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چكیده

اي در شرایط محيطي و اکولوژیكي شهرها شده است  افزایش  هاي عمده دگرگونيهاي اخير باعث ایجاد  توسعة فيزیكي شهرها در دهه
هداي شدهري    ها از عوامل اصلي در تغيير کيفيت و پایداري شرایط اکولوژیكي در محيط مهاجر ، تغيير کاربري اراضي و شيو  آلودگي

هدا، ارزیدابي    يشنهاد شده اسدت  یكدي از ایدن روش   هاي ارزیابي مختلفي پ رساندن این امر در محيط شهري روش حداقل است  براي به
کيفيت شرایط اکولوژیكي شهري با تكيه بر دانش سيماي سرزمين است  هدف از این مطالعه ارزیابي کيفيت اکولوژیكي فضاهاي سبز 

 8اي لندسدت   رهبندي آن است  در این مطالعه، براي تهية نقشة فضاي سبز شهر مشدهد از تصداویر مداهوا    مناطق شهري مشهد و رتبه
هداي کم دي و کيفدي و     ( استفاده شده است  مدل ارزیابي کيفيت بدر اسداس شداخص   1390و نقشة کاربري اراضي مشهد   2014سال 

 ,NP, CA, PLAND, LPI, LSI شده در این تحقيق عبار  است از هاي استفاده هاي سيماي سرزمين است  متریک مبتني بر متریک

MESH, DIVITION, TE, ED, SHDI  و از ابزارGIS 10.3  وFRAGSTAT 4.3    در این تحقيق  استفاده شد  نتدایآ حاصدل از
تدرین کيفيدت    مشدهد ندامطلوب   12داراي بهترین کيفيت اکولوژیكي است و در نقطة مقابل منطقة  5منطقة  نشان داد که این تحقيق

 اکولوژیكي را داراست    

 واژهکلید

 اکولوژیكي، فضاي سبز، مناطق شهري مشهد بندي، کيفيت  تاپسيس، رتبه

 

 . سرآغاز1

رتعة معیترو   گستیش شهینشتنی هعیاه با افزاعش رشد بی

دشرواری   زعسو سبب اعجراد شریاعط   های محتط ت آلودگی

سغتتریات گسرتیده در    بیای فضای زندگی انسان شده اسو.

شهیها، مومب سبدعل فضاهای سبز شهیی به سطوح بتنری  

شود فه اعن امی در فشورهای مهان  یشن ت نتواناپذعی می

اعجراد فضرای    (.Shi, 2002: 18سیی دارد   سو  نعود مدی

سیشردن انسران    ها در سیاسی شهی باعث نزدع  سبز ت پارك

 Email: hsoltanifard@gmail.com سئول:م نوعسنده *

در گریته   پرور فید ت دفتی زهیا قلت ری دفتی هادی سلطانیارشد مهیی استادی اسو فه به راهنعاعی فارشناسی ةنامپاعان  نتاعجبخشی از  ة ااضیمقال. 1
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هرای صروسی، آلرودگی هروا،      ه طبتیو ت فراهش آلرودگی  ب

زعستی ت فاهش فشارهای رتای ت رتانری ت   آلودگی محتط

در  ،امریتزه  (.1374شود  مجنونتان،  ها می مسعی در انسان

ای  طور فزاعنرده  درتن شهیها عناصی با ارزش افولويعكی به

شر  در چنرتن شریاعطی تمرود      بیاسو. در اال فاهش 

 پیعرور ت هعكراران،    بتنری اسرو   پرتش  قابل ها انوا  آلودگی

1388 .) 

افولويی ستعای سیزمتن به شهی ت رابطة برتن شرهی ت   

نگرید.   هرا مری   ای از افوستسرتم  صرورت مجعوعره   محتط به

های پوشش گتراهی   سوان لكه سایتار افولويعكی شهی را می

فاشرو   ماندذ منگلی ت میسیی( ت دسو طبتیی  اراضی باقی

 بوسررتان( درتن شررهیی ت فیاشررهیی  فشرراترزی، برراغ ت 

هرا،   بمهرا، سرا   هعیاه ساعی مظاهی طبتیری ماننرد درعاچره    به

بری   تهالهای گتاهی آن دانسرو فره عر    پوشش ها ت رتدیانه

ثیی در ؤنقش م شنایتی، بو عندها ت یدمات افیاز پشتتبانی 

فرریدن محلرری برریای گررذران اتقررات فیاغررو ت      همافرری

د. اگیچره اترظ   دارععلكیدهای امتعاعی سافنان شرهیها  

های مردعیعو   سیعن سیفصل عناصی افولويعكی عكی از مهم

محتطی ت افولويعكی در شرهیهای فنرونی اسرو، سوسریة     

رعرزی آن نترز عكری از     سایتار افولويعكی ت نحروذ بینامره  

مباالی اسو فه در ع  دهة ایتی به آن سومه شرده اسرو   

 Leitão & Ahern, 2002 .) 

سرریعن عناصرری در  مهررمفضراهای سرربز شررهیی عكرری از  

رتد فره اثیبخشری آن    شعار مری  سایتار افولويعكی شهی به

تابسته به اضور اعن عناصری ت نحروذ چتردمان آن اسرو.     

بییالف دعدگاه راعج فه سیداد ت مسرااو فضراهای سربز    

شرعار   رعرزی شرهیی بره    های مهم در بینامه عكی از شایص

ت  رتد، در تاقیترو، فنرار هرم قیارگریفتن اعرن عناصری       می

سوزع  فضاعی آن عكی از مواردی اسرو فره بری فتتترو ت     

فاراعی اعن عناصی س ثتیگذار اسو. اعرن تعهگری بری مبنرای     

فتتتو افولويعكی فضاهای سبز استوار اسو ت بی یردمات  

(. Breuste et al., 2013ت فاراعی آن نتز سحرو سر ثتی دارد    

بنررابیاعن، شررایص فتتتررو افولررويعكی متضررعن فرراراعی  

افوستستم اسرو. از دعردگاه افولرويعكی، در ارال ااضری      

های مؤثی در ارسقای محتط ت  متهو  فتتتو عكی از شایص

بهبرود فتتترو فضراهای سربز      ت رعرزی، اتاظرو   در بینامه

  (.Buyantuyev et al., 2012شهیی مؤثی اسو  

شهیهای اعیان اسرو   سیعن فالن شهی مشهد عكی از مهم

دلتل ماعگاه مهم امتعاعی، مذهبی ت اقتصادی نتازمند  فه به

های مدات  فتتتو شهیی اسرو. معیترو در ارال     ارزعابی

شدن زائیانی فه در طول سرال بره اعرن شرهی      رشد ت اضافه

های محتطری ت نرزتل    شوند، سبب افزاعش آلودگی تارد می

محتط شهیی مشهد شده اسو. اعن امی به نوبة یود  فتتتو

آتر  رعرزی محتطری ت سحقرق آن را الرزا      لزت  ارسقای بینامه

سایته اسو. با سومه به نقش افولرويعكی فضراهای سربز،    

رعزی ت مدعیعو محتطی شرهی   اهعتو اعن عناصی در بینامه

رغم سوسیة فضاهای سربز ت   مشهد اهعتو بستار دارد. علی

نة اعن فاربیی در سالتان ایتری، پیسرش اصرلی    افزاعش سیا

اعن سحقتق اعن اسو فه آعا فضای سربز اعجادشرده فتتترو    

مطلوبی دارد؟ ت آعا مناطق شهی مشهد از فضراهای سربز برا    

 فتتتو افولويعكی مطلوب بییوردار اسو؟ 

در اعن سحقتق، ارزعابی فتتتو افولويعكی فضاهای سبز 

در اعرن   مطالیه اسرو.  سیعن اهداف شهی مشهد عكی از مهم

بنردی فتتترو افولرويعكی فضرای      مطالیه به ارزعابی ت رسبه

اعم ت  سبز مناطق مشهد با استتاده از رتش ساپستا پیدایته

تضرریتو افولررويعكی منرراطق مشررهد را سحلتررل ت بیرسرری 

اعم. با فع  اعن رتش، مناطق برا فتتترو افولرويعكی     فیده

و بهبرود  شرود ت راهكارهراعی در مهر    پاعتن مشخص مری 

 شود. شیاعط افولويعكی مناطق شهیی ارائه می

 

