/0 5/0 0 25/0 0 25/0 25/0 25/0 یادار  مراکز
 0 0 5/0 0 5/0 5/0 25/0 0 0 0 0 مراکز توریستی

 
 دارماتریس وزن (5جدول 
ساختار عناصر 
 فضایی

 یفضا
 سبز

 یفیتک
 بافت

 یفیتک
 هوا

دفع  یفیتک
 پسماندها

پوشش 
 یاهیگ

بهداشت 
 یطمح

 یشآسا
 یطیمح

 یهاتنوع گونه
 یاهیگ

 یزانم
 یکتراف

 یزانم
 زباله

 یزگردهار

 343/0 153/0 096/0 272/0 133/0 143/0 241/0 132/0 143/0 125/0 132/0 یتجار  مراکز
 392/0 153/0 096/0 311/0 133/0 143/0 241/0 066/0 143/0 094/0 116/0 یصنعت مراکز
 343/0 153/0 096/0 233/0 133/0 143/0 241/0 132/0 143/0 109/0 132/0 پیوندهم معابر
 294/0 153/0 072/0 233/0 099/0 107/0 151/0 099/0 107/0 078/0 099/0 یعموم مراکز
 یتیجمع مراکز

 پرتراکم
083/0 094/0 071/0 099/0 121/0 071/0 066/0 155/0 048/0 076/0 245/0 

 245/0 076/0 084/0 194/0 099/0 071/0 151/0 066/0 089/0 078/0 083/0 یادار  مراکز
 196/0 076/0 072/0 155/0 099/0 107/0 151/0 066/0 071/0 063/0 066/0 یستیتور مراکز

 
 ماتریس مرز ناحیه تخمین( 6جدول 
  (g) میانگین هندسی معیار
 099/0 سبز یفضا

 09/0 بافت یفیتک
 105/0 هوا یفیتک
 09/0 دفع پسماندها یفیتک

 179/0 یاهیپوشش گ
 108/0 یطبهداشت مح

 106/0 یطیمح یشآسا
 215/0 یاهیگ یهاگونهتنوع 

 078/0 یکتراف یزانم
 113/0 زباله یزانم
 287/0 یزگردهار
 

 فاصله هر گزینه از مرز ناحیه تخمین( 7جدول 
ساختار عناصر 
 فضایی

 یفضا
 سبز

 یفیتک
 بافت

 یفیتک
 هوا

دفع  یفیتک
 پسماندها

پوشش 
 یاهیگ

بهداشت 
 یطمح

 یشآسا
 یطیمح

 یهاتنوع گونه
 یاهیگ

 یزانم
 یکتراف

 یزانم
 زباله

 یزگردهار

 056/0 039/0 017/0 057/0 026/0 035/0 063/0 042/0 038/0 036/0 034/0 یتجار  مراکز
 105/0 039/0 017/0 095/0 026/0 035/0 063/0 024/0 038/0 004/0 017/0 یصنعت مراکز
 056/0 039/0 017/0 018/0 026/0 035/0 063/0 042/0 038/0 02/0 034/0 پیوندهم معابر
 007/0 039/0 -007/0 018/0 -007/0 -001/0 -028/0 009/0 002/0 -011/0 001/0 یعموم مراکز
 یتیجمع مراکز

 پرتراکم
016/0- 004/0 034/0- 009/0 058/0- 036/-0 04/0- 06/0- 03/-0 037/-0 042/0- 

 -042/0 -037/0 005/0 -021/0 -007/0 -036/0 -028/0 -024/0 -016/0 -011/0 -016/0 یادار  مراکز
 -091/0 -037/0 -007/0 -06/0 -007/0 -001/0 -028/0 -024/0 -034/0 -027/0 -033/0 یستیتور مراکز
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 آوری محیط زیست شهری بندی عناصر ساختار فضایی موثر در تابو رتبه Qمحاسبه ماتریس ( 8جدول 
 میزان تاثیر  رتبه Q ساختار فضاییعناصر 

 زیادخیلی 1 442/0 یمراکز تجار 
 2 416/0 یصنعت مراکز
 زیاد 3 387/0 پیوندهم معابر
 متوسط 4 022/0 یعموم مراکز
 کم 6 -340/0 پرتراکم یتیجمع مراکز
 5 -233/0 یادار  مراکز
 7 -347/0 یستیتور مراکز

 
 

 
 های مختلفافزایش درصد آلودگی هوا در شهر تبریز طی سال( 5شکل 

 
 

