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Introduction 

By being present in and around cities, green infrastructures (riparian lands, gardens, 

urban parks, cultivated greenways, and open lands) can offer countless ecosystem 

services that will be irreplaceable if lost. There are still no guidelines or laws for this 

relatively new concept at the global level or even at the national level. Therefore, it is 

necessary to explain the alternative and requirements of maintaining, organizing, and 

improving the integrity state of green infrastructures for the stakeholders and decision-

makers of the landscape at the local level. Undoubtedly, the result of developing man-

made land use can be seen at a very high speed compared to the effects of management 

measures for supporting green infrastructure. So there is always a risk in cities about the 

protection of these infrastructures will be neglected compared to the development of 

other land uses (especially housing and roads). In this way, it is necessary to know the 

process of urban landscape change to guide green infrastructure planning and 

management with an emphasis on the strong theoretical foundations of landscape 

ecology and the principles related to the relationship between structure and function in 

the landscape matrix. This research aimed to evaluate and predict the changes in land 

cover, measure the changes in the landscape structure, and then propose green 

infrastructure sustainability strategies In order to guide the landscape management in 

district 2 in the Tehran metropolis. This region always had a privileged position due to 

the presence of two river valleys (Darakeh and Farahzad) and also proximity to the 

Alborz mountain range. Also, this area includes other significant natural and semi-

natural elements such as hills, large and small urban parks, and gardens which are the 

reasons for choosing this area for study 
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Materials and methods 

In this research, satellite images (1986, 2000, and 2016) were used to prepare maps of 

different land covers. These satellite images have been classified using training samples 

and the supervised classification method and the maximum likelihood algorithm using 

Idrisi software. Also, this software and land cover maps of 2000 and 2016 have been 

used to predict land cover changes for 2032. In this regard, the simulation has been done 

with the CA-MARKOV chain method and is based on the matrix of the probability of 

conversion of land uses to each other. In addition, the automatic cells method has been 

used to locate the predicted land cover. According to the purpose of this research, three 

levels of green space, open space, and man-made space are intended, and two levels of 

green space and open space are considered green infrastructure. Also, the basis of the 

analysis of structural changes in this research is the land cover maps that are used at the 

class level by Fragstats software for the measurements of the Number of Patches (NP), 

Men Patch Size (MPS), Mean Perimeter to Area Ratio (MPAR), Mean Contiguity 

Index. (CONTIG), Effective Mesh Size (MESH), Perforation (SPLIT), Largest Patch 

(LP), Percentage of Landscape (PLAND), and Division (D) have been calculated. 

 

Findings and discussion 

In total, during the years 1986 to 2016, respectively about 617 ha of green lands and 

1100 ha of open lands have turned into man-made lands. It is predicted that about 

150 ha of green land will be converted into man-made land, while only about 60 ha 

will be added to the former green space in 2032. 

According to the findings that show the widespread replacement of green infrastructures 

by man-made lands and the loss of their integrity, fifteen strategies are presented in five 

categories of landscape ecology principles, including 1) preserving and strengthening 

the size of patches, 2) preserving and strengthening the connection of patches and 

corridors, 3) strengthening the shape of patches, and 4) preserving the natural pattern of 

the river valleys and their edges and 5) preserving the natural buffer of the river valleys 

against disturbing factors. The method and principles used in this research can play an 

effective role in establishing a monitoring system and controlling the changes in the 

landscape structure for the sustainability of urban green infrastructures, improving their 

ecological functions and the quality of urban life.  
 
Conclusion 

The planning of urban green infrastructure requires such evaluations of the state of the 

landscape structure and its future prediction. The development of strategies and 

framework of future management measures to correct and improve the state of the 

natural and semi-natural landscapes could be based on the proposed principles and 

suggested strategies of this research. 
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های سبز شهری با استفاده از ارزیابی تغییرات تدوین راهبردهای پایداری زیرساخت

 (کالنشهر تهران دو منطقه)سیمای سرزمین 
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 چکیده

. شوود می سبز هایزیرساخت از دست رفتن انسجام و اراضی پوشش تغییرباعث  شهرها، فضایی -کالبدی افسارگسیخته توسعه

 ایون  شوود.  گرفتوه  نادیوده ه شوهری  ها در مقایسه بوا توسوع  زیرساخت پایداری این که رددا وجود خطر اینهمواره در شهرها 

مووو  بوا ضضوور در دروو و پیرا   اراضی بوایر   وکاشت های دستهای شهری، سبزراهها، پارک، باغرودکناریاراضی ) هازیرساخت

 به .بود خواهند جایگزین قابل غیر رفتن دست از صورت نمایند که در عرضه را شماریبی اکوسیستمی خدماتتوانند می شهرها،

هود  ایون   . است شهری ضروری سیمای سرزمین مدیریت و ریزیمنظور هدایت برنامه به تغییرپذیری روند شناخت ترتیب، این

بینی تغییرات پوشش اراضی، سنجش تغییرات ساختار سیمای سرزمین و سوس  پینونهاد راهبردهوای    ارزیابی و پیش ،پژوهش

ه است. این منطقه از گذشوت تهراو  کالننهر دو منطقهمدیریت سیمای سرزمین در به منظور هدایت  های سبزری زیرساختپایدا

هوای  پوشوش  نقنوه  تهیوه  در این پژوهش به منظورره درکه و فرضزاد موقعیت ممتازی نیز داشته است. د -به دلیل گذر دو رود

بینی یشپبرای استفاده شده است. همچنین  Idrisiافزار و نرم 2016و  2000، 1986های سال ایماهواره تصاویر از اراضی، مختلف

ای به کار گرفته شده است. بر اساس هد  این پژوهش، سه طبقه فضافزار ، زنجیره مارکو  و هماو نرم2032پوشش اراضی سال 

 .تاسو  باز به عنواو زیرساخت سبز تلقی شدهساخت مورد نظر بوده و دو طبقه فضای سبز و فضای سبز، فضای باز و فضای انساو

 ،NP، MPS، MPAR، CONTIG، MESH، SPLIT هوای سونجه  محاسوبه  از ساختاری، تغییرات تحلیل منظور به همچنین

LP، PLAND و Division افزارنرم در Fragstats بوه ترتیوب   2016توا   1986هوای  در مجموع طی سال .است شده استفاده ،

 بیوانگر  کوه  هوا یافتهاند. با توجه به ساخت تبدیل شدههکتار از اراضی باز به اراضی انساو 1100راضی سبز و هکتار از ا 617ضدود 

بر اساس ی ، راهبردهایاستها و از دست رفتن انسجام آو شده ساخته اراضی توسط سبز هایزیرساخت گسترده شدو جایگزین

 پنج اصل اکولوژی سیمای سرزمین پیننهاد شده است.

