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 . مقدمه 1
ب  عنوان یک  از عوامل موثر بر محیط  فضاها  سبزباز 

ند در توام  هععود ک م  زمین محسععوب زیسععت طبیه 

و  بازتاب آن در جذب انرژ  ، رطوبتتهدیل دما و کنترل 

ا    آن نقش تهیین کنندههاتلطیف هوا و کنترل آلودگ 

رهعععد ب  روی  هعععیرها و افزایش ، این وجود با .دایفا کن

جمهیعت نیعاز ب  تغییر کاربر  اراضععع  در این مناطق را   

ر مسعیر این توسعه  بسیار    افزایش داده ب  گون  ا  ک  د

ن رفت  و توسععط ها  طبیه  سععطز زمین از بیاز پوهععش

وج  با تها  انسان  جایگزین هده اند. ها یا کاربر پوهش

ود ک  هم  پیش بین ، هیرنشین  رهدرو ب   رونداین ب  

میلیارد نفر( در  8از جمهیت جیان  ) %00، 3181تا سال 

در میزان افزایش این  [.02] مناطق هععیر  زندگ  کنند

هععیرنشععین  در حال  ک  با مزایا  اقت ععاد  و اجتماع  

ا  هباعث از بین رفتن تنوع زیست  و زیستگاه، همراه است

هش گیاه  و جایگزین  سطوح و کاهش پو، حیات وحش

عالوه  .[28، 23] هودم  م الز م نوع  و انسان ساخت

ها را افزایش داده آلودگ ، روند هیرنشین  موجود، ینبر ا

، 88] و بر سعالمت  و رفاه انسان تثثیر منف  ب  همراه دارد 

درنتیشعع  بععا توجعع  بعع  اثرات نععامطلوب گسعععترش  .[08

جبران عوارض  منظورب  هععیرنشععین  بر محیط زیسععت و 

ها  طبیه  و گیاه  در نواح  ناهعع  از کاهش پوهععش 

و توسه   0ها  سبززیرسعاخت  امروزه اسعتفاده از ، هعیر  

ها  عنوان موضععوع  در حوزه  ب هععیر  فضععا  سععبز 

مدیریت اکوسعیستم و تغییرات آب و  ، ریز  هعیر  برنام 

طراح  و زیباسعاز  هعیر  مطرح هعده است ک     ، هوای 

تواند بسععیار  از مهضععالت زیسععت محیط  ناهعع  از  م 

ها  گیاه  در گذر پوهش و از بین رفتنتوسعه  هعیر    

 .[82، 88، 2] را کاهش دهدزمان 

ه ریز  هدهبک  برنام ها  سبز ب  ادطالح زیرساخت

 ها  طراح بیه  و نیم  طبیه  با سععایر ویژگ مناطق ط

 
 

 

 

خدمات ا  از و مدیریت زیسععت محیط  با طیف گسععترده

 .[02، 81] گردددر مناطق هیر  اطالق م  اکوسعیسعتم  

توانند مشععکالت ناه  از هیرنشین  ها م این زیرسعاخت 

نوع ترویج ت، موجب احیا زیستگاه، سریع را بیبود بخشیده

اه در بین افزایش سععالمت و رف، هاکاهش آلودگ ، زیسععت 

 در برابر تغییر اقلیم هععوند آور تاب هععیروندان و افزایش

توسععه   ریدر مسعع این در حال  اسععت ک  .[38، 22، 80]

 ،ها کاربر ریباالتر سععا  اقت ععاد  ایمزا لی  دلب، هععیر

در اولویت  و متنوع ادیبا وجود منافع زها  سبز زیرساخت

ک  تغییر  همین دلیل است. [01، 0]گیرند نم توج  قرار 

ها  م نوع  و ب  زیرساخت آنیاتبدیل  کاربر  اراضع  و 

بین رفتن آنیا ب  یک مهضععل اساس  در مناطق هیر   از

 تیریمد  برارا  زانیربرنام  ک طور ب ، تبعدیعل هعععده  

  فراوان  هابا چالش  هیر  هاستمیمسائل مربوط ب  س

ها  اخیر و کرده اسعت. با تداوم این هرایط در ده  مواج  

افزایش مشععکالت و مهضععالت زیسععت محیط  در مناطق 

ا هنقش بوم هناخت  و عملکرد اکوسیستمتوج  ب  ، هیر 

عنوان بخش اسعععاسععع   در پعایدار  فضعععاها  سعععبز ب 

 [88، 87] ها  سبز ک  بر رفاه انسان تاثیر داردزیرساخت

 . [38] افزایش یافت  است

ک  توسط ترول در سال  3هعناس  سیما  سرزمین بوم

یک روش بین رهععت  ا   [80، 32، 08] بیان هععد 0222

است ک  ب  سرعت در حال توسه  بوده و سیما  مناظر و 

. [01، 80، 30، 00] دهدم  مد نظر قرارها  آنیا را مؤلف 

بع  تشزیع  و تحلیعل سعععاختار مناظر     عمعدتعا   ، این روش

بخ عوص پیامدها  مکان  فرآیندها  زیست محیط  در  

 متمرکز است م  دهداین مناظر و تغییرات  ک  در آنیا رخ

هعناسع  سیما  سرزمین با تمرکز   بوم [.07، 00، 8، 00]

هععناسعع  خود را از مطالهات بوم، بر وسععهت مکان  بیشععتر

سعععنت  متمعایز کرده و ب  دعععراحت ب  اهمیت ترکیب و  

ا  ینده  سعععکونتگاه  با فرآهالک پیکربنعد  فضعععای   

1 Green Infrastructure 

2 Landscape Ecology 
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 رویکرد، بنابراین .[88، 82] کندم  محیط  اهارهزیسعت 

ها  گوناگون تنوع زیسعععت  مورد بحعث در اداام مقیاس 

وجود گسععتردگ  در موضععوع و  با .[82] نقش میم  دارد

هم  آنیا با ، ها  سبزمقیاس فضعای  مطالهات زیرسعاخت  

هوند و م  دار زمین انشامهدف برنام  ریز  و مدیریت پای

 هععناس  سیما ب  مفاهیم بوم ریز  برا  آنیا کامال برنام 

کارکرد و پیوسعععتگ  و پویای  ، سعععرزمین مانند سعععاختار

بوم هناس  سیما  ، ب  عبارت دیگر .[28] وابسعت  اسعت  

ند ک  راه  برا  کیک سیستم عمل م  عنوان سرزمین ب

تشزی  و تحلیل و مطاله  سعععیما  منظر از نظر سعععاختار 

، (هالک اندازه قطه  زمین و ارتباطات بین ، هعععکعل ، )نوع

اذا و جریان آب ، ها)پویای  جانداران و زیسعععتگاهعملکرد 

تغییر اقلیم و خرد ، هوا( و تغییرات )اختالالت و تهارضععات

در این . [20، 08] کندها( را فراهم م هعععدن زیسعععتگاه

ابزارها  مفید  جیت  ها  سیما  سرزمینسنش ، راسعتا 

ها  مختلف از سعععاز  و بیعان وجیع   کم ، انعدازه گیر  

 سععرزمین در یک لحظ  از زمان هسععتند الگو  سععیما  

[31 ،88.]  

