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Abstract  
The city is identified as altered natural environment by 
excessive changes in nature and increasing presence of 
manmade structures. Urban green spaces are remnants 
of nature in this environment and play an important role 
in ascending the level of life quality in the city. In this 
study the effects of urban sprawl on quantity of urban 
green spaces in region 2 of Tehran municipality were 
studied comparatively in 1989 and 2002 using aerial 
photos interpretations and geographical information 
systems (GIS). The studies indicate a considerable 
decrease in urban green spaces with a more intensity in 
the northern parts of the region. The sub-region 8th had 
the greatest amount of decrease among 9 sub-regions 
and 6th sub-region had the minimum rate of decrease. 
Two general strategies are concluded from the results of 
this study: 1) the priority of conservation and support of 
the existing green and open spaces 2) establishing new 
green spaces in some parts of the region which benefit 
less environmental quality. 
 
Keywords: urban green space, landscape, ecology, 
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  چکیده
واسطه  زیست طبیعی است که به پهنه شهري بخشی تغییر یافته از محیط

ر، گیاهان و حیوانات اهلی حضور گسترده ساختارهاي مصنوعی و نفوذناپذی
. شود شده و جریان تغییر یافته مواد وانرژي به طور بارزي مشخص می

افزایش جمعیت شهري و به تبع آن گسترش فیزیکی شهر موجب تغییر و 
فضاهاي سبز، بازمانده طبیعت در محیط . تخریب فضاهاي سبز شده است

گیري  یست و شکلباشند و نقش کلیدي در ارتقا کیفیت محیط ز شهرها می
بنابراین شناخت پویایی مکانی و زمانی فضاهاي سبز . کنند شهر پایدار ایفا می
ریزي و مدیریت پایدار فضاي سبز شهري  نیاز برنامه به طور کمی، پیش

در این پژوهش اثرات شهرنشینی و توسعه شهري بر روي فضاهاي . باشد می
 و 1368زمانی سالهاي سبز منطقه دو تهران به صورت کمی در دو مقطع 

هاي هوایی و سیستم اطالعات  ، با استفاده از تفسیر بصري عکس1381سال 
هاي  بر اساس تحلیل. مورد بررسی قرار گرفته است) GIS( جغرافیایی 

صورت گرفته، فضاهاي سبز طبیعی کاهش چشمگیر یافته و فضاي سبز 
ذکر است عمده الزم به . مصنوعی از افزایش مناسبی برخوردار بوده است

ها و کاهش سطوح مورد نظر، در نیمه شمالی منطقه رخ داده  تغییر کاربري
 بیشترین سطح کاهش و 8، ناحیه 2گانه منطقه  در ارتباط با نواحی نه. است

دو راهبرد کلی از  نتایج این .    کمترین سطح کاهش را نشان داد6ناحیه 
فضاهاي سبز و باز راهبرد حفاظت و حمایت از ) 1: تحقیق حاصل شد

راهبرد ایجاد ) 2موجود که از الویت و تقدم بیشتري برخوردار است، 
 که 2هایی از نواحی مرکزي منطقه  فضاهاي سبز در نواحی جنوبی و بخش

  .تري برخوردارند زیستی پایین از کیفیت محیط
  

 فضاي سبز شهري، اکولوژي، سیماي سرزمین، تفسیر بصري، :ها کلیدواژه
GISقه دو تهران، منط.  

 

* Corresponding author. E-mail Address: mahdi_khansefid@yahoo.com 

Archive of SID

www.SID.ir



¡     ¡ 
  1388  بهار  ،شماره سومـطی  سال ششم،  یـمح عـلـوم 

ENVIRONMENTAL  SCIENCES  Vol.6,  No.3 , Spring 2009 

 74

  مقدمه
 براي اولین بار بیش از  2008بینی شده است، در سال        پیش

نیمی از جمعیت جهان در شهرها ساکن خواهند بـود و تـا      
 5هــاي شــهري، محــل زنــدگی بــیش از   پهنــه2030ســال 

همچنین بر اساس ). UNPF, 2007(میلیارد نفر خواهند شد 
 این برآورد، جمعیت شهري در آسیا وآفریقا در کمتـر از 

از ایـن رو  . )UNPF, 2007(ل، دو برابر خواهد شد یک نس
ــه    ــسترش پهن ــهري و گ ــت ش ــد جمعی ــهري   رش ــاي ش ه

ریـزي بـراي ارتقـاي        ناپـذیر خواهـد بـود و برنامـه          اجتناب
بـه عنـوان مفهـومی بنیـادین در توسـعه       1 کیفیـت زنـدگی  

میزان شهرنـشینی در ایـران      . باشد  پایدار شهري، الزامی می   
ــر اســاس سرشــماري نفــوس  ــز ب    1385 و مــسکن ســال نی

)Iran Statistics Organization, 2006  (4/68  درصد اسـت 
 1375و متوسط رشد ساالنه جمعیت شهري در بازه زمانی     

 درصد بوده است کـه در مقایـسه بـا رشـد           74/2،  1385تا  
 درصد بـوده اسـت، رشـد        61/1ساالنه جمعیت کشور که     

  .دهد تري را نشان می فزاینده
 همچـون دیگـر انـواع توسـعه، منـابع      شهر و توسعه شهري  

بـرداري قـرار      زیست را مورد توجه و بهـره        طبیعی و محیط  
ــی ــد م ــه    . ده ــستر هم ــه ب ــن طبیعــت اســت ک ــع ای در واق