 بینی، راهبرد، انسجامهای سیمای سرزمین، پیشزیرساخت سبز، سنجه: هاواژهدکلی
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 مهمقدّ
های دستهای شهری، سبزراهها، پارک، باغرودکناریاراضی )شامل  1های سبزساختدرک پویایی شبکه زیر

ساختارهای  در میان اراضی بایر( ها وها، کوهپایهها، تپهها، جویبارها، درهها، رودخانهحتی دریاچهکاشت و 

ساخت( به منظور تبیین اهداف پایداری مدیریت سیمای سرزمین و در نتیجه انسان خاکستری )فضاهای کامال

 ,Novikov et al., 2021; Telichenko & Tesler)اهمیت فراوانی دارد ارتقای کیفیت زندگی شهری 

2018; Girma et al., 2018).  تغذیه مخازن آب  توان بهی سبز میهازیرساخت تمیساکوسیخدمات از

ایجاد اقلیم معتدل، کاهش تاثیر جزایر حرارتی با جریان آب و ، زیرزمینی، حفظ کیفیت و عرضه آب شیرین

ها و تقویت زیستگاهزایی سرزمین، ایجاد و گردش هوای پاک، افزایش ذخیره کربن، حمایت فرآیندهای شکل

 های حیات وحش، مهیا نمودن شرایطهای گونهو امکان بقای جمعیت ها، برقرار نمودن مسیر مهاجرتپناهگاه

دفاع، تامین شرایط دسترسی و حمل و نقل، عرضه مناظر بدیع و فضاهای مناسب تفرج، افزایش احساس تعلق 

 Sadreazam)های بهداشتی اشاره نمود به مکان و تعامالت اجتماعی، ارتقای سالمت جامعه و کاهش هزینه

Nouri et al., 2021; Ostrowski & Falkowski, 2020; Nawieśniak-Caesar et al., 

2019; Wang & Banzhaf, 2018).  در صورت غفلت، جایگزینی برای خدمات اکوسیستمی از دست

تصاص ها اخرا به آن باالترین اهمیتدارند که  نیاز یها به رهیافتاین زیرساخت رفته وجود نخواهد داشت.

مدیریت سیمای سرزمین  رویکردهای عنوان یکی از به طبیعی ذخایر ها در قالبر گرفتن آنحتی در نظ دهد،

 ;Bratley & Ghoneim, 2018; Mohammadian et al., 2018)بیان شده است شهری

Matusik., 2018; Macklin & Lewin, 2015; Harvey & Gooseff, 2015).  

اجزای ساختار سیماهای سرزمین،  ترینترین و بادوامابتداییعنوان یکی از  ها، بهدره -روددر این میان، 

 ها در شهرها به عنوان محلدره -رودحضور  دهند.پوشش می حین گذر از شهرهاهای وسیعی را محدوده

است. به عالوه، این  هاهای فاقد آنسکونتگاهتوسعه فضایی  برابر در رقابتی مزیتی های باستانی،زایش تمدن

سبز نیز  هایتوانند از دیگر زیرساختمی دهندگیلااتص قابلیت و خطی امتدادتاری به دلیل عناصر ساخ

های شهری دره -های سبز در مقیاس پیرامون رودحمایت کنند. به همین دلیل ارزیابی وضعیت زیرساخت

 & Wang et al., 2020; Lotfi)گیری برای توسعه و حفاظت پیشنهاد شده است پیش از هر گونه تصمیم

Mousazadeh, 2020; Czochanski & Wisniewski, 2018; Christie & Knowles, 

های همواره تغییرات پوشش اراضی و تبدیل کاربری اراضی از مهمترین فشارهای ناشی از فعالیت .(2015

ه وضعیت برداری منابع پایه سرزمین است. جدا از ریشه چنین تغییراتی که بیشتر مربوط بانسان برای بهره

، نتیجه، از دست رفتن (Alemohammad et al., 2014)ناپایدار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است 

های سبز خواهد بود که خود اثرات محیط زیستی بیشماری خواهد داشت. طی نیم قرن زیرساخت 2انسجام

 به نحوی که همزمان بات. نیز از این روند تباهی مستثنی نبوده اس های شهریدره -اخیر سیمای سرزمین رود

)به ویژه گسترش اراضی مسکونی،  مداخالت نابخردانه انسانیرشد افسارگسیخته جمعیت شهرنشین جهان و 

های رابطه همزیستی پیشین این محیط( به تدریج کشاورزی اراضی های حمل و نقل و رشدتوسعه شریان

 ;Han et al., 2022; Chen et al., 2019)گردیده است ساخت مختلمنحصر به فرد با فضای انسان

Hurlimann & Elizabeth, 2018) . 

                                                                                                                                                                          
1- Green infrastructure 

2- Integrity 



 5 های سبز شهری با استفاده از ارزیابی تغییرات سیمای سرزمین )منطقه دو کالنشهر تهران(تدوین راهبردهای پایداری زیرساخت
 

، به علت داشتن شکل ایهای هوایی و تصاویر ماهوارهعکس های مصنوعی و طبیعی درلکهخوشبختانه، 

های دادهتوسط  از هم هستند. بر همین اساس،خاص، عناصری بسیار متمایز و قابل شناسایی  رنگ و بافت

 Rajput et)بینی است و حتی پیش پوشش/ کاربری اراضی و تغییرات آن، قابل دستیابی، سنجش از دور

al., 2021; Kurwadkar et al., 2020; Orteg et al., 2018)گرا، . اگرچه بر اساس رویکرد منطقه

نیاز  فضایی اکنون و آینده مورد -های کالبدیگیریها برای تصمیمکسب این اطالعات فضایی در قالب نقشه

تر وضعیت ترکیب و ارزیابی دقیق اما، (Alemohammad et al., 2020; Wenwu et al., 2015) است

در  گیریتصمیمتری برای تواند مبنای مناسب، میسرزمینهای ساختار سیمای تغییرات ویژگی ها وتوزیع لکه

مندی یا محرومیت نحوه بهره. زیرا میزان و شبکه اکولوژیکی شهرها فراهم نمایدحفاظت پایدار  مسیر

شک بر پایداری بیهای سبز، های انسانی از مزایای نزدیکی، همجواری و همپوشانی با زیرساختسکونتگاه

 ,Abshirini & Koch, 2016; Forman, 2014; Liu & Yang) محیط زیست شهری موثر است

2015; Arekhi, 2015; Farina & Salutari, 2016)های سبز، زیرساختکه  شهرها. به ویژه در کالن

ها، وضعیت بحرانی آلودگی، جزایر حرارتی و دیگر های باقیمانده از طبیعت هستند و با تخریب آنآخرین نشانه

های ترکیبی و سیاست، هااین زیرساخت مخاطرات محیطی رو به وخامت خواهد گذاشت. در راستای پایداری

ساختار و کارکرد سیمای سرزمین بر اساس شرایط محلی الزم است و بر رابطه  تاکید های چندگانه باحلراه

کافی  وری و توسعه(سازی، مرمت و بهسازی، بهرهحفاظت، احیا و باززندههای کلی )مانند پاسخ

 & Lavryk et al., 2022; Yu et al., 2020; Masnavi et al., 2016; Wlodarczyk)نیست

Dias Mascarenhas, 2016; Alinasab & Suzanchi, 2013; Jones et al., 2013; Szostak, 

2013) . 

دره اصالی   -پانج رود امروز، سیمای سرزمین کالنشهر تهران بسیار متفااوت باا چهاره گذشاته آن اسات.      

