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چكیده

سیسیتم پشیتیبان    رفیتن  بیین  از ،انید  مواجه آن با زمین، مصرف و جمعیت افزایشۀ نتیج دربسیاري از شهرها  کهی های چالش از یکی
انید،   دهندۀ خدمات اکولوژیك متعددي براي منیاطق شیهري   هئها ارا است. از آنجا که این زیرساخت سبز هاي زیرساختحیات یا شبکۀ 

 هیاي  اخیتالل    و   داشیته   سیریعی    رشید    اخیر   اي ه ههد  در    نیز   تهران   اند. ریزان شهري را به خود جلب کرده امروزه توجه بسیاري از برنامه
ودوگانیۀ تهیران را از    در آن ایجاد شده که در مطالعات مختلف به آن پرداخته شده است. اما این مطالعه مناطق بیسیت   ساختاري   جدي 

هاي سبز   وري و به طور کلی مناطقی که بیش از بقیه در معرض تخریب زیرساخت نظر دارابودن فرصت مرمت، حفاظت، توسعه و بهره
 در بیا  هیا   آن  نارسایی   تعیین   سپس    ،ها  زیرساخت  این   تشریح   و   شناسایی   ابتدا   پژوهش   این   از   هدف رو  کند. ازاین می ند، شناساییقرار دار
اسیتفاده  بیا   2013و  2003هاي   هاي سبز تهران در سال  در این پژوهش ابتدا زیرساخت. است تخریب عوامل فضایی توزیع گرفتن نظر

هیاي    بیا اسیتفاده از مفیاهیم و مترییك     و ها در سطوح سبز و باز اي لندست، شناسایی، سپس بر اساس حضور تباهی  از تصاویر ماهواره
سیماي سرزمین ارزیابی شده است. در نهایت با توجیه بیه خصوصییات سیاختاري هیر منطقیه، راهبردهیایی بیراي ارتقیاي وضیعیت           

  شده است.هاي سبز پیشنهاد   زیرساخت

 واژهكلید

 های اکولوژی سیمای سرزمین.  های سبز شهری، متریک  اکولوژی سیمای سرزمین، تغییرات پوشش زمین، زیرساخت

 

 . سرآغاز1

 دا کشماهنا دا ویو  ب  شهرنشینی، بیست ، قر  دو ۀ نیم تل

دتشهت  و مشه ال     پهیش  دا ات شتنبننی اشد تمس  ، حنل

مختلف به  وجهمد   هنا   لیستی مت ددا ات دا مقیند مظیط

 سههب شههرا   ۀتمسه  . (Cui and Shi, 2012آواد  تست )

 شهد ،  طهی هی  ههنا   بسهیناا تل لیسهتگن    تنقطنعتخریب و 

 ههنا   چرخه   و کهرد   تخریهب  ات هیداوامژیک هنا  سیست 

 ,Alberti and Marzluff) تست دتد  تغییر ات تنرژا و ممتد

2004; Bierwagen, 2007  ههنا    (. تل بین افهتن لیرسهنخت

دهنهدۀ    ئه و تات 2منزاهۀ سیسهت  پشهتیهن  حیهن      ، ک  ب 1سهز

شمد، یک م ضل تسنسی بهرتا    خدمن  تکمامژیک تلقی می

ایهزت  ات به      مننطق شهرا تیجند و تمج  بسیناا تل برننمه  

 (.Weber, et al., 2006خمد جلب کرد  تست )

هنا   ختنلیرس مقنبل دا ومممنً ک  سهز هنا  لیرسنخت

 اونهد،   ب  کنا مهی  ق(سیسن  آب و برأنند ات ، تمن)مصنمع 

و  تنالب جنگل، مننند طهی ی وننصر تملی  و فرتوتنی بیننگر

منزاهۀ   به  هن   د. تین لیرسنختنت سرلمین سیمنا دااودخنن  

 تل پیمسهت   هه   به  ۀ شهه   یهک  حیهن ،  پشتیهن  سیست  یک
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و  بههنغ) طهی ههیۀ نیمهه ،(تههنالبو  جنگههل) طهی ههی وننصههر

 و کننهد   می تیجند( سهز بن ) مصنمع و( کشنوالا هنا  لمین

 و فیلترتسهیم   ههمت،  سهنلا  پهنک  مننندامژی ی تکم خدمن 

 داآواد  چهرخش  به   ،3)خدمن  تنظیمی( آب کرد  خنک

، تأمین 4)خدمن  حمنیتی( خنک تماید وو آب  مغذا ممتد

هههنا   و تالش 5کننههد ( مههمتد غههذتیی )خههدمن  تههأمین   

تاتئهه   6شننسههی و تکمتمایسهه  )خههدمن  فرهنگههی( لیهههنیی

 ;Weber, et al., 2006; Chang, et al., 2012دهنهد )  مهی 

Lyke, et al., 2012 .)ۀ تنهدتل  به   ههن   لیرسنخت تین حضما

تست و  ارواا مدا  جمتم  برتا مصنمع هنا  لیرسنخت

 دنههنل  ب  جنم   برتای پنهنن هنا   هزین هن آ  افتن دست تل

 (.M'Ikiugu, et al., 2012تاد )د

لیستی شهر، تهنکنم    -اغ  تهمیت تین شه ۀ فیزی ی ب 

ههن نندیهد  گرفته  شهد  و اونهد        ایزا  هن دا برننم  نقش آ 

ههنا مصهنمع     ایزا بهن تأکیهد بهر شهه ۀ لیرسهنخت       برننم 

ایهزت     کنندۀ تنرژا و مند  بمد  تست. تل تین او برننم  تأمین

ههنا شههرا     ل مربمط ب  سیست ئبرتا مدیریت مسنشهرا 

تند ک  ننشی تل داک ننچیز   هنا فرتوتنی ممتج  شد   بن چناش

هنا شهرا و ومل هرد    نقش تکمامژا شهرا دا لیرسنخت

ایزا شهرا طی   هنست و سهب ننکناآمدا برننم  تکمسیست 

 (.Kattel, et al., 2013) تلمن  شد  تس

 ایههزا  برننمهه بهه   تا     فزتینههد طههما بهه تههنلگی  بهه 

 کنا ب  مختلف وننوین تظت گنهی ک ) سهز هنا  لیرسنخت

 و سههرلمین سههیمنا ایههزت   برننمهه د( تل سههما او  مههی

 شه   یک تیجند برتا ثرؤم حل ات  یکمنزاۀ  ب  شهرهن،  کال 

 ثیرأته  تظهت  شهد   ب  ک  مننطقی دا تکمامژیک، کناکرد بن

 وجهمد  بهن ت. تسه  شهد   تمجه   گرفت ، قرتا تنسننی تغییرت 

 تیههن مطنا ههن  فضههنیی مقیههند و مماههمع دا گسههتردگی

 مهدیریت و  ایهزا   برننمه   هدف بن هن آ ۀ هم هن،  لیرسنخت

 کهنمالً هن  آ  برتا ایزا   برننمو  شمند می تنجن  لمین پنیدتا

 کهناکرد،  سنختنا، مننند سرلمین سیمنا تکمامژا مفنهی  ب 

 ,Marcucci and Jordanتسهت )  وتبست  پمینیی وپیمستگی 

2013.) 

ترین مفنهی  دا تکمامژا سهیمنا سهرلمین    ی ی تل مه 

فرتینهدهن و   بهر  تین تست ک  تاگما سیمنا سرلمین شدیدتً

داک ت هنمال   . گهذتاد   ثیر مهی أخصمصین  تکماهمژی ی ته  

ایزت    ثرترین اوش برتا برننم ؤم، پمینا سنختنا و ومل رد

ایههزا و مههدیریت   داک، برننمهه  ابههرتسههیمنا سههرلمین 

 ,Forman and Godronننشهی تل تمسه   تسهت )   تغییرت  

هنا سیمنا سهرلمین تبهزتاا     (. دا تین اتستن، متریک1986

مفید برتا ب  کناگیرا مفنهی  تکمامژا سیمنا سرلمین دا 

ههن،    کرد  خصمصین  م ننی خنص ا   ایزا و کم ی  برننم 

 نههد ت کههل سههیمنا سههرلمینهههنا   هههن یههن مملتییههک  کههالد

(McGarigal, et al., 2002.) 

