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 چکیده
 بهبود موجب سویک از سبز فضای .باشدمی مختلفی هایعملکرد دارای صنعتی، و بزرگ هایشهر در ویژههب و هاشهر در سبز فضای

 در آن پراکنش و توزیع برحسب شهروندان فراغت اوقات گذران برای را مناسبی شرایط دیگر سوی از شده، شهرها زیستمحیط وضعیت
 از استفاده با هاپارک نقشه تهران، شهر هایپارک مکانی توزیع و ترکیب نحوه مطالعه منظوربه، پژوهش این در .کندمی مهیا شهر سطح
 سیمای منتخب یهاسنجه کمکبه سپس. شد تهیه IDRISI و ArcMap هایافزارنرم کمک به و تهران شهر یهاناوستب رقومی اطلس

 شکل شاخص لکه، نتریبزرگ شاخص لکه، سطح میانگین سرزمین، سیمای از مساحت درصد لکه، تراکم ،طبقه )سطح شامل سرزمین
 هایپارک مکانی الگوی زمینه در اطالعاتی لکه( شکل شاخص میانگین همسایه، ینترنزدیک اقلیدوسی فاصله میانگین سرزمین، سیمای

 مورد هاپارک پیوستگی و وسعت فضایی، توزیع و ترکیب نحوه و شد حاصل Fragstats افزارنرم از استفاده با و کمی صورتبه تهران شهر
 پارک طبقه سه در که یافته اختصاص کاربری نوع این به سرزمین سیمای سطح از درصد شش تنها مجموع، در گرفت. قرار رزیابیا

 و بوده برخوردار هاطبقه سایر به نسبت بهتری مکانی الگوی از ایمحله هایپارک گرفتند. قرار مطالعه مورد ایمنطقه و ایناحیه ،ایمحله
 هایپارک برای هاسنجه محاسبه از آمده دستبه کمی نتایج مقابل در دادند.ارایه  طبقه این برای را تریمطلوبنسبت  به نتایج هاسنجه
 بود. تهران شهر سطح در بررسی مورد طبقه سه میان در هاپارک این مکانی وضعیت تریننامناسب گربیان ،ایمنطقه
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 سرآغاز

 تعداد بر روز هر و ندگسترش هست به رو پیوسته شهرها ،امروزه
 روزافزون گستردگی این .شودمی افزوده بزرگ شهرهای ساکنان
 برای را یزیستمحیط هایآلودگی افزایش و زیستمحیط تخریب

 پوشش رسیده اثبات به نقش به توجه با دارد. راههمبه شهروندان
 و وریآفن از حاصل عوارض از جلوگیری در کافی گیاهی
 به توجه ،تردقیق عبارتهب یا شهری سبز فضای به توجه ،صنعت

 ساختانسان گیاهی پوشش با شهری یهاکاربری از سطوحی
 برخی ذبج محیط، دمای تعدیل اکسیژن، تولید منظوربه

در  و رطوبت افزایش دار،شیب سطوح برخی تثبیت ها،آالینده
 زیستمحیط کیفیت ارتقای سبب ،اکولوژیک بازدهی نهایت
 نیاز آن از ترمهم و اجتماعی تعامالت برقراری و شودمی شهری

 فراهم را شهروندان استراحت و تفریح ،فراغت اوقات گذران به
 سبز فضاهای ،بنابراین (.1387 همکاران، و )تیموری سازدمی

 در بوده، اکولوژیکی و اقتصادی اجتماعی، نقش دارای شهری
 توسعه و زندگی فضای کیفیت ارتقای برای معیاری حال عین

 .(Balram & Dragicevic, 2005) شوندمی محسوب جامعه
 از کافی و الزم توزیع و ترکیب وسعت، در شهر در طبیعت حضور

 ( ,.Cook et alاست سالم شهر و ارپاید توسعه هایضرورت

 تاثیری جهتبه شهری سبز فضاهای وضعیت ،بنابراین .1994)
 ارزش ،دارند پایدار توسعه به نیل و شهری زندگی کیفیت بر که