هــاي انــسان شهرنــشین و غیرشهرنــشین محــسوب  فعالیــت
تـرین و     شهرسـازي و توسـعه شـهري از قـدیمی         . شـود   می
ود شـ   اي بشري محـسوب مـی       هاي توسعه   ترین فعالیت   مهم

که همواره بـا توجـه بـه گـذر زمـان، شـرایط جغرافیـایی،          
تمدن و فرهنگ دچار تغییر و تحول شده و سـیر تکـاملی             

 ,Hall(را از نظـر اجتمـاعی، علمـی و فنـی پیمـوده اسـت       

از آنجایی که بسیاري از شهرها از قـدمت بـاالیی            ). 2002
هـا و     گیري اولیه و هـسته ابتـدایی تمـدن          در ایجاد و شکل   

زیست و  ا برخوردار هستند، در ابتدا مقوله محیطه جمعیت
. رعایت اصول اکولوژیکی چندان مورد توجه نبوده است       

بدیهی است با افزایش جمعیـت و مهـاجرت از روسـتا بـه              

شهر با هدف برخورداري از امکانات شهرنـشینی، نـاگزیر         
هـاي پیرامـونی خـود        شهر رو به توسعه و بلعیدن سـرزمین       

رویـه و   رشـد بـی  ). Bahram Soltani, 1992(خواهد رفـت  
ــاي شــهري در ســطح   ســرطانی محــیط ــضا ) افقــی(ه و ف

، مشکالت و معضالتی به وجـود خواهـد آورد          )عمودي(
هــاي اولیــه مــدیریت شــهري، تــوان و فرصــت  کــه طــرح

ریزي را براي توسعه شـتابان شـهر از دسـت خواهـد        برنامه
 تــرین عناصــر و در ایــن میــان، فــضاهاي ســبز از مهــم. داد

زیـست    دهنـده و حـافظ کیفیـت محـیط          هاي ارتقـاء    پدیده
شوند که همواره بـا رشـد جمعیـت و            شهري محسوب می  

توسعه شهري، مورد تاخت و تاز انسان شهرنشین آزمند و          
گر واقع شده است وجاي خود را به سنگ و سیمان  توسعه

ــت   ــشه داده اس ــن و شی ــین   . و آه ــصول چن ــه و مح نتیج
هــاي  جــز انــواع آلــودگیاي چیــزي  اصــطالح توســعه بــه

هـا و    شـیوع بیمـاري     زیست، اتالف منابع، ترافیـک،      محیط
ــصادي و     ــی، اقتـ ــاعی، فرهنگـ ــشکالت اجتمـ ــواع مـ انـ

  .زیستی نخواهد بود محیط
گسترش روزافزون جمعیت شهري موجب تغییر ساختار و      
ــت      ــده اس ــهرها ش ــه ش ــهري و حوم ــرد اراضــی ش عملک

)McDonnell and Pickett, 1990;  McDonnell et al., 1997( .
ــدي  ــرات کالب ــرین اث ــشینی  -از مهمت ــضایی رشــد شهرن  ف

هاي فضاهاي سبز و باز  توان به تخریب و تغییر کاربري       می
فضاهاي سـبز  . )Kong and Wakagoshi, 2005(اشاره نمود 

ــاز ــهر محــسوب    و ب ــدگان طبیعــت در ش ــهري، بازمان ش
رویــه شــهري، دچــار  شــوند کــه در نتیجــه توســعه بــی مــی
انـد و ایـن تحـوالت، اثـرات           رات کمی و کیفی شـده     تغیی

اکولوژیکی، اقتصادي و اجتماعی زیادي را بـه همـراه داشـته            
 .)Jim and Chen, 2003; Jim , 2004; Li et al., 2005(اسـت  

تغییرات کمی فضاي سبز شامل کاهش سطح فضاي سـبز           
در نتیجه تغییر کاربري و تکه تکه شدن سطوح بزرگ آن 

 و تغییـرات در  )Kong and Wakagoshi, 2005(باشـد   مـی 
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 )Chisura, 2004(ارتباط مفهومی بین فضاي سبز شهري، کیفیت زندگی و شهر پایدار  -1 شکل

اي و تراکم فضاي سبز، کیفیت رشد گیاهان          ترکیب گونه 
و میزان اتصال و ارتبـاط فـضاهاي سـبز نـشانگر تغییـرات              

  . باشد  می)McDonell et al., 1997(کیفی آن 
فضاي سبز شـهري بـر اسـاس کارکردهـاي متنـوع خـود،              

هروندان ایفـا   اي در ارتقاء کیفیت زندگی ش       نقش برجسته 
گیـري شـهر      کند و از این رو عامـل کلیـدي در شـکل             می

 ).Chisura, 2004(، )1شکل(باشد پایدار می

برخی از کارکردهاي عمده فـضاي سـبز شـهري بـه            
  : باشد شرح زیر می

هـاي هـوا و      جذب آالینده : زیستی  کارکردهاي محیط  •
تصفیه هوا، تثبیت میکروکلیما و تعـدیل دمـا، کنتـرل           

ــاب فرســایش و  ــاك و روان ــزش خ ــهري،  لغ ــاي ش ه
ــات وحــش    ــستگاه حی ــودگی صــوتی، زی کــاهش آل

