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 چکیده:

های بزرگ است، شهر یژهبه وها ترین مسائل در شهری شهری که یکی از عمدههاتوزیع نامناسب کاربر

 در طبیعی هایواحد عملکرد .آوردها پدید های محیط زیستی مثل آلودگی هوا را در شهرتواند ناپایداریمی

هدف این پژوهش بررسی ترکیب و توزیع فضایی . دارد هاآن توزیع و ترکیب به بستگی شهری مناطق داخل

در این پژوهش ابتدا نقشه پوشش . باشدای سرزمین میهای سیمهای سبز شهر مشهد با استفاده از سنجهلکه

با استفاده از  تهیه شد و سپس 3102مربوط به سال  8اراضی شهر مشهد با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 

 شش سنجه به کمکسبز شهر مشهد  هایلکهترکیب و توزیع فضایی  FRAGSTATSنرم افزار 

PLAND,PARA, GYRATE, ENN, PD,AREA  در که نتایج نشان داد  .ارزیابی قرار گرفت مورد

های فضای سبز موزاییک لکه شبکهفراوانی نسبی کافی برخوردار نیستند و ز شهر مشهد، فضاهای سبز موجود ا

شهری از وسعت الزم برای ارائه خدمات اکولوژیک به منظور بهبود کیفیت محیط زیست شهر مشهد برخوردار 

 خوب ارزیابی شد. یباًتقرای سبز این شهر هنیست، پیوستگی لکه

 های سیمای سرزمین، ترکیب و توزیع فضایی، سنجش از دور، کارکرد اکولوژیک: فضای سبز، سنجهکلمات کلیدی
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 :مقدمه -1

 تکنولوژی، روزافزون پیشرفت با همگام امروزی زندگی شدن مکانیزه و شهرنشینی توسعه با

 موقعیت به بنا هاآلودگی این. است درآمده ناپذیر اجتناب موضوعی به صورت زیستی محیط هایآالینده

 تداوم دارد اهمیت همه از بیش که چیزی اما برخوردارند، ضعف و شدت از شهر فیزیکی و جغرافیایی

 های ساخت زیر زمره در شهری سبز فضای. باشدیم زیستی محیط آالینده منابع کنار در انسان زندگی

 باشدیم هاآلودگی مطلوب نا اثرات بردن بینز ا و هوا آلودگی کاهش آن امتیازات از یکی و است اجتماعی

ای در فزاینده به طورها عناصر با ارزش اکولوژیکی امروزه درون شهر (.0230: 6  ،همکاران و زنگنه پری) 

ها) آلودگی آب، خاک و هوا( ها وجود انواع آلودگیشک در چنین شرایطی در شهرحال کاهش هستند، بی

ای دارند، زیرا های احیای طبیعت شهری نیاز به توجه ویژهها از جنبهو  شهرر قابل پیش بینی است. از این

فی از الزامات توسعه پایدار و شهر سالم است حضور طبیعت در شهر در وسعت، ترکیب و توزیع الزم و کا

کیفیت زندگی در نواحی شهری اهمیت بسیار دارد. حضور کافی ارضی و عناصر ساختاری  برد یشپو برای 

ها و سینک آالینده به منزلهکه طوریطبیعی سرزمین در داخل مناطق شهری از ابعاد مختلفی ضرورت دارد، به

تحلیل توزیع  (.0285:  57پریور و همکاران، آیند)می به شمارهای جانوری ه گونهمنبع تولید اکسیژن و زیستگا

های سبز های سبز شهری حائز اهمیت خاصی است. با تعیین نحوه توزیع مکانی و ترکیب فضاو ترکیب فضا

های مذکور را تعیین های اکولوژیک پهنهتوان فرایندآمده می به دستالگوهای  یپهنه بندشهری و در نهایت 

های طبیعی در داخل مناطق شهری بستگی به جا که عملکرد واحدها را پیدا کرد. از آنو ارتباط بین آن

ابزار بسیار مناسبی برای بیان الگوی موزاییک  7های سیمای سرزمینسنجهها دارد، ترکیب و توزیع آن