 که جاآن از .(Manlun, 2003) دارند ایگسترده بررسی
 به بستگی شهری مناطق داخل در طبیعی واحدهای عملکردهای

 بسیار ابزار سرزمین سیمای یهاسنجه دارد، هاآن یعتوز و ترکیب
 و شهری سبز فضاهای موزاییک الگوی بیان برای مناسبی
 بشر اثر تحت و شهرنشینی فرایندهای با ارتباط در آن تغییرات

 را مذکور فرایندهای اثر توانمی هاآن از استفاده با است که هبود
 یک و نمود تفسیر زیستمحیط اکولوژیکی هایویژگی بر

 در هاآن از و آورد دستبه را سرزمین سیمای از اولیه بندیطبقه
 و هاکاربری توزیع شهر، رشد با مرتبط هایگیریتصمیم
 (Botequilhaبرد بهره شهری سبز فضای توسعه ریزیبرنامه

(& Ahren, 2002. زبان کردن نزدیک جهت در هاسنجه این 
 ،واقع در هستند. اهمیت حایز هااکولوژیست و شهری انریزبرنامه
 و هندسی شکلی، ویژگی که هستند هاییشاخص هاسنجه
 قابل را سرزمین سیمای ساختاری اجزای توزیع و پراکنش ماهیت
 & Lausch) کنندمی رقم و عدد با کمی مقایسه و تعریف

(Herzog, 2002. هایویژگی دارای منفرد یهالکه کهآن با 
 یهاویژگی ندتوانمی هالکه مجموعه هستند، اندکی مکانی
 یا لکه نوع یک به است ممکن که باشند داشته متنوعی جمعی

به طور  بنابراین باشد. مربوط ،هالکه طبقات از ایمجموعه
 شوندمی محاسبه و شده تعریف سطح سه در هاسنجه معمول

(Farina, 2000): 

 شده، فتعری منفرد یهالکه برای :(1)هالکه سطح یهاسنجه
 دهند.می قرار نظر وردم را لکه بافت و مکانی یهاویژگی
 به مربوط یهالکه مجموعه مورد در :(2)طبقات سطح یهاسنجه
 سیمای سطح یهاسنجه .شوندمی محاسبه خاص ایطبقه

 یندابر و شده محاسبه محدوده کل در هاسنجه این :(3)سرزمین
 ،همکاران و )زبردست هستند طبقات و هالکه یهاویژگی
 در متعددی تحقیقات ،المللبین سطح در و ایران در .(1390

 با تحقیقی در .است گرفته مجاان شهری سبز فضای زمینه
 ،81 و 67 یهاسال لندست ایماهواره تصاویر از استفاده

 یهاسنجه از استفاده با و منطقه اراضی کاربری نقشه همچنین
 وضعیت )CAP)(6,MNN(5),NP(4)MPS,(7)( شامل ،منتخب
 روند و سرزمین سیمای ساختار عناصر فضایی توزیع و ترکیب

 قرار ارزیابی مورد تهران شهر در کمی صورتبه هاآن تغییرات
 در دیگر تحقیقیدر .(1386 همکاران، و )پریور گرفت
 از تعدادی توسط سبز فضای از طبقه هشت ،چین در نجیناشهر

 PLAND ,(9)PD ,(8)CA(10), ) نسرزمی سیمای یهاسنجه

 )13(PR MNN, ,)(12LSI ,(11)LPI( MPS, قرار بررسی مورد 
 فضای الگوی عمده تغییرات ،تحقیق این از بخشی در .گرفت

 ناحیه هر در سرزمین سیمای یهاسنجه توسط شهری سبز
 & Kong) شد گیریاندازه مختلف یهاسال در و محلی