  ) Flores et al., 1998(ویژه پرندگان در شهر  به
ایجاد ارتباط متقابل   :  فرهنگی –کارکردهاي اجتماعی  •

 بــین طبقــات مختلــف اجتمــاعی،  2و پیونــد اجتمــاعی
فــراهم نمــودن تــسهیالت و امکانــات گردشــگري     

)Germann-Chiari and Seeland, 2004; Balram and 

Dragi cevic, 2005  ( 

  
 

لذت بردن از حـضور در   : شناختی  کارکردهاي زیبایی  •
 )Chisura, 2004(هاي آن  طبیعت و تماشاي زیبایی

کـاهش اسـترس و ایجـاد     : شـناختی   کارکردهاي روان  •
 )Kaplan and Kaplan, 1989(آرامش و آسایش 

 رونــق جــذب گردشــگران و: کارکردهــاي اقتــصادي •
تجارت، افزایش قیمت زمین و امالك و مـستغالت و     
ــط      ــافتی توس ــات دری ــزان مالی ــزایش می ــه اف در نتیج

 ). Morancho, 2003(ها  شهرداري

ــی   ــه ویژگ ــه ب ــوان     توج ــه عن ــهر ب ــوژیکی ش ــاي اکول ه
متمرکزتــرین پهنــه حــضور و زیــستگاه اصــلی انــسان، در  

 شد، در حـالی کـه       اکولوژي کالسیک نادیده انگاشته می    
اي را بــه الگوهــاي فــضایی  اکولــوژي مــدرن توجــه ویــژه

شهرنشینی و ارتباط متقابل آن با فراینـدهاي اکولـوژیکی          
)Pickett et al., 2001; Wu et al., 2002(   معطـوف کـرده 

ــوژي   . اســت ــنتی اکول ــدگاه س ــر اســاس دی ــوژي (ب اکول
شود که شهر تمام      ، طبیعت در جایی شروع می     )کالسیک

هــاي اکولــوژیکی بــه وجــود  تمشــود و اصــالت سیــس مــی
ساختارهاي طبیعی است، از ایـن رو اکولـوژي کالسـیک        

  هـاي شـهري سـاخته انـسان       تمایل چندانی به مطالعـه پهنـه      
  

Archive of SID

www.SID.ir



¡     ¡ 
  1388  بهار  ،شماره سومـطی  سال ششم،  یـمح عـلـوم 

ENVIRONMENTAL  SCIENCES  Vol.6,  No.3 , Spring 2009 

 76

هــاي  نــدارد، امــا در دیــدگاه مــدرن، اصــالت سیــستم     
ــده هــاي طبیعــی    ــدها و پدی ــه وجــود فراین ــوژیکی ب اکول

 اقلــیم، اثرگــذار در ایــن فراینــدهاي اکولــوژیکی از قبیــل
ایـن مـوارد در دل      . خاك و رشد موجـودات زنـده اسـت        

و پهنـه شـهري   ) Tjallingii, 2000(شهر نیز حـضور دارنـد   
تواند بـه عنـوان یـک سیـستم اکولـوژیکی و موضـوع                می

 ,.Pickett et al(مطالعه علم اکولوژي در نظر گرفتـه شـود  

تـوان اکولـوژي مـدرن را بـه تعبیـري            بنابراین می . )2001
به حـساب    5مدار   و اکولوژي کالسیک را شی     4دارفرایندم
شهر از دیدگاه اکولوژي مدرن، . )Tjallingii, 2000(آورد

واسطه   زیست طبیعی است که به    بخشی تغییریافته از محیط   
ــذیر، گیاهــان و   حــضور ســاختارهاي مــصنوعی و نفوذناپ
حیوانات اهلی شده و جریان تغییر یافته مـواد و انـرژي بـه           

 ).Hahs and McDonell, 2006(شـود   ص میطور بارزي مشخ
 کـه  6بنابراین کـاربرد اکولـوژي سـیماي سـرزمین شـهري       

ه اي بـر فراینـدهاي اکولـوژیکی، سـاختارهاي            تاکید ویـژ  
ریــزي  فــضایی و ارتبــاط متقابــل آنهــا دارد، در برنامــه    

 ;Pickett et al., 2001(زیـست شـهري الزامـی اسـت      محـیط 

Wu et al., 2002; Hahs and McDonell, 2006 .(  
 هدف عمده این تحقیق شناسایی نواحی شهري با کیفیت         

زیـستی بـر اسـاس سـاختارهاي اکولـوژیکی            پایین محـیط  
یافته شامل کاربري فضاهاي سبز طبیعـی       موجود و تخریب  

هـاي اصـلی    و مصنوعی و فضاهاي باز با توجه به کـاربري   
 گونه مناطق، منجر تشخیص و بررسی این . باشد  موجود می 

هـا و     به ارایه راهکارهـاي عملـی جهـت کـاهش تخریـب           
 در منطقه   3زیست شهري   تهدیدها و افزایش کیفیت محیط    

  .  شود یا ناحیه می
  

  مواد  و روش 
    محدوده مطالعاتی

تــرین   از وســیع2محــدوده مطالعــاتی ایــن تحقیــق، منطقــه 

باشد کـه از شـمال تـا تـراز             گانه شهر تهران می    22مناطق  
، از جنـوب  6 و 3، 1تر، از شرق به مناطق      م 1800ارتفاعی  
 محـدود شـده اسـت       5 و از غـرب بـه منطقـه          10به منطقه   