برقهرتاا  کننهد و بهن    مهی ی هن سنختنا ات کم   متریکتین 

تم هن    ،تاتهنط میهن  سهنختنا و کهناکرد سهیمنا سهرلمین     

بنهنبرتین تم هن     دهنهد،  مهی ایهزت     سنلا ات به  برننمه    مدل

هههنا   ا سیسههت دایههزا   تقههدتمن  برننمهه  تههأثیربینههی  پههیش

ههن دا    اغ  تهمیهت متریهک    کنند. ب   فرته  می ات تکمامژیک

کرد  خصمصین  سنختناا سیمنا سرلمین، تسهتفند    کم ی

هههنا تکماههمژا تسههت و دا    هههن بیشههتر دا پههووهش   تل آ 

 ;Turner, et al., 2001تنهد )   ایزا کمتر تستفند  شهد    برننم 

Botequilha, et al., 2006.)  

دهد که  تالیهنبی و       نشن  میهنا گذشت  مروا پووهش

هنا سهز شهرا و تستفند  تل اوی رد   ایزا لیرسنخت  برننم 

ایزا شههرا، دا سهنیر     تکمامژا سیمنا سرلمین دا برننم 

، 2012نقنط دنین نیز تنجن  شد  تست. برتا مرهنل، دا سهنل   

ههنا سههز بهر مهنهنا       ایزا لیرسنخت  دا شنو  چین برننم 

فیهنیی تنجهن  شهد  تسهت. دا تیهن      سیست  تطالوهن  جغرت 

مطنا   تبتدت تاگما کلی سیمنا سرلمین بن تستفند  تل مهدل  

تظلیهل و بهن تسهتفند  تل اوش     7مهنتریس  -کریدوا  -ا   

، پیمسههتگی تکمامژیههک  8شههنخص پیمسههتگی تکمامژیههک 

هنا سهز، تالینبی شد  تست. دا تنتهن نیر منهنطق    لیرسنخت

بههرتا حفنظههت و  بههن تالش تکمامژیههک و منههنطق کلیههدا

تنههد و اوشههی بههرتا تدغههن      بنلسههنلا شننسههنیی شههد   

ایهزا کهنابرا لمهین      هنا سهز دا فرتیند برننمه    لیرسنخت
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(. دا مطنا ۀ دیگهرا  Chang, et al., 2012  شد  تست )ئتات

ههنا سههز     دا شنو ، فرتیندهنا فضنیی مرتهط بن لیرسنخت

یهن  دا تثر اشد سری  شهرنشینی براسهی شهد  تسهت. دا ت   

تل سههیمنا سههرلمین  بههرتا شننسههنیی تاگههما  پههووهش 

سهیمنا سهرلمین تسهتفند  و تغییهرت  تاگهما       هنا  متریک

نتهنیج تیهن   . ی شهد  تسهت  هنا سهز کم ه   فضنیی لیرسنخت

تمج  م نهندتاا دا   شنین ک  تغییرت   دهد  نشن  میمطنا   

شهرنشهینی وجهمد    طهی هنا سهز   تاگما فضنیی لیرسنخت

شهرنشهینی   ۀیندهنا تغییر، ه  بن مرحلتتین فر .دتشت  تست

 Cahng, etتند ) و ه  بن تاگما گسترش شهر مطنبقت دتشت 

al., 2012  دا پهههووهش دیگهههرا نیهههز بههه  تالیهههنبی .)

ههنا سههز دا تیهنال  متظهد ، دا مقیهند ملهی         لیرسنخت

بهن   سهز هنا  لیرسنختپردتخت  شد  تست. دا تین پووهش 

سهنلا و    نقشه   9ژیهک اوش تظلیل تاگما فضنیی ممافمام

 لمهننی ۀ فنصل دا لمین پمشش تغییرت  ب  مربمط تطالون 

 تسهتفند   سههز  ههنا   لیرسنخت تالینبی برتا 2001 تن 1992

نیهز   2006(. دا سهنل  Wickham, et al., 2010) تستشد  

بنهدا منهنطق بهنتالش     دا مریلند، بهرتا شننسهنیی و اتهه    

مسهه  ، تکمامژیههک و منههنطق دا خطههر تخریههب ننشههی تل ت

هنا سهز بن اوی رد تکماهمژا سهیمنا سهرلمین      لیرسنخت

 سههز  ههنا   لیرسهنخت تنهد. دا تیهن پهووهش      تالینبی شهد  

 و تکمامژیهک  مختلهف ههنا    شهنخص  تسند بر و شننسنیی

(. Weber, et al., 2006) تنهد   شهد   بندا  اته  تمس   ایسک

هنا سنختنا سهرلمین بهرتا     دا پووهش دیگرا تل شنخص

هنا تکمامژی ی شهرا دا فهمنی س آایزونهن     تالینبی شه  

تستفند  شد  تست. دا تین مطنا ه  بهن تسهتفند  تل تجزیه  و     

و  تجزیه  و تظلیهل مظتهمتا کریهدوا    ، ا  تظلیل مظتمتا 

ههنا    شهه    10پهذیرا  لیست تجزی  و تظلیل سنختنا شه  

سهت. نتهنیج مطنا ه     تکمامژیک دا فمنی س تالینبی شهد  ت 

تکمامژیهک دا فهمنی س به        نشن  دتد  تسهت که  سیسهت    

هههنا   بهسههنلا شههنین  تههمجهی نیههنل دتاد و مفههنهی  شههه  

ایهزا بهرتا بهههمد      تکمامژیک بنیهد دا اتههردههنا برننمه    

 (.Cook, 2002شرتیط ممجمد اظن  شمند )

ههنا مشهنب ، پهووهش      دا تیرت  نیز، تل جمله  پهووهش  

رت  تست ک  دا آ  سنختنا تکمامژیهک تههرت    پریما و دیگ

 سهنختنا  بهناینی  شننسهی  آسهیب  اوش بهن ( تظلیل و 2002)