Nakagoshi, (2006. بر شهری توسعه ثارآ دیگر ایمطالعه در 
 از و ارزیابی تهران، شهر گانهدو و بیستب مناطق سبز فضای
 سطح، تغییرات مصاحبه، و تحلیلی -توصیفی یهاروش طریق

 در (.1388 ،پوربهمن و نژادمحرم) دش بررسی سرانه و جمعیت
 پارک در جاده اختس از ناشی ساختاری تغییرات ،دیگر تحقیقی

 که ییهاسنجه و اراضی پوشش نقشه از هاستفاد با گلستان ملی
 ( ,MPS, NPجمله از هستند، گسیختگی هم از یندافر گربیان

(MNN, CA قرار بررسی مورد 1389 تا 1366 یهاسال در 
 و سبز فضای سرانه بحث (.1390 ،همکاران و )زبردست گرفت

 است. بوده مطرح همواره زمان طی سبز فضای سطح تغییرات یا



 27 های سیمای سرزمینهای تهران توسط سنجهبررسی الگوی مکانی پارک

 

 برخی در سبز فضای یابیمکان به مربوط هایبحث هب ،چنینهم
 در که نکته این به توجه بدون ،است شده پرداخته ایران شهرهای

 باال، سبز فضای سرانه و وسیع پارک یک وجود با ایمنطقه
 وجود با کهحالی در بود. منطقه آن در پارک فقر شاهد توانمی

 وجود با حتی رتکوچک هایمقیاس در اما پارک زیادی تعداد
 امر این آمد. نخواهد پیش حالتاین ترپایین سبز فضای سرانه
 و سرانه به صرف توجه عدم و گوناگون یهاسنجه بررسی لزوم

 شهری جنگلداری و سبز فضای به مربوط مطالعات در را سطح
 به صرف توجه از را گام هدف، این با حاضر مطالعه دارد.می بیان

 الگوی و وضعیت بررسی به نهاده، فراتر هاپارک سرانه و سطح
 .پردازدمی تهران شهر هایپارک مکانی

 

 هاروش و مواد
 پژوهش روش و داده تهیه

 میورق اطلس از تهران، شهر هایپارک نقشه تهیه منظوربه
 ،بود دهش تهیه 1:12500 مقیاس در که ناتهر شهر هایپارک

 از استفاده با ابتدا قشهن تهیه منظوربه شد. استفاده pdf فرمت با
 میورق با و شد مرجعزمین می،ورق اطلس ،ArcMap افزارنرم

 تهران، شهر مرز و مطالعه مورد هایپارک از یکهر مرز کردن
 مرجعزمین میورق اطلس از تهران شهر مرز الیه و هاپارک الیه
 افزارنرم از ،ادامه رد .دش استخراج ArcMap محیط در شده

IDRISI سه در مساحت اساس بر هاپارک بندیطبقهنظورمبه 
 بندیتقسیم شد. استفاده ایمنطقه ،ایناحیه ،ایمحله مقیاس
 پارک) ایمحله پارک :گرفت صورت زیر تعاریف طبق هاپارک

 مساحت که شودمی گفته یپارک به (:ایمحله مقیاس در شهری
 در یشهر پارک) ایناحیه پارک باشد. هکتار سه از ترکم آن

 هکتار پنج تا سه حدود آن مساحت که پارکی (:ایناحیه مقیاس
 به (:ایمنطقه مقیاس در شهری پارک) ایمنطقه پارک باشد.
 باشد. هکتار پنج از بیش آن مساحت که شودمی گفته یپارک

 .(1390 )مخدوم، گیرندقرارمی دسته این در جنگلی هایپارک
 با و درآمده رستری فرمت به هاالیه از کی هر ،بعد مرحله در

 تهیه نهایی نقشه IDRISI محیط در الیه دو این گذاریهمروی
 هایپارک ،1 کد با ایمحله هایپارک نهایی نقشه در د.ش

 تفکیک هم از 3 کد با ایمنطقه هایپارک ،2 کد با ایناحیه
 و پردازش Fragstats افزارنرم از استفاده با نهایی نقشه .شد