  
 (PM10)میکرون 10ب( ذرات با قطر کمتر از  (PM2.5)میکرون 5/2ذرات با قطر کمتر از الف( 
 شهر تبریزمیانگین بلندمدت ذرات معلق در هوا در کالن( 6شکل 
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 آوری محیط زیست از جمله مصادیق تابمحیطی: پایداری زیست
دی بنشهری، سنجش پایداری محیط زیست شهرها است. برای طبقه

اک آمده از مدل مابدستپایداری شهر تبریز و مقایسه آن با نتایج به
شده از مدیریت کار گروه محیط زیست شهری های کسباز داده

ص ده مشخآمدستیج بهبر اساس نتاشهرداری تبریز استفاده شد. 
 یزتبر یشهردار  9منطقه  ی،محیطزیست یداریپااز نظر  شد که

، 1 . مناطقبود یداریپا یزانم ینباالتر ، دارای601/0 یداریباارزش پا
با  8در وضعیت پایداری متوسط و منطقه  10و  7، 6، 5، 4، 3، 2

کمترین میزان پایداری در وضعیت ناپایداری بالقوه قرار داشت. در 
 یمحیطنظر زیست از تبریز سطح شهر %80گفت که  وانتیمواقع 

در  %10بالقوه و  یداریپا یتدر وضع %10متوسط،  یتدر وضع
 یداریپا ییارزش نها بالقوه قرار دارد. یداریناپا یتوضع

به دست آمد که  514/0برابر با  یزگانه تبر10مناطق  یمحیطزیست
 (. 7شکل سطح پایداری متوسط است ) دهندهنشان

 

 
 شهر تبریززیست مناطق کالنوضعیت پایداری محیط( 7شکل 

 
 بحث

ی محیط آور تابدر این پژوهش ارتباط بین ساختار فضایی شهر و 
زیست شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور سعی شد 

عناصر فضایی شهر با نگاه سیستمی مدنظر  وستهیپهمبهفرآیندهای 
قرار گیرد. از آنجا که شهر به عنوان سیستمی با اجزاء مختلف است، 

تواند بر کارکرد سایر عناصر و اجزاء تغییر هر عنصر فضایی شهر می
حیط آوری مآوری شهری و باالخص تابسیستم تاثیرگذار باشد. تاب

به  کند.را تامین می زیست شهری موجودیت و بقاء سیستم شهری
های شهری در ارتباط با کیفیت عبارتی شرایط پایداری سیستم

محیط طبیعی شهر است؛ هر چند که در بسیاری از موارد محیط 
زیست شهری هم به عنوان بخشی از سیستم شهری مدنظر قرار 

گیرد ولی در این پژوهش عناصر فضایی از جمله شبکه معابر، می
اتی و مراکز جمعیتی به عنوان اجزای اصلی خدم-مراکز فعالیتی

سیستم شهر تبریز مدنظر قرار گرفته و چگونگی ارتباط عناصر 

مختلف آن و آثار و تبعات چنین ارتباطی بر کیفیت محیط زیست 
 شهری مورد توجه قرار گرفته است. 

مند به نحوه کارکرد شهر تبریز، گیری هدف پژوهش و نگاه نظامدر پی
دهد. ر فضایی شهر نتایج سودمندی به دست میتحلیل ساختا

دهنده ساختار همچنان که مشخص شد اجزای مختلف تشکیل
فضایی شهر تبریز از جمله نحوه توزیع مراکز اداری، گردشگری، 
تجاری، عمومی و صنعتی به صورت یکنواخت نبوده است. بیشترین 

کز راتفریحی مذکور به جز م-های فعالیتی و خدماتیتمرکز کانون
رنگ در پیرامون بخش مرکزی هایی کمصنعتی در مرکز شهر و لکه

شهر بوده است. به عبارتی ویژگی ساختار فضایی شهر تبریز با توجه 
ای بوده است. در این میان باید توجه هستهبه عناصر مورد نظر، تک
شناسی طبیعی در مقیاس شهر تا حدودی داشت که شرایط بوم

واند تهای فعالیتی میکند، اما تمرکز کانونتواند یکسان عمل می
محیطی را برهم زند. بدین صورت تمرکز چنین شرایط زیست

تواند ظرفیت و ها در یک نقطه شهر میهای آنشهروندان و فعالیت
های آوری محیط زیست شهری را برهم زند. چنان که یافتهتاب

ین و همچنپژوهش نیز نشان دادند که کیفیت هوا و آلودگی صوتی 
میزان فضای سبز در مرکز شهر نسبت به نواحی پیرامونی کمتر شده 