های شهر نشینی و تحت اثر بشر هستند. همچنین با هری و تغییرات آن در ارتباط با فرایندفضاهای سبز ش

زیست تفسیر نمود و های مذکور را برای خصوصیات اکولوژیکی محیط توان اثر فرایندها میاستفاده از آن

تبط با رشد شهر، مر هاییریگ یمتصمها در آورد و از آن به دستیک طبقه بندی اولیه از سیمای سرزمین 

. ( Botequilha& Ahren, 2002:78زی توسعه فضای سبز شهری بهره برد)ریها و برنامهتوزیع کاربری

جوامع  یافتگیتوسعه یهاشاخصاهمیت فضاهای سبز در محیط شهری تا آن حد است که به عنوان یکی از 

. از این رو توزیع و شودیممطرح بوده و در عین حال معیاری برای ارتقای کیفیت فضای زندگی محسوب 

 استان مرکز مشهد شهر (.0230: 45پراکنش آن در سطح شهر اهمیتی بسیار دارد) محمدی و همکاران ، 

 تعداد ساله هر آن، اقتصادی و تاریخی دینی، یهاارزش دلیل به شهرها ینترمهم از یکی رضوی، خراسان

 تخریب مشهد، شهر فیزیکی توسعه به توجه با حال، این با. کندیم جذب خود به را مردم از زیادی

                                                           
5 . Landscape Metrics 

 



 

 

 ,Rafiee) است تضاد در زیست محیط با سازگار توسعه الگوی با که است داده رخ سبز فضای از یاگسترده

Mahiny & khorasani, 2009: 433.) های سیمای سرزمین به تحلیل این پژوهش با استفاده از سنجه

برای تعیین وضعیت فضای سبز   در این پژوهش وضعیت فضای سبز موجود شهر مشهد خواهد پرداخت.

 .استفاده شده است FRAGSTATSو   ERDAS , ARC GIS,Imagingهای موجود شهر مشهد از نرم افزار

 اهمواد و روش -2

ای حاصل از در پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت فضای سبز شهر مشهد از تصاویر ماهواره

و با توان تفکیک سی متر  برداشت شدهOLI 6شمسی که توسط سنجنده  0233سال  8ماهواره لندست 

 ود.استفاده شد. الزم به ذکر است که تصویر برداشت شده مربوط به اواسط تابستان ب 7،4،2ترکیب باندی 

با توجه به هدف  ERDAS Imagingهای الزم در نرم افزار این تصاویر پس از انجام پیش پردازش

پژوهش به روش نظارت شده طبقه بندی شد. در این پژوهش برای بهبود کیفیت تصویر از تابع متعادل 

از نقشه استفاده شد. برای انجام تفسیر و بررسی  صحت نقشه طبقه بندی شده ،  5سازی هیستوگرام

های میدانی استفاده شد . صحت کلی نقشه کاربری اراضی و تجارب شخصی ناشی از بازدید  0:37111

آمد و صحت طبقه بندی خوب برآورد گردید)  دست به  33/1درصد و شاخص کاپا  36طبقه بندی شده 

 (.0شکل

سنجه  6شد و . Fragstats  (McGarigal & Marks, 1995)سپس نقشه طبقه بندی شده وارد نرم افزار 

هد محاسبه گردید. برای شهر مشPD  02و ENN 11, PLAND10AREA ,3, GYRATE8PARA,12,سیمای سرزمین

NDVIهمچنین با استفاده از شاخص پوشش گیاهی نرمال شده) 
( و جمعیت مناطق شهر مشهد میزان 04

 مساحت فضای سبز به ازای هر فرد در هر منطقه برآورد شد.