  د.ش محاسبه افزارنرم این توسط نظر مورد یهاسنجه

 استفاده مورد یهاسنجه

 تفسیر در هاآن توانایی علت به ،سنجه هشت از تحقیق این در
 سرزمین سیمای در ساختاری عناصر فضایی توزیع و ترکیب
 یهاسنجه .(Kong & Nakagoshi, 2006) است شده استفاده

 :(14)طبقه سطح :ستا شده آورده ادامه در تفصیل به شده یاد
 اشغال معین طبقه یک توسط که سرزمین سیمای از مساحتی

 ترکیب دادن نشان برای ایسنجه .کندمی بیان را است شده
 سیمای الگوی سنجه این :(15)لکه تراکم ؛است سرزمین سیمای

 هر )در سطح واحد در لکه تعداد گربیان و داده نشان را سرزمین
 سطوح با سرزمین سیمای مقایسه که،ل تراکم .است هکتار( صد

 :(16)سرزمین سیمای از مساحت درصد ؛کندمی ترساده را مختلف
 شده اشغال طبقه یک توسط که سرزمین سیمای از درصدی

 ؛است هکتار به هالکه متوسط اندازه :(17)هلک سطح میانگین ؛است
 که سرزمین سیمای از درصدی :(18)لکه ترینبزرگ شاخص

 زا ساده گیریاندازه یک ،دهش اشغال لکه ترینبزرگ توسط
 محیط نسبت :(19)سرزمین سیمای شکل شاخص ؛است چیرگی

 تجمع حداکثر با طبقه یک برای ممکن محیط حداقل به طبقه
 تا طبقه که افتدمی اتفاق زمانی امر این که است بوده )انباشتگی(

 ترکندهپرا طبقه هرچه باشد. شده فشرده لکه یک در ممکن حد
 فاقد سنجه این .یابدمی افزایش محدودیت بدون سنجه این شود،
 :(20)همسایه ینترنزدیک اقلیدوسی فاصله میانگین ؛است واحد

 این است. متر به طبقه یک از مشابه یهالکه بین فاصله متوسط
 شاخص میانگین ؛ستهاآن بودن ایزوله میزان گربیان سنجه
 با است. واحد فاقد و لکه لشک پیچیدگی متوسط :(21)لکه شکل

 ترنامنظم لکه شکل ،نامحدود صورتهب سنجه این مقدار افزایش
  .شودمی
 

 مطالعه مورد منطقه

 مرکزی، فالت در ایران، پایتخت و شهر ترینبزرگ تهران، شهر
 مرکزی کویر شمالی حاشیه و البرز هایکوه جنوبی دامنه در

 با تهران است. دهش واقع هموار به نسبت دشتی در ایران،
 7797520 معادل وجمعیتی کیلومترمربع 700 حدود مساحت

 استشده تقسیم محله ۳۷۰ و ناحیه ۱۳۴ منطقه، ۲۲ به به نفر
 (.1385 ایران، آمار )مرکز
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 هایافته
 5/4381 مساحت به پارک 969 مجموع در مطالعه، این در

 شد. بررسی ،است تهران سطح از درصد 6 معادل که هکتار
 سنجه نتایج بر اساس است، آمده (1) جدول در که طورهمان
 تهران هایپارک مساحت کلاز درصد 13 ،(CA) طبقه سطح

 هکتار، 64/0 مساحت میانگین با ایمحله هایپارک به مربوط
 8/3 مساحت میانگین با ایناحیه هایپارک به متعلق درصد 4

 مساحت گینمیان با ایمنطقه هایپارک آن درصد 83 و هکتار
 .باشدمی هکتار 4/51

 پارک طبقه هر تفکیک به هاسنجه مقادیر (:1) جدول
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 از هاپارک انواع وضعیت مطالعه، این از حاصل نتایج دیگر از
 صورتبه که است بررسی مورد یهاسنجه سایر لحاظ