 هکتار است و جمعیت 4957وسعت این منطقه ). 2شکل (
، 269500 به ترتیب    1385 و   1375،  1365هاي   آن در سال  

ایـن منطقـه از لحـاظ    .  نفر بوده اسـت   606735 و   458100
ري تقسیم شده است که     ناحیه شهردا  9مدیریت شهري به    

  .ها ارایه شده است نتایج تحقیق بر اساس آن
  

  شناسی تحقیق داده ها و روش
 فضاي سـبز     شناخت تغییرات، تحوالت و وضعیت پویایی     
ریزي فـضاي     شهري به صورت کمی، اولین گام در برنامه       

 ;Jim and Chen, 2003(شـود   سـبز شـهري محـسوب مـی    

Kong and Wakagoshi, 2005; Li et al., 2005 .(   بـر ایـن
 شـهر  2اساس با شناسایی روند تغییرات فضاي سبز منطقـه   

تـوان بـه      ، مـی  )1368 -1381(تهران در یک دوره زمـانی       
هاي اساسی که ساختار سیـستم فـضاي          فرآیندها و فعالیت  

شـهر تحـت      سبز شهري را در بخش وسیعی از ایـن کـالن          
ز گذشـته تـا بـه    ایـن فرآینـدها ا  . برد اند، پی   تاثیر قرار داده  

انـد کـه بـا شناسـایی ایـن فراینـدها و              امروز حضور داشـته   
توان رونـد تحـوالت آینـده را     الگوهاي مربوط به آن، می 

 در ).Forman and Godron, 1986(بینی و تصور کرد  پیش
این صـورت بـا تغییـر و تعـدیل ایـن فراینـدها از تخریـب               

  . شود فضاي سبز شهري جلوگیري می
هاي مربوطه مانند   نیاز این تحقیق از سازمانهاي مورد داده

هـا و فـضاي سـبز، شـهرداري منطقـه دو و               سازمان پـارك  
شهرداري نواحی، مرکز اطالعات جغرافیایی شهر تهران و   

قابل ذکـر اسـت کـه    . سازمان جغرافیایی ارتش تهیه شدند 
هــاي گــردآوري شــده بــا انجــام بازدیــدهاي میــدانی  داده

ر ایـن مطالعـه بـراي شناسـایی و     د. اصالح و تکمیل شدند   
  بررسی اثرات کمی و کیفی شهرنشینی بـر روي فـضاهاي           
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 موقعیت منطقه دو تهران) موقعیت شهر تهران، ج) موقعیت استان تهران، ب)الف. محدوده مطالعاتی تحقیق -2شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1368هاي    هاي هوایی سال    سبز و باز در منطقه دو، عکس      
 بـا  1:40000ارتـش بـا مقیـاس      سازمان جغرافیایی1381و 

ــرم ــتفاده از نـ ــزار  اسـ ــصري  ArcGISافـ ــسیر بـ ــورد تفـ  مـ
)Alavipanah, 2003( رار گرفتنـد  قـ)  قابـل ذکـر   ). 3شـکل

هـاي مـذکور،در دسـترس بـودن          است علت انتخاب سـال    
دار بودن نسبت رشد جمعیت در دوره هـاي     داده ها، معنی  

ها و امکان بررسی و       زمانی مذکور، کیفیت مناسب عکس    
 بـوده اسـت، بـه طـوري کـه           GISمقایسه آن ها در محیط      

  .ددهن روند تغییرات زمانی را به خوبی نشان می
با توجه به اهداف این بررسی، کاربري فضاهاي سبز و باز         

  :بندي شدند  دسته تقسیم3به 
انـد و   فـضاهایی کـه سـاخت و سـاز نـشده        : فضاهاي باز  -١

 .عاري از پوشش گیاهی و فاقد هر گونه کاربري هستند
باغات و همچنـین فـضاي سـبز        : فضاهاي سبز طبیعی   -٢

 .شوند را شامل می... متراکم رود دره ها و 
هــاي  هــا و جنگــل پــارك: فــضاهاي ســبز مــصنوعی -٣

 .شهري و فضاي سبز دست کاشت هستند
   فـضاهاي  7روش به کار رفته در این مطالعه، بررسـی تغییـرات   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

باشـد کـه      طی یک دوره زمانی می    ) بندي  بر اساس طبقه  (سبز  
 در 1381 و 1368هـاي   هـاي هـوایی سـال    با استفاده از عکس   

هـاي سـبز بـا توجـه بـه       لکـه . ت گرفته است  صور GISمحیط  
هـــاي مجـــاور و کارکردهـــاي  وســـعت، شـــکل، کـــاربري

اسـتفاده از پیـشینه مطالعـات       . انـد   زیستی انتخـاب شـده      محیط
هنگام، اسـاس بررسـی قـرار     هاي جدید و به    انجام شده و داده   

  :باشد روش انجام کار شامل مراحل زیر می. گرفته است
ها به نقشه  دار کردن آن نها و مکا تصحیح هندسی عکس -1

  برداري کشور  سازمان نقشه1:25000پایه توپوگرافی 
 فـضاهاي سـبز و بـاز بـر اسـاس تفـسیر            8رقومی کـردن     -2

 1:10000هاي کاربري زمین  و تطبیق آن با داده بصري
 2بازدیدهاي میدانی از برخی نواحی منطقه  -3
 از نحـوه توزیـع و       1:35000هاي با مقیـاس       تهیه الیه  -4

