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  چكيده
ظرفيـت پـااليش وجـذب       ترين كالنشهرهاي دنياست   يكي ازآلوده   ميليون نفر  8حدود   كيلومترمربع وجمعيتي    700شهرتهران با وسعتي درحدود     

در جذب و كاهش     ثرؤ م ترين عوامل   از مهم  يبه عنوان يك  رشد شهرنشيني باعث تخريب فضاهاي سبز       . كاهش يافته است  شهر  اين  ها در  آالينده
، شناسـايي و تحليـل    شـهر ي هـوا  مرتبط با كيفيـت به منظور احياي فضاهاي سبز شهري و بهبود عملكردهاي اكولوژيكي  .شده است    ها آالينده

 تركيب و توزيع فـضايي پوشـش گيـاهي          ة  شناسايي نحو براي   در اين تحقيق     .تغييرات زماني و توزيع مكاني فضاهاي سبز شهري ضروري است         
د وبـه  شاده  استف1:2000 ونقشه كاربري اراضي1367و1381  سالهايست اي لند هاي پوشش اراضي حاصل از تصاويرماهواره     شهر تهران از نقشه   

 سـيماي سـرزمين و رونـد         سـاختار  ي عناصر يوضعيت تركيب و توزيع فضا    ) NP,MPS,MNN,CAPشامل  (هاي سيماي سرزمين   كمك متريك 
 ةاز نظـر نحـو    تهرانفضاهاي سبز در شهر كه داده است  ننشااين تحقيق   نتايج حاصل از    .قرار گرفت ارزيابي  تغييرات آنها به صورت كمي مورد       

 ماهيـت   از لحاظ وسـعت، پيوسـتگي و      هاي فضاي سبز     لكه ة فضايي داراي شرايط مطلوبي نيستند و طي دوره زماني مورد مطالع           تركيب و توزيع  
 وسـعت و   ازي سـبز شـهر  ي فـضا يهـا   شـبكه موزاييـك لكـه    ودر حال حاضر نيزبوده است  تخريب شديدي     روند دچار فضايي توزيع   تركيب و 

  .يستن برخورداربهبود كيفيت محيط زيست شهر تهران به منظور ژيكي ارايه خدمات اكولوبراي پيوستگي الزم 
 

   واژهكليد
  ي اقدامات اصالح- سنجش از دور- تركيب و توزيع فضايي- فضاي سبز-هاي سيماي سرزمين متريك

  
  سرآغاز

نشين كره زمين در قرن گذشته رشد سريعي داشته و جمعيت شهر
ليون ي م224شهرنشين از تعداد جمعيت و  برابر شده است 10بيش از 

 ميليارد 150/3 و 2000 نفر در سال اردلييم844/2به  1900نفر در سال 

  . (UN ,2007) رسيده است 2005 در سال نفر

 تمامي افزايش جمعيت دنيا بين هاي سازمان ملل بيني پيش بنابه
در نواحي شهري اتفاق ) ليارد نفري م2حدود  (2030 تا 2000سالهاي 

 9/4حدود ( درصد جمعيت دنيا60 بيش از 2030و در سال خواهد افتاد 
درصد اين 93 أ كه تقريبدر شهرها زندگي خواهند كرد) ميليارد نفر 

 UN) .افزايش جمعيت در كشورهاي در حال توسعه اتفاق خواهد افتاد

 درصد از سطح كره زمين 6 تا 1كه شهرها فقط حدود   در حالي،(2007
  تا100ژيكي بسيار وسيعي نزديك به  ي اكولوپا پوشانند آنها جاي را مي

 (Rees and Wackeragel, 1994)دارند خود وسعت  برابر300

 و اجتماعي-پيامدهاي اقتصادي ،شهرنشيني عيسر رشد چنين شك بي.
 مسائل جمله از.آورد خواهد و آورده وجود هرا ب زيستي جدي محيط

از  منفي روندي با پوشش اراضي و كاربري دررات ييتغ ،زيستي محيط
 هاي  يكاربر از بسياري كه طوري هب ،است عملكردي و ساختاري آثار نظر
 يها  يكاربر به را خود جاي وباز سبز فضاهاي و هاباغ و يكشاورز ياراض

  .اند داده يوصنعت يمسكون

ا ي ،گونه توازن چيه كه امروزه جايي ات دارد ادامه همچنان روند اين
 يشهر يها شبكه نيب ساخته شده سبز و باز اضيسطح ار از نظر يتعادل

 حال در ي شهريها  شبكه و شود  ينم مشاهده سرزمين يعيطب يو الگوها

 Cook &Van(رند يپذ بيآس يكي اكولوژيها شبكه بر شدن مسلط

lier, 1994 (. اي فزاينده طور هب اكولوژيكي با ارزش عناصر شهرها درون 
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 انواع وجود شهرها در شرايطي نچني در شك يب ندهست كاهش حال در

 ايجاد ،طبيعي محيط از بشر جدايي ، )هوا خاك، آب، يآلودگ(ها يآلودگ

 سطح  يا افزايش،كاهشمانند  يكي اكولوژ خاص شرايط
، از يست شهريط زيمح اهان دري بودن گيبوم ري، غينيزم ريز يآبها

 مالًكا م خاص در شهرهايجاد اقلي ابين رفتن زيستگاههاي جانوري و
   .)Ingegnoli,2002(بيني است قابل پيش

نياز به شهرها از جنبه احياي طبيعت شهري  امروزه از اين رو
تركيب و   در وسعت،ر در شهتحضور طبيعزيرا  ،اي دارند توجه ويژه

براي و  سالم استةپايدار و شهرتوزيع الزم و كافي از الزامات توسع
يت بسياري دارد و اين شهري اهم  پيشبرد كيفيت زندگي در نواحي

 .سازد مي  پايدار نواحي را از نظر اكولوژيكي
 درداخل ساختاري طبيعي سرزمين عناصر و اراضي كافي حضور

ة  منزلـ به كه طوري  هب ، از ابعاد مختلفي ضرورت داردمناطق شهري
 .ندا جانوري هاي زيستگاه گونهها و منبع توليد اكسيژن و سينك آالينده

حفاظت خاك و  تغذيه منابع آبي،براي اي طبيعي همچنين واحده
 داخل مناطق شهري اهميتومنابع تفرجگاهي زيستي  نگهداري تنوع

فضاهاي سبز .)Cook&Van lier,1994(  دارندالعاده زيادي فوق
 بخش جاندار ساخت كالبدي ،زيست شهري از ديدگاه حفاظت محيط

 ت طبيعهاي ماندهرسد آخرين باز مي دهند و به نظر شهر را تشكيل مي
  .ندا در مناطق شهري

،  اثر منفي داشته و هنوز هم داردفضاهاي سبزرشد شهرنشيني بر 
 ساختارهاي اكولوژيك عنوان كه اگر اين فضاهاي سبز و باز به درحالي

 توانند مي ،باشند داشته وجود ي متناسبيتوزيع فضا و شهرها با تركيب در

هاي مربوط به منابع  فرايند بر هويژ هب ،مهمي اكولوژيكي عملكردهاي
ست يز طيدگاه محيسبز از د يف فضاي تعر.آب و هوا داشته باشند