 و (1) جدول که طورهمان است. دهشارایه  ادامه، در نمودارهایی
 و یاناحیه ،ایمحله هایپارک ،دهدمی نشان (1) شکل

 درصد 3/5 و 26/0 ،8/0 ترتیب به مساحت حاظل از ایمنطقه
 دادند. اختصاص خودبه را تهران شهر سطح از
 

 
  از یافته اختصاص مساحت درصد (:1) شکل

 سرزمین سیمای

 
 در و ایمنطقه سپس ،ایمحله هایپارک فراوانی، لحاظ از

 داشته شهر سطح در را تعداد ینتربیش ایناحیه هایپارک نهایت
 هاپارک سطح( واحد در )تعداد تراکم مورد در رتیبت همین و

 (2) شکل و (1) جدول در شدکه مشاهده مذکور طبقه درسه
  .است شده آورده

 
 پارک انواع تراکم (:2) شکل

 

 طبقه در پارک ترینوسیع (3) شکل و (1) جدول براساس
 ایمنطقه و ایناحیه به نسبت را منطقه از یترکم سطح ایمحله

 در لکه ترینبزرگ شاخص واقع در اند.داده اختصاص خودبه
 ایمنطقه و ایناحیه طبقه در سپس و ینترکم ایمحله طبقه

 استفاده مورد مقیاس به توجه با نتیجه این که یابدمی افزایش
 است. توجیه قابل ،هاپارک بندیطبقه برای

 

 
 لکه ترینبزرگ شاخص (:3) شکل

 

 است، آمده (5 و 4) یهاشکل و (1) جدول در کهطورهمان
 ،باشندمی تراکم ینتربیش دارای وجودیکه با ایمحله هایپارک

 ایمحله ایناحیه ایمنطقه
 پارک طبقه

  سنجه نام

 )هکتار( طبقه مساحت 14/546 77/183 51/3651

 )هکتار( لکه اندازه میانگین 64/0 8/3 4/51

 )درصد( سرزمین سیمایاز یافته اختصاص مساحت درصد 79/0 26/0 3/5

 هکتار( صد هر در )تعداد تراکم 23/1 06/0 1/0

 )درصد( لکه ترینبزرگ شاخص 0057/0 0072/0 43/1

 واحد( )بدون سرزمین سیمای شکل شاخص 61/39 68/10 76/9

 واحد( )بدون لکه شکل شاخص میانگین 34/1 53/1 59/1

 )متر( همسایه ینترنزدیک اقلیدوسی فاصله میانگین 81/227 21/1193 59/792
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 در را فشردگی ینترکم و بوده پراکندگی ینتربیش دارای اما
 هاپارک شکل که ستا حالی در این هستند. دارا سرزمین سیمای

 هندسی شکل به و داده نشان را نظمیبی حداقل طبقه این در
 از ایمنطقه سپس و ایناحیه هایپارک .است ترنزدیک بعمر

 ند.هست برخوردار سرزمین سیمای سطح در یترکم پراکنش
 درهر پارک اشکال بر حاکم نظم و شکل از میانگین یک چهچنان
 نظم از ایمحله به نسبت ایناحیه هایپارک ،شود گرفته طبقه

 یترکم شباهت زا طبقه این از مختلف هایپارک شکل و ترکم
 ینتربیش ایمنطقه هایپارک همچنین برخوردارند. همبه نسبت
 را لکه شکل شاخص میانگین مقدار حداکثر و نظمیبی میزان

  داراست.
 