دهد ک  ارزیاب  و ها  گذهععت  نشععان م مرور پژوهش

یا بطور خاص    سععبز هععیر  هاریز  زیرسععاختبرنام 

و اسعتفاده از رویکرد بوم هععناس  سیما    فضعاها  سعبز  

در سععایر نقاط دنیا نیز ، سععرزمین در برنام  ریز  هععیر 

  هازیرساختدر مطاله  ا  ، انشام هعده است. برا  مثال 

. در مورد ارزیاب  قرار گرفت  اسععت سععبز در ایالت متحده 

ها  سعععبز با روش تحلیل الگو  این پژوهش زیرسعععاخت

فضای  مورفولوژیک نقش  ساز  هده و اطالعات مربوط ب  

 0223-3110تغییرات پوهعععش زمین در فادعععل  زمان  

هععیر در پژوهشعع  ک  در . [03] اسععتخراش هععده اسععت 

مدلسعاز  هعاخص تک  تک  هدگ    انشام هعد   کنگهنگ

  سیما  سرزمین و تحلیل هابر پای  سنش ، فضاها  سبز

و نقش  آهفتگ  مکان  فضا  سبز  انشامها  ادعل   مولف 

  هامهیار آنیا در روش تحلیل مولف  8بطوریک  ، تیی  هد

 همچنین در. [82] (  مورد تایید قرار گرفتPCAادععل  )

ابتدا الگو کل  سعععیما  سعععرزمین با ، ا  دیگر مطعالهع   

کریدور اسعععتخراش و تحلیل آن با -اسعععتفعاده از مدل لک  

 .استفاده از روش تشزی  و تحلیل سلسل  مراتب  انشام هد

در نتیشع  نیز منعاطق با ارزش اکولوژیک و مناطق کلید    

برا  حفاظت و بازسعاز  هعناسععای  هعده و روهعع  برا     

در فرایندها  برنام  ریز   ها  سعععبزاداعام زیرسعععاخت 

در  فضا  سبزتغییرات  .[7] کاربر  زمین ارائ  هده است

پارک طبیه  مونکایو اسپانیا با استفاده از فناور  سنشش 

  سیما  هاسعیستم اطالعات  جغرافیای  و سنش  ، از دور

 ک  هععدهبررسعع   0287-3101سععرزمین در بازه زمان  

ها  سعععیما  اطالععات بدسعععت آمده از تحلیل سعععنش  

سرزمین نشان از خردهدگ  زیاد و در نتیش  افزایش تنوع 

  ا مطاله در . [8] داردفضای  در سطز سیما  سرزمین 

ز فضاها  سبنیز ب  بررسع  تثثیر هعکل هعیر  )ساختار    

از    سنششهاهیر چین بر اساس داده 303( در هعیر  

ها  منظر زمین ب  و تحلیعل رگرسعععیون بعا متریعک    دور

 .  هععده استپرداختعنوان متغیرها  پاسع  و پیش بین   

تراکم و ، ک  سع  نسععبت مساحت  ه اسعت نتایج نشعان داد 

ها  منتخب همع  بعا متریک  هعععاخص پیچیعدگ  زمین  

فضععا  سععبز ارتباط مهن  دار  دارند بطوریک  هععیرها  

همچون هععیرهای  ک  دارا  مرزها   بیشععتردارا  تراکم 

 و در نتیش کمتر  از مسعاحت فضا  سبز  پیچیده هسعتند 

هععیر نیز در  پژوهشعع   .[33] هسععتندبرخوردار  خردتر

 بعع  تهیین، 3118–0282هعا   ط  سعععال، چینجینعان  

 ایجنت و  پرداختکمیت و تغییرات در الگوها  فضعا  سبز  

طور قابل  فضععا  سععبز ب و ک  الگ داده اسععتنشععان  آن

افت  تغییر ی ها  دولتاثر هیرنشین  و سیاستبر  توجی 

 .[37] است

هیر  و تغییرات ها  سبزفضادر ایران نیز در رابط  با 

ب   تحقیق تحقیقات  ب  انشام رسیده است. برا  مثال  آن

بز ها و فضا  سجیت بررس  توزیع فضای  و ترکیب پارک

 سععیما  سرزمینها  در کالنشعیر تبریز با کمک متریک 

، متوسععط اندازه لک ، تراکم لک ، مسععاحت کالس هععامل)

ط متوس، هعاخص هکل چشم انداز  ، بزرگترین لک  کالس

 ایجنتک   هانشام هد نزدیکترین فادعل  از همسعایگ  و ...(  
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  محل  ا  و هاتوزیع پارک  بیتر بودن الگو نمایانگر آن