انتقاال آب  مسایر  کوه البرز به سوی تهران امتداد داشته، )دارآباد، دربند، درکه، فرحزاد و کن( از دیرباز از رشته

بار   شاوربختانه نموده اسات.  ها و اراضی باز نیز پشتیبانی میبوده و از پوشش گیاهی رودکناری، باغ اهسیالبو 

آیناد  و رشد ساکونتگاهی پای   هابزرگراه توسعه به ویژه ساختهای انساناثر تحرکات شتابزده تخصیص کاربری

ه و یاک دسات و همساطد شاد     هاا های اکولوژیکی، در بیشتر طول مسیر قدیمی خود باا تپاه  آن، این سرمایه

 هاای دیگار،  ها به دلیال داشاتن اولویات   دولتدچار آشفتگی بنیادین گشته است. همچنین اکوسیستم منطقه 

فضایی کالنشهر تهران پاسخ مناساب و زودهنگاام دهناد. در ایان راساتا،       -های کالبدیاند به نارسایینتوانسته

-داده شود. اما این رویکرد تاک بعادی هام باا بای      های شهری افزایشاگرچه تالش شده است مساحت پارک

 ,.Kamanroudi Kojuri et al) ناکاراماد ماناده اسات   های سابز، همچناان   توجهی به انسجام زیرساخت

2020; Hassanpour et al., 2020; Mahmoodi et al., 2013; Moazeni et al., 2020; 

Barghjelve, 2014) . بینای آیناده آن، تجزیاه و    پوشش اراضی، پایش اهداف این پژوهش، بررسی تغییرات

بار اسااس    های سابز زیرساختتحلیل تغییرات ساختار سیمای سرزمین و سپس پیشنهاد راهبردهای پایداری 

در  اسات.  در منطقاه دو کالنشاهر تهاران    مدیریت سارزمین به منظور هدایت اصول اکولوژی سیمای سرزمین 

 گردد.بز شهری ارائه میهای سادامه مبانی نظری پشتیبان زیرساخت
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 "1دالمسات " ، نظریاات 1870 دهاه در تکیاه دارد.  تاری  های قدیمی، بر مفاهیم و نظریهسبز زیرساخت ایده

ر دهاه  د. استشهرها داشته  یکیفیت محیط در 2راهنقش پارک و پارک تأکید بسیاری برمعمار منظر آمریکایی 

و کتااب طراحای باا طبیعات      "5لیان  "نظریاه شاکل شاهر    ، 1960در دهاه   و "4هاوارد" 3شهر، نظریه باغ1890

گارا، جنبشای   و نگاهی کال  هماهنگی با طبیعتبه این ترتیب به مرور با تاکید بر معرفی گردید.  "6هارگمک"

کیفیات  عدالت و بر حفاظت محیطی  برای "پایداریمفهوم "، 1980 دههدر ریزی محیطی ایجاد شد. در برنامه

 باه منظاور   "سارزمین ریازی سایمای  برناماه " ،2000پس از ساال   به عالوه، نمود. تمرکزمحیط زندگی انسان 

شابکه اکولاوژیکی   توجاه باه   در نهایات  شکل گرفت. سرزمین ، عملکرد و روند تغییرات سیمایارهدایت ساخت

 ریازان، برناماه  باین  در تنهاا  ناه  شهرها، باه عناوان ایاده زیرسااخت سابز،      طبیعی در نیمه و طبیعی هایالیه

 شناسان وبوم محیط زیست، های طرفدارگروه میان در، بلکه گرفت قرار توجه مورد منظر معماران و رسازانشه

 ;Ying et al., 2021; Ferreira et al., 2021; Rall et al., 2019)مطار  شاد    ماداران سیاسات 

Barghjelve & Mobarghaee Dinan, 2013).   

 های سبز به ویژه با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین درهای پژوهشی موفق در زمینه زیرساختتجربه

 در اما .دارد افزونروز افزایش ژاپن، و چین مانند آسیا کشورهای برخی و، استرالیا شمالی، اروپا آمریکای

به وجود ندارد. از ضرورت چنین نگرشی  درستی درک، هنوز خاورمیانه و التین آمریکای آفریقا، کشورهای

 سطد در آن برای قانونی یا دستورالعمل هی  است و هنوز جدید نسبتاً مفهوم یک سبز تزیرساخعالوه، 

ها و الزامات به منظور حفظ، ساماندهی و گزینه است، از این رو الزم. ندارد وجود ملیحتی در سطو   و جهانی

ین، دست کم در گیران سیمای سرزمتصمیم و اندرکاراندست برای های سبزبهبود وضعیت انسجام زیرساخت

 ,.Monteiro et al., 2020; Conway et al., 2020; Parker et al)تبیین شود  سطد محلی

2019; Ely & Pitman, 2014). های حلها و راهاصول اکولوژی سیمای سرزمین، زیربنای هدایت سیاست

سرزمین و درک وضعیت ارزیابی ساختار سیمای هایی پس از حلهای سبز است. چنین راهپایداری زیرساخت

ها با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین های سبز باید ارائه گردد. الزم است این زیرساختانسجام زیرساخت

 تعریف گردد: 

کارکردهای هایی است که ها و داالن، شامل لکه7های سبز به عنوان یک سیستم پشتیبان حیاتزیرساخت

 کارکردی و ساختاری،های ویژگیسیمای سرزمین، تحت تاثیر اسی شناجتماعی، فرهنگی و زیباییاکولوژیکی، 

آید فضایی به حساب می ریزی، طراحی و مدیریت راهبردیبرنامه ابزار یکاست. پس ها تغییرپذیری آن

)2008Jongman, ; 2021Teixeira et al., ( .برای درک نظم  8ساختار یا الگوی سیمای سرزمین

. سیمای سرزمین قابل ارزیابی است 9هایظاهری سرزمین، توسط سنجه نظمیدار در میان بیمعنی

فضایی است. ترکیب، شامل تعداد و تناوب اجزای  1و توزیع 11ساختاری شامل دو ویژگی ترکیب 10ناهمگنی

                                                                                                                                                                          
1- Olmsted 

2- Parkway 

3- Garden city 

4- Howard 

5- Lynch 

6- McHarg 
7- Life support system 

8- Landscape Structure 

9- Metrics 

10- Heterogeneity 

11- Composition 
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های ساختاری بر بسیاری از . ویژگیها استی قرارگیری آنسیمای سرزمین است و توزیع فضایی نحوه

های سبز، با زیرساخت 3یوستگیای سرزمین موثر است. به عنوان نمونه، از دست رفتن پدر سیم 2کارکردها

ای که اتصال و ارتباط دهد. همچنین محدودههای شهری را افزایش میکاهش نفوذ آب، شدت سیالب

-های زیستمند را فراهم نماید، تناسب زیستگاهی باالتری دارد و تنوع زیستی بیشتری را پوشش میجمعیت

 ;Gergel & Turner, 2017; Fu et al., 2010; Liding et al., 2008; Farina, 2010)دهد 

Zonneveld, 2005). دست کم طی دو زمان مختلف با یکدیگر مقایسه شود، میها در صورتی که سنجه-

از هم )تکه تکه شدن یا  5چند پاره شدن. باشند سیمای سرزمین رخ داده در 4تواند نشان دهنده فرایندهای

تر تبدیل شده که فرایندی اختاللی است که در آن یک ساختارهای طبیعی به چندین لکه کوچک، گسیختن(

شامل کاهش اندازه سطد، افزایش تعداد و ، این فرآیند اختاللی 1افتند. مطابق شکل از یکدیگر جدا می

 & Crews & Peralvo, 2008; Honnay) های سبز استهمچنین کاهش تراکم و همجواری لکه

Jacquemyn, 2007; Kettunen et al., 2007; Ewers & Didham, 2006). 

 
  فرایند از هم گسیختگی سیمای سرزمین در کنار دو فرآیند ساده دیگر -1شکل 

 جزیره نظریهبنا بر  .شودمعرفی میسرزمین ین اصول اکولوژی سیمای در ادامه پنج مورد از مهمتر

سه مورد از اصول اکولوژی سیمای سرزمین به منظور آنکه ساختار ، 7ظریه فراجمعیتنو  6جغرافیای زیستی

هایش فراهم نماید، به شر  زیر و مطابق تر باشد و حمایت بیشتری را از سازگاریسیمای سرزمین منسجم

-ل میهای کوچکتر عمهای بزرگتر در فراهم نمودن کارکردهای اکولوژیکی بهتر از لکه( لکه1: است 2شکل 

توجهی به پیوستگی میان بیها است. های سبز بهتر از گسستگی آنها و داالن( مجاورت و اتصال لکه2نمایند. 