 

 

 

                                                           
6  .Operational Land Imager 
7 . Histogram Equalization 
8 . Perimeter-Area Ratio 
9 . Radius of Gyration 
10 . Patch Area 
1111 . Percentage of Landscape 
12 .  Euclidean Nearest Neighbor Distance 
13 . Patch Density 
14 . Normalized Difference Vegetation Index 



 

 

 مطالعاتی معرفی منطقه -2-1

 کیلو متر مربع دارای جمعیتی بالغ بر 314با مساحتی حدود   رضوی خراسان استان مرکز شهر مَشهَد 

این  .است تهران از پس ایران پرجمعیت شهر دومین و ،(4: 0233) شهرداری مشهد، نفر میلیون 3,815,464

 42 و درجه 27 جغرافیایی عرض و دقیقه 26 و درجه 61 تا دقیقه 07 و درجه 73 جغرافیایی طول درشهر 

 شده واقع مسجد هزار و بینالود هایکوه رشته بین رود، کشف آبریز حوزه در و دقیقه 8 و درجه 25 تا دقیقه

و میانگین   گرادسانتیدرجه  04، و داری میانگین دمای سالیانه متر 387 دریا سطح از شهر ارتفاع. است

  (.0232:0)سازمان هواشناسی، است رمیلی مت 340بارندگی سالیانه 

 نقشه پوشش اراضی شهر مشهد -1شکل 

 

 های سیمای سرزمین در ارزیابی استفاده از سنجه  -2-2

های اکولوژیکی تکیه های مکانی و فرایندجا که اکولوژی سیمای سرزمین بر تعامل بین الگواز آن

آن تعیین شود ضروری  تواند توصیف و کمیتهایی که در آن الگو دهی مکانی میدارد، روش



 

 

بررسی کمی ترکیب و توزیع مکانی عناصر ساختاری سیمای سرزمین از (. Turner et al, 2001:2)باشدمی

(. 0283: 088های)متریک( سیمای سرزمین امکان پذیر است) شعبانی و همکاران، طریق استفاده از سنجه

ها و یا ها، کالسیات مکانی خاص لکههایی برای کمی کردن خصوصهای سیمای سرزمین الگوریتمسنجه

اند که نشان داده به وضوحمطالعات گذشته  (.MC Garigal, 2002: 15 شد)باکل سیمای سرزمین می

 تحلیل ساختار و ترکیب سیمای سرزمین است. و های سیمای سرزمین ابزاری مناسب برای تجزیه سنجه

های سیمای سرزمین و ویژگی فرایندهای مناسب به هدف مطالعه، خصوصیات انتخاب سنجه

 ,PD,AREA سنجه سیمای سرزمین شامل: شش در این مطالعه از اکولوژیکی وابسته است.

PLAND,PARA, GYRATE, ENN    ها در تفسیر ترکیب و توزیع به علت توانایی آندر مقیاس کالس

   فضایی عناصر ساختاری در سیمای سرزمین استفاده شده است.

 سنجه ENN با( متر)  این سنجه برابر است با فاصله :ترین همسایه() فاصله اقلیدسی نزدیک 

 .نوع همان از همسایه لکه تریننزدیک

  سنجهPLAND :)( مربع متر) یهامساحت مجموع با است برابر این سنجه ) درصد سیمای سرزمین

 011در  ضرب( مربع متر)   سرزمین سیمای مساحت کل بر تقسیم لکه، به یک نوع مربوط هایلکه همه

 .(درصد به تبدیل )برای

  سنجهGYRATE :)است لکه گستره از گیری اندازه یک گردش شعاع ) شعاع گردش. 

  سنجهPD :)های مربوط به یک نوع لکه،  تقسیم بر این سنجه برابر است با تعداد کل لکه ) تراکم لکه

 هکتار(. 011تبدیل به ) برای  011و  01111مساحت کل سیمای سرزمین ضرب در 

 سنجهAREA  (مساحت لکه)  : مساحت یک لکه شامل موزاییک سیمای سرزمین است که ممکن است به

 بخش اطالعات در سیمای سرزمین باشد. مفیدترینترین یا تنهایی مهم

 سنجه  PARA ( نسبت محیط به مساحت) :PARA  برابر است با نسبت محیط لکه) متر( به مساحت آن

 (.MC Garigal, 2014: 15-168لکه است)این سنجه بیان کننده شکل   )متر مربع(.