، مقابلدر  و است هافضعا  سعبز در مقایس  با سایر کالس  

ها  ز مهیارها  محاسعععب  هعععده برا  پارکنتایج کم  ا

فضای  را برا  این دست  از  وضعهیت نامطلوب ، منطق  ا 

ها در میان سععع  طبق  مورد مطاله  در هعععیر تبریز پارک

با اسعععتفاده از  ا  دیگرمطاله در  .[81] دهدم  نشعععان

سععرزمین و با تاکید بر  تشزی  و تحلیل سععاختار سععیما  

پیشععنیادهای  جیت ،   باق  ماندههالک یک موزائهععبک  

بیبود کیفیت محیط زیسعت هیر  برا  هیر تیران ارائ   

ک  همال  ه استداد. نتایج این پژوهش نشان هعده اسعت  

تیران بع  دلیل حضعععور روددره در یک موزاییک ناهمگن  

در ،   سععبز درهععت دان  و از لحای هزین  بازگردان هالک 

اولویت اولویعت قرار دارد. جنگلدار  در جنوب هعععیر نیز  

ده   سبز و باز باقیمانهالک یک بهد  برا  بازگردان  موزائ

با هدف بررسعع  برنام   پژوهشعع ، همچنین .[02] اسععت

ها در نمون  مطالهات  سعععیما  پایدار  هعععبک  سعععبز راه

از طریق ، . این مطاله هععده اسععت سععرزمین تیران انشام 

  پایدار  رویکردها  مختلف بوم ها  هعععاخصمقایسععع

  جدید  برا  برنام  ریز  هععبک  هاهععاخص، هععناخت 

هده است. نتایج نشان داده ها  هعیر  پیشنیاد  راه سعبز 

ک  عالوه بر حفاظت از هععبک  فضا  سبز موجود و  اسعت 

گسععترش فضععا  سععبز جدید و ایشاد ارتباط داالن  بین   

ت    جمهیاستهالی  هبک پایدار  ، نواح  سعبز پراکنده 

ها و هماهنگ  فضععای  هععبک  زیسععتگاه  نیز باید   گون 

  توسعه  سیما  سرزمین  هاعنوان میمترین سعیاسعت   ب

با هدف  مطاله  دیگر . [0] تیران در نظر گرفت  هعععود

 ،بیبود وضعهیت فضعاها  سبز و تلفیق آن با توسه  پایدار  

کمک ترکیب و توزیع فضععاها  سععبز در هععیر جیرفت با  

. نتایج این ه استها  سعیما  سعرزمین انشام هد  متریک

ک  فضاها  سبز از لحای  استتحقیق نشانگر این موضوع 

ها  زیاد  از هعیر دارا  هرایط  ترکیب و توزیع در بخش

 یک آن از وسهت و پیوستگ زائمطلوب نیستند و هبک  مو

مبن   تحقیق ، عالوه بر این .[20] الزم برخوردار نیسععت

 سپس تهیین، ها  سبزهعناسعای  و تشعریز زیرساخت   بر 

نارسعای  آنیا با در نظر گرفتن توزیع فضای  عوامل مخرب  

. نتایج این انشام هععده اسععتگان  هععیر تیران  33مناطق 

  سعععبز در هالک تحقیق حاک  از آن اسعععت ک  پایدار  

ها  سععبز درهععت دان  ب   هم  مناطق کاهش یافت  و لک 

ک  خرددانگ  آنیا  و منقطع تبدیل هعععدهها  ریزدان  لک 

ب  محققان در پژوهش  دیگر   .[08] را در پ  داهت  است

ارائ  وضععهیت آهععفتگ  مکان  در منطق  حفاظت هععده   

ند. نتایج بدسععت آمده نشععان دهند     اسععروالت پرداخت

اح  کوهستان  و مراتع ییالق  آهعفتگ  بسعیار زیاد در نو  

 .[03] است

دالیل ب  هیر قزوین  کاربرا  اراضع  و  زمین پوهعش 

قرار گرفتن در مسععیر ارتباط  هععرق ب    مختلف از جمل 

، کرشو  تیراننزدیک  ب  ، ارب و جنوب ب  هععمال کشععور

و سیر عظیم ساخت و  هعیرک دعنهت   دارا بودن چندین 

با سععرعت درحال تغییر  ا  اخیرهسععازها در طول سععال 

وان در فرا دیرباز دارا  باااتهیر قزوین از از طرف   .است

از باعث  یند توسعه  هیر  اطراف خود بوده اسعت ک  فرآ 

 و فضا  سبز و طبیه ، و تخریب بااات سععنت بین رفتن 

از .   انسعععان  هعععده اسعععت هاجایگزین  آنیا با کاربر 

آنشعاییکع  یک  از میمترین عوامل موثر بر کیفیت زندگ    

ا  سبز و هعیروندان در هر هععیر  دسععترسعع  ب  فضععاه 

طبیه  و سعران  فضعا  سععبز است و نیز با توج  ب  تاثیر   

هعع  از   طبیه  در کاهش اثرات ناهاانکارناپذیر پوهععش

ها  زیست محیط  ناه  از توسه  هیر  و انواع آلودگ 

و تحلیل روند تغییرات سععاز  و تفسععیر  کم ، مطاله ، آن

در طول سالیان فضعاها  سبز این هیر  پوهعش گیاه  و  

رسععد. این نوع مطالهات م  نظر ت  امر  ضععرور  ب گذهعع

ان یزردر زمین  افزایش آگاه  مسععئولین و برنام  تواندم 

احیا و یا ، یز  با هدف حفظرهععیر  در خ ععوص برنام  

 توسععه  فضععاها  سععبز در این هععیر مفید واقع هععود.     

مطاله  حاضععر با هدف تحلیل پایدار  فضععاها   ، بنابراین

ها  سبز عنوان بخش اساس  زیرساخت  سعبز این هیر ب 

( بعا اسعععتفاده از  3102-3102) سعععالع   7در یعک دوره  

 ها  سیما  سرزمین انشام هده است.ها  سنش مزیت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
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   ها. مواد و روش2

 محدوده مورد مطالعه .2.1

از سععمت ، اسععتان قزوینمرکز  ب  عنوانهععیر قزوین 

 هرقاز ، دنهت  لیاب  هعیر   جنوباز ، الهیشانب   هعمال 

راه  محمودآباد نمون ب   اربو از  محمدی و  بیدسعععتان ب 

یت  جمه 0228کند و طبق سععرهععمار  سععال   پیدا م 

توسععه  . را در خود جا  داده اسععتنفر  820.223مهادل 

در قزوین نیز همچون سععایر هععیرها    ناموزون هععیر 

ها  پوهشناپذیر  ب  ها  جبرانخسعارت ، بزرگ کشعور 

از  .[8] وارد کرده استپیکره فضعا  سبز  گیاه  منطق  و 

 0منطق  )منطق   2از  این هععیر، نظر تقسععیمات هععیر 

همال هیر(  2مرکز هیر و منطق   3منطق  ، جنوب هعیر 

موقهیت جغرافیای  و مناطق  0تشعکیل هعده است. هکل   

 دهد.م  مختلف هیر قزوین را نمایش

 

 محدوده استان قزوین

 

 محدوده هیرستان قزوین

 

 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه .1شکل 

 

 ها و روش شناسی پژوهشداده. 2.2

گیر  از دور با وضوح باال برا  اندازهها  سنشش داده

، 08] الگو  مکان  فضعاها  سبز مفید و کاربرد  هستند 

توزیع کاربر  اراضعع  و برا  اسععتخراش  بدین ترتیب [00

ماهواره ا  لندست  از ت اویر فضاها  سبز در هیر قزوین

برا  روزهععای  بععا میزان ابرنععاک  کمتر از ده دردعععد   8

ر د آنیاو زمان دریافت  این ت اویرمشخ ات  استفاده هد.

 نمایش داده هده است. 0 جدول

 8ی تصاویر ماهواره لندست هاویژگی .1 جدول

 دهنسنش ماهواره

sensor 

 تاری 

Acquisition data 
 ردیف

row 

قدرت 

 تفکیک
 گذر

path 
UTM 

Zone 
 مبنا

Datum 
 منبع

 OLI 8لندست 
17/12/3102 

 WGS84 USGS 22 008 متر 21 28
38/12/3102 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D9%84%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D9%84%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87
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  ها نقشعع  کاربر ریت ععاو نیبا اسععتفاده از ا، در ادام 

و در قالب سعع   ENVI 5.3در برنام  نیهععیر قزو  اراضعع

  انسان ساخت )هامل تمام  اراض، سعبز   کالس فضعاها 

سعععبز و   انسعععان سعععاخت ب  جز فضعععاها   ها کاربر

 طبق   هععد. برا دیتول ریبا  ضعع( و ارا اهیگ  هاپوهععش

حداکثر احتمال  اسعععتفاده  روش از هانقشععع  نیا  بنعد 

هعععباهت( از  نیشعععتری. روش حعداکثر احتمال )ب دیع گرد

ها  طبق  بند  روش نیهعععده و پرکاربردتر  هعععنعاختع  

 هعا  طبقع  بند  نظارت هعععده  روش گروهاطالععات در  

  امب  تم کسلیپ کی نک یا روش احتمال نیباهد. در ام 

ها تهلق داهت  باهد محاسب  هده و ب  کعععالس بعععا کالس

ش رو نی.  برا  انشام اردیگ احتمعععال تهلق م نیشعععتریب

پردازش انشام هعععده و  شیمراحل پ  تمام  سعععتیابتدا با

انشام هععده باهععد سععپس   عععععزینمون  بردار  از منطق  ن

روش حداکثر  وانتخاب  ریبر رو  ت ععاو  میها  تهلنمون 

 ها نقش   ی[. پس از تی83] احتمال ب  کعععار بعععرده هود

هععده با نقشعع    آهععکارسععاز  هاب  تطابق داده ازیمورد ن

 ش یگوگعل ار  مربوط بع  زمعان مورد برداهعععت و در نت   

  و دععحت کلکاپا  بیبا ضععر  دععحت طبق  بند  بررسعع

 نی(. الزم ب  ذکر اسعععت ک  در ا0پرداختع  هعععد )رابط   

  و دحت کل %88  کاپا باال بیک  ضر  دردعورت مرحل  

 دیتوان دقت نقشععع  تولم  را نشعععان دهد %21  باال زین

 3جدول، نی[ عالوه بر ا38] ل قبول دانسعععتهعععده را قاب

 دده را نشان م آن تیمقبول زانیکاپا و م بیضر  هابازه

[2.] 

𝑂𝐴 (0رابط  ) =
1

𝑛
∑ 𝑝𝑖𝑗 

تهداد نقاط دععحیز آهععکارسععاز  هععده در   pijک     

تهداد کل نقاط برداهععت   nتطابق با نقشعع  گوگل ار  و 

 هده است. 