ها در میان های سبز، سبب توزیع نامتعادل این پارکپیوستگی آن با سایر زیرساختعدم های شهری و پارک

های سبز و برخوردار نشدن ساکنان زیرساخت ساخت، عدم برقراری ارتباط اکولوژیکی میانهای انسانکاربری

هایی که تشابه بیشتر با دایره دارند و از حداقل نسبت محیط به ( لکه3. ها استشهری از مزایای این زیرساخت

یابد. ها کاهش میبر آن 8های دارای سایر اشکال هستند، زیرا اثر حاشیهتر از لکهمساحت برخوردارند مناسب

کند، زیرا داالن یک لکه کشیده است. هر چه عرض داالن بیشتر باشد و صدق میها نیز داالن این اصول درباره

                                                                                                                                                                          
1- Configuration 

2- Function 

3- Connectivity 

4- Processes 

5- Fragmentation 

6- Island Biogeography Theory 

7- Metapopulation Theory 

8- Edge Effect 

هاکاهش اندازه لکه  

هاکهل تعداد کاهش  

ز هم گسیختگیا  
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 یابد و در مجموعکارکردهای اکولوژیکی آن افزایش میها داشته باشد، ها و داالناتصال بیشتری با سایر لکه

 ;Lausch et al., 2015; Mortelliti et al., 2010) شودهای سبز بیشتر میپایداری زیرساخت

Galvin et al., 2008; Laurance, 2008; Fischer & Lindenmayer 2007; Urban, 2006; 

Forman, 1995).  

 
های سبز به ترتیب از سمت چپ به راست پایداری زیرساخت های ساختاری بر انسجام سیمای سرزمین:تاثیر ویژگی -2شکل 

  (Suzan et al., 2012) یابدافزایش می

های سبز به شر  ول چهارم و پنجم اکولوژی سیمای سرزمین به منظور پشتیبانی پایداری زیرساختاص

( ساختارهایی با الگوی طبیعی دارای کارکرد اکولوژیکی باالتری از ساختارهای با الگوی مصنوعی 4زیر است: 

صطال  سیماهای سرزمین ها و مناطق رودکناری یا به ادره -به ویژه در ارتباط با روداین اصل  هستند.

-ها به وجود میبیشتر تحت تاثیر شبکه سلسله مراتبی رودخانه 2گونهاست. الگوی درخت صادق 1ایرودخانه

ها قابل شناسایی است. همچنین ها و کوهستاندره -مانند رود های طبیعینیز در مرز لکه 3ایآید. الگوی پنجه

رض طبیعی وجود دارد. با توجه به آنکه فرآیند توسعه شهری در درون و مرز شهرها هم به دلیل وجود عوا

همراه است، حفظ الگوهای  5و یا الگوی شطرنجی 4بیشتر با الگوهای غیرطبیعی مانند الگوی خطی مستقیم

 ;Erős & Lowe, 2019) ، الگوهای نامبرده نمایش داده شده است3طبیعی ضروری است. در شکل 

Gwinn et al., 2018; Li et al, 2018; Lindsay & Dhun, 2015; Forman, 1990)  ،5 وجود )

تر است. ها مناسبگیری، در برابر اختالالت و تنشپهنه سپر در پیرامون عوارض طبیعی با ایفای نقش ضربه

های شهری و همچنین دره -اساس آن به تعیین مرز اکولوژیکی برای رود این اصل چنان اهمیت دارد که بر

دست شهرها به ها در پایینهنه سپر برای مناطق حفاظت شده در پیرامون شهرها و تاالبتعیین حدود پ

 ;Graziano et al., 2022) منظور جلوگیری از هر گونه توسعه و ساخت و ساز تاکید فراوان شده است

Bedla & Halecki, 2021; Surasinghe & Baldwin, 2015; O'Keefe et al., 2013; 

                                                                                                                                                                          
1- Riverscapes 

2- Dendritic 

3- Interdigitated 

4- Rectilinear 

5- Checherboard 

 اندازه لکه

هاپیوستگی و تجمع لکه  

 شکل لکه
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Marczak et al., 2010) . های سبزپایداری زیرساختراهبردهای پنج اصل، در این پژوهش بر اساس این 

 پیشنهاد شده است.

 
. به ترتیب از سمت راست به چپ شامل الگوهای سرزمین در سیمای یا الگوی ساختاریآرایش فضایی برخی از انواع   -3شکل 

 (Forman, 1990) گونهای، شطرنجی، خطی مستقیم و درختپنجه

مطالعات  ترینمرتبط و جدیدترین از برخی. است گسترده بسیار حاضر پژوهش با مرتبط مطالعات پیشینه

به این شر  است: برخی مطالعات تغییرات الگوی  های سبز در کالنشهر تهرانمرتبط با تغییرات زیرساخت

های محاسبه سنجهبه کمک سنجش از دور و  یا برخی مناطق آن را های سبز شهری تهران وزیرساخت

 ;Naroei et al., 2022; Hassanpour et al., 2020)اند سیمای سرزمین ارزیابی نموده

Yazdanpanah et al., 2015)های شهری به دره -ای مدل مفهومی بازآفرینی پایدار رود. در مطالعه

کیفیتی ای، بی. در مطالعه(Moazeni et al., 2020)کمک تکنیک معادالت ساختاری ایجاد شده است 

 (Saboonchi et al., 2018).های سبز شهرهای معاصر ایران، تحلیل محتوایی و تاریخی شده است شبکه

 Barghjelve & et)دره درکه  -ها، ارزیابی اکولوژیکی کارکرد سلسله مراتبی رودهمچنین در دیگر پژوهش

al., 2014)آباد و ارائه راهکارهای ترکیبی دره دار -، بررسی معیارهای ارزیابی اکولوژیکی رود(Alinasab 

& Suzanchi, 2013) دره فرحزاد تهران با  -های انسان و بستر اکولوژیکی رودو شناسایی روابط فعالیت

از سویی  نقطه تمایز این پژوهشمورد نظر بوده است.  (Mahmoodi et al., 2013)تحلیل سلسله مراتبی 

از سوی  نماید وست که جنبه کاربردپذیری و مشروعیت آن را تقویت میبینی پوشش اراضی برای آینده اپیش

های سبز با توجه به تر برای افزایش انسجام و در نتیجه پایداری زیرساختپیشنهاد راهبردهای دقیقدیگر 

  .مهمترین اصول اکولوژی سیمای سرزمین است

 مورد بررسی فی منطقةمعرّ
ده تهران و محدوده میانی و شمال کالنشهر تهران،  غرب استان الشم درمنطقه دو کالنشهر تهران واقع 

اندازهای رو به شمال این دهد. رشته کوه البرز مشرف بر همه چشمدرصد مساحت این کالنشهر را تشکیل می

و فرحزاد )در غرب(  های درکه )در شرق(دره -منطقه است. شکل هندسی این منطقه کشیده و در میانه رود

های شمالی کوی نصر، فضاهای سبز عناصر طبیعی و شبه طبیعی شاخص در منطقه شامل تپه سایر است.