 
 بررسی ترکیب و توزیع فضایی فضای سبز شهر مشهد  -1

 فضای سبز شهر مشهد   PLANDوضعیت سنجه -3-4-0

هکتار از اراضی سبز محدوده مطالعاتی بیشترین مقدار  83/0363 ،طبق تجزیه تحلیل انجام شده مشخص شد

هکتار از فضای  37/7223درصد(، در این میان   011تا  57ن دهند) بیاین سنجه را به خود اختصاص می

که به لحاظ مساحت، بیشترین میزان را  درصد( 37تا  1میزان فراوانی نسبی را دارند) بین  ینترکمسبز منطقه 



 

 

ترین میزان فراوانی نسبی فضای سبز شهر مشهد الزم به ذکر است، کم .(3)شکلدهدیبه خود اختصاص م

 هکتار(. 20/0344درصد بود) 57تا  71متعلق به کالس 

 فضای سبز PLANDوضعیت سنجه  -2شکل

 

 

 فضای سبز شهر مشهد  ENNوضعیت سنجه -3-4-3

 3337/1و برای متر 21تا  1بین  ترین همسایهاقلیدسی نزدیک فاصله هکتار از فضای سبز، 58/262 برای

 این شهر متر برآورد شد. در این میان بیشترین میزان فضای سبز 031هکتار از فضای سبز این مقدار بیش از 

 (.2ترین همسایه بود) شکلاقلیدسی نزدیک متر فاصله 61تا  21 دارایهکتار(  84/0308 )



 

 

 فضای سبز  ENNوضعیت سنجه  -3شکل

 

 فضای سبز شهر مشهد GYRATEوضعیت سنجه  -2-4-3

هکتار از فضای  4020/ 43در . است لکه گستره از گیری اندازه یک گردش شعاع طور که بیان شدهمان 

برآورد شد، که بیشترین مساحت فضای سبز در این دسته قرار دارد، و در  رمت 07تا  1سبز شعاع گردش بین 

مقدار را به خود  ترینکممتر برآورد گردید، که از لحاظ مساحت  47هکتار از آن، این میزان باالتر از  01/7

 (.4)شکلاختصاص داد



 

 

 

 فضای سبز   GYRATEوضعیت سنجه   -4شکل

 

 فضای سبز شهر مشهد PDوضعیت سنجه  -2-4-4

هکتار  011عدد در هر 071بین صفر تا این شهر  هکتار از فضای سبز  37/8412برای  PDمیزان سنجه 

 دهد. همچنینبرآورد شد، که این مقدار به لحاظ مساحت فضای سبز بیشترین میزان را به خود اختصاص می

هکتار برآورد شد که  011عدد در هر  611 تا 471ن هکتار از فضای سبز بی 1137/3میزان این سنجه برای 

  (.7است) شکل میزان را به خود اختصاص داده ینترکمبه لحاظ مساحت، 

 

 

 

 



 

 

 هکتار( 111تعداد در هر  (فضای سبز   PDوضعیت سنجه -5شکل 

  

 فضای سبز شهر مشهد AREAوضعیت سنجه -3-4-7

هکتار( در 157/7530سبز شهر مشهد ) هایلکهمده مشخص شد بیشترین مساحت آ به عملهای طبق بررسی

هکتار ( در  317/426سبز این شهر )فضای های مساحت لکه میزان  ینترکمهکتار و   37/1تا  1کالس 

های فضای سبز  شهر هکتار از لکه 157/7530بیان دیگر به  (.6)شکلداردکالس بیشتر از یک هکتار قرار 

از فضاهای سبز این شهر مساحتی بیش از  هکتار 317/426هکتار و  37/1تا  1مشهد دارای مساحتی بین 

 یک هکتار دارند.

 

 

 

 

 



 

 

 فضای سبز  AREAوضعیت سنجه   -6شکل

 

 فضای سبز شهر مشهد PARAوضعیت سنجه -3-4-6

گیری ساده از پیچیدگی شکل است، اما فاقد همگونی با یک شکل نسبت محیط به مساحت، یک اندازه

دارای اقلیدسی ساده ) به عنوان مثال: مربع( است. نتایج نشان داد بیشترین مساحت فضای سبز شهر مشهد 

 از فضای سبز این شهر هکتار 73/514 و نیز هکتار( 35/3380) 0311تا  611 نسبت محیط به مساحتی بین 

ترین میزان را به خود اختصاص که این گروه به لحاظ مساحت کم قرار دارند 3411در کالس بیش از 