 ياهان با ساختيمتشكل ازگ  نسبتأ بزرگيفضا"است از  عبارت
ط يط محين ودرخورشرايك معي اكولوژياز بازده  و برخورداريجنگل شبه
 ي بازدهمنظور از .)1374مجنونيان ،(  "است  كه حاكم برشهريستيز

 است اكولوژيكي هاي ارزش يا ،خدمات و كاال  سبز،ي فضايستيز طيمح
 .شود زيست عرضه مي محيط و شهر به كه

ز ي حافضاهاي سبز شهريمكاني و توزيع  زماني تغييراتتحليل 
هائي كه در گذشته  ي مكانيدر شناسا است زيرا  خاصياهميت

ي كه داراي استعداد هائ مكانمنزله اند به  فضاهاي سبز و باز بوده
درك امكان  و كند ،كمك ميطبيعي براي توسعه فضاهاي سبز هستند

فراهم   را تخريب گياه و استعدادهاي اكوسيستمبرشهرنشيني آثار 
مطالعه الگوهاي سيماي سرزمين شهري و زمينه  همچنين ،آورد مي

 وجود هرا ب شهري رشد و پيامدهاي اكولوژيكي ناشي از فرايند شهرنشيني

هاي  فرايند و هاالگو مؤثري طور هب توان مي تحليلي چنين با.آورد مي
 را به هم مربوط ساخت كه خود پيش شرط مهمي براي اكولوژيك

به طور .  استفضاهاي سبز شهريتحليل عملكردهاي اكولوژيكي 
ي و تركيب و تغييرات زماني فضاهاي يمثال با تعيين نحوه توزيع فضا

توان  دست آمده مي هبندي الگوهاي ب هنه در نهايت پسبز شهري و
هاي مذكور را تعيين و ارتباط بين آنها را  فرايندهاي اكولوژيك پهنه

عالوه بر آنكه فضاهاي سبز گوياي شرايط فضايي بنابراين .كردپيدا
توزيع منابع آب و خاك و پتانسيل هاي توسعه هستند ،بررسي تغييرات 

 .ميت داردآنها براي ارزيابي روند رشد شهر اه
 ي در داخل مناطق شهريعي طبي واحد هاياز آنجا كه عملكردها

 ابزار ،هاي سيماي سرزمين متريك ، آنها داردتركيب و توزيع به يبستگ
 و  فضاهاي سبز شهري موزاييك بيان الگويبرايبسيار مناسبي 

 .ندهستبا فرايندهاي شهرنشيني و تحت اثر بشر ارتباط  در تغييرات آن
ر بتوان اثر فرايندهاي مذكور را  ميا استفاده از آنها  بهمچنين

اوليه  بندي طبقه يك و خصوصيات اكولوژيكي محيط زيست تفسير نمود
 ي مرتبطها گيري تصميم در ازآنها و آورد دست هاز سيماي سرزمين را ب

 شهري سبز فضاي توسعه ريزي برنامه و ها كاربري توزيع شهر، رشد با

  .)Botequilha&Ahren,2002 ( برد بهره
كه خصوصيت شكلي، هندسي و  هستند هايي شاخص ها متريك

لكه و ( ساختاري سيماي سرزمين يماهيت پراكنش و توزيع اجزا
 را قابل تعريف و مقايسه كمي با عدد و رقم )كريدور در بستر سرزمين

  ..;Lausch.& Herzog, 2002)1385 ياوري،( "دنكن مي
ليل كمي تغييرات زماني فضاهاي تحبراي در تحقيق حاضر نيز 

 و توزيع مكاني فضاهاي 1381و1367سبز شهر تهران طي دو تاريخ 
 از متريكهاي سيماي سرزمين استفاده شده است 1382 سبز در تاريخ

 از توان از نمونه مطالعات انجام گرفته در اين زمينه مي . )1385، پريور(
 در ژاپن  ساپورووهاي چيبا شهر مطالعات فضاي سبز مواردي همچون

)Nakamura,et al,2000,Asakawa,et al ,2004(، و  نانجيانگو 
 نام )Kong,Nobakazu,2005,Jim ,Chen,2003(  در چينجينان
 .برد

تغيير موجب كه  رشد سريع شهرها با توجه بهمطالعات  در اين 
براي بهبود  وشود ميها بويژه فضاهاي سبز الگوهاي فضايي كاربري

فرايند تغيير  ،شهري  پايداراي سبز و تلفيق آن با توسعهوضعيت فضاه
 با ، با كاركردهاي اكولوژيك اكولوژيكساختارفضاهاي سبز و ارتباط 

  . قرار گرفته استبررسيمورد  هاي سيماي سرزمين استفاده از متريك
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  مواد و روشها
  منطقه مطالعاتي:الف

نتخاب  مطالعاتي ا منطقهدر اين تحقيق شهر تهران به عنوان
 شهر تهران در فالت مركزي، دردامنه جنوبي كوههاي البرز .شده است

نسبت هموار با مساحت به دردشتي ، وحاشيه شمالي كويرمركزي ايران
 مركز آمار( نفر7797520جمعيتي معادل وكيلومتر مربع 700حدود 
: هايي مثل توان ويژگي كلي مي طور هب.واقع شده است) 1385ايران، 

عدم پوشش گياهي مناسب، شيب زياد و  ، كمبود بارش،ارتفاع زياد
 خشك بودن را براي مناطقي همچون تهران كه در فالت مركزي و

 حوضه آبخيز صورت ههاي شمالي فالت ب يكي از بزرگترين فرونشست
جهت كلي شيب در شهر تهران از شمال به .بسته قرار گرفته، برشمرد

لي جاجرود درشرق و رود وسيله دو رود اص ه، اين شهر باستجنوب 
كرج در غرب همراه با رودهاي فصلي مانند جعفرآباد، دارآباد، دركه، 

  .دشون  مشروب مي،كن كه همگي ازشمال به جنوب جريان دارند
 يك دوره ،هاي اين حوضه داراي دبي متغير وفصلي رودخانه
نفوذ پذيري و پوشش  شيب تند، به علت رژيم بارندگي،( طغيان كوتاه 

 بيشتراي و اقليم شهر تهران مديترانه .ندهستوكاهش سريع آب  ) خاك
 كلي آب و هواي اين شهر طور هب .متأثراز ارتفاعات البرز مركزي است

 ميلي متر 250كمتراز(داراي شرايط نيمه كويري با بارندگي كم 
شده كه    تهران باعثعيسر رشد. )1373مخدوم ، (است ) درسال

هاي ي كشاورزي با تغيير كاربري به فضا و اراضهابسياري از باغ
جمله آلودگي زيستي از صنعتي و مسكوني تبديل شوند ومسائل محيط

ها در  كل كاهش ظرفيت پااليش و جذب آالينده آلودگي آب و در،هوا
 .آيندوجود هشهر تهران ب
ر ي انعطاف پذهاي عملي و راهبردبررسي و تدوينارتباط در اين 

 و زيستي شهر از طريق اصالح ساختار يكيزيبا توجه به خصوصيات ف
 فضاهاي تحقيق و مطالعه روي در نتيجه .استسيماي سرزمين مؤثر 