البالغه، پارک ژوراسیک، پارک پروار، پارک بزرگ چون پارک جنگلی پردیسان، پارک گفتگو، بوستان نهج

ی درکه و شهر -های روستاهای محله اوین( است. مجموعههای طرشت، باغ فیض و باغها )باغشهرآرا و باغ

شهر طرشت در جنوب منطقه از سکونتگاههای دیرین منطقه هستند.  -فرحزاد در شمال منطقه و روستا

شکل  نشینان نقش قابل توجهی دارد.تمامی این فضاها در گذران اوقات فراغت ساکنان منطقه و سایر تهران

و شبه طبیعی منطقه را نمایش  ترین عناصر طبیعیشده، شناخته5، جانمایی منطقه مورد مطالعه و شکل 4

 دهند.می
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 ورد مطالعه مجانمایی موقعیت منطقه  -4شکل 

 
 عناصر طبیعی و شبه طبیعی شاخص در منطقه دو کالننهر تهراو موقعیت  -5شکل 

هزار نفر بوده است. فعالیت مراکز اداری، تجاری و  64، بیش از 1395جمعیت این منطقه در سال 

 مانند مختلفی اقشار وطبقه متوسط جامعه از شهروندان  بیشتری اقتصادی منطقه است. آموزشی، موجب پویای

بافت اجتماعی به سبب تحصیالت باال،  هستند.فرهنگیان، دانشگاهیان، مدیران، کارمندان و صنعتگران 

برج کوچکی بعد خانوار و ثبات در نسبت جنسیت متمایز است. بافت شهری نیز بازسازی شده و جدید است. 
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های اصلی بزرگراهبه  مناسباین منطقه به علت دسترسی  .متر ارتفاع در این منطقه قرار دارد 435میالد با 

-امکان جابهشهری، های قطار دورن( و همچنین پایانهالهشیخ فضل و همت، حکیم، نیایش، یادگار امامشهر )

  ست.را فراهم کرده ا سریع و آسانجایی 

 هامواد و روش
 ه منظوراست. در مرحله اول ب پژوهش اهداف با مطابق کلی و مراحل پژوهش شامل چهار مرحله چارچوب

های نقشهو ت لندس تصاویر مااهواره از پوشاش اراضی، (2016و  2000، 1986های سه زمانه )نقاشه تهیاه

-نمونه ای،ههوارما تصحیحات هندسی و اتمسفری تصاویر از استفاده گردیده است. پس 1:250000توپوگرافی 

در جدول  است. های آموزشی برای پوشش اراضی با استفاده از تصاویر گوگل ارث و بازدید میدانی تهیه شده

 های مورد نظر، نشان داده شده است.ای برای سالمشخصات تصاویر ماهواره، 1

 های مورد استفادمنخصات تصاویر ماهواره -1جدول 

 درت تفکیک مکانی باندهای انعکاسی )متر(ق  تاریخ اخذ تصویر نوع سنجنده
TM 13/04/1986  30 

ETM 26/03/2000  30 

OLI 13/04/2016  30 

 وبندی نظارت شده های آموزشی و با روش طبقهای با به کارگیری این نمونهسپس تصاویر ماهواره

یکی حداکثر احتمال  الگوریتم. استبندی شده ، طبقهdrisiIافزار با استفاده از نرم 1الگوریتم حداکثر احتمال

یابد که ای اختصاص میبندی نظارت شده است و در آن هر پیکسل به طبقهترین الگوهای طبقهاز متداول

صحت  بررسی منظور . به(Taghadosi et al., 2019; Yousefi et al., 2014)باالترین احتمال را دارد 

های آزمایشی به صورت تصادفی میدانی و ثبت نمونه ود، بازدیدموج کاربری هاینقشه با مقایسه بندی،طبقه

 توسط روش ماتریس بندی، دقت طبقه2مطابق جدول . گرفت صورت GPSتوسط  های پلیگونیبه شکل داده

محاسبه شده و قابل قبول بوده  برای هر سه سال 2خطا و بر اساس پارامترهای آماری صحت کلی و ضریب کاپا

  است.
 های مختلف ای سالبندی تصاویر ماهوارهقادیر صحت کلی و ضریب کاپای طبقهم -2جدول 

 ضریب کاپا صحت کلی سال

1986 88/94 912/0 

2000 7/96 945/0 

2016 7/98 978/0 

ایر و طبقه بطبقه )طبقه فضای سبز، طبقه فضای باز یا  سه منطقه، هایپوشش نوع بنابر هدف پژوهش و

سکونی، مشامل مناطق  ساخت بیشترانسان مناطقرد شناسایی قرار گرفته است. ساخت( مومناطق انسان

 همچنین وهای طبیعی رودکناری شامل پوشش طبقه فضای سبزخدماتی، تجاری و تاسیسات زیربنایی است. 

ای لخت هشامل زمین طبقه فضای باز یا بایرکاشت )باغ، درختزار و پارک شهری( است. های دستپوشش

 های کشاورزی رها شده است. ها و زمینبین پوشش انتقالی

                                                                                                                                                                          
1- Maximum likelihood algorithm 

2- kappa coefficient 
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بینی پیشبه منظور  2016و  2000های های پوشش اراضی سالافزار و نقشهدر مرحله دوم، از همان نرم

سازی با روش زنجیره استفاده گردیده است. در این راستا، شبیه 2032تغییرات پوشش اراضی برای سال 

دار ها به یکدیگر انجام شده است. همچنین برای مکاناحتمال تبدیل کاربریو بر اساس ماتریس  1کامارکوف

منظور ارزیابی صحت بهاستفاده شده است.  2های خودکاربینی شده از روش سلولنمودن پوشش اراضی پیش

به دست آمده است که  0.95بینی پوشش اراضی، ضریب کاپا محاسبه شده است و مقدار آن باالتر از پیش

 سازی دارد.از اعتبار شبیه نشان

تر از پویایی سرزمین، مناسببرای درک بهتر و توصیف ها سنجهاز  تعدادیتجزیه و تحلیل در مرحله سوم، 

های ساختار سیمای سرزمین، وجود رابطه همبستگی بین با توجه به تعداد باالی سنجهاما یک سنجه است. 

اد اطالعات اضافی و در نهایت با توجه به هدف پژوهش، از ها، برای جلوگیری از ایجشماری از این سنجه

های جنبه بیشتر در مجموع در کنار یکدیگر بتواند بربر اساس مطالعات هایی استفاده شده است که سنجه

 ;Alemohammad et al., 2022)ترکیب و توزیع ساختار سیمای سرزمین احاطه داشته باشد

McGarigal, 2017; Arekhi, 2015; McGarigal et al., 2009; Botequilha et al., 2006; 

Fortin & Dale, 2005) های پوشش سرزمین، نقشه سیمای هایسنجهپایه محاسبه  . در این پژوهش

میانگین ، )NP( 3لکه تعداد هایسنجه برای Fragstatsافزار طد طبقات توسط نرمبوده که در س اراضی

، )CONTIG( 6، میانگین مجاورت)MPAR( 5، میانگین نسبت محیط به مساحت)MPS( 4مساحت لکه

 10، نسبت مساحت لکه)LP( 9بزرگترین لکه ،)SPLIT( 8، شکافتگی)MESH( 7اندازه شبکه موثر

)PLAND( 11و تقسیم) D( ها به شر  زیر است:اسبه شده است. تعریف این سنجهمح 

سنجه میانگین مساحت لکه،  .استخاص  پوششنوع یک های تعداد لکهبه معنی  لکه تعداد سنجه

سنجه میانگین نسبت محیط به  است. خاص در سیمای سرزمین یک نوع پوششهای میانگین اندازه لکه

)متر در هکتار( است. هر چه این سنجه کمتر  حیط به مساحتها بر اساس نسبت مبیانی از شکل لکهمساحت 

سنجه میانگین مجاورت برای سنجش شکل لکه ها دوارتر و کارکردهای اکولوژیکی بهتر است. باشد شکل لکه

ها است. حداقل صفر و حداکثر یک های رستری داخل لکهبراساس ارتباط فضایی و تعداد همپهلویی سلول

های پوشش مورد نظر پراکنده و ناپیوسته باشد این متریک صفر است. اما زمانی که لکههنگامی که لکهاست. 