شد  تست.  شننسنیی یکم  صما  ب تهرت   ممجمد م یمب

هنا سیمنا سهرلمین تسهتفند  و     دا تین پووهش تل متریک

ویو    تقدتمن  تصالحی برتا بههمد فرتیندهنا تکمامژیک، ب 

  شهد  تسهت )پریهما و    ئن آب و همت تاتفرتیندهنا مرتهط ب

(. دا پووهش دیگرا نیز بن تستفند  تل تجزیه   1385دیگرت  

و تظلیل سنختنا سهیمنا سهرلمین و بهن تأکیهد بهر شهه ۀ       

هنا بنقیمنند ، پیشنهندهنیی برتا بههمد کیفیت   مملتییک ا  

  شد  تسهت. نتهنیج تیهن پهووهش     ئلیست شهرا تات مظیط

ههن دا    شمنل تهرت  ب  دایل حضما اوددا دهد ک    نشن  می

دتنه ، تل اظهن     هنا سهز داشهت   یک مملتییک ننهمگن ا  

هزینههۀ بههنلگردتنی، دا توامیههت قههرتا دتاد. جنگلههدتاا دا 

جنمب شهر نیز توامیت ب دا بهرتا بهنلگردتنی مملتییهک    

(. Yavari, et al., 2007هنا سهز و بنل بنقیمنند  تسهت )   ا  

 پنیدتااۀ برننم براسی هدف بنیز، پووهشی ن 1390دا سنل 

 تههرت   سهرلمین  سیمنا مطنا نتیۀ نممن دا هن سهزات ۀ شه 

ۀ مقنیسهه طریههق تل. دا تیههن مطنا هه ، تسههت شههد  تنجههن 

 شهننختی،  بهم   مختلهف  اوی ردههنا  پنیدتاا هنا  شنخص

 ههنا  سههزات  ۀ شه  ایزا  برننم  برتا جدیدا هنا  شنخص

 اهمن  ک  تست شد  گیرا نتیج  پنین  دا وپیشنهند  شهرا

 و تحههدتث و ممجههمد سهههز فضههنهناۀ شههه  تل حفنظههت

 بهین  دتالنهی  تاتههنط  تیجهند  و جدید سهز فضنهنا گسترش

 جم یتهی ۀ شهه   تسهت الیی  پنیهدتاا  پرتکنهد ،  سهز نمتحی

 بنهدا    ورصه  لیسهتگنهی ۀ شه  فضنیی همنهنگی و هن   گمن

 ههنا   سینسهت  تهرین  مهه   تل، نیهز  ههن   سرلمین سیمنا نمین

جلهم ،   د )بهرق بهم  خمتههد  تههرت   سهرلمین  سیمناۀ تمس 

( بههن تسههتفند  تل تصههل 1393(. دا مطنا ههۀ دیگههرا )1390

هنا تکمامژیک منظر دا   ، لیرسنخت11پیمستگی بن تنش نبن 

شهردتاا تهرت  تظلیهل و طرتحهی مظیطهی شهد       2منطقۀ 

تست. هدف تین مطنا   بههمد سهنختنا و تاگمههنا تصهلی    

مژیک منطق  و دا نهنیت تفزتیش سطح کیفیت لنهدگی  تکما
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شهروندت  بمد  تسهت. دا نهنیهت تقهدتمن  تسهترتتویک دا     

هنا شهرا تدوین   چناچمب طرتحی تکمامژیک لیرسنخت

هنا تکمامژیهک منظهر مطهنبق بهن تصهل        و شه ۀ لیرسنخت

 (.1393تند )کمخنیی و مرنما،   مذکما طرتحی شد 

ۀ فضهنا سههز یهن سهیمنا     ههن دا لمینه    تنکنم  پووهش

سرلمین شهرا دا منطقۀ مطنا نتی )تههرت (، بهن تمجه  به      

تنهد، تمهن دا     هن کن نش شد  تاتهنط بن بستر طهی ی ین آامدگی

بنهدا منهنطق شههرا بهن      پووهش حنار تف یک و توامیت

هنا تکمامژیهک و    هن دا لیرسنخت  تمج  ب  مجمموۀ تهنهی

ن کنا بن هدف م رفهی  ومتمل مماد آ  مدنظر بمد  تست. تی

دتا برتا تدوین برننمۀ تسترتتویک و تتخهند    نینلهنا توامیت

تصمیمن  اتههردا تل سما متماین  تنجن  شد  تسهت. اهذت   

دا تیههن پههووهش تاتاههی سهههز و بههنل تظههت ونههمت  کلههی 

هنا سهز، بن تمج  به  خصمصهین  سهنختناا و      لیرسنخت

 بهر  بتهمت   تنهد تهن دا نهنیهت     ترکیب و تملی ، براسی شهد  

هر منطقۀ  ک  تخریهی شد ت وننصر طهی ی و تهمی تسند

شهرتیط   گهرفتن  نظر دا، همچنین تست ممتج  آ  بنشهرا 

، شههرا  سهرلمین ممجمد و اوند تظهمال  سهنختناا دا   

 تمجه   بنیدهنا تقدت  ات دا هر منطق  مشخص کرد.   توامیت

 تل بخشهی  وی دتاند م ین م ن  طهی ی وننصرتین  ک  دتشت

 شننخت. اذت تست مرتهط هن آ  فضنیی تملی  بن هن آ  تالش

 مستلز هنا تقدت    ویو  ت یین توامیت و ب  تصالحی تقدتمن 

و اوند تظهمال  سهنختنا    فضنیی تملی  و ترکیب شننخت

 م هن   به   منهمط  ههن  آ  کناکردت لیرسرلمین شهرا تست، 

 ست.هن آ  حضما

 

 . معرفی منطقۀ مطالعاتی2

 جنمبیۀ دتمن دا، مرب  کیلممتر 730 بر بناغ وس تی بن تهرت 

 دشتی دا تیرت ، مرکزا کمیر شمنایۀ حنشی و تاهرل هنا  کم 

 شهراۀ منطق 22 ب  تهرت وتق  شد  تست.  هممتا نسهت ب 

 حهری   تحتسهنب  بهدو    آ مسهنحت  ک تست  شد  تقسی 

 ب  حری  تین تحتسنب بن و مرب  کیلممتر 613 حدود شهرا

)گههزتاش واهه یت  شههمد  مههی بههناغ مربهه  ترکیلههمم 730

 (.1386مظیطی شهر تهرت ،  لیست

 ات   کنس نی  ش ل ب  تا   منطق فیزیمگرتفی یک دا تهرت 

 دا ههنیی   کهم   شهمنای و اشهت   ۀ اهه  دا بلند هنا  کمهستن  بن

  آ جنمبی قسمت ترین پنیین دا شما)کمیر(  بینبن  و شرق

 مرهل  ههنیی   ویوگهی  تهمت    می کلی طما ب . تست گرفت  قرتا

 مننسهب،  گیهنهی  پمشهش نههمد   بهناش،  کمهمد لیند، تاتفنع

- تههرت   همچم  مننطقی برتا ات بمد  خشک و لیند شیب

 شمنای هنا  فرونشست ترین بزاگ تل و مرکزا فال  دا ک 

 -تسهت  گرفته   قهرتا  بسهت   آبخیزۀ حما صما  ب  فال 

 وشرق  دا جنجرود تصلی اود دوۀ وسیل ب  تهرت  .برشمرد

 ،(دابند) ج فرآبند فصلی اودهنا همرت غرب  دا کرج اود

 به   شهمنل  تل همگهی  که   کن  و داک ،(آبند س ند ) بندآدتا

)چ یدۀ طرح جهنم    دشم  می مشروب، دتاند جرین  جنمب

 تل ثرأمت بیشتر و تا  مدیترتن  تهرت  تقلی (. 1377شهر تهرت ، 

 تیهن  همتا و آب کلی طما ب . تست مرکزا تاهرل تاتفنون 

 تل کمتهر ) که   بنانهدگی  بهن  کمیراۀ نیم شرتیط دتاتا شهر

 (.1373( تست )مخدو ، سنل دا متر میلی 250

 اونهد  دا که   تسهت  بزاگهی  شههر   کال  تهرت  تکنم  ه 

، کهرد   بنیندینی تغییر تنهن ن  تش  طهی ی هنا   مظدود ننبمدا

تست  دتد  قرتا تأثیر تظت نیز ات تطرتفش هنا  مظدود  بل  

ل ومتمهه تههأثیر تظههت  تهههرت(. 1385و دیگههرت ،  پریههما)

(، شننسهی  لمهین و  ههمت  و آب) بلندمهد   طهی ی لتیی ش ل

 ههمتا  و آب تضهند  و هیهداوژئمممافمامژیک ) مهد       مین

 شههرا  به  )تنسهننی(   سری  و مد  کمتن ( و غیر  و فصلی

 کیفیهت  فنقد و شهرا سرلمین سنختنا نظر تل پنیدتاا فنقد

شد  تست.  تهدیل لیست مظیط ومل رد نظر تل سرلندگی و

 هههنا سینسههت تشههدید تهمیههت بههر تههمتای اونههد تیههن

 تل جلهمگیرا  و طهی ی شرتیط تل حفنظت دا کناتن  مظنفظ 

 کریدواهنا گینهی، پمشش) سرلمین سنختنا تخریب اوند

 تأکیهد  آامدگی تفزتیش و...(  و بنل طهی ی فضنهنا و طهی ی

 (.1384نوا هم نا، )مهندسین مش دتاد
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شههد  دا تیههن پههووهش بههرتا تالیههنبی      اوش تسههتفند 