 (.5) شکلدهندمی

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فضای سبز  PARAوضعیت سنجه -7شکل

 

 وضعیت فضاهای سبز در مناطق مختلف -2-4-7

فضاهای سبز  های وزارت مسکن و شهر سازی، سرانه متعارف و قابل قبولمطالعات و بررسیبر اساس 

متر مربع برای هر فرد است که در مقایسه با شاخص تعیین شده از  03تا  5شهری در شهرهای ایران بین 

اران، متر مربع برای هر فرد(، رقم کمتری است) معتمدی و همک 37تا  31سوی محیط زیست سازمان ملل) 

0230 :3.) 

ای، فضاهای سبز عمومی از فضاهای سبز به کمک تصاویر ماهوارهجا که در شناسایی فضاهای سبز از آن

جا شامل فضاهای خصوصی قابل تفکیک نیست و کالس تخصیص یافته به فضاهای سبز به صورت یک

های سبز منازل و باغ ها، فضاهایها، فضاهای سبز حاشیه خیابانسبز عمومی و خصوصی اعم از پارک

مفهوم سرانه فضای سبز برای آن دسته از فضاهای سبز که رفت و آمد عموم  نیز شود، وخصوصی و... می

بردن  به کارجا از رود، در اینن بدون مانع باشد یا به تعبیر دیگر فضاهای سبز اجتماعی به کار میآمردم در 

 شود. خود داری میمفهوم سرانه سبز 



 

 

 0233:87) هاشمی و همکاران، به عنوان پوشش گیاهی متراکم 4/1بیشتر از  NDVIحاضر مقدار  در پژوهش

(. و از آنجا که در 0در نظر گرفته و سپس مساحت آن برای مناطق مختلف شهر مشهد محاسبه شد) جدول (

فرد مورد  هر هر منطقه به ازای این تحقیق کارکرد اکولوژیک فضای سبز مد نظر است، میزان فضای سبز 

 محاسبه قرار گرفت.

 

 جمعیت، وسعت فضای سبز و مساحت فضای سبز به ازای هر فرد به تفکیک مناطق -0جدول 

 13منطقه 12منطقه 11منطقه 11منطقه 9منطقه 8منطقه 7منطقه 6منطقه 5منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1منطقه شرح

 21456 41112 192355 265215 311539 94227 229941 231289 168154 246296 367127 434729 176139 جمعیت

مساحت 

فضای 

 سبز

1227458 3987811 5341846 2197781 2678357 2292691 6999653 1582784 5731482 1111951 1235137 556123 78163.83 

فضای 

سبز به 

ازای هر 

 فرد

6.97 9.17 14.55 8.51 15.92 9.95 31.44 16.79 19.16 4.19 6.42 13.89 3.63 

 داری مشهد و محاسبات نگارندگانمآخذ،  گزارش شهر*«

 

  



 

 

 بحث و نتیجه گیری -3

مختلف،  هایینسرزم یمایسهای شهری نیاز به درک درستی از ماهیت اجزای مدیریت خوب سیستم

های داخل منطقه و چگونگی تعامل اجزا برای تغییر اثر یا ها از فرایندهای آنپذیری ویژگی یرتأثچگونگی 

ترین مسائل در (. توزیع نامناسب کاربری شهری که یکی از عمدهJurgen et al, 2008) ایجاد اثر جدید دارد 

ها لودگی هوا را در شهرهای محیط زیستی مثل آتواند ناپایداریهای بزرگ است، میشهر یژهبه وها شهر

 و ترکیب به بستگی شهری مناطق داخل در طبیعی هایواحد عملکرد (.0231: 7 آورد) فیروزجاه،پدید 

 مکانی توزیع و ترکیب با هاشهر در اکولوژیک هایساختار عنوان به باز و سبز هایفضا اگر. دارد هاآن توزیع

 و آب به مربوط هایفرایند بر ویژه به مهمی، اکولوژیک هایعملکرد توانندمی باشند، داشته جود و متناسب

 ترسیب به منجر سبز فضاهای زیستی، محیط نظر نقطه (. از0285: 56 باشند) پریور و همکاران، داشته هوا