 . مفهو  کيفيت در محيط شهري2

« تضریی »ت « االو»، «چگونگی»فتتتو در لغو به مینای 

(. 1394اسو فه در چترزی ااصرل شرده باشرد  دهخردا،      

بنابیاعن، دملو بی چگونگی ت ماهتو چتزی دارد  فیهنرگ  

ر فلری بره مینرای    طرو  (. تايذ فتتتو به1393فارسی میتن، 

های فعيی ت فتتی هی پدعده عا شی  عا هی  دادن تعهگی نشان
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موضو  مورد بیرسی دعگی اسرو. بیرسری بحرث فتتترو     

گتید؛ ملرل، بیرسری    طتف تستیی از موضوعات را دربیمی

فتتتررو تسرراعل اتلتررة زنرردگی، عررا فتتتررو نحرروذ زنرردگی 

هرا. از معلره    ها، عا بیرسی فتتتو محرتط زنردگی آن   انسان

شرود بحرث    موضوعات مهم فه در سطح فالن بیرسی مری 

اسرو. سحقتقرات در زمتنرة    « فتتتو محتط زندگی انسران »

فتتتررو در محررتط شررهیی، نخسررو از فتتتررو مسرركن ت  

سرردرعج در  رضرراعو از محررتط سرركونو شرریت ، ت برره    

 فار گیفته شد.  سی به های تست  مقتاس

در بستاری از متون نظریی مریسبط، سیرارعف متیردد ت     

وعی از متهررو  فتتتررو محتطرری تمررود دارد. عكرری از متنرر

سروان ارائره فرید     پیفاربیدسیعن سیارعتی در اعرن زمتنره مری   

عبارت اسرو از: فتتترو محرتط ناشری از فتتترو عناصری       

دهندذ ع  منطقه، اما چتزی بتشتی از مجعو  عناصی  سشكتل

طور سعا  ت فعال اسو.  اسو. فتتتو محتط ادراك مكان به

هرا،   هنده  طبتیو، فضرای براز، زعیسرایو   د عناصی سشكتل

شرده، امكانرات ت منراب  طبتیری( هری فردا         محتط سرایته 

 ,RMB هرای یراص یرود ت فتتترو نسربی دارد       تعهگی

. با تمود سیارعف زعادی فره سرا فنرون ارائره شرده      (2000

اسو، هنوز هرم فقردان سییعتری مرام  ت دقترق از متهرو        

عكن اسو در شود. اعن موضو  م فتتتو محتط ااساس می

پوشانی اعرن متهرو  برا متراهتم مربهم ت       نتتجة ارسباط عا هم

پت تدذ دعگی هم چون فتتترو زنردگی، قابلترو زنردگی ت     

 1مرردتل  .(van Kamp et al., 2003 پاعررداری باشررد 

هرای شرهیی ارائره     سیارعف مختلرف فتتترو را در محرتط   

 فند.   می

 

پردازان.تعریفکیفیتمحیطازدیدگاهنظریه3جدول

 سییعف فتتتو محتط محقق

Lansing  تMarans  1969 )  هعریاه   هاعی بره  شایصمحتطی با فتتتو بام اسی از رفاه ت رضاعو را بیای افیاد از طیعق

 دارد فه معكن اسو فتزعكی، امتعاعی تعا نعادعن باشد.

Porteous  1971) هاعی اسو  فتتتو محتطی موضوعی پت تده ت دربیدارندذ ادراك انتزاعی، طیز سلقی ت ارزش

 ها ت افیاد متتاتت اسو. فه در بتن گیته

Campell   های عتنی ت انتزاعی سركونو   اسو از نعاعش عددی شایصفتتتو محتط سكونتی عبارت  ( 1976ت هعكاران

آعد فه شیاعط فیلی یانه را  دسو می آل از عددی به ای اعده فه از ستیعق عددی اهعتو یانه

 دهد. نعاعش می

RMB  2000) دهندذ ع  منطقه اما چترزی بتشرتی از مجعرو      فتتتو محتط ناشی از فتتتو عناصی سشكتل

دهنرده   طور سعا  ت فعال اسرو. عناصری سشركتل    دراك مكان بهعناصی اسو؛ فتتتو محتط ا

شده، امكانرات ت منراب  طبتیری( هری فردا        ها، محتط سایته  طبتیو، فضای باز، زعیسایو

 های یاص یود ت فتتتو نسبی دارد. تعهگی

های اصلی ماننرد   فتتتوسی  فتتتو زندگی( هعانند  فتتتو محتط بخش اصلی متهومی تست  ( 2002پذعیی   فارگاه زعسو

 شود. های هع ون رااتی ت مذابتو سییعف می سالمتی ت امنتو در سیفتب با منبه

  1389م یذ: رفتیتان ت هعكاران،  
 

طور فلی، رتعكیدهای نظیی در یصوص فتتتو در  به

های شهیی مت ثی از رابطرة انسران ت محرتط پتیامرون      محتط

( رابطة انسان ت محرتط در چهرار   1381اسو. از نظی لنگ  

 شود:  بندی می شكل زعی دسته

      رتعكید ایتتاری. محتط هرتد سر ثتیی بری رفترار

  انسان ندارد.

 نندذ رفتار انسران  ف گیا. محتط س متن رتعكید امكان

 ت فعی بتشتی از آن اسو.
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 قطیترو، نظرا  تقرو      گیا. به عد  رتعكید ااتعال

رفتارهای انسان، ت محتط ععرل طیااران میتقرد    

فند فه اسراس رفترار انسران     اسو تلی فیض می

 متغتی اسو.

 ای از نظیعة سكامل اس فره   رتعكید مبیی. شایه

 اند.د فنندذ اصلی رفتار انسان می محتط را سیتتن

سی، اشركال مختلرف رابطره متران انسران ت       به بتان ساده

دهد. اعن امی در  های متناظی با آن را شكل می محتط، فتتتو

ها ت راهبیدهای فرالن محتطری    عافته، ستاسو موام  سوسیه

منظور  ( نتز بهPacione  2005دهد. با اعن اال،  را شكل می

از آن، سشیعح آثار محتط شهیی بری سرافنان ت درك مرام     

رابطررة انسرران ت محررتط را در پررنج رتعكررید نظرریی شررامل 

فیهنگری، رتعكرید    رتعكید افولويی انسانی، رتعكید ییده

ظیفتو محتطی، رتعكید مبری رفتراری ت رتعكرید محرتط     

فند. بنابیاعن، متناسب با هی رتعكید  بندی می رفتاری سقستم

های محتطری هری مامیره     سوان انتظار داشو فه ستاسو می

های غالب محتطی با سومه به شیاعط  تت باشد. ستاسومتتا

غالب اقتصادی، امتعاعی ت محتطی مناطق متتراتت اسرو.   