هنا سهز، تسهتفند  تل تجزیه  و تظلیهل سهنختنا       لیرسنخت

تکمامژیک دا مقیهند سهرلمین و دا چهناچمب تسهتدالل     

مهتنی بر تاتهنطن  کهناکرد و سهنختنا یهن فرتینهد و تاگهما      

تهمت  بهدو      مهی ش لی تست. دا مقیند سهرلمین شههرا   

تف یک تب ند لیستی، فیزی ی و تنسننی، شننختی تل سرلمین 

شهرا پیدت کهرد که  بیهن  و تشهریح آ  قنبهل تسهتفند  دا       

ایزا و مدیریت )بر تسند پمشش تاتای و ترکیهب    برننم 

و تملی  آ ( بنشد. دا تیهن پهووهش تل مفهنهی  تصهلی دا     

یههند، تکماههمژا سههیمنا سههرلمین منننههد تنههدتلۀ ا هه ، مق 

شهد  به     ههن و تههدیل    )تیجند فنصل  بهین ا ه    12خرددتنگی

)داجه  یهن میزتنهی تل     13تهر(، پیمسهتگی   هنا کمچک  پناسل

بمد  لیستگن  تل نظر فضنیی یهن تل نظهر    ممتدبمد  و پیمست 

ومل ههردا( و مفههنهی  فضههنیی منننههد مملتییههک سههیمنا   

طما تصل پیمستگی بهن تنشه نبن  تسهتفند      سرلمین و همین

هنا     تست. تین مفنهی  تاتهنط هندسی بر نگهدتاا ا  شد

بزاگ پمشش گینهی طهی هی، حفهظ کریهدواهنا وهری      

تهر و   هنا بهزاگ   اودکنناا، حفظ پیمستگی بن توامیت ا  

هنا نهنهمگن طهی هی دا میهن       حفظ ننهمگنی تل طریق ا  

(. لیهرت  Forman, 1995تر تأکیهد دتانهد )    ینفت  مننطق تمس  

صین  سنختناا خنص، تضمینی بهرتا ومل هرد   تین خصم

ههنا پهووهش     تند. گن  هنا طهی ی بنقیمنند   کنات و مؤثر ا  

 نشن  دتد  شد  تست: 1ب  طما خالص  دا ش ل 

 


مراحلپژوهش.1شکل

 

هکای سکبز    سکازی زیرسکاخت   . شناسایی و نقشکه 1. 3

 شهری

هههنا لمههننی مختلههف دا   تا کهه  دا دوا   تصههنویر مههنهمتا 

هههنا پرکههنابرد دا بسههیناا تل   ، ی ههی تل دتد نههدت دسههترد

ۀ ئه اوند ک  بهن تات  سرلمین ب  شمنا میهنا سیمنا   پووهش

پمشش فضنیی کنمل تل یک منطقۀ وسی ، تم ن  مشهنهد  و  

سنجش خصمصین  بیمفیزی ی و تاگمهنا سیمنا سرلمین 

 ,.Wang, et al., 2009; Groom, et alکننهد )  ات مظقق مهی 

2006; Kennedy, et al., 2009   اذت برتا شننسهنیی شهه ۀ .)

تا اندسهت تسهتفند      نویر منهمتا هنا سهز تل تص  لیرسنخت

ههنا    شد. ب  منظما براسی تغییرت  سهنختناا لیرسهنخت  

 2003هههنا  سهههز، تیههن تصههنویر دا دو تههنایخ ی نههی سههنل
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( تستفند  و نقشهۀ پمشهش   8)اندست  2013( و 7)اندست 

تاتای دا قناب س  طهقهۀ فضهنهنا سههز، فضهنهنا بهنل و      

بنهدا تل اوش    شد  تهی  شهد. بهرتا طهقه     فضنهنا سنخت 

بندا بن اریب کنپهن   حدتکرر تحتمنل تستفند  و صظت طهق 

 و صظت کلی سنجید  شد.

 

 های سبز . ارزیابی زیرساخت2. 3

شننخت کناکردهن و فرتیندهنا مرتهط  برتادا تین پووهش 

لمهن  تل بیهن     طهی ههن   هنا سهز و پمیهنیی آ    بن لیرسنخت

ک    طما من سنختناا سیمنا سرلمین تستفند  شد  تست. ه

حمنیتی شهر  ۀشه  منزاۀ هنا سهز ب   د تل لیرسنختشتشنا  

شمد ک  انمن سهالمت تکمسیسهت  و تنسهن  و      نن  برد  می

خهدمن    ۀبهینه  ۀئه تات. بهرتا  ستکیفیت لندگی دا شهرهن

ههن    ثر، الل  تست تن تین لیرسنختؤتکمامژیک و ومل رد م

ال و تملیه   پنیدتاا بهن  وتل حضما کنفی دا شهر برخمادتا 

مننسهی دتشت  بنشند. اهذت بهن تمجه  به  سه  مهماد مهذکما        

 منزاهۀ  )حضما، پنیدتاا و تملی ( که  دا تیهن پهووهش به     

خدمن   ۀئتاتهنا سهز )تل نظر   م یناهنا تالینبی لیرسنخت

ههنا    تمت  تل متریهک   ، میتند تکمامژیک( دا نظر گرفت  شد 

ههن و    سهنخت ی تیهن لیر سیمنا سرلمین برتا تالینبی کم ه 

ههنیی که  بهن      . متریک(1)جدول  هن بهر  جست سنجش آ 

 :تند، ب  شرح لیرند  د شتمج  ب  تهدتف مذکما، تنتخنب 

CAPمتریههک 
نسهههت )نسهههت مسههنحت هههر ا هه (:  14

مسنحت هر پمشش ین کنابرا خنص دا سیمنا سهرلمین.  

CAP    تطالون  تسنسی دابناۀ ترکیب سهیمنا سهرلمین دا

. تیهن تطالوهن  دا بسهیناا مهمتاد منننهد      گذتاد  تختینا می

ایهزا    تظلیل تغییهرت  کهنابرا یهن پمشهش لمهین، برننمه       

ایزا تسهترتتویک سهیمنا     حفنظت تل مننب  طهی ی ین برننم 

شمد. بنید تمجه  دتشهت که  تیهن       سرلمین ب  کنا گرفت  می

متریک دا خصمص آاتیش و خصمصین  فضنیی مملتییک 

ههن    دهد، اذت بن کمک سنیر متریک  میهن تطالونتی تاتئ  ن  ا  

، کهناتیی مهؤثرترا     مننند میننگین تندتلۀ ا ه  و تهرتک  ا ه    

 خمتهد دتشت. 

MPSمتریک 
 ۀمیننگین تنهدتل )میننگین تندتلۀ هر ا  (: 15

هنا هر پمشش ین کنابرا خنص دا سهیمنا سهرلمین.     ا  

ند  ت هن تجزتا فیزی ی و کناکردا تصلی سیمنا سرلمین  ا  

کننهد. تنهدتلۀ     ک  فرتیندهنا سیمنا سهرلمین ات کنتهرل مهی   

هن بر بسهیناا تل خصمصهین  سهیمنا سهرلمین منننهد        ا  

ههن    تماید توای ، ذخیرۀ ممتد مغذا و ترکیب و تملیه  گمنه   

تمتنهد بهرتا     ههن مهی    گذتاد. اذت میننگین تندتلۀ ا ه    تأثیر می

 د.سنجش کناکردهنا سیمنا سرلمین ب  کنا گرفت  شم

PDمتریک 
بیهننگر ت هدتد   )تهرتک  ا ه (: تهرتک  ا ه      16

ههر  وتحد سطح )دا  یک کنابرا ین پمشش خنصهنا   ا  

تیههن متریههک بههرتا شننسههنیی  . تسههت ( تل منطقهه ه تههنا

اود. دا فرتینهد    فرتیندهنیی منننهد خرددتنگهی به  کهنا مهی     

تهر   ههنا کمچهک    هنا بزاگ پیمست  ب  ا    خرددتنگی، ا  

تمتنهد    او متریک ترتک  ا   می شمند. تلتین  میمنقط  تهدیل 

   دهد. ئتطالونتی دا خصمص تین فرتیند تات

MNNDمتریههک 
تههرین فنصههل  تل  )میههننگین نزدیههک17

هنا ههر پمشهش یهن کهنابرا       ا   ۀمیننگین فنصلهمسنی (: 

همنهمع دا سهیمنا سهرلمین.     ۀتهرین ا ه   خنص تن نزدیک

هنا یهک    برتا شننسنیی تملی  فضنیی ا   MNNDمتریک 

 Botequilha, etکنابرا ین پمشش خنص بسینا مفید تست )

al., 2006.) 