 ,.Sobhani et al]های است. نتایج این بخش از پژوهش با یافته

2019; Esmailnejad et al., 2015] .همسو است 
آوری محیط زیست شهری تنها به نتایج همچنین نشان داد که تاب

شود، افزایش صه نمیآلودگی هوا و انتشار ریزگردها خال
های محیطی نسبت به عوامل محیط طبیعی از جمله حساسیت

های خانگی و صنعتی، فرسایش آلودگی سطح زمین با دفع زباله
خاک و آب، کاهش میزان فضای سبز با افزایش تراکم ساختمانی، 

های های ساختمانی در عمق زمین و آلودگی الیهافزایش فعالیت
آوری محیط وارد از این قبیل باعث کاهش تابزیرین خاک و سایر م

که نتایج تحلیل مطالعات میدانی  زیست شهری شده است. چنان
های های واقع در لبهدهد، ساختمانشهر تبریز نشان میدر کالن

های ساکن در بخش های درون شهری و همچنین خانوادهبزرگراه
ضی بوده و مرکزی شهر از آلودگی صوتی و کیفیت هوای شهر نارا

تمایل به خروج از بخش مرکزی شهر و سکونت در فواصل دورتر از 
بندی روش فازی ماباک نیز های اصلی شهر دارند. در رتبهخیابان

 442/0به ترتیب  Qمشخص شد که مراکز تجاری و صنعتی با ضریب 
آوری محیط زیست شهری دارای اهمیت زیادی در تاب 416/0و 

هستند. به عبارتی مراکز تجاری و صنعتی از حساسیت و امکان 
های شهر دارد. از آنجا که میزان آلودگی بیشتر نسبت به سایر بخش

توان نتیجه گرفت که با ضریب آن دو متغیر مثبت بوده است، می
صنعتی، معضالت  های تجاری وافزایش حجم و تراکم کاربری

آوری در این کند و تابمحیط زیست شهری نیز افزایش پیدا می
کند. مراکز جمعیتی پرتراکم و مراکز اداری ها کاهش پیدا میبخش

 -233/0، -340/0و مراکز توریستی به دلیل ضریب منفی به ترتیب 
آوری محیط زیست شهری تبریز دارند. تاثیر کمی در تاب -347/0و 
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 ,Niazi & Mohammadzadeh]از پژوهش با نتایج این بخش 

 همسو بوده است. [2010
های پژوهش مشخص شد که بیشترین در بخش دیگر از یافته

های مرکزی شهر وجود دارد. آلودگی هوا و ذرات معلق در بخش
های مرکزی آوری در بخشهمچنین مشخص شد که وضعیت تاب

این امر حاکی از  های پیرامونی کمتر است.شهر نسبت به بخش
پذیر محیط زیست شهر به دلیل رشد باالی تراکم عبور شرایط آسیب

های ها و پالکرویه تراکم فعالیتو مرور و همچنین توسعه بی
که ساختار فضایی شهر نشان داد که ریزدانه بوده است. چنان 

های فعالیتی و خدماتی در مرکز پیوندی و تراکم کاربریوضعیت هم
های سنجش محیط زیست شهری نیز نشان تر است، مدلشهر بیش

دادند که مرکز شهر دارای بیشترین آلودگی هوا نسبت به سایر 
 دهد درها مواجه است. نتایج سایر پژوهشگران نیز نشان میبخش

سطح  %6/21بخش مرکزی شهر، فضاهای ارتباطی با وجود اختصاص 
 ه صورت منطقیهای مختلف شهر را ببافت شهر، نتوانسته قسمت

تر و متعادل نسبت به یکدیگر متصل کند و حرکت مسیرها را روان
کل سفرهای شهری بیش از  %40کند. این بخش با جذب بیش از 

های طوالنی، آلودگی بندانهر قسمتی دیگر شاهد حرکات کند، راه
 & Niazi]هوا، صدا و تصادفات رانندگی است. نتایج فوق با نتایج 

Mohammadzadeh, 2010; Amadeh et al., 2018; 

Karimi et al., 2020] راستا و همسو هستند.هم 
 

 گیرینتیجه
شرایط و کیفیت محیط زیست شهر تبریز در مرکز شهر و مناطق 

آوری همراه است. ساختار فضایی نزدیک به آن با ناپایداری و ناتاب
ین اهای جذب سفر در شهر باعث شده است که میزان تمرکز کاربری

محدوده بیش از حد بوده و ترافیک و آلودگی هوا در این بخش 
 های شهر باشد.بیشتر از سایر بخش
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