-سنجه اندازه شبکه موثر برابر با مجموع مساحت لکهها در کنار هم مجتمع باشد، مقدار این نمایه یک است. 

مال اتصال احتها است. این سنجه نشان دهنده های یک پوشش تقسیم بر تعداد کل اتصاالت ممکن بین آن

به معنی سنجه شکافتگی ها است. دو نقطه در سیمای سرزمین و قطع نشدن آن توسط موانعی مانند جاده

هایی با اندازه مساوی مبتنی بر اندازه شبکه های به دست آمده از تقسیم سیمای سرزمین به لکهتعداد لکه

ن نشانه از هم گسیختگی سیمای سرزمین موثر است. مقدار این سنجه بین صفر تا صد قرار دارد و افزایش آ

                                                                                                                                                                          
1- CA-MARKOV chain  

2- Automatic cells 

3- Number of Patches 

4- Mean Patch Size 

5- Mean Perimeter to Area Ratio 

6- Mean Contiguity Index 

7- Effective Mesh Size 

8- Perforation 

9- Largest Patch 

10- Percentage of Landscape 

11- Division 
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ختگی سیمای گسی هم از تواندباشد می داشته کاهشی روند در زیرساخت سبز لکه بزرگترین اندازه اگراست. 

از کل سیمای سرزمین را  پوششنسبت درصد مساحت هر سنجه نسبت مساحت لکه، سرزمین را نشان دهد. 

های یک پوشش و بین صفر و یک است. عنی تکه تکه شدگی لکهبه م سنجه تقسیم. در نهایت کندمحاسبه می

 ,He et al., 2018; Hagen-Zanker)افزایش این سنجه به معنی تکه تکه شدن سیمای سرزمین است 

2016; Barrett et al., 2015; Fan & Myint, 2014; McGarigal & Cushman, 2012; Hong et 

al., 2011). که در بخش مبانی پنج اصل مهم اکولوژی سیمای سرزمین ساس نیز، بر ا چهارم مرحله در

روند تغییرات به وجود آمده در ساختار سیمای سرزمین و شرایط  به نظری پژوهش مطر  گردید و با توجه

مدیریت سیمای سرزمین به منظور هدایت  های سبزپایداری زیرساختراهبردهای  بینی شده برای آینده،پیش

پژوهش با جزییات بیشتر  روشسلسله مراتب  ،6 شکل در هر تهران پیشنهاد شده است.در منطقه دو کالنش

 .است شده داده نمایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسی پژوهشجزییات چارچوب روش -6شکل 

 نتایج
های ر سالد، تغییر مساحت انواع پوشش را 8بندی شده پوشش اراضی و نمودار شکل ، تصاویر طبقه7شکل 

به نحوی  دهند. سطد اراضی سبز کاهش داشته، برای منطقه مورد مطالعه نمایش می2016و  2000، 1986

 2359ز اهکتار شده است. فضای ساخته شده  810، 2016هکتار بوده و در سال  1026، 1986که در سال 

  رسیده است.هکتار  534هکتار به  1570هکتار رسیده است. زمین بایر نیز از  3611هکتار به 

ای دریافت تصاویر ماهواره آغاز:

 2016و  2000، 1986های سال

 ران نشهر تهمنطقه دو کال های سبزافزایش انسجام زیرساختپیشنهاد راهبردهای  پایاو:

 پردازش پیش

 ایو تصحیحات تصاویر ماهواره

 

 بازدید میدانی 

 های آموزشیو ثبت نمونه

 

 بندی نظارت شده طبقه

 ایتصاویر ماهواره

 

 های پوشش اراضیتهیه نقشه

 2016و  2000، 1986های سال

 
 

های بازدید میدانی، ثبت نمونه

 بندیآزمایشی و ارزیابی دقت طبقه

 

سازی پوشش اراضی شبیه

آینده به روش زنجیره 

 مارکوف

 

بینی تهیه نقشه پیش

 2032پوشش اراضی سال 

 سنجیو صحت

 
مای سرزمین های سیمحاسبه سنجه

 2016و  2000، 1986های سال

 

 هاتشرید، بحث و تفسیر یافته

های سیمای محاسبه سنجه

 2032سرزمین برای سال 
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 هراوبندی شده پوشش اراضی سه زمانه منطقه دو کالننهر تتصاویر طبقه -7شکل 

 
 غییرات مساضت پوشش اراضی منطقه دو کالننهر تهراو در سه سال مختلفت -8شکل 

 ر تبدیل پوششنیز نمودا 10شکل است.  2032بینی شده پوشش اراضی برای سال ، نقشه پیش9شکل 

هکتار از مساحت فضای سبز مورد  315، حدود 2000تا  1986در دوره  اراضی طی سه بازه زمانی است.

هکتار بوده است. تبدیل  302، نیز حدود 2016تا  2000ساخت و ساز قرار گرفته است. این مقدار در دوره 

هکتار بوده است. به  190و  120حدود شدن اراضی باز به فضای سبز در بازه زمانی اول و دوم، به ترتیب 
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عالوه، اراضی سبزی که به واسطه تخریب شدن یا تسطید شدن به علت ساخت بزرگراه، به اراضی بایر تبدیل 

هکتار بوده است. همچنین به  60هکتار و در بازه زمانی دوم حدود  160اند، در بازه زمانی اول حدود شده

هکتار از اراضی بایر به اراضی ساخته شده، تبدیل شده  300هکتار و  800ترتیب طی دوره اول و دوم، حدود 

هکتار از  1100هکتار از اراضی سبز و  617، به ترتیب حدود 2016تا  1986های در مجموع طی سال . است.

هکتار از اراضی  150حدود  2032شود در سال بینی میپیشاند. ساخت تبدیل شدهاراضی باز به اراضی انسان

هکتار، به فضای سبز پیشین  60شده تبدیل خواهد گردید، در صورتی که فقط حدود بز به اراضی ساخته س

 اضافه خواهد شد.

 
 2032بینی پوشش اراضی سال نتایج پیش -9شکل 

 
 اراضی طی سه بازه زمانی نمودار تبدیل پوشش -10شکل 
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یر و زطد طبقه پوشش اراضی به شر  های ترکیب و توزیع سیمای سرزمین در سنتایج محاسبه سنجه

ته شده کاهش افزایش یافته و برای طبقه اراضی ساخ برای فضای سبزلکه  تعداد سنجهاست.  3مطابق جدول 

که تکه تدچار  های ناپیوسته و جدا افتاده اراضی ساخته شده، به هم پیوسته و فضای سبزداشته است. لکه

اشی از نته که ز نیز ابتدا روند افزایشی و سپس روند کاهشی داشهای اراضی باشدن گشته است. تعداد لکه

ت. اشته اسدر طبقه ساخته شده افزایش دسنجه میانگین مساحت لکه تبادالت آن با دو پوشش دیگر است. 

سنجه  است. هاهمچنین در مجموع برای طبقات فضای سبز و باز کاهش داشته که نشان از خرد دانه شدن آن

ار کل پایددر هر سه طبقه افزایش داشته است که به معنی دور شدن از شمحیط به مساحت میانگین نسبت 

ن یانگیمسنجه هندسی دایره است. بنابراین سیمای سرزمین طی زمان از هم گسیخته و تخریب شده است. 