ههن، ترکیهب و     شنین  یندآواا تست ک  ب  کمک متریک

شهمد.   ههن( تالیهنبی مهی     تملی  تنمتع پمشهش تاتاهی )ا ه    

هن هسهتند،    مهین ترکیب ا   PDو  CAPهنیی چم    متریک

تمتننهد    هن، می  بندا و بین  ب  تف یک پهن   ا  پهن تمن دا صم

 ,Botequilha and Ahrenتب ند تملی  ات نیز نشهن  دهنهد )  

2002.) 

هايسبزهايمنتخببرايارزيابیزيرساختمتريک.1جدول

 تملی  پنیدتاا حضما
CAP MPS MNND, PD 



 ...هاي سبز شهري به منظور اصالح تدریجی ارزیابی زیرساخت

 پناه و همکاران مهسا یزدان
619 

ههنا مهذکما بهرتا طهقهن        دا تین پهووهش، متریهک  

فضنهنا سهز و بنل دا هر منطقه  مظنسهه  شهدند و اونهد     

هن )داصهد تغییهرت ( نیهز بهرتا دواۀ د  سهناۀ       تغییرت  آ 

ب  صما  کم ی براسی شد. برتا مظنسههۀ   2013تن  2003

 تستفند  شد.  FRAGSTATSتفزتا  هن تل نر   متریک

 

 . نتایج4

تا اندسهت، نقشهۀ پمشهش      بن تستفند  تل تصهنویر مهنهمتا   

تهیهه  شههد. تصههنویر  2013و  2003تاتاههی دا دو تههنایخ 

تند. پهس    نشن  دتد  شد  3و  2هنا  شد  دا ش ل بندا طهق 

 FRAGSTATSتفزتا  بندا تصنویر، بن تستفند  تل نر   تل طهق 

تنایخ برتا طهقن  سهز و بنل هنا مذکما دا تین دو   متریک

هن ک  گمینا واه یت    مظنسه  شدند. نتنیج مظنسهۀ متریک

ممجمد و اوند تظمال  تاتای سهز و بهنل تههرت  دا دواۀ   

   شد  تست.ئتست، دا لیر تات  لمننی مماد مطنا   

 

 

 

. تحلیل ساختاری وضکع موجکود اراضکی سکبز     1. 4

 (2013تهران )

مننطق وتق  دا شمنل شهر، دا خصمص تاتای سهز تهرت ، 

ههن    تقریهنً تل اظن  تکرر متریک 5و  4، 3، 1خصمصنً مننطق 

ههن( واه یت    هنا سهز، پنیهدتاا و تملیه  آ    )حضما ا  

بهترا نسههت به  سهنیر منهنطق دتشهتند. دا مقنبهل منهنطق        

شهد  تل مرکهز به      و مننطق وتق  17و  10مرکزا خصمصنً 

قرتا دتشهتند. به     سمت شرق و غرب دا وا یت ننمننسهی

هنا سهز دا تین مننطق بسینا پهنیین،    طماا ک  حضما ا  

هن ب  صما  ایزدتن  و بن پنیهدتاا که  بمدنهد. تاتههنط       ا  

هن نیهز بسهینا ننمننسهب      هن پنیین و تملی  آ   نسهی مین  ا  

بمد. دا خصمص فضنهنا سهز تهرت  نیهز ذکهر تیهن ن ته      

ل فضهنهنا سههز دا   ارواا تست ک  بن تین   مسنحت که 

تهرت  تل اظن  وس ت نزدیک ب  تستنندتاد تست، تمن تملی  

داصد کهل فضهنهنا    56بسینا ننمننسهی دتاد، ب  طماا ک  

شمد و دا مقنبهل، منهنطق     مشنهد  می 5تن  1سهز دا مننطق 

 تند. مرکزا بن کمهمد شدید فضنهنا سهز ممتج 


2003پوششاراضیتهراندرسالۀنقش.2شکل
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. تحلیل سکاختاری وضکع موجکود اراضکی بکاز      2. 4

 (2013تهران )

تمت    دا خصمص وا یت تاتای بنل تهرت  ب  طما کلی می

غربهی شههر    گفت ک  دا مننطق وتق  دا اهۀ غربی و جنمب

، شههرتیط 22و خصمصههنً منطقههۀ   21و  19منننههد منههنطق  

هنا بنل بهتر تل سنیر مننطق بمد. دا تین مننطق، حضهما    ا  

دتن  و پنیدتاا نیهز بهنال    هن داشت  هنا بنل، مننسب، ا    ا  

هنا بنل دا تین منهنطق    بمد. بن تین حنل وا یت تملی  ا  

هن کمتر بمد و منهنطق      تر و ت دتد ا نسهت ب  سنیرین پنیین

ههنا بهنل ات     ترا تل ا ه   وتق  دا شمنل شهر تملی  مننسب

هنا بنل دا مننطق مرکهزا    دتات بمدند. دا مقنبل، شرتیط ا  

شهرقی، تل اظهن     دا شهمنل  8و منطقهۀ   17و  10خصمصنً 

ههنا بهنل     تکرر پناتمترهن ننمننسب بمد و حضما پهنیین ا ه   

ههن   و تملی  نسههتنً ننمننسهب دا آ   ایزدتن  بن پنیدتاا تندک 

 خماد.  ب  چش  می

 

بندی تحلیکل تغییکرات در اراضکی سکبز      . جمع3. 4

 (2013تا  2003تهران )

دا تهههرت ، دا دواۀ لمههننی مههماد مطنا هه ، اونههد تغییههرت  

، دا همهۀ منهنطق   CAPهنا تاتای سهز، جز  تمنمی متریک

دا همۀ منهنطق   MNNDو  MPSی سن  بمد. ب  طماا ک  

تا     دا همهۀ منهنطق تفهزتیش شهنین  مالحظه       PDکنهش و 

تهمت  نتیجه  گرفهت بهن کهنهش تنهدتلۀ         دتشت. بننبرتین، می

هنا سهز دا   هن، پنیدتاا ا   شد  آ  هنا سهز و ایزدتن   ا  

دا  MNNDاغه  کهنهش    همۀ مننطق کنهش ینفت  تست. ب 

ههنا    ی مین  ا ه  همۀ مننطق ک  نشن  تل تفزتیش تاتهنط نسه

تمت  تین تغییر ات مرهت تلقهی کهرد، لیهرت بهن       سهز دتاد، نمی

ک  دا همۀ مننطق تفزتیش چشمگیرا  PDتمج  ب  تغییرت  

ههنا سههز     تهمت  نتیجه  گرفهت که  ا ه        دتشت  تسهت، مهی  

هنا ایزدتن  و منقط  تهدیل شهد  تسهت.     دتن  ب  ا   داشت

اغ   ( ب MPS)و کنهش  MNNDو کنهش  PDاذت تفزتیش 

ههن ات به  دنههنل دتشهت       هن، خرددتنگی آ   تفزتیش تملی  ا  

اونهد تغییهرت  دا منهنطق     CAPتست. تنههن دا خصهمص   

، 11، 8، 7، 6، 5، 4، 2منطقه  )  12مختلف متفنو  بمد. دا 

هههنا سهههز   ( تفههزتیش حضههما ا هه  21و  17، 16، 15، 12

( 20و  19، 18، 13، 9، 1اوندا مرهت و دا شهش منطقه  )  

هن اوند تخریهی دتشت  تست. چهنا منطق   کنهش حضما آ 

 ( دتشتند.14و  10، 22، 3نیز تقریهنً اوند ثنبتی )
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بنکدی تحلیکل تغییکرات در اراضکی بکاز       . جمع4. 4

 (2013تا  2003تهران )

 CAPهنا تاتاهی بهنل،      دا خصمص اوند تغییرت  متریک

، ( دا همههۀ منههنطق کههنهش14و  12، 7منطقهه  ) 3جههز دا 

MNND   ( 5دا برخی مننطق کنهش و دا برخهی تفهزتیش ،

اونهههد  22و  20( و دا منطقهههۀ 21و  19، 18، 17، 10، 9

( 21و  10، 9منطقه  )  3نیز جهز دا   PDنسهتنً ثنبتی دتشت. 