 های مقبولیت ضریب کاپا. بازه2 جدول

 80-011 00-81 01-80 81-30 31-1 1کمتر از  ضریب کاپا )%(

 عال  قابل قبول مناسب متوسط کم ضهیف میزان مقبولیت

 

  ارزیابی فضاهای سبز .2.3

 هععیر قزوین سععبز ا فضععروند تغییرات برا  ارزیاب  

اند عبارت ک  ها  سیما  سرزمیناز سنش  2طبق جدول 

  مربوط ب  یک نوع هالک کلیع   )  0از: مسعععاحعت کالس 

  هالک )تعابه  از تهداد   3لکع  متوسعععط انعدازه  ، کالس(

  مربوط ها)تهداد پیکسععل 2لک تراکم ، موجود در کالس(

ب  کالس مورد نظر تقسعیم بر مساحت کل سطز منظر( و  

)میانگین فادل  از نزدیکترین  8متوسعط فادعل  همسایگ   

در ها  تولید هععده ها  آنیا از نقشعع ک  داده لک  مشععاب (

 
 

 

 

 

برا   Fragstats 4.2.1 وسععیل  نرم افزار  و بقسععمت قبل 

 اسععتفاده هععد، گرددهر منطق  از هععیر قزوین حادععل م 

 نشععانگر حضععور ها این سععنش . [82، 28، 27، 20، 08]

، (MPSلک   اندازه)متوسعععط  پایدار ، )مسعععاحت کالس(

میععانگین فععادعععلعع  همسعععایگ   ، PD)تراکم لکعع   توزیع

MNND و عالوه بر  [08] هسعععتنععد ( فضعععاهعا  سعععبز

 نیز زیرخ ععودععیت مشععترک    2  فوق دارا  هاویژگ 

 باهند:م 

 ،  [00، 88، 32] الف( اهمیت آنیا در نظری  و عمل

 ، [21، 00] راحت  در محاسب  و قدرت تفسیر باال  آنیا ب(

1 Class Area 

2 Mean Patch Size 

3 Patch Density 

4 Mean Nearest neighbourhood 
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   .[87، 00، 21] هاایشاد کمترین حشو در مقدار دادهش( 

 نیسبز هیر قزو  هاپوهععش راتییروند تغ، تیدر نیا

فوق   هاهفت سععال گذهععت  با اسععتقاده از روش   در ط

 ک  در قرار گرفت لیو تحل  یالذکر اسعععتخراش و مورد تشز

 هود.ادام  ب  آن پرداخت  م 

 ی مورد استفاده جهت بررسی فضاهای سبزهاسنجه .3 جدول

 فرمول واحد اخت ار هاسنش 

 مساحت

 کالس
CA هکتار 

∑ 𝒂𝒏
𝒋=𝟏  ij (1/10000) 

 ij(a(مساحت هر لک  بر حسب مترمربع -

 تراکم

 لک 
PD  هکتار 011تهداد در هر 

𝒏𝒊

𝑨  
 (10000)(100) 

 i(n(  کالس مورد نظر هالک تهداد  -

 (A)مساحت کل منظر)مترمربع(  -

 متوسط اندازه لک 
MPS هکتار 

∑ 𝒉𝒏
𝒋=𝟏

𝒏
 

 (h)اندازه هر لک  مربوط ب  کالس مورد نظر -

 (n)  کالس مورد نظرهالک تهداد  -

 میانگین فادل 

 همسایگ 
MNND متر 

∑ 𝒉𝒏
𝒋=𝟏

𝒏
 

 (h)فادل  از نزدیکترین لک  هم نوع  از کالس مورد نظر -

 (n)  کالس مورد نظرهالک تهداد  -

 

 هابحث و یافته. 3

های تعریف شییده تغییرات کاربری. بررسییی 3.1

(2112-2113) 

ها  کاربر  اراضععع  ب  دسعععت آمده براسعععاس نقشععع 

 مطابقها  پوهش زمین هیر قزوین نقش مشخص هد ک  

ضعععرایب کاپا و دعععحت کل  از دقت مناسعععب  برخوردار  با

 ب  ترتیب ضععریب کاپا و دععحت کل   هسععتند. ب  طوریک 

  88/23، 10/82و  3102دردععد برا  سععال  00/20، 8/87

 (.3)هکل  ب  دست آمده است 3102دردد برا  سال 

2112 2113  

  

 راهنما

 
 

 های مورد مطالعههای کاربری اراضی سالنقشه .2شکل 
 

ی بایر اراض

فضاهای سبز

ده )مصنوع( ی ساخته ش اراض
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  هاربر کا، بعا توجع  بع  بازه زمان  پژوهش حاضعععر   

 تهریف هعععده تغییرات  را در ط  دوره مطعالهات  نشعععان 

. بدین دعورت ک  فضاها  سبز و پوهش گیاه   دهندم 

 هکتعار تغییر یعافتع  اند ک  این میزان    38/027بع  میزان  

هکتار  82/80و  88/80، 23/82تغییر بع  ترتیعب با مقدار   

، قابل مشععاهده اسععت. ب  عبارت دیگر 2و  3، 0در مناطق 

بیشععترین تغییر فضععاها  سععبز و پوهععش گیاه  هععیر  

قزوین )جنوب هیر( و کمترین آن در  0مربوط ب  منطق  

اراض  ساخت   قزوین )همال هیر( رخ داده است. 2منطق  

هکتععار تغییر داهعععتعع  و این  08/088 هعععده در مشموع

و  82/81، 72/28ب  ترتیب  2تا  0تغییرات برا  منعاطق  

هکتار بوده اسعت. درخ عوص تغییر اراض  بایر بین    8/28

ها  ها  مورد مطاله  نیز نتایج حادعععل از نقشععع سعععال

منطق  هععیر قزوین  2کاربر  اراضعع  نشععان داد ک  در  

 73/007و  38/78، 38/22اراض  بایر ب  ترتیب ب  میزان 

اند ک  ب عععورت کل  و در مشموع هکتار تغییرات داهعععت 

هکتار ب   30/320اراضعع  بایر در کل این هععیر ب  میزان  

نتایج ، در مشموع .(8اند )جدولکاربر  دیگر  تغییر یافت 

سععال   7حادععل از ارزیاب  تغییر کاربر  اراضعع  ط  دوره 

تغییر چشعععمگیر ( حکایت از 3102-3102مورد مطاله  )

در هععیر ، هر سعع  کاربر  مورد مطاله  دارد. ب  طور کل 

بععا مقععدار  هععابیشعععترین تغییرات در بین کععاربر ، قزوین

 هکتار مربوط ب  اراض  بایر بوده است.  30/320

 2112-2113)هکتار( در بازه زمانی  ی تعریف شدههاتغییرات کاربری .4 جدول

3102 

3102 
 ریبا  اراض ساخت  هده  اراض فضا  سبز

 80/28 22/37 8/380 فضا  سبز

 78/028 88/0803 83/08 ساخت  هده  اراض

 88/802 02/080 72/70 ریبا  اراض

 30/320 08/088 38/027 میزان تغییر ب  کاربر  دیگر

 

 شییهر قزوین . تحلیل سییااتاری ارا ییی سییبز3.2

(2112-2113) 

براساس  در خ وص وضهیت فضاها  سبز هیر قزوین

 3102توان گفت در سال م ، ها  سیما  سرزمینسنش 

( و پععایععدار  2/008کمترین میزان حضعععور ) 0منطقعع  

( اراضع  سعبز را داهت  ول  ب  لحای توزیع این   8288/1)