  زمانی مربوطه ت فضاهاي سبز و باز در دورهتغییرا
 1368هاي   هاي فضاي سبز سال     گذاري الیه   هم  روي   -5

 و تعیین میزان تغییـرات بـر اسـاس فـضاهاي            1381و  
سبز طبیعی و مـصنوعی و فـضاهاي بـاز بـه تفکیـک              

 گانه منطقه دو شهرداري تهران نواحی نه
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   بر اساس تقسیر 2نقشه توزیع فضاهاي سبز و باز در منطقه  -3شکل 
 )ب(1381و ) الف(1368هاي هوایی سال  عکس
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  1381 و 1368هاي   طی سال2هاي تغییرات کمی فضاهاي سبز و باز منطقه  ویژگی  -1جدول

تراکم نسبی مجموع فضاهاي سبز و باز 
(%) 

تراکم نسبی فضاي سبز مصنوعی 
(%) 

نا (%)تراکم نسبی فضاي باز  (%)تراکم نسبی فضاي سبز طبیعی 
 حیه

درصد 
 تغییرات

1381 1368 
درصد 
 تغییرات

1381 1368 
درصد 
 تغییرات

1381 1368 
درصد 
 تغییرات

1381 1368  

97 / 23 - 72 / 23 69 / 47 74 / 0 14 / 5 40 / 4 93 / 2 - 80 / 5 73 / 8 78 / 21 - 77 / 12 56 / 34 1  
12 / 10 - 84 / 29 96 / 39 86 / 8 86 / 8 00 / 0 69 / 3 - 41 / 6 10 / 10 29 / 15 - 57 / 14 87 / 29 2 

30 / 14 - 12 / 26 43 / 40 96 / 12 97 / 12 01 / 0 30 / 4 30 / 4 00 / 0 57 / 31 - 85 / 8 42 / 40 3 

76 / 7 - 65 / 38 41 / 46 05 / 26 61 / 27 56 / 1 25 / 1 59 / 3 34 / 2 06 / 35 - 45 / 7 51 / 42 4 

43 / 3 - 47 / 15 91 / 18 31 / 0 - 29 / 1 59 / 1 03 / 0 56 / 9 54 / 9 15 / 3 - 62 / 4 77 / 7 5 

20 / 0 - 41 / 5 60 / 5 54 / 0 54 / 0 00 / 0 72 / 0 - 48 / 2 20 / 3 02 / 0 - 38 / 2 40 / 2 6 

55 / 4 - 34 / 17 88 / 21 46 / 2 91 / 2 45 / 0 79 / 2 22 / 6 43 / 3 79 / 9 - 21 / 8 00/  18 7 

36 / 24 - 95 / 24 32 / 49 21 / 1 25 / 3 05 / 2 70 / 37 - 86 / 6 56 / 44 13 / 12 84 / 14 71 / 2 8 

49 / 14 - 38 / 47 86 / 61 16 / 6 16 / 6 00 / 0 37 / 9 37 / 9 00 / 0 02 / 30 - 84 / 31 86 / 61 9 

 2منطقه  28 / 20 11 / 30 16 / 91 8 / 17 5 / 90 - 2 / 27 1 / 42 8 / 68 7 / 26 37 / 79 25 / 87 - 11 / 92

 
 . نمایش داده شده است4مراحل انجام تحقیق در شکل 

 قیقهاي پیموده شده در تح مراحل اجرایی و گام -4 شکل
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  نتایج
هاي  سی روند تغییرات لکهطور که ذکر شد، طی برر همان

هاي مورد نظر بـه       هاي هوایی، کاربري    سبز بر روي عکس   
سه دسته فضاي سبز طبیعی، فضاي سبز مصنوعی و فضاي          

 ویژگی هاي انواع 1 و جدول 2باز تقسیم شدند که شکل     
گانه منطقـه     هاي سبز و باز را به تفکیک نواحی نه          کاربري

  . دهند دو تهران نشان می
 

عیت و وسعت فضاهاي بـاز در قالـب         بررسی موق 
 2گانه منطقه  نواحی نه

 بیشترین تغییرات را   4از نظر تراکم نسبی فضاي باز، ناحیه        
 ساله مذکور داشته است که علـت آن  13طی دوره زمانی    

کاري پارك پردیسان و پیرامون آن طی این دوره           درخت
الزم به ذکر است این تغییر، تبدیل فـضاهاي بـاز       . باشد  می

کاشت بوده است که در واقع تغییـري          به فضاي سبز دست   
نکته قابل توجـه، افـزایش تـراکم    . شود مثبت محسوب می  

درصد است که   1/12 به میزان    8باز در ناحیه     نسبی فضاي 
علت آن تخریب باغات و تبدیل آن بـه فـضاي سـاخت و     

از . باشـد  یا فضاي باز در انتظار ساخت و ساز می ساز شده
شـود   ر مذکور یک تغییر منفی محسوب میاین جهت تغیی 

که طی آن کارکردهاي فضاي سـبز بـا تغییـر کـاربري بـه        
 از زیـست  محیطفضاي باز، نقش خود را در حفظ کیفیت      

 9، ناحیـه  4در ایـن ارتبـاط پـس از ناحیـه          . انـد   دست داده 
دهد که حـاکی   بیشترین تغییرات را در فضاي باز نشان می      

هــاي شــمالی تهــران از  از گــسترش شهرنــشینی در بخــش
تـر محـیط زنـدگی      به دلیل شـرایط مناسـب    2جمله منطقه   