 
  سرزمین سیمای شکل شاخص (:4) شکل

 

 
 لکه شکل شاخص میانگین :(5) شکل

 

 ،همسایه ینترنزدیک اقلیدوسی فاصله میانگین سنجه مورد در
 بین فاصله متوسط ،شودمی مشاهده (6) شکل در که طورهمان
 ایمنطقه سپس و متر 2/1193 معادل ،ایناحیه هایپارک
 یک از رسیدن برای ،کهحالیدر .است ینتربیش 6/792 معادل
 یترکم فاصله متوسط دیگر ایمحله پارک به ایمحله پارک
 شود. طی بایستمی متر 8/227 معادل
 جدول در خالصه صورتبه شدهارایه  نتایج که است کرذ به الزم

 .ه استشدارایه  (1)
 رای کلیهـر بـورد نظــای مـههـن مطالعه سنجـهمچنین، در ای

 
 همسایه ینترنزدیک اقلیدوسی فاصله میانگین :(6) شکل

 

 که دش محاسبه پارک طبقه از نظرصرف تهران شهر هایپارک
 مساحت میانگین مقادیر این ساسبر ا .است آمده (2) جدول در

 این از درصد 43/1 که بوده، هکتار 52/4 تهران شهر در پارک
 مجموع در و باشدمی شهر پارک ترینوسیع به مربوط مساحت

 دامنه است. گرفتهدربر هاپارک را تهران شهر از درصد 37/6
 صد تا صفر از ،شوندمی بیان درصد به که سنجه دو این تغییرات

 تهران شهر وضعیت گربیان مربوطه اعداد و است بوده متغیر
 سطح در پارک تراکم ،چنینهم .باشدمی هاسنجه این ازلحاظ

 میانگین است. بوده هکتار صد هر در پارک 41/1 تهران شهر
 به رسیدن و پارک یک از رفتن برای شخص یک که ایفاصله
 317 ،کند طی بایستمی آن( طبقه از نظر)صرف دیگر پارکی

 سنجه دو این تغییرات دامنه که ستا ذکر به الزم .باشدمی متر
 شکل شاخص تغییرات دامنه .است متغیر نهایتبی تا صفر از نیز

 این مقدار هرچه و بوده نهایتبی تا یک از سرزمین سیمای
 فشردگی و ترکم پراکنش معنیبه ،باشد ترنزدیک یک به سنجه
 83/2 معادل تهران شهر برای مقدار این که ستهالکه تربیش

 معادل مطالعه این در لکه شکل شاخص میانگین آمد. دستبه
 .است متغیر نهایتبی تا یک از سنجه این دامنه و بوده 37/1
 به سنجه این ،باشد ترشبیه مربع به لکه شکل میانگین چه هر

 آن مقدار لکه شکل پیچیدگی افزایش با و است ترنزدیک یک
 از هریک مورد در شده ذکر هایدامنه به توجه با .بدیامی افزایش
 امکان مطالعه این در هاآن برای شده محاسبه مقادیر و هاسنجه

 مکانی توزیع و پراکنش ترکیب، وضعت نسبی ارزیابی و قضاوت
  .گرددمی فراهم تهران شهر هایپارک

 
 گیریبحث و نتیجه

های شهر پارکاین مطالعه، به بررسی ترکیب و توزیع فضایی 
 اندازه منظور تعیین موقعیت، مجاورت و همسایگی وتهران به

 پردازد. از میانهای سیمای سرزمین میها با استفاده از سنجهلکه
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  کلیه ازای به هاسنجه مقادیر :(2) جدول

 تهران شهر هایپارک
 مقادیر ها سنجه

 52/4 )هکتار( لکه اندازه میانگین

 37/6 )درصد( سرزمین سیمایاز افتهی اختصاص مساحت درصد

 41/1 هکتار( صد هر در )تعداد تراکم

 43/1 )درصد( لکه ترینبزرگ شاخص

 83/2 واحد( )بدون سرزمین سیمای شکل شاخص

 37/1 ( واحد بدون ) لکه شکل شاخص میانگین

 317 )متر( همسایه ینترنزدیک اقلیدوسی فاصله میانگین

 

 ینتربیش ایمحله هایپارک سی،برر مورد پارک طبقه سه
 میزان باالترین از نتیجه در و داشته را پراکندگی و تراکم میزان