، حالیک دیگر بوده اسععت. در مناسععبتر از مناطق ، اراضعع 

ها  سععبز )ب  ترتیب بیشععترین حضععور لک  2و  3مناطق 

( و بیشعععترین پععایععدار  )بعع  ترتیععب  88/028و 2/088

، اند. در مقابلها را دارا بوده( این لکع  2120/1و  7028/1

بررسع  وضعهیت سعاختار فضعاها  سععبز هیر  در سال     

( و 23/021نشعععان داد ک  بیشعععترین حضعععور )   3102

بوده است. عالوه  2در منطق   هامناسبترین توزیع این لک 

بوده ول   0( در منطق  32/70کمترین حضععور آن )، براین

 ( اراض  سبز7222/1این منطق  دارا  بیشترین پایدار  )

میزان پایدار   با کمترین 3باهعععد ک  در برابر منطق  م 

 سبز وضععهیت فضاها ، 8گیرد. جدول ( قرار م 7880/1)

را نمایش  3102و  3102هعا   سعععال هعععیر قزوین بین

 دهد.  م 

بررسعع  فضععاها  سععبز هععیر قزوین بین ، ب  طور کل 

نشعععان داد ک  روند تغییرات ، 3102-3102هعا   سعععال

ها  سععبز در مناطق س  گان  هیر ها  لک تمام  متریک

ها ک  قزوین متفعاوت بوده اسعععت. متریک مسعععاحت لک  

ش یا کاربر  خاص )در اینشا نسععبت مسععاحت هر پوهعع  

دهد در این م  فضا  سبز( را در سیما  سرزمین نمایش
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نشان داد ، ها  سبزهعیر و مقایسع  وضهیت مساحت لک   

هکتارکاهش در مسعععاحت این  17/28بعا  ، 0کع  منطقع    

دهد. در م  اراضعع  بیشععترین تغییر را ب  خود اخت ععاص 

با مقادیر  ب  ترتیب 2و  3حالیک  این متریک برا  مناطق 

دهد.هکتار روند کاهش  را نمایش م  32/8و  80/20

 های سبزهای زیرساختتغییرات سنجه .5 جدول

 متریک

 سال
 GI (MNND)متوسط نزدیکترین فادل  همسایگ   GI  (PD) تراکم GI (MPS)متوسط اندازه  GI  (CA)مساحت 

3102 

 8821/77 7803/8 8288/1 2/008 0منطق  

 8280/83 3138/8 7028/1 2/088 3منطق  

 8788/23 8088/7 2120/1 88/028 2منطق  

3102 

 0882/87 022/8 7222/1 32/70 0منطق  

 8818/88 8388/0 7880/1 82/002 3منطق  

 0188/83 1228/2 7000/1 23/021 2منطق  

 تغییرات

 +0182/2 -0133/1 +3128/1 -17/28 0منطق  

 +1887/0 -2782/0 +1888/1 -80/20 3منطق  

 -207/01 +002/0 -0838/1 -32/8 2منطق  

 +3880/8 -8178/1 +0100/1 -70/72 کل هیر

 

توان نتیشع  گرفعت بطورکل  بععا کععاهش   م ، بنعابراین 

ها در سعع  منطق  حضععور این لک ، ها  سععبزمسععاحت لک 

ک  متریک مساحت  آنشای روند کاهشع  داهعت  است. از   

ها و ویژگ ، ها  سععبز ب  تنیای  در خ ععوص آرایش لک 

با  ،رائ  نم  کند  سععبز اطالعات  اهالک تغییرات فضععای  

و متوسععط اندازه  هالک ها مانند تراکم کمک سععایر متریک

تر  نسعععبت ب  تغییر توان اطالعات تف عععیل هر لک  م 

 فضاها  سبز ب  دست آورد. 

از اجزا  فیزیک  سعععیما   هالک بعا توجع  بع  اینک     

تواند برا  ها م میانگین اندازه لک ، سعععرزمین هسعععتنعد 

سعنشش کارکردها  سعیما  سعرزمین کاربرد  باهد. از    

ها  بررسعع  و مقایسعع  متریک متوسععط اندازه لک ، رواین

 متریکنشان داد ک  این  3102و  3102سبز بین سالیا  

 1888/1و  3128/1با مقادیر ب  ترتیب  3و  0برا  منطق  

ب  مقدار  2هکتعار افزایش داهعععتع  در حالیک  در منطق    

هکتار روند کاهشع  داهعت  است. این کاهش در    0838/1

نشعععانگر ، هعععیر قزوین 2ها در منطق  میانگین اندازه لک 

ها  سعععبز و در نتیش  کاهش پایدار  آنیا دانگ  لک خرد

بز ها  س  ک  نشانگر تهداد لک تراکم لک، اسعت. همچنین 

 3102و  3102در واحد سطز از منطق  است بین سالیا  

و  0133/1هیر قزوین ب  ترتیب با مقدار  3و  0در منطق  

)تهداد در هر دعععد هکتار( کاهش داهعععت  و در  2782/0

)تهداد در  002/0هیر قزوین ب  مقدار  2مقابل در منطق  

متریک ، ت. عالوه براینهر دععد هکتار( افزایش یافت  اسعع 

ها  سععبز تا نزدیک ترین لک  همنوع میانگین فادععل  لک 

هععیر  3و  0نشععان داد ک  فادععل  فضععاها  سععبز مناطق 

 1887/0و  0182/2قزوین )جنوب و مرکز هیر( ب  ترتیب 

هیر  2در حالیک  این فادل  در منطق  متر افزایش داهت . 

کاهش یافت  متر  207/01قزوین )هععمال هععیر( با مقدار  

روند تغییرات متوسط فادل  همسایگ  ، است. براین اساس

مهکوس روند تغییرات تراکم  کامال ، در مناطق هیر قزوین

کاهش متوسط ، ها  سعبز بوده اسعت. ب  عبارت دیگر  لک 

ک  نشععانگر افزایش ارتباط  2فادعل  همسععایگ  در منطق   

 توان مثبت تلق  ها  سععبز اسععت را نم نسععب  بین لک 
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 ها  سبز در اینکرد چرا ک  با توج  ب  افزایش تراکم لک 

ها  درهعععت دان  ب  توان نتیشع  گرفعت لکع    م  منطقع  

پس با افزایش ، اندهعا  ریزدان  و خرد تبدیل هعععده لکع  

تراکم و کاهش متوسععط فادععل  همسععایگ  ب  رام توزیع  

بوجود آمده  2ها  سععبز در منطق  خردانگ  لک ، مناسععب

با وجود کاهش  3و  0هعععرایط در مناطق  اسعععت ک  این

بررسعع  ، برقرار نیسععت. در نیایت، حضععور اراضعع  سععبز 

وضعهیت تغییر فضععاها  سعبز بهنوان بخشعع  اسعاسعع  از    

  هاها  سبز در هیر قزوین با استفاده از سنش زیرساخت

این هیر با ، سعیما  سعرزمین  نشان داد ک  ب  طور کل   

افزایش ، )حضععور(ها هکتار  مسععاحت لک  70/72کاهش 

کاهش ، هکتعار  متوسعععط اندازه آنیا )پایدار (  0100/1

هکتار و افزایش متوسعععط  011تراکم آنیا در هر  8178/1

متر در بازه زمان   3880/8فادعععل  همسعععایگ  ب  میزان 

روبرو بوده اسعععت ک  این نتایج نشعععان از  3102-3102

ار  دتر و افزایش پایدان ها  ریزدان  ب  درهععتتبدیل لک 

ن حضعور پذیر  این اراضع  بوده   آنیا با وجود کاهش میزا

  اربرک راتییک  تغ  گرید قاتیبا تحق جینتا نیا اسعععت.