ک  ب  میزت  تندکی کنهش ینفت  بمد، دا سنیر مننطق تفزتیش 

نیهز دا همهۀ منهنطق کهنهش      MPSشنین  تمجهی دتشهت.  

تهمت     ههنا بهنل مهی     . بن تمج  ب  اوند تغییرت  ا  ینفت  بمد

هنا بنل تقریهنً اوند منفهی ات دا تکرهر منهنطق      گفت ک  ا  

ههن دا   تنهد. کهنهش حضهما آ      تجرب  کرد  و تخریب شهد  

هن  بیشتر مننطق، خرددتنگی و ب  دنهنل آ  کنهش پنیدتاا آ 

دا همۀ مننطق تل تین دست تغییرت  تست. اونهد تغییهرت    

PD ،MNND  وMPS   نیز همرت  ی دیگر نشن  تل خردشد

هنا بنل دا تهرت  دتاد. همچنین، شهنین  یهندآواا     لیند پهن 

تست ک  کنهش وس ت تاتای بنل دا مننطق وتق  دا غرب 

( نسهت ب  سنیر مننطق، دا تین دواۀ لمننی 22و  21، 9، 5)

 بمد.  قنبل تمج  

 

 یریز  . ارائۀ راهبردهای برنامه5. 4

هن دا خصمص وا یت ممجمد   بن تمج  ب  تجزی  و تظلیل

تمت  ت یهین کهرد     هنا سهز تهرت ، می  و تغییرت  لیرسنخت

 دا ههن  آ تصهالح، مرمهت و بنلسهنلا     ب  مربمط لئمسنک  

 بهرتا  تصهالحی  تقدتمن کدت   و دتشت  بیشترا تهمیت کجن

. دا تیهن اتسهتن   تسهت مطهرح   ههنیی   توامیهت  چ و بن  هن آ 

 ههنا   لیرسهنخت ا بنلسهنل  و تصهالح اتههردهنا لیر برتا 

واا تل   تهرت  و دا صهما  واه یت مطلهمب، بههر      سهز

هن، دا چناچمب تقدتمن  جنم  بهدو  تف یهک مهمادا      آ 

 شمد:  هن و خدمن  تکمامژیک مطرح می  تالش

: هنگنمی ک  سیمنا سرلمین تل تاگمههن  راهبرد حفاظت

کنهد، تسهترتتوا حفهنظتی      پنیدتا حمنیهت مهی  و فرتیندهنا 

شههمد. تیههن تسههترتتوا بههرتا جلههمگیرا تل     پیشههنهند مههی

خرددتنگی سیمنا سرلمین و اسهید  به  آاتیهش فضهنیی     

شهمد. همچنهین،     مطلمب سیمنا سرلمین ب  کنا گرفت  مهی 

هنگنمی ک  طهی ت ممجمد دا مننطق شهرا او به  کهنهش   

مرت  تسترتتوا تدتف ی، برتا تند ه  تم  تست، تین تسترتتوا می

ننپذیر تغییر سیمنا سرلمین مطرح  کنترل فرتیندهنا تجتننب

 (. Ahren, 2002شمد )

دا مننطقی تل تهرت  ک  تاتای سهز و بنل ب  میزت  شنین  

تمجهی و بن پنیدتاا بنال وجمد دتشتند ین تین وننصر طهی ی 

ی بن اوند تخریهی شدیدا ممتج  بمدند، حفنظهت تل تاتاه  

اسهد. بهرتا حفنظهت تل تاتاهی سههز،        ارواا ب  نظر می

(، همچنهین غهرب و   5و  4، 3، 2، 1مننطق وتق  دا شمنل )

( و برتا حفنظت تل تاتاهی  22و  19 18، 15غربی ) جنمب

( دا 22و  21، 5، 2، 1غههرب ) بههنل منههنطق شههمنل و شههمنل

توامیت قرتا دتاند. شنین  یندآواا تست حفنظت تل مننطق 

ب  دایل حضما مننسب تاتای سهز و بهنل و هه     شمنای ه 

بمد  تل نظر  اوند تخریهی وننصر طهی ی و تهمیت بنالدست

 ۀ خدمن  ب  شهر بسینا حنیز تهمیت تست. ئتات

: دا مننطقی ک  وننصر سهیمنا سهرلمین   راهبرد مرمت

هن   تند، مرمت و بنلسنلا آ   دچنا تختالل و خرددتنگی شد 

تمتند بهن تت هن بهر دتنهش       تسترتتوا میشمد. تین   پیشنهند می

ایزا و تکمامژیک، سیمنا سرلمین ات بهههمد بخشهد     برننم 

(Botequilha, et al., 2006.) 

کههنهش حضههما وننصههر طهی ههی، کههنهش پنیههدتاا و  

هن   هنا سهز و بنل، تفزتیش خرددتنگی ا    پیمستگی مین  ا  

ت ک  به   هن تل جمل  تغییرتتی تس و اوند ننمننسب تملی  آ 

تخریب وننصر طهی ی دا سیمنا سرلمین تهرت  منجر شد  

ههن    او دا جهت جهرت  تخریهب تیهن لیرسهنخت    بمد. تلتین

ههن کمهک     تمتند ب  بنلسنلا آ   مرمت تاتای سهز و بنل می

کند. برتا مرمهت تاتاهی سههز منهنطق وتقه  دا شهمنل و       

( و بهرتا مرمهت   20و  18، 16، 13، 9، 3، 1غربهی )  جنمب

غربی  غربی و جنمب تای بنل مننطق وتق  دا شمنل، شمنلتا

 ( دا توامیت قرتا دتاند. 19و  18، 22، 21، 5، 4، 3، 2)

هنا پووهش نشهن  دتد    : ینفت راهبرد توسته )تهاجمی(
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ک  حضما و پنیدتاا تاتای سهز دا برخهی منهنطق بهدو     

اوند تخریهی شدید دا دواۀ لمهننی مهماد مطنا ه ، بسهینا     

پنیین تست. اذت تمس ۀ تاتای سهز دا مننطق وتق  دا مرکز، 

و  17، 14، 13، 12، 11، 10، 8، 7، 6جنمب و شرق تهرت  )

لیست بن تمج  به  خهدمن     ( برتا تاتقنا کیفیت مظیط21

 شمد.   ی طهی ی پیشنهند میتاتا

: هنگنمی ک  سیمنا سرلمین شنمل وننصر راهبرد تدافتی

تمت  تل تین وننصهر    فرد بن کناکردهنا ویو  تست، می  منظصرب 

برتا حمنیت تل فرتینهدهنا تکمامژیهک یهن فرهنگهی سهیمنا      

واا   سرلمین بهر  برد، تمن بنید دا نظر دتشت ک  همرت  بن بهر 

هی ی، برخماد تدتف ی نیز برتا حفظ وا یت تل تین وننصر ط

 (. Ahren, 2002ممجمد، ارواا تست )

دا تهههرت  نیههز دا صههما  واهه یت مننسههب تیههن     

هنا سهز و بهنل،    هن تل اظن  حضما و تملی  ا    لیرسنخت

واا   ههن بههر    تمت  امن حفظ واه یت ممجهمد، تل آ     می

تل تاتاهی  واا   کرد. بن تمج  ب  شرتیط مذکما، بهرتا بههر   

( 22و  15، 5، 4، 3، 2، 1غربی ) سهز، مننطق شمنای و شمنل

واا تل تاتاهی بهنل، منهنطق شهمنای، غهرب و        و برتا بهر 

( واهه یت 19و  18، 22، 21، 5، 4، 2، 1غربههی ) جنههمب

ترا دتاند. دا تین مین  تملی  تاتای سهز و بهنل دا   مننسب

واا تل    غربی تست و بهرتا بههر   مننطق شمنل بهتر تل شمنل

ههن بنیسهتی    غربی، شرتیط تملیه  آ   هن دا غرب و شمنل آ 

 تاتقن ینبد. 