 مشابه یتحقیق در (.5و  2 )شکل است برخوردار (22)گسستگی
 مسکونی مناطق مجاور سبز فضاهای طبقه ،چین جینان شهر در
 ( ,Kong & Nakagoshiندهست برخوردار وضعیتی چنین از

 پارک یک از رفتن برای که ایفاصله میانگین ،نینچهم .2006)
 ترکم بسیار ،شود طی ستا الزم دیگر ایمحله پارک به ایمحله

 از دهندهنشان امر این (.6 )شکل باشدمی هاطبقه سایر از
 را نتیجه همین ست.هاپارک نوع این در باال گسیختگیهم

 بودن کوچک دلیلهب گلستان ملی پارک در تحقیقی طی زبردست
 برای مشابه یهالکه بین فاصله بودن کم و هالکه اندازه میانگین

 ،همکاران و )زبردست نمود گیرینتیجه جنگل متراکم طبقه
1390.)  

 هایپارک به مربوط تهران هایپارک مساحت از درصد ینترکم
 بین هک ایفاصله میانگین همچنین، ،است بوده ایناحیه
 است دیگر طبقه دو از بیش ،دارد جودو طبقه این هایپارک

 و ادتعد افزایش به نیاز موضوع این به توجه با (.6 و 1 )شکل
 که هدف این با کنونی وضعیت به نسبت پارک نوع این مساحت

 هاپارک این از ناساکن وریبهره امکان ایناحیه مقیاس در
 از یکی کهاین به باتوجه همچنین، .دشومی احساس ،یابد تسهیل
 در و است اجتماعی عدالت برقراری شهری، ریزیبرنامه اهداف
 فاصله ینترکم جامعه افراد که است این بر سعی هابرنامه تمامی

 در و بپیمایند شهری سبز فضاهای و هاپارک به رسیدن برای را
 و اصل این رعایت برسد، ممکن حداقل به هاپارک از فاصله واقع

 جنگلداری یهاریزیبرنامه در نهعادال توزیعی با سطح افزایش
 به توجه با پیشنهاد این سد.رمی نظربه ضروری امری شهری

 تهران شهر در که سبز فضای ایجاد هایفرصت و قوت نقاط

 شرایط توانمی نمونه عنوانهب .باشدمی پذیرامکان ،است فراهم
 سبز فضاهای زمینه در موجود مقررات مناسب، هواییوآب

 با بطمرت یزیستمحیط غیردولتی یهاشکلت ودوج شهری،
 برد. نام را ... و موضوع

 را تهران شهر سطح از درصد ینتربیش ایمنطقه هایپارک
 (،1 )شکل است داده اختصاص خودبه دیگر طبقه دو به نسبت

 برخوردار پراکنش حداقل و پایین تراکمی از حال عین درکه 
 میزان باالترین اراید هاپارک این .(5 و 2 )شکل ندهست

 فضای یهاطبقه انواع میان از .باشندمی (24)انبوهی و (23)چیرگی
 کارکرد با هایجنگل چین، جینان شهر در بررسی مورد سبز

 ینتربیش ،ایمنطقه هایپارک یهاویژگی اشتند با تفرجی،
 .(Kong & Nakagoshi, 2006) دارند را انبوهی و چیرگی

 وجود پارک 4/1 مساحت هکتار صد هر رد تهران، شهر سطح در
 طوربه باید دیگر پارکی به پارک یک از رفتن برای و است داشته

 تحقیق بر اساس (.2 )جدول شود طی مسافت متر 317 متوسط
 از استفاده با تهران، سبز فضای برای فاصله این ماکزیمم پریور
 و )پریور ه استشد اعالم متر 281 ،ایماهواره هایداده