سوان متهو  فتتتو محتط سركونو   بی اساس اعن دعدگاه می

میاسبی چنرد شایصره مییفری     صورت متهومی سلسله را به

فید. به اعن مینا فه فتتتو محتط در هی مقتاس فضراعی برا   

هرا   شرود ت اعرن شرایص    فیعی سیترتن مری  چندعن تعهگی 

هرای دعگریی سقسرتم     پذعیی بره شرایص   منظور سنجش به

  (.van Poll, 1997:11  شود  می

 

 کيفيت اکولوژيکی و محيط شهري. 3

فضرراهای سرربز شررهیی بخشرری زنررده ت متررانی سررایتار    

مورفولويعكی ت عامل اصلی سوازن افولويعكی شهیهاسرو  

شهیها دارد. بنابیاعن، شنایو ت ت نقشی بنتادی در پاعداری 

ارزعابی الگوهای پیافنش فضاهای سربز شرهیی در عیصرة    

گتیی به سوی شهی پاعدار ت  رعزی ت طیاای با مهو بینامه

منزلة بخشی ارگانت  از سریزمتن، موضرو     نگاه به شهی به

هرای   (. دراال ااضی، رتش1387ستتد،  مهعی اسو  یان

لويعكی تمود دارد. عكری  مختلتی بیای ارزعابی فتتتو افو

های مدعدی فه امیتزه به آن سومره شرده اسرو،     از رتش

بحث ستعای سیزمتن ت میتارهای آن بیای فع  به فیاعند 

 ارزعررابی فتتتررو محررتط شررهیی اسررو. سررتعای سرریزمتن

 هرای  رتش ت اصرول  سرازی  عكپارچه موضوعی اسو فه به

 ن،بری اعر   عرالته  .پریدازد  می مغیافتا ت اقتصاد زعسو، محتط

فتتتو فضای سربز برا اسرتتاده از مبحرث سرتعای       ارزعابی

 شرهیی  سوسریة  ت رعرزی  بینامه فیاعند سیزمتن باعث بهبود

 (. Buyantuyev et al., 2012شود   می

از دعدگاه افولويعكی ستعای سریزمتن، انروا  مختلرف    

های فضای سبز از نظی فتتترو از عكردعگی متعراعز     فاربیی

تو افولويعكی اتی بری فتتترو   شود. اعن ستاتت در فتت می

(. از Hunter & Luck, 2015امتعاعی نتز اثیگرذار اسرو    

( نخسرتتن  1985ت هعكراران    Parasuramanنظی سارعخی، 

فسانی بودند فه با استتاده از متهو  گشتالو، متهو  فتتتو 

را سطحی از عیضة یدمات در ستسرتعی طبتیری سییعرف    

 Manningبیردها  (. Barker & Crompton, 2000فیدنرد   

( از متهررو  سررطح یرردمات در سییعررف فتتتررو    1986 

گیدشررگیی ت افوسورعسررم برریای گیتهرری از گیدشررگیان  

 (. Mackay & Crompton, 1990استتاده فید  

هررای ایترری، اعررن رتعكررید بررا درنظیگرریفتن    در دهرره

فافتورهای طبتیی، امتعاعی، الزامات طیاای ت یردمات ت  

ی در نظری گیفتره شرده    نگهداری بیای فضاهی سربز شرهی  

اسو. در اعرن مطالیرات، رتعكیدهرا ععومراً بره دت دسرتة       

رتعكیدهای امتعاعی ت افولويعكی سقستم ت بری اسراس آن   

فتتتو ععلكید فضاهای سبز بی پاعة یردمات امتعراعی ت   

 .(Uy & Nakagoshi, 2008افولويعكی ارزعابی شده اسو  

 هردف  در اعن متان رتعكید افولويی سرتعای سریزمتن برا   

 بررالقوذ الگرروی سررتعای سرریزمتن فیاعنرردهای    ارزعررابی

 فنرد  بتنری مری   را سشریعح ت آثرار آن را پرتش    زعستی محتط

 Leitão & Ahern, 2002 .) 

طور فه اشاره فیدعم، فضاهای سبز شرهیی عامرل    هعان

اصررلی فتتتررو افولررويعكی در محررتط شررهیی اسررو.     
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 ت شركل  اندازه، قبتل از میبوط به فضاهای سبز های تعهگی

 سوابر   سییعرف  در مهعری  نقش فضاهای سبز شهیی سوزع 

 ,Gilbert  سررتعای سرریزمتن یررود دارد ت زعسررتی محررتط

 فننرردذ فتتتررو  معكررن اسررو بترران  عوامررل (. اعررن1989

 مختلرف،  هرای  منبره  از فضاهای سبز شرهیی  زعستی محتط

 ت بصریی  ت اهنری  سرالمو  فتزعكری،  زعسرتی،  سنو  مانند

های ایتری،   (. در دههHarper et al., 2005  آن باشد مزاعای

 ستعای سیزمتن سایتار از انسان اعن فیاعند به درك متقابل

افولرويعكی   فتتتو تاسطة آن رابطه با منجی شده اسو ت به

نعاعی از عوامل س ثتیگذار  1اسو. در شكل  نتز سوسیه عافته

 در سیتتن فتتتو ستعای سیزمتن نشان داده شده اسو.

 


(Terry, 2001) ثیرگذاربرکیفیتسیمایسرزمینأ.پارامترهایت1شکل

 

بری   هرای شرهیی   متزان فضاهای سبز در محرتط اگیچه 

 از دعدگاه ستعای سیزمتن ،پاعداری محتطی اثی مستقتم دارد

ت فضاهای سربز در  ات ت اسصامچگونگی پیافنش ت ارسباط

 مناطق مختلف شهی ت ارسباط شهی با طبتیرو یرار  از آن  

بری   عرالته  ،اعن موارد در فتتتو اعن عناصی س ثتیگذار اسو.

فضراهای سربز س ثتیگرذار     ععلكرید ، بری  سایتاری پاعداری

انسررجا  فضرراعی، بهبررود شرریاعط  برری آن، برری اسررو. عررالته

شرهیی ت افرزاعش    ارسقرای فتتترو زنردگی   ، اقلتعی زعسو

اعرداری افولرويعكی   اسرو. پ پذعیی شهیها اثیگرذار   زعسو

 سرتعای سریزمتن  فتتتو افولويی  یمینای اتظ ت ارسقا به

سرتتد،   دارد  یران پاعردار   ةسوسری اسو ت رابطة متقابلی برا  

هررای ایتری، ارزعررابی ت بیرسرری فتتتررو   طری دهرره  .(1387

افولويعكی فضاهای سبز در مهان پتشیفو داشته اسرو ت  

برره سرریعو در اررال گسررتیش اسررو. در اعررن مطالیررات  

ها ت فضراهای   متغتیهای مختلتی بیای ارزعابی فتتتو پارك

 (. 2سبز در نظی گیفته شده اسو  مدتل 

 

درمطالعاتمختلفی.ارزیابیکیفیتاکولوژیک2جدول

 فشور منب  ت سال ردعف
 بندی طبقه

 مكانی

نو  

 پهتهش

ها ت فضاهای  پارك فتتتو گتیی اندازه بیای میبوط متغتیهای

 سبز

1 
CABE Space 

 انگلستان (2003 

پارك ت 

فضای 

 ععومی

 نظیی

سبز زعسو زعبا، پوشش یوب فضای  فافتورهای طبتیی: محتط

 ت دریتان، منطقة طبتیی، هوای مطبو ، ساعه، اتات تاش

فافتورهای امتعاعی: مكانی بیای فودفان، محلی بیای 

 رتعدادهای امتعاعی ت ستیعحی

2 
CABE Space 

 نظیی فضای سبز انگلستان (2005 

سازگاری،  طیاای محتط: ستاتت ت طبتیو، دستیسی آسان،

 سنو  زعستی مناسب

پاعداری، ثبات، اتظ امنتو از طیعق  دهی: سیتعانگهداری ت 

 اصارفشی
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درمطالعاتمختلفی.ارزیابیکیفیتاکولوژیک2جدولادامة

 فشور منب  ت سال ردعف
 بندی طبقه

 مكانی

نو  

 پهتهش

ها ت فضاهای  پارك فتتتو گتیی اندازه بیای میبوط متغتیهای

 سبز

3 
Eng  تNiininen 

 2005) 
 انگلستان

های  پارك

 ععومی
 سجیبی

 های طبتیی، فافتورهای طبتیی: اتظ افوستستم

 فافتورهای امتعاعی: محتط ستیعحی بیای فیالتو فودفان
رتی،  طیاای محتط: دستیسی ت ارسباطات، مستیی بیای پتاده