 كيفيت ي در ارتقاي كهواسطه عملكرد هببا توجه به اهميت آنها  ،سبز
 ،محيط زيست شهري به عنوان يكي از عناصر ساختار سيماي سرزمين

  .گيرد  ار ميكيد قرأمورد ت دارند ويژه در مناطق خشك هب
  داده ها: ب

 و اي  از تصاوير ماهواره فضاي سبزبه منظور بررسي روند تغييرات
 استفاده شده 1:2000با مقياس )1382(همچنين نقشه كاربري اراضي

 و 1367حاصل سنجنده لندست سالهاي اي  تصاوير ماهواره .است
 ؛ندهست هر دو تصوير مربوط به اواسط تابستان بوده و يشمس 1381

 با 1381 وتصوير سال TM1 با استفاده از سنجنده 1367تصوير سال 

 انتخاب اين تصاوير. برداشت شده است ETM2استفاده از سنجنده
چند طيفي بودن تصاوير و  هايي همچون ديد وسيع و يكپارچه، مزيت

تصاوير .هاي مختلف زماني را دارد  در دوره را پوشش تكراري تصاوير
دف اين تحقيق مبتني بر تهيه نقشه پوشش اين ماهواره بخوبي ه
 . كند  را برآورده ميفضاي سبزهاي  اراضي و شناسايي لكه

اي پس از انجام تصحيحات و  هاي ماهواره به اين منظور داده
. اند بندي شده هاي اوليه با استفاده از روش نظارت شده طبقه پردازش

ر انجام شده به منظور تهيه نقشه پوشش اراضي به ترتيب مراحل زي
  :است

ها  اي به منظور آماده سازي داده هاي ماهواره پس از تهيه داده
 عمليات تطابق هندسي و ،پردازش و استخراج اطالعات مفيدبراي 

 شهر تهران راههاي وكتوري از نقشه استفاده با تصوير كردن دار مختصات

ي ياب درون روش از استفاده با مجدد گيري نمونه عمل .گرفت انجام
و تمامي باندهاي مورد  انجام گرفت (NN)  3ترين همسايه  نزديك

 .استفاده به روش فوق مورد تطابق هندسي قرار گرفتند
و باال بردن  تصحيح طيفي تصاويربه منظور بارزساختن پديده ها 

 ثيرات نامطلوب نور واتمسفر در تصاويرأسطح كيفي تصاوير و حذف ت
 براي سال 432تركيب باندهاي با استفاده از  سپس ،صورت گرفت

  طبقه بندي نظارت شده1381 براي سال 543و تركيب باندهاي 1367
 .انجام شد

 سه ،هاي موجود در منطقه با توجه به هدف تحقيق و نوع پوشش
اي باز طبقه شامل نواحي ساخت وساز شده، فضا هاي سبز و فضاه

 .  قرار گرفتمورد شناسايي و طبقه بندي
هاي كاربري اراضي با مقياس  هاي نقشه  از داده،ردر انجام تفسي

و ) تهيه شده توسط مركز اطالعات جغرافيايي شهر تهران (1:2000
به . استفاده به عمل آمد نيزتجارب شخصي ناشي از بازديدهاي ميداني

هاي كاربري  اي با نقشه منظور بررسي صحت طبقه بندي نيز مقايسه
 صورت گرفت و صحت طبقه موجود و همچنين بازديدهاي ميداني

در اين بخش از . با توجه به هدف تحقيق خوب ارزيابي شد،بندي
 Erdas  و ArcGIS, Arcview , Idrisiنرم افزارهاي  از تحقيق

Imagine استفاده شد.  
  ها روش: ج

  :نقش کمي کردن ساختار براي تحليل سيماي سرزمين 
 شرط شپي ،سرزمين سيماي ساختار كمي تشريحبراي  ييتوانا

هاي  سيماي سرزمين است و متريك ساختار در طالعه عملكرد و تغييرم
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ورد استفاده م اكولوژي سيماي سرزمين درهدف، به نيل براي مختلفي 
  )(Mcgarigal&Mark,1995  .گيرد مي قرار

 به را سرزمين سيماي فضائي ساختار سرزمين، سيماي هاي متريك

 تشريح  معين در هر زمانواحد و داراي هويت اي  مجموعه عنوان
بندي اوليه از سيماي  دست آوردن يك طبقه ه براي بد وكنن مي

همچنين در  .)Botequilha & Ahren,2002( .سرزمين مفيدند
ز يريزان شهري و اكولوژيستها بسيار حا دن زبان برنامهكرتر  نزديك

  .اهميت هستند 
 وه هاي مساحت در تشخيص بزرگترين لك در اين رابطه متريك

هاي  ها و لكه اي از لكه  در تشخيص مجموعههاي همسايگي متريك
هايي  در تعيين مكان هاي پيوستگي مثل مجاورت  متريك وجدا از هم

 .كه كريدورها بايد قرار بگيرند،كاربرد دارند
هاي سيماي سرزمين همچنين در جهت حمايت از  متريك

ند ا ريزي مرتبط مههاي متفاوت برنا ژيتهايي كه با استرا گيري تصميم
 .اهميت دارند
ترين  مهم اينكه تشخيص به توانند مي ها متريك مثال براي

مؤثر  ،ها هستند  كاربري اراضي براي حفاظت كدام،هاي موجود لكه
 سيماي در  به منظور حفظ پيوستگيپيوستگي هاي متريك يا باشند

  انتخاب صحيح مكان فضاهاي سبز در فرايند طراحيبراي سرزمين،
 MNN4,:متريك سيماي سرزمين شامل 4از در اين تحقيق مفيدند

CAP5 , NP7, MPS6  آنها در تفسير تركيب و توزيع توانايي به علت
  :ه استفضايي عناصر ساختاري در سيماي سرزمين استفاده شد

 اين متريك نسبت مساحت ):نسبت مساحت طبقه (CAPمتريك -
 و واحد آن درصد است.كند طبقه را در سيماي سرزمين محاسبه مي
ترين   جهت تشخيص بزرگ وبراي تشخيص ماتريس سيماي سرزمين

  .شود استفاده مي ها در سيماي سرزمين لكه
 در را ها تعداد لكهتوان  با استفاده از آن مي): تعداد لكه (NPمتريك-

محاسبه  خاص  اي طبقه  براي راها كل تعداد لكه و يا ،سيماي سرزمين
  .كرد

 اين متريك ):متوسط نزديكترين فاصله همسايگي( MNNمتريك-
   .و واحد آن متر است كند  مشابه را محاسبه مية لك2متوسط فاصله 

 يك طبقه از ة ميانگين اندازه لك):متوسط اندازه لكه( MPSمتريك -
  .است هكتار و واحد آن كند  ها را محاسبه مي لكه

 & FRAGSTAT (Mcgarigalدر اين تحقيق از برنامه

Mark,1995)هاي سيماي سرزمين كمك گرفته  متريك    ةمحاسب براي
  .شده است 

به منظور پهنه بندي ساختار سيماي  ٨استفاده از شش ضلعي
   سرزمين

هاي مورد نظر ضروري است از روش  سازي متريك براي نقشه
شود در  ضلعي استفاده مي به اين منظور از شش. دشوبندي استفاده  پهنه