قرار داده انععد   را مورد بررسععع نیدر هعععیر قزو  اراضععع

  اراض  در کاربر رییتغ نیا لی[ ک  دل30دارد ]  همخوان

ذکر  ریاخ  هاسععال  ط تیجمه شیرا افزا نیهععیر قزو

  رگیمطالهات د، پژوهش نیا جیبا نتا قتطبی در. اندکرده

 نیساخت  هده هیر قزو  ک  اراضعع اسعت نشعان داده   زین

[. 80] داهت  است شیافزا 3103تا  3110  هاسعال  نیب

 شیاز افزا  حععاک زین  گریپژوهش د جینتععا، نیعالوه برا

است  ریاخ  هاسال  ط نیسعاخت  هده هیر قزو   اراضع 

، بنابراین [.88] پژوهش حاضعععر مطابقت دارد جیک  با نتا

 لیو تحل  یدر تشز  ادیع ز ی توانعا  نیسعععرزم  معا یسععع

 و  سبز هیر  و فضاها  اهیمختلف پوهش گ  هاجنب 

ز در سط  هیطب  هادارد. پوهش  آن بر رفاه انسان دیفوا

 لیدر تهد  انیکمک هعععا،  در مناطق هعععیر ژهیبو نیزم

 نیدارند. از جمل  میمتر  نقعاط هعععیر   محل میخرد اقل

 ایدن  از کالنشعععیرها  اریک  امروزه در بسععع  مهضعععالت

  اراض  کاربر رییاز تغ  ناه  دما شیافزا، مشعیود است 

توسععه   ندیدر فرا  هیطب  هاک  پوهععش  اسععت ب  نحو

انسععان سععاخت   هاها و پوهععش توسععط کاربر  هععیر

ه  و توس  ریامر منشر ب  هکل گ نیهعوند. ا م  نیگزیجا

  در نواح ی گرما اریتحت عنوان جز ی گرما  هاهسعععت 

 نیسرزم  مایس  هاسنش ، انیم نیهود. درام   هعیر 

در   هیطب  هععا کععاربر رییتحوه تغ نییععالوه بعر ته  

انسعععان   ها آنیا ب  کاربر لیو تبد  هعععیر  هاطیمح

  با دما راتییتغ  نیا نیقادر اسعععت ارتباط ب، سعععاخعت 

 لاکند. ب  عنوان مث نییتب زیرا ن ی گرما ریو جزا  سععطح

و  نیزم  کاربر ریتاث  ک  در خ وص بررس  در مطاله  ا

  هابا اسععتفاده از سنش  ی گرما ریبر جزا  اهیپوهعش گ 

  انشام گرفت  است مشخص هده ک  برا نیسرزم  مایس

و ،  میقد  مسعععکون، دیجد  مسعععکون  هر سععع  کاربر

  ادر دم  منف ریتثث  اهیسنش  دردد پوهش گ  سازمان

 نیسعععطز زم  کاهش دما وجعب دارد و م نیسعععطز زم

این تحقیق در آمده  نتایج ب  دست، درنیایت [.3] هودم 

 مساحت سعیما  سعرزمین از جمل    ها کارای  متریک از

ط متوسعع، متوسععط اندازه لک ، تهداد لک ، تراکم لک ، طبق 

 کاربر  تغییرات در بررسعع  و تحلیلفادععل  همسععایگ   

  .است اراض  در نواح  هیر 

 

 یریگ جهینت .4

در   نیو توسعععه  هعععیر نشععع  تیجمه شیافزا رونعد 

  موجب بروز مشععکالت و مهضععالت متهدد ریاخ  هاده 

  کیاست.  دهیگرد  هیر ستیز طیمح ط یدر ح ژهیب  و

 رییمشعععکالت تغ نیا شععادیعوامععل موثر در ا نیاز میمتر

 در  هیطب  هارساختیو کاهش عنادر و ز  اراض  کاربر

و   هیطب ها رساختیزاست. از جمل    هیر ا هطیمح

و  هارسعععاختیز  در مناطق هعععیر تیپر اهم کیاکولوژ

 شیبر افزا  متهدد دیسععبز هسعععتند ک  از فوا   فضععاها 

 سعععتیز  هاهعععیروندان و حفظ جنب   زنعدگ  تیع فیک

  داریاز وجود و پا  ناهعع دیهععیر برخوردارند. فوا  طیمح

و در   هیر ها طیزمان در مح  در ط هارسعاخت یز نیا
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ست. ا  ابیقابل رد  مختلف  توسعه  هیر با روهیا  ندیفرا

و   اهیپوهش گ راتییتغ، در پژوهش حاضر، سعبب  نیبد

  مایس  هانش با اسععتفاده از سعع  سعبز هعیر    فضعاها 

 3102ها  سال  و در بازه زمان نیدر هعیر قزو  نیسعرزم 

 ب  دست جیقرار گرفت. براسعاس نتا   ابیمورد ارز 3102تا 

مورد نظر در هعععیر   ها کاربر رییآمده در خ عععوص تغ

مورد نظر   مشععخص هععد ک  هر سعع  نوع کاربر  ، نیقزو

دوره   هععیر و در ط نیو سععبز( در ا ریبا، )سععاخت  هععده

 همراه بوده اند.  راتییبا تغ  هاتمطال

  مایس بیانسعان سعاخت سبب تخر    هالک  شیافزا

 ساخت و ساز در  لک شتریهعود ک  ب  نفوذ ب م  نیسعرزم 

. انشامد اطراف م ها لک  شعععتریب بیها و تخرلک  ریسعععا

م عععنوع در  ها لک  شیبر افزا زیپژوهش حاضعععر ن جینتا

م نوع و ساخت    و رهد فضاها  طول دوره مورد بررسعع

دارد  دیسبز تاک ها فضا مساحتکاهش   هعده و از طرف 

 نیرا بر هیر قزو  ادیز  موضعوع اثرات اجتماع  نیک  هم

توان گفعت ک  در  م  اسعععاس نیوارد خواهعد کرد. بر هم 

، ریاخ  سالیا  در ط نیهعیر قزو   توسعه  هعیر   ریمسع 

گسترش   سبز و تالش برا  اراض  ساختار اتیخ عودع  

 دهیدخرد و کالن نا ها اسیسععبز در مق  مسععاحت فضععا

 گرفت  هده است.