با احداث بزرگراه یادگار امام در میانه دوره زمـانی          . است
ــارك     ــه پ ــراکم و یکپارچ ــاز مت ــضاي ب ــه، ف ــورد مطالع م
پردیسان و پیرامون آن به دو بخش اصلی تقسیم گردید و           
 موجب افزایش ساخت و ساز و کاهش سطح فضاي سـبز          

ــاز در    ــضاي ب ــراکم ف ــیه بزرگــراه شــد ت در اراضــی حاش
باشد کـه البتـه رونـد         هاي شمالی بسیار مطلوب می      قسمت

هاي اخیر به سمت مـذکور رخ داده    توسعه شهري در سال   
 2هاي شـمالی منطقـه      بنابراین فضاهاي باز در بخش    . است

عدم (باید مورد حفاظت قرار گرفته   ) 9 و   1نواحی  (تهران  
هـا    و از تغییـر کـاربري آن      ) و ساز   ساختتخصیص تراکم   

جلوگیري شود تا تحت تاثیر اثـرات منفـی فراینـد توسـعه      
  .شهري قرار نگیرد

هـاي صـورت گرفتـه، مجمـوع          بر اساس تفـسیر و تحلیـل      
 درصـد و در  2/28، 1368فضاهاي باز منطقـه دو در سـال       

دهنـده تغییـر      باشـد کـه نـشان        درصد می  3/11،  1381سال  
ــضاهاي   ــاربري فـ ــاز    کـ ــاخت و سـ ــزایش سـ ــاز و افـ بـ

بـه بیـان دیگـر تـراکم نـسبی      ). 6 و5شـکل هـاي   (باشد  می
 درصــد کــاهش 17فــضاي بــاز در طــی ایــن دوره زمــانی 

به طور کلـی گرادیـان تـراکم فـضاي بـاز در       . داشته است 
میـدان  ( منطقه دو تهران، از شمال غربی بـه جنـوب شـرقی       

  .یابد کاهش می) توحید
 

هاي سبز طبیعی در    بررسی موقعیت و وسعت فضا    
  گانه منطقه دو قالب نواحی نه

 قابل توجه، مربـوط بـه تغییـرات فـضاي سـبز طبیعـی             نکته
باشــد  در طــی ایـن دوره مــی ) محــدوده فرحـزاد  (8ناحیـه  

 و فراینـدهاي مـوثر   8 دره فرحـزاد در ناحیـه   - وجـود رود 
دسترسی به منـابع آب و خـاك        (اکولوژیکی در این پهنه     

 اصلی حـضور باغـات و فـضاي سـبز       از عوامل ) حاصلخیز
تراکم نسبی فـضاي سـبز طبیعـی در ایـن           . باشد  متراکم می 

کـاهش  )  سـال  13طـی   ( درصـد    7  درصد  به      45ناحیه از   
مجمـوع  . یافته اسـت کـه ایـن رونـد همچنـان ادامـه دارد             

 و  1368تراکم نسبی فضاي سبز طبیعی منطقه دو در سـال           
باشد که ایـن    درصد می9/5 درصد و   2/8 به ترتیب    1381

دهنده فرایند تخریب باغات و تغییر کاربري         تغییر نیز نشان  
  . باشد  می2فضاهاي سبز متراکم در منطقه 

 
بررسی موقعیت و وسعت فضاهاي سبز مـصنوعی        

  2گانه منطقه  در قالب نواحی نه
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  1368هاي هوایی سال بر اساس تفسیر عکس2تراکم نسبی فضاهاي سبز و باز در منطقه  -5 شکل
 

 1381هاي هوایی سال تراکم نسبی فضاهاي سبزو باز بر اساس تفسیر عکس -6 شکل
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فـضاهاي ســبز مــصنوعی کـه از وســعت و پــراکنش قابــل   
ا شـامل  تـوجهی در شـهر تهـران برخـوردار هـستند عمـدت      

هـاي جنگلــی،   ، پـارك ..)اي و محلـی، منطقــه (هـا   بوسـتان 
هــا و همچنــین  هــا و بزرگــراه درختکــاري حاشــیه خیابــان

تغییـرات تـراکم    . باشـند   فضاهاي سبز میادین و بلوارها می     
 روند مثبتـی را  1381 تا 1368فضاي سبز مصنوعی از سال   

 بیـشترین افـزایش فـضاهاي سـبز مـصنوعی          . دهد  نشان می 
 

کـاري   بـه دلیـل جنگـل    (باشـد      می 4،3،2وط به نواحی    مرب
 کـاهش  5فضاي سبز مصنوعی در ناحیه    ). پارك پردیسان 

حاشـیه   ( 2داشته است که محدوده جنـوب غربـی منطقـه           
ــان آزادي ــراکم فــضاي ســبز . شــود را شــامل مــی) خیاب ت

 5/1 از حــدود 2 در منطقــه 1381 و 1368مـصنوعی ســال  
 است که بایـد ایـن رونـد          درصد افزایش یافته   9درصد به   

  ).6 و 5 هاي شکل(ادامه داشته باشد 
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 )1381 تا 1368(در دوره زمانی سیزده ساله ) درصد(   بازفضاهاي سبز ومجموع تغییرات تراکم نسبی  -7 شکل
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بررسی موقعیت و وسعت مجموع فضاهاي سبز و        
 2گانه منطقه  باز در قالب نواحی نه