هاي سيماي  شكل هندسي براي نمايش وضعيت متريكواقع بهترين 
باعث كه استفاده از دايره   ولي به دليل ايناستسرزمين شكل دايره 

 شود كه مي
ها بر روي هم قرار  هاي حاشيه، پهنه  اوال در بعضي از بخش

اي قرار نگيرند  هاي حاشيه در هيچ دايره گيرند و بعضي از بخش
 مورد استضلعي  سي به دايره كه ششترين شكل هند ،بنابراين نزديك

 زيست محيط ضلعي توسط سازمان استفاده از شش.استفاده قرار گرفت
كار گرفته  هزيست ب  نيز براي ارزيابي و پايش محيطEPA)( 9مريكاا 

هاي مورد استفاده ،دقت  ها به كيفيت داده ضلعي اندازه شش .شود مي
 (White et al., 1992). و هدف بررسي بستگي دارد مورد نياز

براي پهنه ها  ضلعي در اين تحقيق در دو مقياس مختلف از شش
هاي هزار هكتاري در مقياس  ضلعي ششبندي استفاده شده است 

هاي  هاي محاسبه شده بر اساس نقشه بندي متريك كالن براي پهنه
هاي يكصد  اي و شش ضلعي پوشش اراضي حاصل از تصاوير ماهواره

هاي محاسبه شده بر اساس نقشه  دي متريكبن هكتاري براي پهنه
  . استفاده شده اند 1:2000كاربري اراضي با مقياس 

  :يافته هاي تحقيق
  :١٣٦٧ سيماي سرزمين در سال  منتخب هايوضعيت متريك

 1367 در سال را تهرانپوشش گياهي CAPوضعيت متريك 
 79سال باالترين نسبت مساحت فضاي سبز اين در دهد كه  نشان مي

 . صد بوده استدر
 توان پيدا كرد  را مي هكتار1000 مساحت باهايي   ضلعي6يعني 

 . اختصاص يافته استگياهي پوششاز مساحت آنها به  % 79كه 
 بيشتر  در شمال و شمال شرق تهران واقعها  شش ضلعيتعدادي ازدر
  .گياهي است پوشش هاسطح آن % 50از 

 نوب غربيدر جنوب شرقي و ج كه 20و18مناطق همچنين 
 قرار اين طبقه در ندا  اراضي كشاورزي دارايدارند و قرار تهران

 است درصد 8تا   بين صفرفضاي سبز كمترين نسبت مساحت.گيرند مي
 مركزي قسمت در ها بيشتر  اين شش ضلعييتوزيع فضاي از نظر كه

 در شهرداري نظر مناطق  ازو غربي شمالو  شرقي جنوب تهران، شهر

قرار  2 و5,7 از مناطق كوچكي و قسمت 10و22 .21,15,12,11 مناطق
  )1 ة شمارةنقش( .دارند
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 مربوط به سال CAPپهنه بندی متريک : )١(ة شمارةنقش

١٣٦٧  
 در )(MPSپوشش گياهي هاي  باالترين متوسط اندازه لكه

 اي پهنهدر اين طبقه فقط .است هكتار بوده 127 تا 55 بين 1367سال
 شهرداري 18 ة جنوب غربي تهران در منطق اراضي كشاورزي درشامل

  در آن لكه فضاي سبزةطبقه بعدي نيز كه متوسط انداز. وجود دارد
  يك، فقط در شش ضلعي واقع در منطقهاست هكتار 54 تا 30بين 

 . خورد شهرداري تهران به چشم مي
 هكتار بيشتر در 29 تا 15هاي فضاي سبز بين  متوسط اندازه لكه

 همچنين ، در شمال و غرب تهران1 و 22,5,4 شهرداري اطقمن
 ولي بيشترين تعداد ،شوند اراضي كشاورزي جنوب تهران ديده مي

 4 تا صفربندي يعني بين  ي اول اين تقسيم ها در طبقه ضلعي شش
وسيعي شامل اكثر مناطق شهرداري تهران ه كه پهن دارند هكتار قرار

  )2 ة شمارةنقش (.گيرند را در برميهاي مذكور  غير از قسمت

 
 مربوط به سال MPSپهنه بندی متريک : )٢( ة شمارةنقش

١٣٦٧  

 1367دهد كه در سال   نشان ميMNNبندي متريك   پهنهةنقش
توان  هاي سبز مجاور هم تقريبا كم بوده است و مي  بين لكهةفاصل

هاي سبز در اين سال وضعيت  گفت كه اتصال و پيوستگي بين لكه
-20ها در مناطق شهرداري  ضلعيششن اكثر خوبي داشته است چو

-12-9-18-5ها در مناطق   ضلعي6 و تعداد كمتري از 6-4-3-1
 صفرهاي سبز مجاور آنها بين   لكه ة شهرداري تهران، فاصل7 و 11-8
 در غرب 22   مناطق غير از منطقه  بقيه و در متر بوده است75تا 

 )3 ة شمارةنقش (استمتر 136 تا 76تهران، اين فاصله بين 

 
 مربوط MNNپهنه بندی متريک : )٣(ة شمارةنقش

 ١٣٦٧به سال 
نشان  1367 تهران در سال پوشش گياهي NP متريكوضعيت 

 است 154 تا 81بين پوشش گياهي هاي  بيشترين تعداد لكهدهد  مي
ر قسمتي از مناطق د  يعني مطالعاتي ة پهنه در سطح گسترد2كه در 
 11و12ن و قسمت كوچكي از مناطق تهرا  شهرداري4 و 6,7,3,8

 5 كه در است 11 تا صفركمترين تعداد لكه بين .قابل تشخيص هستند
ها در شمال   اين پهنه. اند مطالعاتي توزيع يافته ةپهنه در سطح گستر

قرار  5و 15,22ند كه در مناطق ا غربي، جنوب غربي و جنوب شرقي
 شهرداري تهران 4  و1هاي فضاي سبز مناطق  تعداد لكه. اند گرفته
 )4ة شمارةنقش(.  است53 تا 31بين 

  ١٣٨١ هاي منتخب سيماي سرزمين در سالوضعيت متريك
 در سطح 1381در سال   )(CAP سبزباالترين درصد فضاي 

 41( بين   باالترين درصد فضاي سبز. است درصد68 مطالعاتي ةگستر
ي مناطق  در منطقه يك و تا حدودواقعدر شمال تهران  درصد) 68تا 
اراضي كشاورزي جنوب تهران در مناطق و  شهرداري تهران 3 و 2

 8 تا صفركمترين درصد فضاهاي سبز بين . اند  قرارگرفته18 و20
، جنوب )5 و 2مناطق (درصد، در قسمت شمالي و شمال غربي تهران 
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 و قسمتي 10 و 7,12 مناطق ( و مركز شهر تهران)15 ة منطق(شرقي
 شهرداري 9و 21 يعني مناطق ،ن در غرب تهرانهمچنيو  )2 ةازمنطق
 .)5 ة شمارةنقش(قرار دارند تهران 