ر شدن تیوستهتر شده که نشان دهنده پبرای طبقه فضای ساخته شده افزایش داشته و به یک نزدیکمجاورت 

وستگی هش پیاین فضاها است. اما در دو طبقه دیگر، این سنجه کاهش داشته و به صفر نزدیکتر شده و کا

ه اما اهش داشتدر طبقات فضای سبز و فضای باز کسنجه اندازه شبکه موثر دهد. سیمای سرزمین را نشان می

ست. و بوده ارشده با کاهش رو به در طبقه ساخته سنجه شکافتگی در طبقه ساخته شده افزایش داشته است. 

ی سبز قات فضادر طبسنجه بزرگترین لکه ها است. افزایش این سنجه در دو طبقه دیگر نشان از شکافتگی آن

زرگتر بتن و و فضای باز کاهش داشته است. اما برای طبقه ساخته شده افزایش داشته و نشان دهنده پیوس

و منجر  طبقه ساخته شده افزایش یافته استدر مساحت لکه سنجه نسبت های ساخته شده است. شدن لکه

طی زمان برای  سنجه تقسیمهای حساس شده است. به کاهش دو طبقه دیگر و تخریب اکوسیستم

در  ت. اماها اسهای سبز ثابت و بسیار نزدیک به یک بوده که نشان دهنده از هم گسیختگی آنزیرساخت

 تر شده است. بوده و به صفر نزدیکطبقه اراضی ساخته شده رو به کاهش 
  های طبقات انواع پوشش سیمای سرزمین در سه سال مختلفسنجه -3جدول 

 2032 2016 2000 1986 اراضی پوشش نوع سنجه

 سنجه

 تعداد لکه 

  

 168 164 163 246 شده ساخته فضای

 175 190 322 170 باز فضای

 683 505 347 140 فضای سبز

سنجه میانگین 

  ساضت لکهم

 433/34 02/22 864/19 592/9 شده ساخته فضای

 40/1 81/2 69/2 24/9 باز فضای

 007/1 6/1 459/2 329/7 فضای سبز

سنجه میانگین 

محیط به 

 مساضت 

 163/2316 542/1723 705/1695 462/1524 شده ساخته فضای

 153/1011 199/1110 39/1207 581/771 باز فضای

 048/1961 05/1119 47/970 86/653 فضای سبز

 سنجه

  میانگین مجاورت

 433/0 38/0 334/0 32/0 شده ساخته فضای

 5/0 502/0 543/0 65/0 باز فضای

 488/0 54/0 6/0 704/0 فضای سبز

 سنجه اندازه 

  شبکه موثر

 622/4348 236/2530 92/1967 91/487 شده ساخته فضای

 6/1 7/9 104/24 6/173 باز فضای

 54/1 62/4 69/9 98/29 فضای سبز
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 2032 2016 2000 1986 اراضی پوشش نوع سنجه

 سنجه

 شکافتگی 

 39/1 96/1 52/2 16/10 شده ساخته فضای

 653/872 32/511 62/205 55/28 باز فضای

 5/2045 8/1071 49/511 28/165 فضای سبز

 سنجه

 بزرگترین لکه

 

 65/96 45/71 63 97/25 شده ساخته فضای

 5/1 7/3 63/4 93/14 باز فضای

 007/1 42/1 61/2 51/5 فضای سبز

سنجه نسبت 

  مساضت لکه

 56/91 86/72 33/65 61/47 شده ساخته فضای

 57/6 8/10 46/17 69/31 باز فضای

 46/12 34/16 211/17 7/20 فضای سبز

 سنجه تقسیم

 

 38/0 49/0 6/0 9/0 شده ساخته فضای

 9997/0 998/0 9951/0 965/0 باز فضای

 9971/0 9991/0 998/0 994/0 فضای سبز

 بحث
تر شیوه رشد شکل شهر بدون هماهنگی با الگوی ارگانیک و عناصر ساخت و به طور کلیتوسعه عناصر انسان

طبیعی سیمای منطقه صورت گرفته است. در نتیجه شبکه اکولوژیکی منطقه دست خوش تغییرات وسیعی 

دو رود دره فرحزاد و درکه که در جهت  های طبیعیای است که داالنگونهاین عدم تطابق به گشته است.

های سبز حاشیه خود، تحت تسلط الگوی مداری شبکه ها و داالنجنوبی قرار دارند به همراه لکه -شمالی

است. نبودن حریم در برابر نیروهای  های بزرگ خالی شدهدسترسی از هم گسیخته شده و بستر منطقه از لکه

ها سبب شده افزون بر کاهش طول رودخانه و پوشش گیاهی رودکناری، خارجی وارد به حاشیه این زیرساخت

رویه بوده است. اکنون اغلب ها نیز کاهش یابد. افزایش قیمت زمین محرکی بر توسعه غیراصولی و بیعرض آن

بسیاری از های طرشت قطع شده است. دره فرحزاد به باغ -های منطقه تخریب شده و مسیر گذر رودباغ

ها به فضاهای سبز تبدیل شده است. بایر به فضاهای ساخته شده اختصاص یافته و برخی هم در تپه هایزمین

های ها سبب محدودیت تامین منابع آب شده است. به عالوه این زیرساختساخت و سازهای جدید در تپه

دره  -حاشیه رود های سبز دست کاشت بیشتر درلکه نمایند.اصیل دیگر خدمات پیشین خود را جایگزین نمی

ها و کنار های سبز دست کاشت نیز در محور خیابانتمرکز یافته است مانند پارک نهج البالغه. داالن

ها توزیع یکسان و مانند شکل شبکه دسترسی الگوی مداری های محور خیابانها هستند. سبزراهرودخانه

ای دارند، اما با الگوی مداری شبکه گوی شاخهدارند. سبزراه دست کاشت رودکناری نیز مانند شکل رودخانه ال

اند کارکردهای اکولوژیکی خود را به شهر تهران های سبز نتوانستهاند. رفته رفته زیرساختدسترسی، قطع شده

ها، میزان پیوستگی طبقه فضای سبز، روند سنجه شده و تجزیه و تحلیلاساس مطالب ذکرعرضه نمایند. بر

ساخت بیشتر شده است. تگی آن، روند فزونی داشته است. اما پیوستگی اراضی انسانکاهشی و از هم گسیخ

ها هم به شده تخصیص داده شده و مقدار کمی از آنمقدار قابل توجهی از اراضی باز هم به فضاهای ساخته

دیریت هدایت م)به منظور  های سبزپایداری زیرساختای ، راهبرده4در جدول اند. اراضی سبز تبدیل شده

سیمای سرزمین در راستای تقویت الگوی آرایش فضایی طبیعی و شبه طبیعی یا به عبارت دیگر برای حمایت 
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اصل اکولوژی سیمای  بر اساس پنج در منطقه دو کالنشهر تهرانهای سبز شهری( و حفاظت از زیرساخت

  شنهاد شده است.پیهای پژوهش با توجه به یافته سرزمین )که در مبانی نظری مطر  گردید( و
  ی سبزهاافزایش انسجام زیرساخت برایمدیریت سیمای سرزمین راهبردهای  -4جدول 

 راهبردها اصول

 ضفظ و تقویت 

 هااندازه لکه

 

 به منظوردانه هستند  در مناطقی که اراضی سبز و باز درشت بزرگ به ویژه هایلکه حفظ -1

 های کوچکتر حمایت از لکه

 د شده( های خروچکتر به منظور ایجاد لکه بزرگتر )مانند باغک هایلکه تلفیق -2

 ضفظ و تقویت

ها و اتصال لکه 

 هاداالو

 