 

 گیری . بحث و نتیجه5

 تهمیههت هههن، آ  جم یههتتفههزتیش  و شهههرهنبههن اشههد  

. ینبد  یم تفزتیش نیز شهرهن دا بنقیمنند  طهی ی هنا لیستگن 

خهدمن  و   ۀوراه  سههب  وننصر طهی ی دا شهرهنحضما 

 شهمد  هنا حمنیتی ب  شهر مهی   طهی ی و تالش ۀکنالهنا پنی

تیهن   ،دا صما  تنقطنع ین تاتهنط غلط شهر بهن طهی هت   ک 

هن دا تختینا شهر قهرتا   هن ین تالش خدمن ، کنالهن، فرصت

لیست شههر به     و م ضال  مختلفی برتا مظیط یرندگ مین

دا تیهن پهووهش خصمصهین  سهنختناا      د.نه آی وجمد می

ین تهرت  تل اظن  تاتئۀ خدمن  وننصر طهی ی سیمنا سرلم

دهنهد    هنا پووهش نشن  می  ینفت تکمامژیک براسی شدند. 

هنا سهز دا تهرت  تملیه     مش ال  تصلی شه ۀ لیرسنخت

هن دا مهنتریس شههرا و    هن، پیمستگی پنیین آ  ننمننسب آ 

هن دا بنفهت شههرا تسهت.     پنیدتاا پنیین و او ب  تفمل آ 

ن  مربمط ب  تیجند تاتههنط میهن    بننبرتین، بخشی تل تصالح

هنا سهز و بنل خمتهد بمد ک  دا تین اتسهتن تسهتفند  تل     ا  

دهنهدۀ    ئه منزاۀ له ش مننب  پنیه  و تات  هن )ب   دا   شه ۀ اود

واا متننسهب    خدمن  تکمامژیک تل تاتفنون ( همرت  بههر  

منهماهنا میننی ک  تل شرق به  غهرب تمتهدتد دتانهد،      تل تپ 

یت تست و ترجمۀ وینی فضنیی و طرح وملیهنتی  حنئز تهم

ههنا    همن  چناچمب نظرا پووهش تست. بن تمج  ب  ینفت 

تمت  گفت ک  دا خصمص تاتای سههز،    پووهش حنار می

تنهههن تفههزتیش مسههنحت فضههنهنا سهههز دا دسههتما کههنا    

ایزت  قرتا دتاد و سنیر خصمصین  سنختناا تاتای   برننم 

هههنا خههرد و کههال  دا     سهههز و بههنل تهههرت  دا مقیههند  

هن نندید  گرفت  شهد  تسهت. همچنهین، فقهدت        ایزا  برننم 

هنا مختلهف    همنهنگی مدیریت و تمس ۀ تاتای دا مقیند

و ب  صما  تلفیقی تاتای سههز و بهنل بهن هه ، به  چشه        

خماد. بنید تمج  دتشت ک  گذشهت  تل مسهئلۀ مسهنحت      می

اه یت  ز تهمیهت تسهت بهتهرین و   ئفضنهنا سهز آنچ  حهن 

ۀ ئه ترکیب و تملی  فضهنهنا سههز و بهنل شههرا بهرتا تات     

لیستی ب  شهر )ب  خصمص برتا تههرت  به     خدمن  مظیط

لیستی آامد  و تنقطهنع دا فرتینهدهنا    سهب وا یت مظیط

هنا سهالمت   تکمامژی ی آ ( تست. همچنین، ی ی تل نشنن 

تکمامژیههک پیمسههتگی بههین فضههنهنا طهی ههی دا سههیمنا  

دهنهدۀ    ئه ل فرتیندهنا تکمامژی ی ک  تاتسرلمین تست ک  ت

کند. بهن تمجه      لیستی ب  شهرند، حمنیت می خدمن  مظیط

ههنا سههز و بهنل، همهرت  کهنهش        بن تفزتیش لیند ت دتد ا  

ههن، به      هن و دا برخی مننطق کنهش مسنحت ا    تندتلۀ ا  

اسد اوند تغییهرت  دا تکرهر منهنطق بهن خردشهد         نظر می

هن   ی، کنهش تاتهنط نسهی و پیمستگی بین ا  هنا طهی   پهن 

 همرت  بمد  تست.
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بنید بن تستفند  تل تصهالح سهنختنا سهیمنا سهرلمین و     

مهتنهی بهر تاتهنطهن  سهنختنا و ومل هرد      نگنهی اتههردا 

تاتهنطهن   ات حهل کهرد.   تخهتالال  شههر    سرلمین شههرا 

ایهزا شههرا همهن       سنختنا و ومل رد سرلمین دا برننم 

د ک  دا تکمامژا مقیند سرلمین نیهز  نکن  مطرح میمهننی ات 

هن م هن  م ینهی دتانهد و      لیرت تین لیرسنختتست، مطرح 

هن منمط به  ترکیهب و تملیه  فضهنیی      تصالح سنختناا آ 

 آنن  تست.

شهد    کرد  اتههردهنا مطهرح  تقدتمن  لیر برتا تجرتیی

 تمتند مماد تمج  قرتا گیرد:  می

گ خصمصنً دا منهنطقی که    هنا بزا  . حفنظت تل ا  1

 21، 19، 18، 9دتن  تست )منهنطق   تاتای سهز و بنل داشت

 18، 16، 15، 5، 4، 3، 2، 1برتا تاتای بنل و منهنطق   22و 

ههنا بهزاگ     برتا تاتای سهز( ب  دایل تهمیهت ا ه    19و 

 ۀ خدمن  تکمامژیک.ئسهز و بنل دا تات

و تاتای بهنل  هن   اوهن، بزاگرت   . تستفند  تل حنشیۀ پیند 2

ههنا دواتهی بهرتا تمسه   و تفهزتیش پیمسهتگی         سنختمن 

فضنهنا سهز، خصمصنً دا مننطقی ک  فضهنا کهنفی بهرتا    

تمس ۀ تاتای سههز ندتانهد )منننهد منهنطق وتقه  دا مرکهز       

 تهرت (.

واا پنیدتا تل   . مظنسه  و تومنل ظرفیت برد برتا بهر 3

، خصمصهنً  ههن  تاتای سهز و بنل و جلمگیرا تل تخریهب آ  

 تند. برتا مننطقی ک  بن تفزتیش فشنا جم یت ممتج 

کهناا بهن تمجه  به       ههن بهرتا جنگهل     . تستفند  تل تپ 4

هن دا خصمص   هنا ومل ردا و نقش تسترتتویک آ  تالش

هههن بههرتا  تههرین م ههن  هههن جههزو مننسههب  هههن. تپهه   اوددا 

آینهد و دا صهما  تیجهند      کناا شهرا ب  شمنا مهی  جنگل

تمتنند منشأ خدمن  بیشمناا   هن، می ا اوا آ جنگل شهر

 لیست شهرا بنشند. برتا مظیط

هههنا مختلههف مشههناکتی منننههد   . تسههتفند  تل سینسههت5

ههنا    بردتاا ین تنهمتع دیگهر حمنیهت    مشناکت حقمق بهر 

بهرتا تطمینهن     18شهردتاا مننند وتگذتاا بخشی تل حقمق

 تل حفظ بنغن  و تاتای سهز و بنل وسی . 