 آب تصفیه اکسیژن، تولید و شهری اتمسفر ایگلخانه هایگاز جذب رواناب، و طوفان اثرات کاهش کربن،

 از حفاظت و زیستی تنوع از حفاظت شهری، سالمت ارتقاء هوا، و آب تعدیل صدا، و سر کاهش هوا، و

  (.Senanayake, Welivitiya & Nadeeka, 2013: 3010)شودمی آب و خاک

نشان داد ، با توجه به این مطلب که بیشترین مساحت   PLANDنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سنجه 

فراوانی نسبی کافی ز در شهر مشهد، فضاهای سبز موجود ادرصد قرار دارد،  37تا  1فضای سبز در طبقه 

هکتار(  84/0308بیشترین میزان فضای سبز )  آمده نشان داد به عملهای برخوردار نیستند. همچنین بررسی

دست آمده از این سنجه  ترین همسایه است، با توجه به نتایج بهمتر فاصله اقلیدسی نزدیک 61تا  21 دارای

خوبی برخوردار است. تجزیه و  نسبتاًموجود در محدوده مطالعاتی از پیوستگی  مشخص شده فضای سبز

شعاع گردش ( دارای هکتار 4020/ 43 ) بیشترین مساحت فضای سبز نشان داد  GYRATEتحلیل سنجه 

این طبقه  نشان دهنده این امر است  رقرار گرفتن بیشترین مساحت فضای سبز د متر هستند،  07تا  1بین 

های شبکه موزاییک لکهبه بیان دیگر  الزم برخوردار نیست پیوستگیکه قسمت اعظم فضای سبز این شهر از 

منظور بهبود کیفیت محیط زیست شهر فضای سبز شهری از وسعت الزم برای ارائه خدمات اکولوژیک به 

عدد در هر  071هکتار از فضای سبز بین صفر تا  37/8412برای  PDمیزان سنجه .  مشهد برخوردار نیست

دهد. هکتار برآورد شد، که این مقدار به لحاظ مساحت فضای سبز بیشترین میزان را به خود اختصاص می

نشان از خرد دانگی باشد، که البته جهت اثبات این امر الزم  تواندباال بودن این سنجه برای فضای سبز می

آمده مشخص  به عملهای های زمانی متفاوت مورد مطالعه قرار گیرد. طبق بررسیاست منطقه در مقیاس

هکتار قرار   37/1تا  1هکتار( در کالس  157/7530فضای سبز شهر مشهد )  هایلکه شد بیشترین مساحت



 

 

هکتار   37/1تا  1های فضای سبز شهر مشهد بین گیرد. این امر نشان دهنده این مطلب است که اکثر لکهمی

 ها دارای مساحتی کمتر از  یک هکتار هستند.مساحت داشته و غالب آن

تا  611ز شهر مشهد در کالس نتایج نشان داد بیشترین مساحت فضای سب  PARAبرای سنجه  همچنین

توان نتیجه گرفت که در اغلب فضاهای سبز شهر مشهد گیرند، بنابراین میقرار می هکتار(35/3380)  0311

طور که پیداست هرچه نسبت ، هماندهدمیمیزان را به خود اختصاص  ترینکمنسبت محیط به مساحت 

توان بیان کند، در نتیجه میه سمت دایره میل میمحیط به مساحت فضای سبز کمتر باشد، شکل آن بیشتر ب

  داشت غالب فضای این شهر دارای شکلی نزدیک به دایره هستند.

پس از محاسبه مقدار کل فضای سبز در هر منطقه، و مساحت برآورد شده برای هر فرد مشخص شد، مناطق 

باشند. ایط یکسانی نمیمختلف شهر مشهد به لحاظ تخصیص فضای سبز ) عمومی و خصوصی( دارای شر

به ازای  منطقه در این شهر است، میزان مساحت فضای سبز برآورد شده ترینجمعیتکه پر  3در منطقه  مثالً

 قراربود که بین مناطق مختلف شهر مشهد از این لحاظ در جایگاه نهم متر مربع  05/3معادل  هر فرد