 
 مربوط به NPپهنه بندی متريک : )٤(ة شمارةنقش

 ١٣٦٧سال 

 
 مربوط به CAPپهنه بندی متريک : )٥(ة شمارةنقش

 ١٣٨١سال 
بين   )(MPS سبز باالترين متوسط وسعت فضاي 1381در سال 

. يك از مناطق شهرداري تهران وجود ندارد هكتار در هيچ 27 تا 9
MPS  شهرداري تهران 22 و در منطقه 5 و 1در مناطق شهرداري 

 شهرداري تهران 18و20  واقع در مناطق شهريهمچنين قسمت جنوب
 .  است هكتار8كمتر از 

 كوچكتر از MPSدر اكثر مناطق شهرداري تهران  يكلطور به 
گياهي در  هاي پوشش دهد كه لكه اين آمار نشان مي. يك هكتار است

 )6 ة شمارةنقش (. بسيار كوچك و ريزدانه هستند1381سال 

 
  مربوط MPSپهنه بندی متريک : )٦( ة شمارةنقش

 ١٣٨١به سال 
در   (MNN)ترين فاصله همسايگي فضاي سبز متوسط نزديك

 در شرق تهران ،4 ة و قسمتي از منطق2 و 1 در مناطق 1381سال 
 شهرداري )9و منطقه  20و18مناطق (  و در جنوب 14ه واقع در منطق
 در بيشتر مناطق شهرداري تهران است متر 49 تا صفرتهران بين 

 ولي در مركز ، متر است85 تا 50هاي فضاي سبز بين   بين لكهةفاصل
 بين  ة فاصل7 و 19 و تا حدودي 17 و 10شهر تهران يعني مناطق 

 )7 ة شمارةنقش(رسد  ر مي مت236 و 133هاي فضاي سبز به  لكه

 
 مربوط MNNپهنه بندی متريک : )٧(ة شمارةنقش

 ١٣٨١به سال 
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 3-4-8-6در قسمتي از مناطق  (NP)تعداد لكه هاي فضاي سبز
 در همچنين . است317  تا192 بين 1 ة قسمت كوچكي از منطقو 2و 
-19-20 و قسمتي از مناطق 1 و 4-6-7-11 پهنه واقع در مناطق 3

 .است191 تا 131 بين ها  شهرداري تهران تعداد لكه15 و16-12-3-2
  تعداد كمترين داراي شهرداري در قسمت غرب شهر تهران22  ةمنطق
 )8 ة شمارةنقش(باشد   لكه مي38 تا 1  يعني،هاي فضاي سبز لكه

 
 مربوط به NPپهنه بندی متريک : )٨(ة شمارةنقش

 ١٣٨١سال 

 ١٣٨٢ در سال هاي منتخب سيماي سرزمينوضعيت متريك

 با دقت باالتر در ي پوشش گياهييتفسير تركيب و توزيع فضا
هاي سيماي سرزمين در هر  ك مترية از طريق محاسب1382سال 

 كاربري اراضي با ة هكتار روي نقش100شش ضلعي به مساحت 
 . انجام گرفته است 1:2000مقياس 

حداكثر دهد كه  نشان مي1382 در سالCAPبندي متريك  پهنه
 . است درصد96 تا 73 پهنه بين 12بت مساحت فضاي سبز در نس

هم  روي  %50 نسبت مساحت فضاي سبز باالتر از با يهاي پهنه
ها با   پهنهيي پهنه وجود دارند كه از نظر توزيع فضا24رفته در 

 و 4 و 22-18-15خصوصيت مذكور در قسمت بيشتري از مناطق 
 .باشند  تهران مي شهرداري2 و5قسمت خيلي كوچكي از مناطق 

 مناطق شهرداري شمال تهران از جمله ،برخالف انتظار
 نسبت ،ها  دره-هايي مثل رود با وجود فرصت1 و 2-5هاي  منطقه

دهد   درصد است كه نشان مي50 تا 11مساحت فضاي سبز آنها بين 
نسبت مساحت فضاي سبز در اين مناطق به علت روند سريع ساخت و 

كمترين نسبت مساحت فضاي سبز كه . ته استساز، بسيار كاهش ياف
 بيشتر در قسمت مركزي شهر تهران است درصد 10 تا صفربين 

. اند  شهرداري تهران توزيع يافته9 و 10-11-712.-8-13مناطق 
  )9 ة شمارةنقش(

 
 مربوط به CAPپهنه بندی متريک : )٩(ة شمارةنقش

 ١٣٨٢سال 
اكثر مناطق  در(MPS)هاي فضاي سبز متوسط اندازه لكه

بيشترين متوسط اندازه و هكتار است 42/0شهرداري تهران كوچكتر از 
 پهنه 2در فقط  هكتار است 12 تا 5لكه فضاهاي سبز كه تقريباً بين 

و پهنه ديگر در   شهرداري تهران22ها در منطقه  ي از پهنهككه ي
متوسط اندازه لكه . خورند قرار گرفته، به چشم مي شهرداري 4منطقه 

 و 18,22 هكتار در قسمتي از مناطق 5 تا 26/1ضاي سبز تقريباً بين ف
همچنين متوسط اندازه لكه .  شهرداري تهران قابل مشاهده است4

 واقع  شهرداري2 و 5 هكتار در نيمه شمالي مناطق 26/1 تا 42/0بين 
شامل اراضي كشاورزي در جنوب كه  18 و 20,19 تهران و در شمال

 )10 ة شمارةنقش (.شود تهران است، ديده مي

 
 مربوط به MPSپهنه بندی متريک : )١٠(ة شمارةنقش

 ١٣٨٢سال 
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 فاصله بين تمام گسترة مطالعاتيدر  تقريباً 1382در سال 
 تا صفرطبقات بين در  (MNN) هاي فضاي سبز ترين لكه نزديك

فقط در مناطق مركزي شهر تهران از جمله مناطق . است متر42/34
هاي  د كه فاصله بين لكهنهايي وجود دار ، پهنهرداري شه9 و 14,7,10

اين فاصله تقريباً بين به طور كلي .رسد  متر مي281فضاي سبز آنها به 
  در همچنينو منطقه يك شهرداري تهران  در. متر است34 تا 11

 اين فاصله كمتر از 2و15,20,19,18,21,22,5,4,3بيشتر مناطق 
  )11ة شمارةنقش(. است متر46/11

 
 مربوط MNNپهنه بندی متريک : )١١(ة شمارةنقش

 ١٣٨٢به سال 
 در سال (NP)بندي وضعيت تعداد لكه هاي فضاي سبز پهنه

در اين سال با ي پوشش گياهي ها هك تعداد ل كهدهد نشان مي 1382
 1073 تا صفر هكتار بين 100 با مساحت يها توجه به شش ضلعي

 22و4سمت بيشتر مناطق  و ق5و2ق طدر قسمت شمالي منا. باشد مي
 9 و 7,13,11,10شهرداري تهران همچنين قسمت اعظم مناطق 

 دارد، و پوشش گياهي وجود لكه 68در مركز، كمتر از شهرداري تهران 
شاورزي ك در جنوب شهر نيز كه داراي اراضي 18 و 20,19مناطق 

هاي   در بقيه مناطق تعداد لكهباشند مذكور ميز خصوصيت ي حاهستند
 )12 ة شمارةنقش (.است 180 سبز بيشتر از فضاي