 رتشناعی یوب
 امنتو، نگهداری مطلوب دهی: نگهداری ت سیتعا

4 
Hillsdon  ت

 (2006هعكاران  
 انگلستان

 فضای سبز

 شهیی
 سجیبی

 تهوا فافتورهای طبتیی: آب
 فافتورهای امتعاعی: فارفیدی

طیاای محتط: دستیسی ت ارسباطات، امكانات دستیسی، عالعم 
 راهنعا ت رتشناعی

نگهداری ت سیتعا یوب، یدمات  دهی: نگهداری ت سیتعا
 مناسب

5 
Sanesi

ت   

Chiarello  2006) 
 اعتالتا

فضای سبز 

 شهیی
 سجیبی

 طبتیی: زعادبودن مقدار فضای سبزفافتورهای 
شدن ت اتقات  فافتورهای امتعاعی: مكانی بیای امتعاعی

 فیاغو، استتادذ موانان
طیاای محتط: بهبود تسیو، فتتتو یوب فضای سبز ، 

 امكانات رفاهی زعاد

دهی: بهبود مدعیعو با افزاعش اعتبار مالی،  نگهداری ت سیتعا
 امنتو ت سالمو

6 
لنگ ت هعكاران 

 2008) 
 فضای سبز اسكاسلند

سجیبی/ 

چند بیدی/ 

 سحلتلی

ها،  فافتورهای طبتیی: تمود گتاهان، دریتان متوه ت پیچتن
 ها های فشاترزی، میاس  ت باغ زمتن

طیاای محتط: زعباعی ستعای منطقه، ارسقای سایتار ستعای 
 منطقه با سوان ت ابزار طبتیی

اتلوعو قیاردادن دهی: اتاظو طبتیی، در  نگهداری ت سیتعا
 ستعای منطقه

7 
Doick  ت هعكاران

 2009) 
 انگلستان

فضای سبز 

 شهیی

مطالیة 

 موردی

فافتورهای طبتیی: اتات تاش، فیاتانی ت سنو  پوشش 
 ای ت علتی دریتی، دریت ه

ها ت  فافتورهای امتعاعی: سیتعج سنو  امتعاعی، ایتالط فاربیی
 استتادذ چندمنظوره

های گوناگون. امكانات  هاعی بیای فیالتو مكانطیاای محتط: 
 رفاهی زعاد

های نگهداری،  دهی: به سنو  زعستی، مكان نگهداری ت سیتعا
مناطق در دسو ااداث مدعیعو، نگهداری ت فتتتو یوب 

 فضای سبز

8 
Chen  ت هعكاران

 2009) 
 چتن

فضای سبز 

 شهیی
 سجیبی

عهگی گتاهان، فافتورهای طبتیی: مناظی زعبا، مناطق طبتیی، ت
 فافتورهاعی ملل صدای زعبا ت عطی یوش، مت ثی شدن

فافتورهای امتعاعی: عدالو امتعاعی ت فیصو بیابی بیای 

 بییورداری، س ثتیات فیهنگی
دهی: نزدعكی به مناطق مسكونی، رستدگی  نگهداری ت سیتعا

 مطلوب
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درمطالعاتمختلفی.ارزیابیکیفیتاکولوژیک2جدولادامة

 فشور سال منب  ت ردعف
 بندی طبقه

 مكانی

نو  

 پهتهش

ها ت فضاهای  پارك فتتتو گتیی اندازه بیای میبوط متغتیهای

 سبز

9 
Jim  وChen 

 پارك محلی فنگ هنگ (2010 

سجیبی/ 

مطالیة 

 موردی

فافتورهای طبتیی: استتاده از مواد طبتیی، پوشش گتاهی 

 زعستی مطلوب، ععلكیدهای محتط

امتعاعی: سومه به مسائل  انسانی ت امتعاعی، بهبود فافتورهای 

 یانوادگی ت رتابط امتعاعی

 طیاای محتط: زعباعی شهی، مكانتابی مناسب، دستیسی آسان

 دهی: مدعیعو موفق، سالم، ارزش اقتصادی نگهداری ت سیتعا

 م یذ: مطالیات نگارندگان

 

سررایتار افولررويعكی،  عكرری از ابزارهررای مهررم سحلتررل

های ستعای سیزمتن اسو. در عر  دهرة    استتاده از متیع 

ایتی، به استتاده از اعن ابزار در ارزعابی فتتتو افولرويعكی  

Xoبتش از پتش سومه شده اسو. بیای ملرال،  
( بره  2014  

بیرسی نقشة سوزع  فضای سبز شرهیی در شرهی نانجتنرگ    

های  تاده از متیع چتن پیدایته اسو. در اعن سحقتق با است

تسحلتررل ت ارزعررابی  مختلررف سررتعای سرریزمتن ت سجزعرره 

فتتترو افولرويعكی اعرن شرهی      فضاهای سبز شهیی، متزان

دهرد فره سوزعر      بیرسی شد.  نتاعج اعن سحقتق نشران مری  

فضای سبز شرهیی در شرهی نانجتنرگ نرامطلوب اسرو ت      

ت  Tianارزش افولويعكی پراعتنی دارد. در سحقتقری دعگری،    

( برره بیرسرری سررایتار، سیفتررب ت شرركل 2014ان  هعكررار

فضاهای سبز ت س ثتیات افولويعكی آن بری فتتترو سرتعای    

فنگ پیدایتنرد. نتراعج اعرن سحقترق      سیزمتن در شهی هنگ

نشان داد فه فضای سبز شهیی فتتتو افولويعكی نامناسبی 

 دارد ت سوزع  آن مطلوب نتسو. 

رعرو  طرور فلری، مطالیرات فعری برا محو      در اعیان، به

فتتتو ت پاعداری افولويعكی فضای سبز انجا  شده اسرو.  

سوان بره مطالیرة اراسعی ت هعكراران      ها می سیعن آن از مهم

( اشاره فید. در اعن مطالیه سیفتب ت سوزع  فضراعی  1393 

های سبز در ارزعابی شیاعط افولويعكی فضراهای سربز    لكه

ان شهیی در شهی مشهد بیرسی شد. نتاعج نشان داد فه مترز 

فتتتو افولويعكی فضاهای سبز شهیی در اعرن شرهی ارد    

 مطلوبی دارد. 

( برره 1392در مطالیررة دعگرریی، عوسررتی ت هعكرراران  

سحلتل افولويعكی فضاهای سبز ععرومی شرهی بتیمنرد برا     

های ستعای سیزمتن در دت مقتاس محلی  استتاده از متیع 

ای پیدایتند. نتتجه سحقتق نشران داد فره فضراهای     ت منطقه

سبز ععومی در شهی بتیمند از نظی سیفتب ت سوزع  فضا در 

 ت تسریو  ععومی شهی سبز فضای شیاعط مناسب نتسو ت

 را ندارد. افولويعكی یدمات بیای عیضة مز  پتوستگی

 

 ها  . مواد و روش4

صرورت   اعن سحقترق از نرو  فراربیدی ت رتش سحلترل بره     

سحلتلرری ت سوصررتتی اسررو ت از دت رتش فعيرری ت فتترری  

آتری اطالعات مورد نتاز در  استتاده شده اسو. رتش مع 

ای ت متردانی بروده اسرو.     صرورت فتابخانره   اعن سحقتق به

هرای آمراری ت    اطالعات پاعره ت مرورد نتراز از معلره داده    

سطح شهی مشهد ت با میامیه بره سرازمان   های پاعه از  نقشه

آتری شررد. اعررن  هررای میبرروط معرر  شررهیداری ت سرراعو

های سطح  اطالعات شامل نقشه ت معة مناطق، میز ت یتابان

شهی مشهد ت در نهاعو نقشة فاربیی اراضی مشهد در سال 

اسو فه بیای سیتتن نو  فاربیی فضای سبز مومود  1390

ای اسررتخیا  آیرریعن اسررتتاده شررده اسررو. هع نررتن، برری

در  8ای لندسرو   سغتتیات فضاهای سبز از سصاتعی مراهواره 

 .govاستتاده شرد فره از سراعو     2014اگوسو  15سارعخ 

USGS سرازی   ایذ گیدعد. در اعن سحقتق بیای فیاعند نقشه

هرا از   ت بیای سحلتل فضراعی متیعر    GIS 10.3افزار  از نی 

 سو.استتاده شده ا FRAGSTATS 4.3افزار  نی 
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 محدودة مورد مطالعاتی .4.1