میزان  ترینکممتر مربع فضای سبز به ازای هر فرد دارای  6/2شهر با  این 02گیرد. همچنین منطقه می

برآورد  توأممساحت فضای سبز بود. با اینکه در این پژوهش فضای سبز عمومی و خصوصی به صورت 

شد، باز هم میزان فضای سبز به ازای هر فرد در اغلب مناطق شهر مشهد با سرانه فضای سبز استاندارد 

نتیجه گرفت در شهر مشهد فضاهای سبز از ترکیب،  توانمیایران فاصله زیادی دارد. جهانی و نیز استاندارد 

 توزیع، پیوستگی و مساحت کافی برای ارائه خدمات اکولوژیک برخوردار نیستند.

مطالعات زیادی در ارتباط با نحوه ترکیب و توزیع اجزای سیمای سرزمین و کارکرد اکولوژیک  تا کنون

های شهری دانستن سرانه ست.الزم به ذکر است در مطالعات مربوط به مدیریت سیستمصورت گرفته ا هاآن

به تنهایی کافی نیست چرا که عملکرد  و حتی مطابق بودن سرانه فضای سبز با استانداردها فضای سبز

 فضاهای نامناسب توزیعها دارد. پیوستگی آن های طبیعی بستگی زیادی به نحوه ترکیب و توزیع وسیستم

و  شود کمتر مناطق سایر به نسبت شهر مناطق از بعضی در سبز فضای میزان شد خواهد سبب شهری سبز

حتی  در سطح منطقه نیز ممکن است فضاهای سبز در یک ناحیه خاص از منطقه واقع شوند و عدم توزیع 

 مطالعات دنیا بزرگ هایشهر در اخیراًمناسب باعث شود فضای سبز کارکرد اکولوژیک الزم را نداشته باشد. 

 از حفاظت بر مذکور مطالعات اکثر در. است گرفته انجام سبز فضای جامع هایطرح غالب در زیادی

 تاکید هاکریدور یا ترکوچک قطعات وسیله به بزرگ قطعات این اتصال و زیاد وسعت با سبز فضاهای

 روند ارزیابی برای زمانی تغییرات بررسی شهری، سبز فضاهای ریزی برنامه برای مطالعات این در. اندداشته

 قطعات بین اتصال ایجاد و سبز فضاهای گسترش و احیا برای توان دارای اراضی شناسایی و شهر رشد

 موقعیت، تعیین منظور به سبز فضاهای فضایی توزیع و ترکیب بررسی همچنین سبز، فضاهای ترکوچک



 

 

) پریور و است شده پیشنهاد سرزمین سیمای یهااز سنجه استفاده با هالکه اندازه و همسایگی و مجاورت

 (.0285: 56 همکاران،

 

  :گرددیم ارائهبا توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادات زیر 

یا  ترکوچکقطعات  یلهبه وسحفاظت از فضاهای سبز با وسعت زیاد و اتصال این قطعات بزرگ  -

به عنوان مثال حفاظت از لکه های  به منظور ایجاد پیوستگی  در ماتریس طبیعی شهر. هاکریدور

 پارک ملت، پارک پردیس، بوستان وکیل آباد و... سبز بزرگ

د های سبز با مساحت کم دارند) دچار خرایجاد فضاهای سبز بزرگ در مناطقی از شهر که لکه -

 ای سبز جدید هستند.دانگی هستند( و دارای پتانسیل برای ایجاد فضاه

 .ایجاد کمربند سبز جهت اتصال فضاهای باز و سبز درون شهری به ماتریس طبیعی بیرون شهر -

های شهری هستند، چرا که در این مناطق ها بهترین مناطق برای ایجاد فضاهای سبز و پارکگسل -

کاربری دیگری را ایجاد کرد؛ با توجه به عبور گسل توس از شمال شهر مشهد و گسل  توانینم

 شود.ها توصیه میسنگ بست از جنوب این شهر، ایجاد فضای سبز در محدوده حریم این گسل

های بزرگ طبیعی که در سراسر ماتریس پراکنده های کوچک پوشش گیاهی در کنار لکهایجاد لکه -

 ماتریس شهر. مگنی درهستند و ایجاد ناه
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