  بحث روي يافته ها
تحليل زماني وضعيت تركيب و توزيع فضايي پوشش :الف

 گياهي درتهران
 هاي سيماي سرزمين در  متريكبا مقايسه زماني كميت نسبي

، اطالعات كلي در مورد تغييرات تركيب و توزيع 1381و1367دو تاريخ 
كلي  طور هب.آوريم  دست مي ه ن را بفضائي فضاهاي سبز شهر تهرا

را براي مقايسه بيشترين و كمترين مقدار ) 1(توان جدول شماره  مي
 در دو تاريخ )NP,CAP,MNN,MPS (يك سيماي سرزمين متر4

  .نمود تنظيم1381و1367
باالترين نسبت مساحت فضاي سبز در سال  ،فوق جدول بر اساس

 درصد 68 به ميزان اين 1381 الدر س كه حالي در ، درصد بوده79 ،1367
كلي درصد فضاي  طور بهكه توان نتيجه گرفت   در واقع مي.است رسيده

 .است ضلعي كم شده سبز اختصاص داده شده در هر شش

 
 مربوط به NPپهنه بندی متريک : )١٢(نقشه شماره 

 ١٣٨٢سال 
 ١٣٨١ و١٣٦٧ها بين سالهای   وضعيت تغيير متريکةمقايس: )١ (ةجدول شمار

  پوشش گياهي
NPمتر    تعدادMNN هكتارMPS درصدCAP 

Metric 
 

min max min max min max  min max  سال  

  1367  58-79  8كمتر از   55-127 4كمتر از   400بيشتراز  75كمتر از  154  11كمتر از 

 1381 41-68  8كمتر از  16-27 1كمتر از   230بيشتر از   49كمتر از   317  38كمتر از 
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 و بوده هكتار 127تا  55 بين 1367 در سال MPSترين طبقه باال
 پوشش هاي مساحت لكه متوسط ،هكتار 27تا16 ميزان ،1381سال  در

 هكتاري كه بين اين دو 100اختالف تقريباً   از.دهد مي را نشان گياهي
هاي   لكه توان گفت كه متوسط اندازه دوره وجود دارد، با قطعيت مي

 1367در سال . بسيار كاهش يافته است1381فضاي سبز در سال 
 متر 75 تا 5 بين  پوشش گياهيهاي  بين لكهةل متوسط فاصل اوةطبق

 صفر اول به ة اين فاصله در طبق1381كه در سال  در حالي. بوده است
 ضلعي  متريك مذكور براي هر ششة مقايس با. متر رسيده است49تا 

سبز مجاور در سال  هاي هبين لك  كه فاصله توان گفت مي  دوره2در 
   در اكثر مناطق فاصله1367كه در سال  طوري ه ب. كم شده است1381

كه  در حالي. متر بوده است136 تا صفرهاي سبز مجاور بين  بين لكه
 متر را نشان 85 تا صفر بين   فاصله1381اكثر مناطق در سال 

 154 تا 1 بين 1367در سال پوشش گياهي هاي   لكهتعداد.دهد مي
أ پوشش گياهي تقريبهاي   تعداد لكه1381كه در سال  بوده در حالي

هاي فضاي سبز در سال  يعني تعداد لكه. استرسيده  317 تا 1 بين
  . بيشتر شده است1381
 زماني وضعيت تركيب و توزيع فضايي پوشش گياهي تحليل

  در تهران
 پوشش گياهي طي ،ييدر بررسي روند تغيير تركيب و توزيع فضا

هاي سيماي سرزمين به  با استفاده از متريك1367و1381و تاريخ د
سال صورت كمي مشخص شده است نسبت درصد مساحت فضاهاي 

ه ب ،يافته استها كاهش  ضلعي در تمامي شش1367نسبت به 1381
 درصد 1367،79باالترين نسبت مساحت فضاي سبز در سال كه  طوري 

 ،است درصد رسيده 68به  ن اين ميزا1381كه در سال   در حالي،بوده
نسبت به 1381هاي فضاي سبز در سال   لكه متوسط اندازههمچنين 

 پوشش هاي  متوسط فاصله بين لكه. بسيار كاهش يافته است1367
 تعداد و دهد  را نشان مي كاهش1367 نسبت به 1381 در سال گياهي
 اگر چه تعداد ، استافزايش يافته 1381هاي فضاي سبز در سال  لكه
 افزايش يافته و متوسط 1381 در سال پوشش گياهيهاي  لكه

 ، كمتر شده استپوشش گياهيهاي  ترين همسايگي بين لكه نزديك
 در پوشش گياهيدر كنار نسبت مساحت   خصوصيت رادو اين  اگرولي

 كه پوشش گياهيهاي   لكه  كاهش داشته و متوسط اندازه1381سال 
تا سال  كهگرفت  نتيجه توان ي قرار دهيم م،اند خيلي كوچكتر شده

 بسياري از فضاهاي سبز و اراضي كشاورزي كه قبالً وجود 1381
 ةاند و پديد  خرد و ريزدانه شده،ها داشته به دليل ساخت و ساز

هاي فضاي سبز در   تعداد لكهافزايش. است در آنها رخ دادهخرددانگي 

 دليل بر پوشش گياهيهاي  صله بين لكهفاو كاهش  مطالعاتي ةگستر
 چون دقيقاً در تمام شش ،فضاي سبز در شهر تهران نيستندرضامندي 

هاي سبز و كاهش فاصله بين آنها وجود  ها كه افزايش تعداد لكه ضلعي
 و كاهش نسبت مساحت پوشش گياهيهاي   لكهةداشته، كاهش انداز

هاي درشت   لكهكه است دهندة آن كه نشان  وجود داردآنها
هاي كوچك فضاي سبز تبديل  خت و سازها به لكهگياهي با سا پوشش
 ة پديدوقوع در نتيجه بايد از .اند اند و بسياري نيز از بين رفته شده

هاي فضاي سبز و  ايجاد فاصله بين لكهجلوگيري ازبراي مذكور 
هايي كه   از مكانتوان ميهمچنين . جلوگيري كردكوچك شدن آنها 

به منظور   اندرفته ل حاضر از بينبوده و در حا و بازي سبز هاقبال فضا
  از نظر توزيع فضاييها مكان اين  استفاده شودگسترش فضاهاي سبز

 شمال شهر و اراضي كشاورزي هاباغ ها،  تپه،ها دره رود حاشيهدر  بيشتر
   استفاده شود.قرار دارندجنوب شهر 

تحليل مكاني وضعيت تركيب و توزيع فضايي پوشش :ب
توان  گياهي تهران مي حليل مكاني پوششجهت ت:گياهي در تهران

 متريك سيماي سرزمين جمع بندي 4هاي فوق را با دسته بندي  يافته
) 13 ة شمارةنقش(بندي كرد  طبقه پهنه3نموده و گستره مطالعاتي را در 

 دكرهاي الزم را ارائه  وبراساس شرايط هر پهنه توصيه

 
ع پهنه بندی وضعيت ترکيب و توزي: )١٣(ةشمارةنقش

 فضايي پوشش گياهي تهران

   طبقه اول
  %50بيشتر از : نسبت مساحت پوشش گياهي 

    بزرگتر از يك هكتار:متوسط اندازه لكه هاي پوشش گياهي
   متر11كمتر از :هاي پوشش گياهي مجاور متوسط فاصله بين لكه