گانة شهیداری مشهد اسو. 13محدتدذ اعن پهتهش مناطق 

در میفز اسرتان ییاسران رضروی برا مسرااتی       مشهد شهی

 2،957،751 فتلومتیمیب  دارای معیتتی بالغ بی 314ادتد 

 ت دتمتن شهی پیمعیترو اعریان پرا از سهریان اسرو      نتی

ی در طررول . اعررن شرره(1393 سررازمان شررهیداری مشررهد، 

دقتقره ت   26درمره ت   61دقتقه سا  7درمه ت  73ی مغیافتاع

 8درمره ت   25دقتقره سرا    42درمه ت  27عیض مغیافتاعی 

هرای   فروه  رتد، برتن رشرته   آبیعرز فشرف   ضةدقتقه ت در او

. ارستا  شهی (2 شكل  بتنالود ت هزارمسجد تاق  شده اسو

 14ة سرالتان ی متانگتن دمای ادار ت متی، 1050از سطح درعا 

متلی متری   241 ةسالتان متانگتن بارندگی ت گیاد سانتی ةدرم

منطقرة   13(. شرهی مشرهد   1393سازمان هواشناسی،   اسو

محله دارد. متزان سریانة فضرای    158نااته ت  40شهیی ت 

متیمیب  بریآترد   36/11، بیابی با 1391سبز شهیی در سال 

 (. 1393شده اسو  سازمان شهیداری مشهد، 

 

 

موردمطالعهة.موقعیتمحدود4شکل

 

 روش کار .4.2

استخیا  ت سهتة نقشة فضای سبز شهی مشهد، نخستتن گرا   

در ارزعابی فتتتو اسو. بیای سهتة اعن نقشه نتاز به سصاتعی 

رتز ت دقتق اسو. سصاتعی مورد نتاز میبوط به  ای به ماهواره

 15در سررارعخ  USGS.govاز سرراعو  8مرراهوارذ لندسررو 

سهته شد. نخسو، فار سصحتحات اسعستیی  2014اگوسو 

بنردی   ای انجا  شد. سپا، بیای طبقه سصاتعی ماهواره رتی

اسررتتاده شررد. بیررد از  NDVIپوشررش گترراهی از شررایص 

بندی فضای سربز، نقشرة فضرای سربز سهتره شرد. در        طبقه

های فضای سبز با اطالعات نقشرة فراربیی    نهاعو، فل لكه

هرای آن   اراضی فل شهی مشهد سطابق داده شرد ت فراربیی  

 نشان داده شده اسو.  3عی در شكل استخیا  شد. نقشة نها

 متغيرهاي تحقيق   .4.3

با استناد بی متون میسبط ت مطالیات انجا  شده، شش میترار  

اصلی ت نه زعیمیتار در قالب دت دسته میتارهای سیفتبری ت  

سوزعیی در ارزعابی فتتتو فضاهای سبز شرهیی شناسراعی   

میتارهای اصلی ت فیعی سحقتق شامل شكل  شایص  .شد

ل ستعای سیزمتن(، مسااو  مسرااو لكره ت درصرد    شك

سریعن لكره ت    پوشش اراضی(، سیداد ت اندازه  اندازذ برزرگ 

ها(، پتوستگی، پت تدگی ت لبه  طول لبه ت سریافم   سیداد لكه

های مناسب اعن سحقتق در سطح فرالس   لبه( اسو. متیع 

 FRAGSTATSافرزار   ت ستعای سیزمتن انتخاب ت در نری  

 هررای انتخرراب شررده در  صررات متیعرر سحلتررل شررد. مشخ

 آمده اسو. 3مدتل 
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.فضایسبزشهرمشهد3شکل

 

 

ها.مشخصاتمتریک3جدول

 محدوده توضیح ها متریک نوع

 سیفتب

 NP≥1 ها در ستعای سیزمتن. گتیی سیداد لكه اندازه NPسیداد لكه 

 درصد پوشش اراضی

PLAND 
 PLAND≤ 100 ≥ 0 گتیی نسبو درصد هی نو  لكه. اندازه

 CA≥1 های از ع  نو  مجعو  مسااو لكه CAمسااو طبقة 

شایص بزرگتیعن 

 LPIلكه
 LPI ≤ 1000 ≥ سیعن لكه شده با بزرگ درصدی از فل مسااو اشغال

 سوزع 

 TE≥1 ها ت میزهای مومود در درتن ستعای سیزمتن طول فل لبه TEفل ااشته 

 EDسیافم ااشته 
ها در هی فالس عا ستعای  سنجة سیافم لكه، طول فل ااشته

 سیزمتن
ED≥0 

 DIVITION≤ 10 ≥ ها متزان پیافندگی در لكه DIVISIONپیافندگی 

 MESH ≤1000 ≥ ها گتیی فاصلة مؤثی لكه اندازه MESHپتوستگی 

 LSI ≥ 1 گتیی شكل لكه ت پت تدگی لكه اندازه LSIشكل لكه 

 SHDI0≥ ها در سطح ستعای سیزمتن متزان سنو  لكه SHDI سنو  شانون 

 ( McGarigal et al., 2002 م یذ: 
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هرا(    متیع FRAGSTATS افزار  های ییتمی نی  داده

تارد مدتل مشخصات معة نهاعی فضرای سربز شرد ت بری     

هرای   هرا در هری منطقره، تعهگری     اساس مشخصات متیعر  

هررای  فضررای سرربز سحلتررل شررد. شرركل فضرراعی متیعرر   

سهته شد. در نهاعو، شیاعط  GISشده نتز در فضای  انتخاب

هرای هری    افولويعكی هی منطقه با استتاده از سحلتل متیعر  

 بندی شد.  ساپستا ارزعابی ت رسبهمنطقه به رتش 

 

 بندي تاپسيس روش رتبه .4.4

در  Hwang and Yoonبیای نخستتن برار سوسرط    مدل اعن

 هرای  مردل  بهتریعن  از عكری  ت شرد  پتشرنهاد 1981سرال  

 متهرو   اعن بی سكنت  اعن .اسو شایصه چند گتیی سصعتم

 برا  را فاصرله  فعتریعن  باعرد  انتخابی، گزعنة فه اسو استوار

 بتشرتیعن  ت معكرن(  االرو   بهتریعن  ملبرو  آل اعده ال راه

 االرو معكرن(    بردسیعن  منتری  آل اعده ال راه با را فاصله

گزعنه  mدارای  ت n×mدر اعن رتش، ماسیعا . باشد داشته

هری  بری اعرن اسراس، گزعنره بره       .شدشایص ارزعابی  nت 

هرا   تعهگی ،شایص ت شود می اطال  موضو  مورد بیرسی

فه بیای انتخراب   شود را شامل می ععلكیدیعا پارامتیهای 

. از امتتازات مهرم اعرن   گتیی مطیح اسو های سصعتم گزعنه

هرا ت   سوان از شرایص  زمان می طور هم رتش آن اسو فه به

ییتمری آن معكرن    میتارهای عتنی ت اهنی استتاده فرید. 