  (.1386 ،مکارانه
 مصاحبه، و میدانی مشاهدات از استفاده با که تحقیقی بر اساس

 مناطق مورد در موجود اطالعاتی یهاالیه و اسناد مطالعه
 مساحت مجموع ،گرفت مجاان تهران، شهرداری گانهدووبیست
 سال در تهران شهر گانهدووبیستب مناطق سبز فضای و هاپارک
 ،پوربهمن و نژادمحرم) بود کتاره 6/1298 معادل ،81

 که مناطق این هایپارک مساحت ،حاضر مطالعه در .(1388
 معادل ،شوندمی محسوب شهری سبز فضای از طبقه یک تنها

 نوع در تفاوت به توجه با البته شد. محاسبه هکتار 5/4381
 دراین نتایج تفاوت ،بررسی مورد سطوح و استفاده مورد هایداده
 حاصل نتایج به توجه با نهایت،در نیست. انتظار از دور پژوهش دو
 که گرددمی استنباط چنین ،گوناگون یهاسنجه بررسی از

 بودن دارا و هکتار 5/4 مساحت میانگین با ایمنطقه هایپارک
 دیگر، طبقه دو به نسبت ،تهران شهر در سطح میزان ینتربیش

 نیز ایمحله هایرکپاند. بود برخوردار نامطلوبی مکانی الگوی از
 اختصاص خود به را تهران شهر سطح از میزان ینترکم کهاین با

 شهر سطح در بهتری توزیع و ترکیب الگوی دارای اما ،دادند
  د.بودن
 برای حاصله نتایج سرزمین، سیمای سطح در و مجموع در

 کهاین بر مبنی پریور تحقیق نتایج تهران، شهر هایپارک
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 فضایی توزیع و ترکیب نحوه نظر از تهران شهر در سبز فضاهای
 سبز فضای یهالکه شبکه و است نبوده مطلوبی شرایط دارای

 اکولوژیکی خدمات ارایه برای الزم پیوستگی و وسعت از ،شهری
 نیست برخوردار تهران شهر زیستمحیط کیفیت بهبود منظوربه

 نتایج به هتوج با .دنمایمی تایید را (،1386 ،همکاران و )پریور
 به تربیش چه هر دادن اهمیت همواره پژوهش، این از حاصل
 به صرف توجه عدم و شهر سطح در سبز فضای یعادالنه توزیع
 و زمان ینترکم در آن از بتوانند شهروندان که ایگونه به سطح،

 پیشنهاد ،همچنین .شودمی توصیه کنند، استفاده هزینه حداقل با
 فضاهای خصوص در کیفی مطالعات با طالعهم این نتایج :شودمی
 و حفظ برای آتی یهاریزیبرنامه در و تلفیق شهری سبز

 در گیرد. قرار استفاده مورد تهران شهر سبز فضاهای گسترش
 هایپارک مکانی الگوی ،(9 و 8 و 7) یهاشکل در و پایین
 تهران شهر در تفکیک به ،ایمنطقه و ایناحیه ،ایمحله

 .دشومی مالحظه
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 تهران شهر ایمحله هایپارک (:7) شکل

 
 تهران شهر ایناحیه هایپارک (:8) شکل
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 تهران شهر ایمنطقه هایپارک (:9) شکل

 

 هایادداشت
1. Patch level 

2. Class level 

3. Landscape level 
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4. Mean Patch Size 

5. Number of Patch 

6. Euclidian Mean Nearest Neighbor Distance 

7. Class Area Proportion  

8. Class Area 

9. Patch Density 

10. Percent of  Landscape 

11. Largest Patch Index 

12. Largest Shape Index 

13. Patch Richness 

14. Class Area:CA 

15. Patch Density:PD 

16. Percent of Landscape:PLAND 

17. Mean Patch Size:MPS 

18. Largest Patch Index:LPI 

19. Landscape Shape Index:LSI 

20. Euclidian mean nearest neighbor:MNN      

21. Shape Index-mean:SHAPE-MN 

22. Fragmentation 

23. Dominance 

24. Aggregation 
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