  180كمتر از : تعداد لكه هاي پوشش گياهي 
،  % 50 بيشتر از CAPهاي واقع در اين طبقه با داشتن  پهنه

هاي پوشش گياهي نسبت به   لكهوپوشش گياهي است ماتريس آنها 

٨١                                            توزيع مكاني فضاهاي سبز شهري تهران در مقياس سيمای سرزمين تحليل تغييرات زماني و  



ترند و فاصله كمي از هم دارند و تعداد كم  طبقات ديگر درشت دانه
باال بودن پيوستگي و مبين ها   پهنهCAPها نيز با توجه به  لكه

اين طبقه .است در اين طبقه هاي پوشش گياهي يكپارچگي نسبي لكه
آباد و  هاي لويزان، عباس  در موقعيت تپه بيشترةپهن ششتعداد با 

به ها  تپه.اند واقع شدهشهر تهران پرديسان و اراضي كشاورزي جنوب 
ارزش با به علت موقعيت مناسب و ، بازمانده اصيلهاي هكلمنزلة 

توانند  كه ميندا ياز عناصر با ارزش عملكردي و دروني باالي آنها
 .)1385ياوري، (يعي پايه را به شهر ارائه دهند خدمات و كيفيات طب

ها در تهران وسعت زيادي دارند و به خاطر فقدان تناسب براي  تپه
 .دهد اند كه به آنها ارزش دروني مي متر تخريب شدهك شهري  توسعه

 با ارتباطكه در توزيع فضايي استدليل  هنها نيز بآارزش عملكردي 
موقعيت  :سرزمين دارند از جملهساختارهاي شهري و طبيعي سيماي 

هاي تهران   چون رود ـ دره.هاست ها در رابطه با رود ـ درهآنراهبردي 
 .آورند ها مي با مسير شمال به جنوب خود، خدمات اكولوژيكي را به تپه

 ،ها به صورت مكمل كه تپه ها و رود ـ درهشود  ميموجب اين موقعيت 
همان منبع (  تهران باشنددر شهر حياتي ةكعناصر ارزشمندي از شب

 .آورند وجود مي هها پيوستگي ماتريس طبيعي از شرق به غرب را ب تپه.)
 و قرار گرفتن در در باال دست شهر تهران ها تپهبا توجه به استقرار 

 جريانات هوا و آبهاي مانند اكولوژيكي و فيزيكي هايمسير جريان
، كپذيري خا نفوذ. ليم اقميكرويانت تغيير در دسطحي و زير زميني، گرا

بندي،  پوشش ارضي، دانه(  شهريةارتفاع، شيب، الگوي توسع
نظيري را براي  هاي بي فرصت ، اصيلهاي لكهبه عنوان ) ناهمگني 

با جريانات ارتباط  سيماي سرزمين و مديريت محيط زيست در ياحيا
 هاي دروني و با توجه به ارزش.)همان منبع  (.آورند وجود مي همذكور ب

از جمله ها  تپه ها كه در باال به آنها اشاره شده، عملكردي تپه
 ،آيند  شهري به شمار ميتوسعه فضاي سبز ها براي ترين مكان مناسب

دسترسي به دليل وجود رود و  چنينو هم چون هم وسعت زيادي دارند
در صورت ايجاد جنگل شهري روي  وآسان و طبيعي به آب دارند

و خدمات تفرجي  اء اكسيژن، رطوبت، زيستگاهمنشتوانند  ميها،  تپه
 عملكردي  براي پايتخت و محل جذب آلودگي هوا و آب باشند و بازده

 مسائل تاآنها براي جذب رواناب حاصل از باال دست افزايش يافته 
  .)همان منبع(در جنوب شهر كاهش يابد) هيدرولوژيكي( مربوط به آب 

   دوم ةطبق
   درصد50 تا 11بين : نسبت مساحت پوشش گياهي 

   هكتار1تا % 42بين : لكه هاي پوشش گياهي ةمتوسط انداز
   متر34كمتر از : متوسط فاصله بين لكه هاي پوشش گياهي مجاور 

   350كمتر از : هاي پوشش گياهي  تعداد لكه
 شمالي نواحي شمال، غرب، ةها با خصوصيت مذكور در نيم پهنه

هاي  لكه. شوند ان ديده ميشرق و اراضي كشاورزي جنوب شهر تهر
 اول  ند و پيوستگي آنها از طبقها ها ريزدانه پوشش گياهي در اين پهنه

 حفاظت  موجود و نيزهاي سبز  لكه از در اين رابطه حفاظت. استكمتر
به وسيلة از اراضي كشاورزي موجود و جلوگيري از ريزدانه شدن آنها 

ايجاد اتصال بين اراضي ساز و راهها در كوتاه مدت و همچنين  و ساخت
هاي مجاور از طريق فضاهاي  هاي سبز واقع در پهنه كشاورزي با لكه

  .شود توصيه ميسبز شهري 
   سوم ةطبق

   درصد10كمتر از :  پوشش گياهي تنسبت مساح
   هكتار42وچكتر از ك: هاي پوشش گياهي  متوسط اندازه لكه

   متر281زكمتر ا:هاي پوشش گياهي مجاور متوسط فاصله بين لكه
 نواحي مركزي شهر تهران 68كمتر از : هاي پوشش گياهي  تعداد لكه

شود، در اين طبقه   مطالعاتي را شامل ميةكه قسمت زيادي از گستر
 ةتركيب و توزيع پوشش گياهي اين طبقه نشان دهند.قرار دارند 

هاي پوشش گياهي   تعداد لكهزيرا ،وضعيت نامطلوب اين نواحي است
وچك، و دور از هم هستند و مساحت خيلي كمي را اشغال بسيار كم، ك

 شركت( هاي آلودگي هوا   با توجه به نقشهنواحيدر اين .كنند مي
توان علت آن  آلودگي هوا بسيار شديد است كه مي) كنترل كيفيت هوا

 ساخت و سازهاي شهري، تراكم ةرا در بافت دانه ريز و به هم فشرد
 اداري –هاي تجاري   تمركز واحداثر در باالي جمعيت، رفت و آمد زياد

 نسبت  وآبكريدورهاي هاي طبيعي مثل  و عدم وجود فرصت
متناسبي از پوشش گياهي دانست، همچنين پايين دست واقع شدن و 

و كيفيت فعلي  علل فوق باعث ايجاد شرايط بر اقليم خشك نيز مزيد
اصالحي در از اين رو اقدامات .ندا نامطلوب محيط زيست در اين پهنه

و  يستاين پهنه بسيار پر هزينه بوده و در كوتاه مدت امكان پذير ن
هاي بلند مدت با تبديل كاربرهايي صنعتي در مركز شهر  بايد در برنامه

گسترش براي ) هاي اصلي و راه آهن  خيابان( و استفاده از حريم راهها 
  . اقدام نمودفضاهاي سبز شهري