توج  داهت  دیبا نیسعرزم   مایمباحث سع  ن یدر زم 

سبز و سران  آن نسبت   ک  عالوه بر مسئل  مساحت فضا

  از رونععد منف نیمنطقع  کع  در هعععیر قزو   تیع بع  جمه 

 ،رو ب  رهد بوده( تیجمه ک یبرخوردار بوده اسعت )درحال 

 تیاز اهم زین  اهیسبز و گ  اراض ی فضعا  عیتوز تیوضعه 

مطاله  سععنش  تراکم ، نظر نی. از اتبرخوردار اسعع  ا ژهیو

در واحد سععطز اسععت  هالک از کاهش تراکم  حاک  هالک 

 نیدر ا  گیسنش  متوسط فادل  همسا  بررسع  ک یدرحال

هرچند ، نیدهد. بنابرام  شیرا نما  شعععیهعععیر روند افزا

کاهش داهت   ریاخ  سالیا  سبز در ط  هالک مسعاحت  

 نیسععرزم  مایسعع  هاسععنش  ریاسععاس سععا اما بر، اسععت

 نیآنیا در هعععیر قزو  داریگرفعت کع  پا   شع  یتوان نتم 

روند  نیو با توج  ب  ا تیداهعععتع  اسعععت. در نیا  شیافزا

 سبز و  هارساختیمنطق  و ز  اهیدر پوهعش گ  راتییتغ

هیر  نیسعرزم   مایتوسعه  و ادعالح سع   ، ب  منظور حفظ

  راهبرد  کعارها از راه  اسعععتفعاده از مشموعع  ا   نیقزو

 بزرگ وها  هود. حفاظت از لک م  شنیادیپ ن ین زمیدرا

استفاده از ، آنیا  هعدن و خرد هعدگ   زدان یاز ر  ریجلوگ

سععبز   هارسععاختیتوسععه  ز  بال اسععتفاده برا  فضععاها

سبز در   هالک مناسععب  ی فضععا عیتوج  ب  توز،  هعیر 

  و مناسب تمام ن یبی  سعطز هعیر ب  منظور دسعترسعع   

  وستگیحفظ ارتباط و پ، هارسعاخت یز نیهعیروندان ب  ا 

مناسععب بر ادععالح و  شینظارت و پا، سععبز  فضععاها نیب

راهکارها بر  نیتوان از جمل  ام  فضععاها را نیا  بازسععاز

 همرد.  

 

References 

[1] Anderson, E.C. and Minor, E.S. (2017). Vacant lots: an underexplored resource for ecological 

and social benefts in cities. Urban For. Urban Green. 21, 146–152. https://doi.org/ 10.1016/j.ufug.2016.11.015. 

[2] Asadi, Y., Hamzeh, S. and Kiavarz, M. (2020). Investigate the effects of land Use and vegetation on urban heat 

islands using landscape measurements (Case Study: region 6 of Tehran). Human Geography Research Quarterly. 

Vol2., pp.759-773. 

[3] Benedict, M.A. and McMahon, E.T. (2012). Green Infrastructure: Linking Landscapes and Communities. Island 

Press. 

[4] Baygani shode dar . (2011). site shahrdari ha. https://qazvin.ir/ 
[5] Botequilha-Leitão, A., Miller, J., Ahern, J. and Mcgarigal, K. (2006). Measuring Landscapes. A Planner’s Handbook. 

Island Press, Washington, DC. 

https://doi.org/
https://qazvin.ir/


 0811پاییز ، 2هماره ، 78دوره ، مشل  منابع طبیه  ایران، مرتع و آبخیزدار 

 

078 

[6] Bargh jelveh. (2011). Landscape change in Tehran based on the ecological performance indicators of the green road 

network, Faslname modoriate shahri, NO26, pp 144-125 

[7] 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. 

[8] Castillo, E. M., García-Martin, A., Aladrén, L.A.L. and de Luis, M. (2015). Evaluation of forest cover change using 

remote sensing techniques and landscape metrics in Moncayo Natural Park (Spain), Applied Geography, 62(1): 247-

255 

[9] Cunningham, M. (2009). More than just the Kappa coefficient: A program to fully characterize inter-rater 

reliability between two raters, SAS Global Forum 242(1):1-7 

[10] Carter, J.G. (2018). Urban climate change adaptation: exploring the implications of future 

land cover scenarios. Cities 77, 73–80. https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.01.014 

[11] DiBari, J. (2007). Evaluation of five landscape-level metrics for measuring the effects of urbanization on landscape 

structure: the case of Tucson, Arizona, USA. Landsc. Urban Plann. 79, 308–313. 

[12] Darvish sefat, A, A., Bagheri, M., Ghorbani, M. and Zahedi amiri, Gh. (2017). “Modeling the spatial turbulence of 

the forest using landform measures in the Serulat Protected Area”, Majale manabe tabie, NO1, Spring 2018. 

[13] European Commission. (2013). Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Green Infrastructure 

- Enhancing Europe’s Natural Capital. Publications Ofce of the European Union, Brussels page Accessed 20, 

August. http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817 4c73e6f1b2df.0014.03/ 

DOC_1&format=PDF 

[14] Fortin, M.-J., Agrawal, A.A. (2005). Landscape ecology comes of age. Ecology 86 (8), 1965–1966 

[15] Fu, B. and Lu, Y. (2006). The progress and perspectives of landscape ecology in China. Prog. Phys. Geogr. 30 (2), 

232–244. 

[16] Forman, R.T.T. (1995). Land Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions. Cambridge University Press, New 

York. 

[17] Forman, R.T.T. and Godron, M. (1986). Landscape Ecology. John Wiley, New York 

[18] Gill, S.E., Handley, J.F., Ennos, A.R. and Pauleit, S. (2007). Adapting cities for climate change: the role of the 

green infrastructure. Built. Environ. 33 (1), 115–133. 

[19] Güneralp, B. and Seto, K.C. (2013). Futures of global urban expansion: uncertainties and implications for 

biodiversity conservation. Environ. Res. Lett. 8 (1), 014025. https:// doi.org/10.1088/1748-9326/8/1/014025. 

[20] Herold, M., Goldstein, N.C. and Clarke, K.C. (2003). The spatiotemporal form of urban growth: measurement, 

analysis and modeling. Remote Sens. Environ. 86, 286–302. 

[21] Hosseinzade, A., A. and Argani, M. (2018). Modeling urban development and extracting land use changes in Qazvin 

city using remote sensing and GIS techniques, 6th national conferences of sustainability in Geo Graphy, Urban 

planing. 

[22] Huang C, Yang J. and Jiang P. (2018). Assessing Impacts of Urban Form on Landscape Structure of Urban Green 

Spaces in China Using Landsat Images Based on Google Earth Engine, Remote Sens. 2018, 10, 1569; 

doi:10.3390/rs10101569 

[23] Jing, G. (1990). The development and perspective of landscape ecology. Sci. Geogr. Sin. 10, 293–302. 

[24] 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 

[25] Kerle, N., Lucas L.F, Janssen, Huurneman. (2004). Principles of Remote Sensing 

[26] Kirchhoff, T., Trepl, L. and Vicenzotti, V. (2013). What is landscape ecology? An analysis and evaluation of six 

different conceptions. Landscape Res. 38 (1), 33–51 

[27] Kong F. and Nakagoshi N. (2005). Spatial-temporal gradient analysis of urban green spaces in Jinan, China, 2005 

Elsevier B.V. All rights reserved. doi:10.1016/j.landurbplan.2005.07.006 

https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.01.014
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817


 ... با استفاده از   سبز هیر  پوهش فضا ییراتروند تغ یاب ارز

 

078 

[28] Lindley, S.J., Cook, P.A., Dennis, M. and Gilchrist, A. (2018). In: Marselle, M., Bonn, A., Graner, T., Irvine, K., 

Stadler, J., Korn, H. (Eds.), Biodiversity, Physical Health and Climate Change: a Synthesis of Recent Evidence. 

Biodiversity, Health & Climate Change. Springer 

[29] Li, H.B. and Wu, J.G. (2004). Use and misuse of landscape indices. Landsc. Ecol. 19, 389–399. 

[30] Li, X.M., Zhou, W.Q., Ouyang, Z.Y., Xu, W.H. and Zheng, H. (2012). Spatial pattern of greenspace affects land 

surface temperature: evidence from the heavily urbanized Beijing metropolitan area, China. Landsc. Ecol. 27, 887–

898 

[31] Larijani, M., Ghesami , F. and Yosefi, E. (2013). Ecological analysis of the green space structure of Jiroft city using 

land use metrics, Faslname Amayesh mohit, NO25 

[32] McDonald, R.I., Kareiva, P. and Forman, R.T. (2008). The implications of current and future urbanization for 

global protected areas and biodiversity conservation. 