 1368وضعیت مجموع فضاهاي سبز و باز سال 
 در 1368تراکم نسبی مجموع فضاهاي سبز و باز در سـال           

). 7 شـکل ( اسـت     حـداکثر  9 حـداقل و در ناحیـه        6ناحیه  
تفاوت بین حداقل و حداکثر تراکم فضاي سـبز و بـاز در             

 درصد مـی باشـد کـه بـسیار     60گانه، حدود     بین نواحی نه  
دهنـده متفـاوت بـودن شـرایط          قابل مالحظه است و نـشان     

 2هــاي مختلــف منطقــه  زیــستی در نــواحی و پهنــه محــیط
هـاي شـمالی و مرکـزي     بـه طـور کلـی محـدوده    . باشد  می

 از  1368و از نظر تراکم فضاي سبز و باز در سـال            منطقه د 
هاي جنوبی  شرایط نسبتاً خوبی برخوردار بودند و محدوده

 .دادند از این نظر وضعیت نامناسبی را نشان می

  
  1381وضعیت مجموع فضاي سبز و باز سال 

 1381مجمــوع تــراکم نــسبی فــضاي ســبز و بــاز در ســال  
 9 در ناحیــه  حــداقل و6 در ناحیــه 1368هماننــد ســال  

حداکثر است، ولی میزان مساحت فضاهاي سـبز و بـاز در       
دو سال مورد مطالعه، متفاوت است و به طور کلـی رونـد             

  ).6 شکل(کاهشی را طی کرده است 

روند تغییرات مجمـوع فـضاي سـبز و بـاز طـی             
 1381 تا 1368هاي  سال

در دوره مورد بررسی، بیشترین تغییـرات فـضاهاي سـبز و            
اتفـاق افتـاده اسـت و       ) محـدوده فرحـزاد    (8حیـه   باز در نا  

 درصـد کـاهش یافتـه    25مجموع فضاي سبز و باز حـدود   
است که اگر این روند ادامه داشته باشـد، منطقـه تفرجـی             

. اي خواهـد شـد      فرحزاد دچار تغییـر و تحـوالت گـسترده        
اي را متحمـل       تغییـرات گـسترده    1، ناحیـه    8پس از ناحیه    
 کلــی بیــشترین تغییــرات بــه طــور). 7 شــکل(شــده اســت 

 8،  1نواحی  ( هاي شمالی     مجموع فضاي سبز و باز در پهنه      
اتفاق افتاده است که براي جلوگیري از رونـد تغییـر           ) 9و  

 کـه داراي    2هاي مذکور در نواحی شمالی منطقه         کاربري
. باشند، تدابیري اندیشیده شـود      هاي گردشگري می    ارزش

از در نواحی منطقه  روند تغییرات کاهشی فضاهاي سبز و ب      
 از چپ به راست از بیشترین کاهش تا کمترین کاهش،           2

  .باشد به صورت زیر قابل نمایش می
 <3 ناحیـه  <2 ناحیـه  <4 ناحیه <7 ناحیه <5 ناحیه  <6ناحیه  
  8 ناحیه <1 ناحیه <9ناحیه 

 بیـشترین   8 کمترین کاهش و ناحیـه       6بر این اساس ناحیه     
 درصـد تغییـرات تـراکم       7شکل  . دهد  کاهش را نشان می   
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نسبی فضاهاي سبز و باز را در دوره زمـانی مـورد مطالعـه              
توجـه بـه ایـن وضـعیت، میـزان سـاخت و             . دهـد   نشان می 

. سـازد  ها را در هر ناحیه نمایـان مـی   سازها و تغییر کاربري   
بدیهی است با کاهش سطح فضاهاي سبز و باز، از کیفیت 

ــته شــده و معــضالت م  محــیط ــست کاس ــستی  حــیطزی زی
  .رود تر و بیشتري در این نواحی انتظار می جدي

  
  بحث و نتیجه گیري

 در سـال    2گرادیان کلی تراکم فضاهاي سبز و باز منطقـه          
 از شــمال غربــی بــه ســمت جنــوب شــرقی  1381 و 1368

ــی ــاهش مـ ــد کـ ــد   . یابـ ــورد رونـ ــان در مـ ــن گرادیـ ایـ
فــضاهاي ســبز و بــاز، طــی دوره ) هــاي کــاربري(تغییــرات

یعنـی هـر چـه از       .  نیـز مـشابه اسـت      1381 تـا    1368زمانی  
 بـه سـمت جنـوب حرکـت کنـیم، میــزان      2شـمال منطقـه   

بــاز و همچنــین میــزان تغییــرات  و ســبز تــراکم فــضاهاي
. یابـد   هاي مذکور طی این دوره زمانی کاهش می         کاربري

بنابراین دو مشکل اساسی در زمینه فضاهاي سبز و بـاز در            
  .خورد می به شرح زیر به چشم 2منطقه 

 روند کاهش میزان فضاي سبز و باز و توسعه شهري •
 4( و مرکـزي    ) 1،9،8(  این مساله بیشتر در نواحی شمالی       

نواحی ذکر شـده از نظـر تـراکم         . شود  مشاهده می ) 3و
ــبی       ــسبتاً مناس ــرایط ن ــاز از ش ــبز و ب ــضاي س ــسبی ف ن
برخوردارند و راهبردي که در این منـاطق بایـد اتخـاذ            