سههتقرتا یههک نظههن  پههنیش و کنتههرل تل سههما      . ت6

ایههزت ، مههدیرت  و مسههئمال  بههرتا پههنیش تغییههرت    برننمهه 

سنختناا سیمنا سرلمین و نظنا  و پنیش مظهیط بهرتا   

 هن و نناسنیی تقدتمن  تصالحی.  شننسنیی ا ف

 

 ها یادداشت
1. Green infrastructure 

2. Life support system 

3. Regulating services 

4. Supporting services 

5. Provisioning services 

6. Cultural services 

7. Patch-Corridor-Matrix Model 

8. Ecological Connectivity Index 

9. Morphological Spatial Pattern Analysis 

10. Viability 

11. AWOP: Aggregate With-Outliers Principles 

12. Fragmentation 

13. Connectivity 

14. CAP: Class Area Proportion 

15. MPS: Mean Patch Size 

16. PD: Patch Density 

17. MNND: Mean Nearest Neighbor Distance  

18. Partial Transfer of the Rights 

 

 

 منابع

، دو فصهلننمۀ  «ههن  شننختی شه ۀ سههزات   هنا ومل رد بم   بر تسند شنخصتغییر سیمنا سرلمین تهرت  . »1390جلم ، ش.  برق

 .144 -125صص  26، سنل نه ، شمناۀ مدیریت شهرا

تظلیل سنختنا تکمامژیک سیمنا سرلمین شههر تههرت  بهرتا تهدوین     . »1385پریما، پ.، ینواا، ت.ا.، فریندا، ش.، ستمد ، ت. 

 .56 -45، صص 51شننسی، سنل سی و پنج ، شمناۀ  ، مظیط«لیست اته ناهنا تاتقنا کیفیت مظیط

 . چ یدۀ طرح جنم  تهرت . 1377ایزا شهرا.   شرکت پردتلش و برننم 

هنا تکمامژیک منظهر شههرا بهن تسهتفند  تل تصهل پیمسهتگی بهن          طرتحی مظیطی لیرسنخت. »1392کمخنیی، ط.، مرنما،  .ا. 



 
 1394 پاییز    3شمارة     41 دورة 

624 

شننسهی، سهنل     ، مظهیط «شهردتاا تهرت ( 2را )مطنا ۀ ممادا: منطقۀ ( ب  منظما تاتقنا کیفیت لندگی شهAWOPتنش نبن  )

 .572 -559، صص 3چهل ، شمناۀ 

، چهنپ تول، تنتشهنات  تدتاۀ کهل حفنظهت     لیسهت شههر تههرت     براسی و شننخت تثرت  تمس   بر مظهیط . 1373مخدو ،  . 

 لیست تستن  تهرت . مظیط

 (.SoEلیست شهر تهرت  ) . گزتاش وا یت مظیط1390م نونت پووهشی و فننواا دتنشگن  شهید بهشتی. 

 لیست(. آبند )بخش مطنا ن  مظیط . طرح سنمنندهی تاتای وهند1384مهندسین مشنوا هم نا. 

Ahren, J. F. 2002. Greenways as strategic landscape planning: theory and applications. Wageningen, the 
Netherlands: Wageningen University, Doctoral thesis. 

Alberti, M., and Marzluff, J. M. 2004. Ecological resilience in urban ecosystems: Linking urban patterns to 
human and ecological functions. Urban Ecosystem, 7: pp. 241-265. 

Bierwagen, B. G. 2007. Connectivity in urbanizing landscapes: The importance of habitat configuration, urban 
area size, and dispersal. Urban Ecosystem, 10: pp. 29 - 42. 

Botequilha, A., and Ahren, J. F. 2002. Applying landscape ecological concepts and metrics in sustainable 
landscape planning. Landscape and Urban Planning, 59: pp. 65 -93. 

Botequilha, A., Miller, J., Ahren, J. F., and McGarigal, K. 2006. Measuring landscape. Island Press. 

Chang, Q., Li, S., Wang, Y., Wu, J., and Xie, M. 2012. Spatial process of green infrastructure changes associated 
with rapid urbanization in Shenzhen, China. Chinese Geographical Science, 23: pp. 113-128. 

Chang, Q., Li, X., Huang, X., and Wu, J. 2012. A GIS-based green infrastructure planning for sustainable urban 
land use and spatial development. Procedia Environmental Sciences, 12: pp. 491-498. 
Cook, E. A. 2002. Landscape structure indices for assessing urban ecological networks. Landscape and Urban 
Planning, 58: pp. 269-280. 
Cui, L., and Shi, J. 2012. Urbanization and it’s environmental effects in Shanghai, China. Urban Climate, 2:  
pp. 1-15. 

Forman, R.T. T. 1995. Land mosaics: the ecology of landscape and regions. Cambridge University Press. 

Forman, R. T. T., and Godron, M. 1986. Landscape ecology. John Wiley and Sons.  
Groom, G., Mücher, C. A., Ihse, M., and Wrbka, T. 2006. Remote sensing in landscape ecology: experiences and 
perspectives in a European context. Landscape Ecology, 21: pp. 391-408. 
Kattel, G. R., Elkadi, H., and Meikle, H. 2013. Developing a complementary framework for urban ecology. 
Urban Forestry and Urban Greening, 12 (4): pp. 498-508 

Kennedy, R. E., Townsend, P. A., Gross, J. E., Cohen, W. B., Bolstad, P., Wang, Y., and Adams, P. 2009. 
Remote sensing change detection tools for natural resource managers: Understanding concepts and tradeoffs in 
the design in landscape monitoring projects. Remote Sensing of Environment, 113: pp. 1382-1396. 

Lyke, C., Mapendembe, A., Brown, C., Walpole, M., and Winn, J. 2012. Indicators from the global and sub-
global Millennium Ecosystem Assessments: an analysis and next steps. Ecological Indicators, 17: pp. 77-87 

Marcucci, D. J., and Jordan, L. M. 2013. Benefits and challenges of linking green infrastructure and highway 
planning in the United States. Environmental Management, 51: pp. 182 - 197. 

McGarigal, K., Cushman, S. A., and Neel, M. C. 2002. FRAGSTATS: Spatial Pattern Analysis Program for 
Categorical Maps, Computer Software Program Produced by the Authors at University of Massachusetts, 
Amherst. Available at: http://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/fragstats.html. 
M'Ikiugu, M. M., QianNa, W., and Kinoshita, I. 2012. Green infrastructure gauge: A tool for evaluating green 
infrastructure inclusion in existing and future urban areas. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 68:  
pp. 815 - 825. 

Turner, M. G., Gardner, R. H., and O'Neil, R. V. 2001. Landscape ecology in theory and practice, pattern and 



 ...هاي سبز شهري به منظور اصالح تدریجی ارزیابی زیرساخت

 پناه و همکاران مهسا یزدان
625 

process. springer Science. 

Wang, W., Mitchell, B. R., Nugranad-Marzilli, J., Bonynge, G., Zhou, Y., and Shriver, G. 2009. Remote sensing 

of land-cover change and landscape context of the National Parks: A case study of the Northeast Temperate 

Network. Remote Sensing of Environment, 113: pp. 1453-1461. 

Weber, T., Sloan, A., and Wolf, J. 2006. Maryland's Green Infrastructure Assessment: Development of a 

comprehensive approach to land conservation. Landscape and Urban Planning, 77: pp. 94-110. 

Wickham, J. D., Riitters, K., Wade, T. G., and Vogt, T. 2010. A national assessment of green infrastructure and 

change for the conterminous United States using morphological image processing. Landscape and Urban 

Planning, 94: pp. 186-195. 
Yavari, A. R., Sotoudeh, A., and Parivar, P. 2007. Urban environmental quality and landscape structure in arid 

mountain environment. International Journal of Environmental Research, 1(4): pp. 325 – 340. 

 

 