[33] Mell, I.C. (2016). Global Green Infrastructure: Lessons for Successful Policy-Making, Investment and 

Management. Routledge. 

[34] McKinney, M.L. (2002). Urbanization, biodiversity, and conservation: the impacts of urbanization on native species 

are poorly studied, but educating a highly urbanized human population about these impacts can greatly improve 

species conservation in all ecosystems. Bioscience 52 (10), 883–890. https://doi.org/10.1641/0006- 
3568(2002)052[0883:UBAC]2.0.CO;2. 

[35] 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. 

[36] Moss, M.R. (2014). Landscape ecology: the need for a discipline? Problemy Ekologii Krajobrazu 6 (6). 

[37] McGarigal, K. (2015). FRAGSTATS HELP; Spatial Analysis Program for Quantifying Landscape Structure. 

[38] McGarigal, K. and Marks, B.J. (1995). FRAGSTATS: Spatial Analysis Program for Quantifying Landscape 

Structure. USDA Forest Service General Technical Report PNW-GTR-351. 

[39] McGarigal, K., and Cushman, S. A. (2002). The gradient concept of landscape structure: Or, why are there so many 

patches. Available at: http://www.umass.edu/landeco/ pubs/pubs.html 

[40] Majnouni T. and Mofareh M. (2017). Investigation and evaluation of spatial patterns in Tabriz parks using landscape 

metrics, Journal of Urban and Environmental Engineering (JUEE) v.10, n.2, p.263-269, 2016 

[41] Naumann,  D. McKenna T. Kaphengst M. Pieterse M. Rayment D. (2011). Implementation and cost elements 
of Green Infrastructure projects. Final report to the European Commission, DG Environment, Contract no. 
070307/2010/577182/ETU/F.1, Ecologic institute and GHK Consulting. http://ec.europa.eu/environment 

/enveco/ biodiversity/pdf/GI_DICE_FinalReport.pdf. 

[42] Nielsen, A.B., Hedblom, M., Olafsson, A.S. and Wiström, B. (2017). Spatial confgurations of urban forest in 

different landscape and socio-political contexts: identifying patterns for green infrastructure planning. Urban 

Ecosyst. 20 (2), 379–392. https://doi.org/ 10.1007/s11252-016-0600-y. 

[43] Newton, T.J., Woolnough, D.A. and Strayer, D.L. (2008). Using landscape ecology to understand and manage 

freshwater mussel populations. J. N. Am. Benthol. Soc. 27 (2), 424–439. 

[44] Narumalani, S., D. R. Mishra and R.G. Rothwell. (2004). Change detection and landscape metrics for inferring 

anthropogenic processes in the greater EFMO area. Remote Sensing of Environment 91(3–4): 478-489 

[45] Peng, J., Wang, Y.L., Zhang, Y., Wu, J.S., Li, W.F. and Li, Y. (2010). Evaluating the effectiveness of 

landscape metrics in quantifying spatial patterns. Ecol. Indic. 10, 217–223. 

[46] Risser, P.G. (1984). Landscape Ecology: Directions and Approaches, vol. 2. Illinois Natural History Survey 

[47] Riitters, K.H., O'Neill, R.V., Hunsaker, C.T., Wickham, J.D., Yankee, D.H., Timmins, S.P., Jones, 

K.B. and Jackson, B.L. (1995). A factor analysis of landscape pattern and structure metrics. Landsc. Ecol. 10, 23–

39. 

[48] Sinnett, D., Smith, N. and Burgess, S. (2015). Handbook on Green Infrastructure: Planning, Design and 

Implementation. Edward Elgar Publishing. 

https://doi.org/10.1641/0006-
http://www.umass.edu/landeco/
http://ec.europa.eu/environment%20/enveco/
http://ec.europa.eu/environment%20/enveco/
http://ec.europa.eu/environment%20/enveco/
https://doi.org/


 0811پاییز ، 2هماره ، 78دوره ، مشل  منابع طبیه  ایران، مرتع و آبخیزدار 

 

070 

[49] Singh, J.S., Roy, P.S., Murthy, M.S.R. and Jha, C.S. (2010). Application of landscape ecology and remote sensing 

for assessment, monitoring and conservation of biodiversity. J. Indian Soc. Remote Sens. 38 (3), 365–385. 

[50] Sazman miras farhangi sanaye dasti v gardeshgari keshvar, baygani shode (2012), daryaft dar 2013. 

[51] Sarvar, R., Mohammadi, S., Sobhani, N. and Esmaelzadeh, A. (2018). Urban development and its consequences in 

changing the use of suburban lands by using the technique of GIS in Qazvin city, Faslname Olom v Technology doi: 

10.22034/jest.2018.16058.2453. 

[52] Taghavi Moghadam, E., Bahrami, S.H. and Akbari, E. (2016). Compare the maximum Likelihood and artificial neural 

networks evaluate the changes using landsat satellite inages in Mangrov forests in the gando protected area, Sistan-

Baluchistan province, Journal of wood and forest science and technology, vol. 23, pp. 23-48. 

[53] Tzoulas, K., Korpela, K., Venn, S., Yli-Pelkonen, V., Kaźmierczak, A., Niemela, J., James, P. (2007). Promoting 

ecosystem and human health in urban areas using Green 

[54] Turner, M.G., Gardner, R.H. and O'Neill, R.V. (2001). Landscape Ecology in Theory and Practice. Springer-Verlag, 

New York. 

[55] Teimouri, A., Rabiefar, V., Hadavi, F., Hadavi, M., R. (2013). Assessing and predicting the horizontal expansion of 

Qazvin; With emphasis on land use changes during the period 1986-2011, Majale eghtesad v Modoriate shahri, 

NO 5, pp 27-15 

[56] Troll, C. (1939). Luftbildplan und ökologische Bodenforschung (Aerial Photography and ecological studies of the 

earth). Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde, Berlin. 
[57] Taylor, L. and Hochuli, D.F. (2017). Defining greenspace: multiple uses across multiple disciplines. Landsc. Urban 

Plan. 158, 25–38. 
[58] Taylor, L. and Hochuli, D.F. (2015). Creating better cities: how biodiversity and ecosystem functioning enhance 

urban residents' wellbeing. Reg. Sci. Urban Econ. 18 (3), 747–762. 

[59] Tian, Y., Jim, C.Y., Tao, Y. and Shi, T. (2011). Landscape ecological assessment of green space fragmentation in 

Hong Kong. Urban Forestry and Urban Greening, 10(2). 

[60] Urban, D.L., O’Neill, R.V. and Shugart, Jr. (1987). A hierarchical perspective can help scientists understand spatial 

patterns. BioScience 37 (2), 19–127. 

[61] Wu, J. and Hobbs, R. (2002). Key issues and research priorities in landscape ecology: an idiosyncratic synthesis. 

Landsc. Ecol. 17, 355e365. 

[62] 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. 

[63] 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). 

[64] Yazdan panah, M., Yavari, A. R., Zebardast, L. and Al mohammad, S. (2015). Evaluation of urban green infrastructures 

as their gradual improvement in the landscape of Tehran, Mohit shenasi, NO3, autumn 2015, pp 613-625. 

[65] Zhang, X., Zhong, T., Feng, X. and Wang, K. (2009). Estimation of the relationship between vegetation patches and 

urban land surface temperature with remote sensing. International Journal of Remote Sensing, 30(8), 2105–2118. 

[66] Zhou, W., Huang, G., and Cadenasso, M. L. (2011). Does spatial configuration matter? Understanding the effects of 

land cover pattern on land surface temperature in urban landscapes. Landscape and Urban Planning, 102(1), 54–63. 