  گيري  بندي و نتيجه جمع
گونه كه اشاره شد مطالعه در مورد فضاهاي سبز شهري  نهما

افزايش تنوع زيستي،زيستگاه براي ( عملكردهاي بيولوژيكيةواسط هب
اجتماعي  ،)جوامع گياهي و حيواني،ذخيره و چرخه مواد غذايي

و ) افزايش زيبايي شناسي هاي تفرجي،افزايش ارزش مالكيت، فرصت(
 كاهش آلودگي هوا، عديل دما،ت كنترل سيل،كاهش فرسايش،(فيزيكي 
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اخيرا در . است ز اهميتيبسيار حا كه دارند،) حفظ كيفيت آب 
هاي جامع  شهرهاي بزرگ دنيا مطالعات زيادي در غالب طرح

 حفاظت از بر در اكثر مطالعات مذكور .سبز انجام گرفته است فضاي
  قطعاتوسيلة عت زياد و اتصال اين قطعات بزرگ بهسبز با وس فضاهاي
ها كه  تر يا كريدورها همچنين حفاظت از كريدورهاي رود دره كوچك

عالوه بر كمك به اتصال بين قطعات فضاي سبز مجزا، به جلوگيري 
از آلودگي آبهاي جاري كمك خواهد كرد و به حفظ تنوع زيستي در 

در اين مطالعات .اند  داشتهكيدأ، تكمك خواهد كردهاي آبي  محيط
براي  بررسي تغييرات زماني ،شهري سبز هايريزي فضا برنامهبراي 

 و ي اراضي داراي توان براي احياشناساييارزيابي روند رشد شهر و 
تر  سبز و ايجاد اتصال بين قطعات كوچك گسترش فضاهاي

به همچنين بررسي تركيب و توزيع فضايي فضاهاي سبز  سبز، فضاهاي
ها با استفاده  همجاورت و همسايگي و اندازه لك تعيين موقعيت،منظور 

نتايج حاصل از . پيشنهاد شده است هاي سيماي سرزمين، از متريك
 ةاز نظر نحو  تهرانفضاهاي سبز در شهر دهد كه ن مي نشااين مطالعه

 زماني ة و طي دورع فضايي داراي شرايط مطلوبي نيستتركيب و توزي
مورد مطالعه از لحاظ وسعت، پيوستگي و ماهيت تركيب و توزيع 

 با وجود . سبز دچار روند تخريب شديدي بوده استي فضايها لكه
 متوسط  كاهش و1381 در سال پوشش گياهيهاي  تعداد لكه افزايش
 نسبت مساحت پوشش گياهي،هاي  ترين همسايگي بين لكه نزديك

هاي   لكهة كاهش داشته و متوسط انداز1381 در سال پوشش گياهي
 1381تا سال كه  طوري هب اند  نيز خيلي كوچكتر شدهپوشش گياهي

 به ندبسياري از فضاهاي سبز و اراضي كشاورزي كه قبالً وجود داشت
در آنها خرددانگي  ةاند و پديد  خرد و ريزدانه شده،ها دليل ساخت و ساز

هاي منتخب  متريكبررسي  با توجه به نتايج حاصل از . استرخ داده
 ي فضايها هموزاييك لكة  در حال حاضر نيز شبك،سيماي سرزمين

 خدمات ئةارابه منظور  از وسعت و پيوستگي الزم يسبز شهر
 اكولوژيكي براي بهبود كيفيت محيط زيست شهر تهران برخوردار

كه فقط در نوار باريكي از نيمه شمالي تهران به لحاظ  طوري  هب.ستني
ماتريس  هاي موجود از جمله رود دره ها، موقعيت توپوگرافي و فرصت

صد مساحت رد 50يعني بيشتر از  ضاي سبز و باز استاين نواحي ف
هاي سبز  متوسط اندازه لكه .دهد منطقه را فضاي سبز و باز تشكيل مي

به مجموع و در  است بين آنها كم ةانگين فاصلو باز درشت بوده و مي
ولي در . ندهست  تركيب و توزيع فضائي در وضعيت مطلوبيةلحاظ نحو

مطالعاتي وضعيت تركيب و توزيع قسمت قابل توجهي از گستره 
كه نسبت  طوري ههاي سبز و باز بسيار نامطلوب است ب فضائي لكه

 متوسط ،درصد است10درصد مساحت فضاهاي سبز و بازكمتر از 
هاي سبز و باز بسيار كوچك بوده و فاصله بين آنها زياد   لكهةانداز
لوب در اين مناطق كيفيت محيط زيست شهري نيز بسيار نامط .است

 تناسبي بين فضاهاي ساخت و ساز با فضاهاي سبز و باز وجود واست 
يكي از عناصر ساختاري منزلة  ها كه به دره همچنين رود. ندارد

به طور كلي از حالت طبيعي  ،اكولوژيك در شهر تهران حضور دارند
اند و در مناطقي كه به صورت كانال روباز ديده  خود خارج شده

از .شود  عنوان مجراهاي دفع فاضالب استفاده ميشوند از آنها به مي
مشخص زماني و مكاني براي هاي   اقدامات اصالحي با اولويتاين رو

  :شود  پيشنهاد مي به شرح ذيلفضاهاي سبز شهر تهراني احيا
 و ايجاد حريم براي آنها با استفاده ها حفاظت از كريدورهاي رود دره-

 پيوستگي باال دست ـ ايجاد دراز پوشش گياهي به علت اهميت آنها 
خاطر داشتن عملكردهاي  هو ب مقياس منطقه  درين دستيپا

اتصال بين لكه هاي باز  ايجادو در مقياس اكوسيستم اكولوژيكي 
 . سيماي سرزمين شهري مقياسدرمانده 

 كه داراي ارزش عملكردي و  تهرانيها تپه در  شهريكاريجنگل-
  غرب وشرق ستگي ماتريس طبيعيپيو و موجب دروني بااليي هستند

   . شونديم شهر
 در جنوب شهر و اتصال هاحفظ اراضي كشاورزي موجود و ايجاد باغ-

( استفاده از حريم راهها -هاي سبز و باز در پهنه هاي مجاور آنها به لكه
  فضاي مزاحم و آزاد سازعاي صنانتقال ،)هاي اصلي و راه آهن  خيابان

قسمت اعظم شهر تهران كه فرصتي براي  در  سبزي ايجاد فضايبرا
وضعيت  بهبود يبرا  سبزة بازماندة لكةو تكميل شبكاحيا وجود ندارد 

در موزائيك سيماي  هاي سبز و باز ي لكهيتركيب و توزيع فضا
 شود نتايج اين مطالعه با مطالعات كيفي پيشنهاد ميهمچنين .سرزمين 

 ريزي براي حفظ و در برنامهدر خصوص فضاهاي سبز شهري تلفيق 
  .وگسترش فضاهاي سبز شهر تهران مورد استفاده قرار گيرد 

  يادداشت ها
1-Thematic Mapper 
2-Enhanced Thematic Mapper 
3-Nearest Neighbor 
4-Mean nearest Neighbor 
5-Mean Patch Size 
6-Class Area Proportion 
7-Number of Patch 
8-Hexagon 
9-Environmental Protection Agency 

٨٣                                            توزيع مكاني فضاهاي سبز شهري تهران در مقياس سيمای سرزمين تحليل تغييرات زماني و  
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