فاظت و حمایت از فضاهاي سبز و بـاز         شود، راهبرد ح  
  .باشد ها می موجود و جلوگیري از تغییر کاربري آن

 تراکم پایین فضاهاي سبز و باز  •
قابـل مـشاهده   ) 6 و 5(  این مسئله بیشتر در نواحی جنـوبی   

هـاي جنـوبی از نظـر تـراکم سـاخت و سـاز و                پهنـه . است
ــاز وضــعیت     ــبز و ب ــضاي س ــراکم ف ــت و ت ــراکم جمعی ت

بنـابراین  . بی دارند و از سرانه استاندارد فاصله دارند       نامناس
راهبردي که در مورد این مناطق باید اتخاذ شـود، راهبـرد      

بنابراین در . باشد ایجاد و احداث فضاهاي سبز مختلف می   
هـا   ها باید از حداقل فضاها وکـوچکترین فرصـت      این پهنه 

هـاي نـوین      روش. براي احـداث فـضاهاي سـبز بهـره بـرد          
  10 و فضاي سبز عمـودي 9ازي  همانند پشت بام سبز  منظرس

هــاي مناســبی بــراي ایــن نــواحی  هــا گزینــه و دیگــر روش
  .شوند محسوب می

 
کاربرد اصـول اکولـوژي سـیماي سـرزمین در          

  ریزي فضاي سبز شهري برنامه
هاي بـزرگ سـبز و ایجـاد     از لحاظ اکولوژیکی حفظ لکه  

اي سـرزمین   ها، موجب پایداري بیشتر سـیم       ارتباط بین آن  
همچنین هر چه میزان اتصال و . )Forman, 1995(شود  می

ها و    فضاهاي سبز، رودخانه  (هاي اکولوژیکی   ارتباط شبکه 
در یـک پهنـه بیـشتر باشـد، پایـداري اکولـوژیکی             ) نهرها

 Forman, 1995; Botequilha Lietão and (یابد  افزایش می

Ahern, 2002 .(    د اتصال شـبکه فـضاي سـبز و شـبکه رو-
ها بین مناطق مختلف شهر و در درون هر منطقه حـائز              دره

نه تنها اتـصال شـبکه در درون شـهر          . اهمیت فراوان است  
ها به خارج از شـهر و ارتبـاط آن بـا          بلکه امتداد این شبکه   

اي برخـوردار     هاي طبیعی پیرامونی نیز از اهمیت ویژه        پهنه
هـا، کریـدور    دره-شـبکه فـضاي سـبز و شـبکه رود         . است
هــا و فراینــدهاي   رکــت و انتقــال بــسیاري از جریــان   ح

ــوژیکی  ــذایی و ( اکول ــواد غ ــوا، آب، م ــی...) ه ــند م . باش
هـا، ضـامن تـداوم فراینـدهاي          بنابراین حفظ و توسـعه آن     

حـضور  . باشـد    شـهري مـی    زیـست   محـیط اکولوژیکی در   
هــاي شــهري در مــاتریس طبیعــی، ســبب ایجــاد       پهنــه

ت و به همین دلیل،     ناپیوستگی در ماتریس طبیعی شده اس     
فـضاهاي سـبز و رود دره       (هـاي اکولـوژیکی       امتداد شبکه 

اي   و اتصال آن بـا محـیط طبیعـی پیرامـون، تـا انـدازه              ) ها
بـه  . تواند از هم گسیختگی پهنه شهري را جبـران کنـد      می

هـا و از جملـه فـضاي سـبز            طور کلی هـر چـه اکوسیـستم       
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باشـند، از   تـر     پیوسـته   تر و به هـم      تر، یکپارچه   شهري، وسیع 
 Bafteshahr Consultant(پایـداري بیـشتري برخوردارنـد    

Engineers, 2002 .(هاي فضاهاي سبز  نحوه قرارگیري لکه
هـاي کـاربري،      و باز در ارتباط بـا همـدیگر و دیگـر لکـه            

 اجتمـاعی را    -فرایندهاي مختلف اکولوژیکی و اقتصادي    
ي هـا   براي بررسی ساختار سیستم   . دهد  تحت تاثیر قرار می   

 یـا میـانگین      اکولوژیکی شـهري در نظـر گـرفتن مجمـوع         
فضاهاي سبز، شاید معیار مناسبی براي قـضاوت در مـورد           

 Yavari( شهري نباشـد  زیست محیطوضعیت اکولوژیکی 

and Sotoudeh, 2006 .(ــاز   لکــه ــضاهاي ســبز و ب هــاي ف
آبـاد و   گسترده در شهر هماننـد چیتگـر، پردیـسان، عبـاس     

هـاي اکولـوژیکی فــراوان    د ارزشلـویزان در تهـران واجـ   
 زیـست   محـیط باشند و نقش کلیدي در ارتقاي کیفیت          می

هاي اخیر مورد تجاوز   که در سال)Chiesura, 2004(دارند 
ــه  ــرار گرفت ــد ق ــایی عملکردهــاي    . ان ــی و شناس ــا معرف ب

 ,.Xiao et al (11ها به صـورت کمـی   اکولوژیکی این پهنه

ها    حفاظت از این پهنه    هاي الزم براي دفاع و      ، زمینه )2007
  .شود فراهم می

 
  پی نوشت ها

1) Life Quality 
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3) Urban Environmental Quality 
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7) Change Detection 
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10) Vertical greening 
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