ها را مشخص ت اعن اتلوعرو را   اسو سیستب اتلوعو گزعنه

ند. رتش انجا  ساپستا بره صرورت   صورت فعيی بتان ف به

 زعی اسو.

 nگزعنرره ت  mهررا برری اسرراس  سشرركتل مرراسیعا داده .1

 شایص:

 
ها ت سشكتل ماسیعا استاندارد از  داده فیدن. استاندارد2

 :(1رابطة  طیعق 

 1 )  

 بری اسراس    (wi  هرا  . سیتتن تزن هی ع  از شرایص 3

∑ بیدار  𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 هرای دارای اهعترو    شایص. در اعن راستا

 ،تاقر   در .بتشتی از تزن برامسیی بییروردار یواهنرد برود    

 ضیب مقادعی استاندارد هی شرایص در  ( ااصلv  ماسیعا

   .اسواتزان میبوط به یود 

         

 
آل  اعرده  هرای  انتخراب از  انتخابامتن i ة. سیتتن فاصل4

نشران   *A) ( بامسیعن ععلكید هی شرایص( فره آن را برا    

 .شود ( محاسبه می2ت بیاساس رابطة   هندد می

 2)  

سریعن   ارداقل  پراعتن   انتخراب امرتن  i ة. سیتتن فاصرل 5

ت از  دهنرد  نشان می (-A  ععلكید هی شایص( فه آن را با

 شود. ( محاسبه می3رابطة  

 3)  

*Sانتخراب   ای بیای  . سیتتن میتار فاصله6
آل ت  اعرده  (1

Siفه   اداقل انتخاب 
( ت 4سیستب با استتاده از رتابط   به (-

 شود.  ( محاسبه می5 

 4)  

 5)  

 ة انتخراب . سیتتن ضریعبی فره بیابری اسرو برا فاصرل      7
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Si اداقل،
ارداقل ت   ة انتخراب سقستم بری مجعرو  فاصرل    -

𝐶𝑖آل فه آن را با  اعده ة انتخابفاصل
ت از  دهنرد  مری نشران   ∗

 شود. محاسبه می (6ة  رابط

 6)  

𝐶𝑖بی اساس متزان  ها انتخاببندی  . رسبه8
∗ . 

در نوسران اسرو. در اعرن راسرتا       1-0اعن متزان برتن  

𝐶i
∗ = 𝐶iدهنررردذ برررامسیعن رسبررره ت  نشررران 1

∗ = نترررز   0

 (. You and Ding, 2005دهندذ فعتیعن رسبه اسو   نشان

 

 . نتايج 5 

 شیح زعی اسو. ها در اعن مطالیه به نتاعج ااصل از سحلتل

 

 هاي تحقيق تحليل متريک .5.1

ها در هی منطقة شهیی را نشان  نتتجة سحلتل متیع  4شكل 

سیستب شرامل   دهد. سحلتل هی متیع  در قالب نعودار به می

 موارد زعی اسو.

 

 در فضاي سبز مناطق مشهد CAتحليل متريک  .5.1.1

مقدار مسااو فضای سبز هی منطقره   1، نعودار 4در شكل 

بتشتیعن مسااو فضرای سربز را    2دهد. منطقة  را نشان می

دارد. مسااو فضای سبز بتن مناطق ایتالف زعادی دارد ت 

داراسرو. در بحرث    13فعتیعن مقدار مسرااو را منطقرة   

افولويی ستعای سیزمتن هی چقدر متزان مسااو هی لكرة  

سی باشد، سیرامالت آن برا محرتط اطریاف      گفضای سبز بزر

بتشرتی ت در نتتجرره سر ثتی بتشررتیی بری فتتتررو افولررويعكی    

 Robbins & Dawson, 1989; McGarigal یواهد داشو 

& Macomb, 1995) . 

 

در فضاااي ساابز  PLANDتحلياال متريااک  .5.1.2

 مناطق مشهد

مقدار درصد پوشش فضای سربز هری    2، نعودار 4در شكل 

برامسیعن درصرد پوشرش     2دهد. منطقرة   ان میمنطقه را نش

فعتیعن درصد پوشش فضای سربز   13فضای سبز ت منطقة 

دهندذ درصد بامی  را دارد. بامبودن متزان اعن متیع  نشان

سی باشرد   پوشش اراضی اسو. بنابیاعن هی چقدر لكه بزرگ

ت درصد بتشتیی از ستعای سیزمتن را اشغال فند، بهتی بری  

گرذارد   ی منطقة مورد نظری س ثتیگرذار مری   شیاعط افولويعك

 McGarigal & Macomb,1995) . 

 

 در فضاي سبز مناطق مشهد NPتحليل متريک  .5.1.3

های سبز در مناطق را نشان  سیداد لكه 3، نعودار 4در شكل 

لكه  649با  2شود، منطقة  طور فه مشاهده می دهد. هعان می

كه فعتریعن سیرداد   ل 27با سیداد  13بتشتیعن سیداد ت منطقة 

ها را در بتن مناطق دربیگیفته اسو. سیداد برام در لكره    لكه

عبارت دعگری،   دهندذ شیاعط مطلوب نتسو. به هعتشه نشان

ها در صرورسی فره برا افرزاعش مسرااو       افزاعش سیداد لكه

سومهی بی فتتتو افولويعكی ستعای  هعیاه باشد، س ثتی قابل

 (.McGarigal & Macomb, 1995سیزمتن یواهد داشو  

 

 در فضاي سبز مناطق مشهد LPIتحليل متريک  .5.1.4

اسو.  LPIدهندذ شیاعط متیع   نشان 4، نعودار 4در شكل 

سیعن لكه در سطح مناطق  شود، بزرگ طور فه دعده می هعان

مشهد اسو. بیرسی مدعدسیعن سصراتعی   9مشهد در منطقة 

دهد فره اعرن لكره     ای از سطح شهی مشهد نشان می ماهواره

آباد مشرهد ت اراضری اطریاف آن اسرو. برامبودن       باغ مل 

متزان اعن متیع  نشان از پتوستگی ت پاعرداری در سرتعای   

  (.McGarigal & Macomb, 1995 سیزمتن اسو 

 

 در فضاي سبز مناطق مشهد LSIتحليل متريک  .5.1.5

هرا را در منراطق    متانگتن شركل لكره   5، نعودار 4در شكل 

ت  5، 3دهد. مقدار متانگتن شركل لكره در منراطق     نشان می

دهد فه شایص شكلی در اعن مناطق نسبو به  نشان می 11

سری سشركتل شرده     ای با اشكال پت ترده ه دعگی مناطق از لكه

فعتیعن مترزان پت تردگی در    1اسو. در اعن سحلتل، منطقة 

شكل را دارد. افزاعش مقدار اعن متیع  نشان از پت تردگی  

دهنرده   نظعی در شكل لكه ت فراهش مترزان آن نشران    ت بی
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شردن در   نظعی ت چندضرلیی  شدن شكل لكه اسو. بی ساده

سعراس برا محرتط اطریاف      دلتل افزاعش سرطح  شكل لكه به

شرود ت   باعث افزاعش سیامالت بتن لكه ت محتط اطیاف می

سبر  آن باعرث افرزاعش فتتترو افولرويعكی در سرتعای        به

  (.McGarigal & Macomb, 1995 سیزمتن می شود 

 

در فضاي سبز منااطق   MESHتحليل متريک  .5.1.6

 مشهد

ی دارا 9شرود فره منطقرة     مشاهده می 6، نعودار 4در شكل 

 13بتشتیعن متزان پتوستگی اسو. در نقطره مقابرل، منطقرة    

های سربز را دارد. برامبودن    فعتیعن متزان پتوستگی در لكه

هاسرو.   مقردار اعرن متیعر  نشران از پتوسرتگی برتن لكره       

هرا   عبارسی، افزاعش پتوستگی نشان از شیاعط یروب لكره   به

دارد ت هرری چرره مقرردار آن فعترری باشررد، نشرران از پدعرردذ   

گی در ستعای سریزمتن اسرو. برتن پتوسرتگی برا      ییدشد

ها رابطة مشخصی تمود دارد. هی چره   تسیو ت سیداد لكه

ها بتشتی باشد، باعث افزاعش  ها فعتی ت تسیو آن سیداد لكه

 McGarigal شرود   پتوستگی در سطح ستعای سیزمتن می

& Macomb, 1995.)  

 

در فضاي سابز   DIVITIONتحليل متريک  .5.1.7

 هدمناطق مش

مترانگتن مترزان پیافنردگی در سرطح      7، نعودار 4در شكل 

دهد. اعرداد مترانگتن پیافنردگی در اعرن      مناطق را نشان می

طور  دهندذ اعن اسو فه به ت نشان 1نعودار بستار نزدع  به 

های مومود در سطح مناطق پیافنردگی برامعی    متوسط لكه

ت  12دارای فعتیعن پیافندگی ت منطقرة   9ت  5دارد. منطقة 

های سبز اسو. پیافندگی  دارای بتشتیعن پیافندگی لكه 13

بررام در سررطح منرراطق باعررث فرراهش فتتتررو افولررويعكی 

شود. اعن متیع  بتانگی متزان گسرتختگی ت پریافنش در    می

ها  طوری فه افزاعش آن عد  پتوستگی در لكه هاسو، به لكه

د، رت، هی چه مقردار آن افرزاعش عابر    دهد. ازاعن را نشان می

سطح فتتتو افولويعكی ستعای سریزمتن فراهش یواهرد    

   (.McGarigal & Macomb, 1995 عافو 

 در فضاي سبز مناطق مشهد TEتحليل متريک  .5.1.8

سغتتیات متزان طول لبه در منراطق را   8، نعودار 4در شكل 

دارای برامسیعن طرول لبره     10ت  5، 2دهد. منطقة  نشان می

متزان طول لبره را دارد. افرزاعش   فعتیعن  13اسو ت منطقة 

نظعی ت پت تدگی در  ها نشان از افزاعش بی متزان لبه در لكه

سری باشرد، مترزان     شكل لكه اسو. هی چه شكل لكه پت تده

 & McGarigalعابرد    متیع  طرول لبره نترز افرزاعش مری     

Macomb, 1995بی اعن، افرزاعش مترزان طرول لبره      (. عالته

فولررويعكی در سررتعای باعررث افررزاعش پاعررداری سررطح ا 

 (. Fraklin & Forman, 1987شود   سیزمتن می

 

 در فضاي سبز مناطق مشهد EDتحليل متريک  .5.1.9

بتشتیعن متزان سریافم   10ت  2، منطقة 9نعودار ، 5شكل  در

دارای فعتریعن مقردار سریافم لبره      13لبه را دارد ت منطقرة  

اس ت اسو. افزاعش متزان سیافم لبه باعث افزاعش سطح سع

سیامل با محتط اطیاف ت در نتتجره باعرث افرزاعش فتتترو     

 & McGarigal شررود  شرریاعط افولررويعكی منطقرره مرری 

Macomb, 1995.) 

 

در فضاي سابز منااطق    SHDIتحليل متريک  .5.1.10

 مشهد

دارای فعترریعن مقرردار  9، منطقررة 10، نعررودار 4در شرركل 

بودن ت شیاعط یروب   متیع  سنو  شانون ت نشان از هعگن

دارای  10هرا در اعرن منطقره اسرو. هع نرتن، منطقرة        لكه

بامسیعن مقدار اعن متیع  ت نشان از ناهعگن بودن شریاعط  

بودن اعن متیع  نشان  پاعتنفضای سبز در اعن منطقه اسو. 

ها در محتط ت بامرفتن فتتتو ستعای  سی بودن لكه گناز هع

سرریزمتن اسررو. بررا بررامرفتن مقرردار اعررن متیعرر  محررتط 

سرری ت در نتتجرره از فتتتررو افولررويعكی سررتعای   نرراهعگن

 (. O'Neill et al., 1988شود   سیزمتن فاسته می

هرای سرتعای سریزمتن، شركل      پا از ارزعابی متیعر  

 5سرایته شرد. شركل     GISفضاعی هی متیعر  در محرتط   

 دهد.  تضیتو هی متیع  را نشان می
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هایتحقیق.تحلیلفضاییمتریک5شکل

 

 بندي نهايی مناطق ارزيابی و رتبه .5.2

پررا از آنكرره اطالعررات مررورد نترراز در مررورد تضرریتو   

هررا(  افولررويعكی فضررای سرربز منرراطق  سوسررط متیعرر    

بنردی افولرويعكی    شد، در گا  بید نتاز بره رسبره   آتری مع 

ساپستا،  مناطق به رتش ساپستا اسو. بیای شیت  رتش

هرای ااصرل از سحلترل شریاعط      ای ااتی عافتره  پیسشنامه

افولويعكی مناطق شهیی مشهد سهته ت نتز مرداتل میبروط   

ها طیاای شرد. پیسشرنامه در ایتترار     به هی ع  از متیع 

ها یواسته شد سا بیاسراس   هتو متخصص گذاشته ت از آن

 بدهنرد.  9سرا   1دسو آمده، به مناطق امتترازی برتن    نتاعج به

، مییف اداقل امتتاز منطقه بی اساس متیع  مرورد  1امتتاز 

مییف بتشتیعن امتتاز اسو. نتاعج ااصرل از   9نظی ت امتتاز 

به آن اشاره فیدعم به شیح  4رتش ساپستا فه در قسعو 

 اسو.  4مدتل 

 

.نخستیننتایجازروشتاپسیس4جدول

 تاپسیسنتایج روش 
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 گيري   . بحث ونتيجه6

 بندي اکولوژيکی مناطق نتايج حاصل از رتبه .6.1

بندی، منطقة  های ااصل از فار ارزعابی ت رسبه بی اساس داده

 13مشررهد دارای بهترریعن شرریاعط افولررويعكی ت منطقررة  5

دلترل   سریعن شریاعط افولرويعكی اسرو. بره      دارای نامطلوب

بندی، اثی متیعكری   های نتتجة نهاعی رسبه نزدعكی بییی داده

 سنو  شانون بی فضای سبز مناطق بیرسی شد. نتتجة نهراعی 

 6ت شركل   5بندی با اثیگذاری سنو  شانون در مردتل   رسبه

 نشان داده شده اسو.  

آمده مشخص شد فه فضای سبز  دسو بیاساس نتاعج به

 12مشرهد بهتریعن فتتترو افولرويعكی ت منطقرة       5منطقة 

های فره   سیعن سطح فتتتو افولويعكی را دارد. تعهگی پاعتن

شده اسو در  5باعث بامرفتن فتتتو افولويع  در منطقة 

 افی شده اسو. 6مدتل 

شهی مشهد،  5از نظی سقستعات شهیی، بخشی از منطقة 

های قدعم ت در نزدعكی ای  مطهری تاقر  شرده     مز  بافو

اسو ت از مناطق پیمعیتو، سجاری ت پیسیدد اسو. شیاعط 

هرا، مرزار ،    دلتل تمود باغ مطلوب افولويعكی اعن منطقه به

ها در  ها ت بوستان ها، پارك ریهای فشاترزی، دریتكا زمتن

متیمیب  فضای سربز   5/302007دارای 5منطقه اسو. منطقة 

هرا ت   سرومهی از آن بره پرارك    ععومی اسو فه اجم قابرل 

ها با تسیو یوب ایتصاص عافته اسو. هع نرتن،   بوستان

ععومی اسرو فره    متیمیب  فضای سبز نتعه 4/20431دارای

یررود  شرری بررهبخررش اعظررم آن را میافررز ستیعحرری ت ترز 

سیعن تعهگی اعرن منطقره فضرای     ایتصاص داده اسو. مهم

متیمیبر    5/6667728سبز یصوصی آن اسو فه با تسیو

هاسو ت  های فشاترزی ت باغ دارای تسیو زعادی از زمتن

سومه اسو. تمود اعن اجم فضای  از اعن مهو بستار قابل

سبز در منطقه با پتوستگی مناسب نشران از شریاعط یروب    

های سبز در منطقه دارد. با سومه به سحلترل   عكی لكهافولوي

سوان بتان فید اعن منطقره از   می 5سایتار فضای سبز منطقة 

بندی فضاعی ت سوزع  فضای سربز یروبی بییروردار     پتكیه

های سبز نسبو بره سراعی منراطق     اسو ت پتوستگی بتن لكه

 مناسب ارزعابی شد. 

بندی نهاعی ت  مشهد نتز بید از رسبه 12فضای سبز منطقة 

سریعن سرطح فتتترو     هرای سحقترق پراعتن    با استناد بره عافتره  

افولويعكی را در بتن مناطق شهیی مشهد به یود ایتصاص 

هاعی فه باعث فاهش فتتتو افولويعكی در اعرن   داد. تعهگی

 نشان داده شده اسو. 7منطقه شده اسو در مدتل 
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 رسبة نهاعی مناطق

منطقة 

 ستزده

منطقة 

 دتازده

منطقة 
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 ع 
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5هایمنطقة.مشخصاتمتریک6جدول

CA PLAND LSI LPI MESH DIVITION TE ED NP=264 

 ادافلی 8.31 47520 1 13.63 4.88 7.092 4.88 235.5

 اداقل 0.02 120 0.9976 0 0.0016 1 0.0016 0.09

 مجعو  39.8 2390.8 245.99 28.054 17.32 302.79 13.23 700.01

 انحیاف میتار 0.73 4297.12 0.00015 1.127 0.421 0.59 0.421 17

 متوسط 0.16 971.86 0.99999 0.114 0.0704 1.23 0.0704 2.84
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12هایمنطقة.مشخصاتمتریک7جدول

CA PLAND LSI LPI MESH DIVITION TE ED NP=108 

 ادافلی 0.56 3240 1 0.0266 0.215 3 0.215 12.33

 اداقل 0.02 120 1 0 0.0016 1 0.0016 0.09

 مجعو  6.24 35700 108 0.053 1.29 122.26 1.29 68.03

 انحیاف میتار 0.071 409.67 0 0.0027 0.026 0.25 0.026 1.54

 متوسط 0.057 330.5 1 0.005 0.012 1.13 0.012 0.63

 

های مدعرد مشرهد محسروب     مشهد از بافو 12منطقة 

هعرتن دلترل از فضرای سربز مناسرب شرهیی        شرود. بره   می

بییوردار نتسو. اعن منطقه دارای فضای سربز ععرومی برا    

متیمیب  اسو فه بتشتیعن مقدار آن فضای  104014تسیو 

سبز یتابانی اسو. اعن منطقه فاقد پارك ت بوستان مناسرب  

دهد فه اعن منطقره   ها نشان می عافتهت با تسیو زعاد اسو. 

متیمیبر    403396ععومی با تسیو  دارای فضای سبز نتعه

اسو فه درصد زعادی از آن به میافرز صرنیتی ایتصراص    

دارد. فضای سبز یصوصی اعن منطقره هرم دارای تسریتی    

 های فشاترزی ت باغ اسو.  متیمیب  ت زمتن 172900بیابی 

از نظری فتتترو افولرويعكی در     12های سبز منطقة  لكه

های  شیاعط نامطلوبی قیاردارد ت سحلتل سایتار فضاعی لكه

بنردی ت سوزعر     سبز اافی از آن اسرو فره از نظری پتكریه    

های سبز اعن منطقه شیاعط مطلوبی ندارد. نكتة  فضاعی، لكه

مشهد  الهته( اعن اسو فره   12اائز اهعتو در مورد منطقة 

 2154ای بره تسریو    برا محردتده   1383ن منطقه در سالاع

هكتار در سعو غیب مشهد س ستا شد ت در اال ااضری  

سه نااته دارد. با سومه به محور منتهی به آرامگاه فیدتسی 

های ععیانی ت فضای سربز   ت سومه تعهه به اعن بلوار، طیح

متیددی بیای آن در نظی گیفته شده اسو  سراعو سرازمان   

 هد(. شهیداری مش

سروان گترو شریاعط نامناسرب      شرده مری   با دمعل آترده

های  دلتل نوپابودن منطقه اسو. تعهگی افولويعكی منطقه به

میبوط به فضراهای سربز از قبترل انردازه، شركل ت سوزعر        

فضرراهای سرربز شررهیی نقررش مهعرری در سییعررف سوابرر    

(. اعن Gilbert, 1989زعستی ت ستعای سیزمتن دارد   محتط

زعستی فضاهای سبز شرهیی   فنندذ فتتتو محتط عوامل بتان

های مختلف، مانند سنو  زعستی، فتزعكی ت سرالمو   از منبه

گترید   اهنی ت بصریی اسرو ت مزاعرای آثرار آن را دربیمری     

 Harper et al., 2005 .) 


بندینهاییمناطقشهریمشهد.رتبه6شکل

 

طور فلی، نتراعج ااصرل از اعرن سحقترق نشران داد،       به

سنهراعی میترار مناسربی بریای ارزعرابی       ش سیداد لكه بهافزاع

مطلوبتو فتتتو افولويعكی فضای سبز نتسو، بلكه عوامل 

دعگیی نظتی شكل، اندازه، پت تدگی ت سنو  نتز بری فتتترو   

بری اعرن،    افولويعكی فضای سبز س ثتی مسرتقتم دارد. عرالته  

بنردی ت   های سیفترب  هعنشتنی اعن عوامل در قالب شایص
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ای در ارسقای فتتترو   بندی فضای سبز نتز نقش ععده پتكیه

رغم بییرورداری   علی 9افولويعكی دارد. بیای ملال، منطقة 

از بتشتیعن مسااو فضای سبز در بتن منراطق، نسربو بره    

سریی دارد. برا بیرسری میتارهرای      مناطق دعگی فتتتو پاعتن

 5بندی فضای سبز مشخص شد فره منطقرة    سیفتب ت پتكیه

سریعن شریاعط    و افولويعكی فضای سبز مطلوباز نظی فتتت

بنرردی ت  دلتررل شرریاعط یرروب سیفتررب  را دارد ت اعررن برره

 اسو. 5های سبز منطقة  بندی لكه پتكیه

 

 . پيشنهادها7

بنرردی متررزان فتتتررو  در اعررن سحقتررق بررا بیرسرری ت رسبرره 

افولويعكی مناطق شهیی، مناطق دارای شیاعط افولرويعكی  

آلری   شیاعط اعرده  9ت  7، 5، 2نامناسب شناساعی شد. منطقة 

دارد ت از نظی فتتتو افولرويعكی در سرطح یتلری یروبی     

قبرولی   شیاعط ادتاسط ت قابرل  10ت  8، 6، 3اسو. مناطق 

سوان با افزاعش مناسب فضای سبز اعن مناطق را  دارد، اما می

 13ت  12، 11، 1آل نزدع  فرید. امرا منراطق     به شیاعط اعده

افزاعش سطح فتتتو افولويعكی  شیاعط مناسبی ندارد. بیای

سریی گیفتره شرود. پتشرنهادهای      های مدی آن باعد سصعتم

 شده به شیح زعی اسو:   داده

هرای برزرگ ت تسرت  در     . س فتد بتشتی بی اعجراد لكره  1

 رعزی شهیی ت فضای سبز بینامه

. افزاعش ارسباط ت پتوستگی بتن فضای سبز فوچ  ت 2

 اعجاد شبكة افولويعكی

. اتلوعو ارسقای فتتتو فضای سربز برا منراطق دارای    3

 سی  فتتتو افولويعكی پاعتن

. ملوگتیی از سخیعرب ت سغتتری فراربیی در پوشرش     4

 گتاهی سطوح شهیی 

. استتاده از متردهای رتز دنترا بریای افرزاعش مترزان      5

های سبز شرهی ت افرزاعش فتتترو افولرويعكی منراطق       لكه

ها ت مناطق  ضای سبز یتابانشهیی ملل با  سبز عا افزاعش ف

 ها ها ت سازمان ععومی ملل ارگان نتعه

. استتاده از فعیبند سبز در اطیاف مناطق ت استتاده از 6

 پوشش گتاهی مناسب.
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