 و هاایجاد و تقویت سبزراه وسطسیمای سرزمین ت هایجریان برقراری منظور ها بهلکه اتصال -3

  کوچکتر های سبزلکه

 بکه اکولوژیکیاصال  شبکه دسترسی برای به حداقل رسانیدن انقطاع ش -4

ی افزایش های اداری براها و اراضی باز ساختمانروها، بزرگراهاستفاده از حاشیه پیاده -5

 پیوستگی فضاهای سبز

ای سبز هها و لکههای فرحزاد و درکه با یکدیگر و تقویت سبزراهرهد -تقویت ارتباط رود -6

عیتی ن که با وسعت زیاد در موقره از طریق پارک جنگلی پردیساد -اتصال دهنده این دو رود

 های همت، رسالت، چمران و اشرفی اصفهانی قرار داردممتاز و در میان بزرگراه

 های سبزاع زیرساختهای سبز توسط حمایت از انوایجاد تنوع در زیرساخت -7

 ساختنهای سبز در میان فضاهای انساتوزیع متعادل زیرساخت ها وتوجه به ترکیب کاربری -8

 تقویت 

 هاشکل لکه

 های سبز مصنوعی افزایش نسبت مساحت به محیط لکهور طراحی فضای سبز به منظ -9

هاا و  رهد -هاا و رود شناسی تپاه راحی فضای سبز در تطابق با شکل طبیعی زمین و ریختط -10

 برداری و تسطید اراضیحداقل نمودن خاک

ضفظ الگوی 

 طبیعی 

 ا هدره -رود

 هاآو و لبه

نظور هیدرولوژیکی در حد فراتر از محدوده شهر به م ر سلسله مراتبی شبکهحفظ ساختا -11

 ست در سیمای سرزمیندپایین -حفظ ارتباط باالدست

ر، داهای، زاویهی حاشیهها به جادره -ای، نامنظم و طبیعی رودهای پنجهحفظ حاشیه -12

 کولوژیکیمصنوعی و سیمانی به منظور عرضه بهتر کارکردهای ا

ضریم  ضفظ

 طبیعی

 ا هدره -رود 

در مقابل 

 عوامل

 زااختالل 

پوشش گیاهی  عد فرسایش با ایجاددار مستها و مناطق شیبهای رودخانهحفاظت لبه -13

 های بومی، متنوع، مقاوم و ترجیحا کم نیاز به آب رودکناری از گونه

رعایات آرایاش فضاایی     هارهد -شیه رودهای طبیعی سبز باقیمانده در حالکه معدود احیای -14

 ای هماهنگ با همکاشت گیاهان به صورت چیدمان توده

های متعاارض،  کاربریتوسط اصال  تدریجی ا هدره -اراضی حریم رودگیری مالکیت بازپس -15

باا   هاای حفاظات و گردشاگری   و تبدیل به کااربری  آزاد نمودن اراضی از اشغال مناطق مسکونی

 های حمایتی و مشارکتییاستاستفاده از س

اولویت سایر مطالعات در زمینه تغییرات ساختار سیمای سرزمین، نشان از اتقاق نظر کلی بر در مجموع 

های شمالی کالنشهر تهران و ها، تپهها، پوشش گیاهی رودکناری، باغدره -اقدام به منظور حفظ و احیای رود

نماید  و راهبردهای پیشنهاد شده در این پژوهش را تایید می های دست کاشت داردها و سبزراهسپس پارک
(Moazeni et al., 2020; Barghjelve et al., 2014; Alinasab & Suzanchi, 2013; 

Mahmoodi et al., 2013) گواهی بر جدی تغییرات ساختار سیمای سرزمین در کالنشهر تهران . زیرا
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و شاهد فرآیندهای  استفضایی  -کالبدیسریع  بز بر اثر توسعههای سبودن روند از هم گسیختگی زیرساخت

تر شدن سیمای سرزمین به های سبز و در نتیجه سادهحذف شدن، ریزدانه شدن و تکه تکه شدن زیرساخت

 ,.Naroei et al., 2022; Hassanpour et al)ساخت هستیم های مصنوعی پوشش انساننفع لکه

وری فضای سبز و فضای باز، مناطق واقع در شمال و حفاظت، مرمت و بهره در این راستا به منظور .(2020

. روند (Yazdanpanah et al., 2015)سپس شمال غرب و غرب تهران در اولویت مکانی قرار دارند 

انجام شده  مطالعات در این پژوهش با نتایج سایر منطقه دو واقع در شمال تهرانتغییرات سیمای سرزمین در 

 ;Yazdanpanah et al., 2015; Barghjelve et al., 2014)نطقه منطبق استدر این م

Mahmoodi et al., 2013; Barghjelveh & Sayad, 2012).  
 گیرینتیجه

های مدیریتی که به منظور ساخت در مقایسه با نتایج اقدامانسان اراضی نوسازی و بازسازینتیجه توسعه، 

. است قابل مشاهده باالبسیار  سرعت با شوندهای سبز انجام میساختها و سایر زیردره -حمایت از رود

-کاربریتوسعه  مقایسه با در هازیرساخت حمایت از اینحفاظت و  که دارد وجود خطر اینهمواره در شهرها 

 های سبز در مسیرها و دیگر زیرساختدره -انتخاب رود شود. گرفته نادیده های دیگر )به ویژه مسکن و راه(

، طبیعی سیمای سرزمین ساختاروری سازی، مرمت و بهسازی و بهرهحفاظت، احیا و باززندههای حلارائه راه

با تکیه بر مبانی نظری چنین مدیریتی ها است. شهر زیست محیط مدیریت برای اجرایی صحیدمبنای یک 

-می بستر سیمای سرزمین،مستحکم اکولوژی سیمای سرزمین و اصول مرتبط با ارتباط ساختار و کارکرد در 

های سبز شهری را افزایش انسجام زیرساخت انسانی و روند تباهی را کاهش دهد، اختالالت منفی اثراتتواند 

 & Bernat, 2014; Kokabi) را بهبود بخشد هاکارکردهای اکولوژیکی آن دهد و در نتیجه

Aminzadeh, 2008) . 

ر ت ساختابینی شد. سپس تغییرابررسی و برای آینده پیشر این پژوهش، ابتدا تغییرات پوشش اراضی د

 توسط بزس هایزیرساخت گسترده شدن جایگزین بیانگر هایافتهسیمای سرزمین تجزیه و تحلیل گردید. 

ای ین روند بربینی ادامه اها، از زمان گذشته و سپس پیشو از دست رفتن پیوستگی آن شده ساخته اراضی

-اختم زیرسافزایش انسجا راهبردهای مدیریت سیمای سرزمین به منظورین دلیل، زمان آینده است. به هم

ده شدر منطقه دو کالنشهر تهران پیشنهاد  ره فرحزاد و درکهد -عرصه میانی دو رود درموجود  های سبز

و ها تصال لکها( حفظ و تقویت 2ها، حفظ و تقویت اندازه لکه( 1شامل  محوراست. پانزده راهبرد در پنج 

 -رود ( حفظ حریم طبیعی5ها و آن ها و لبهرهد -( حفظ الگوی طبیعی رود4ها، ( تقویت شکل لکه3ها، داالن

 تواندمی ین پژوهش،در ا شده گرفته کار به اصول و روشزا ارائه گردیده است. ها در مقابل عوامل اختاللدره

 ای سبزهزیرساختمین به منظور پایداری استقرار نظام پایش و کنترل تغییرات ساختار سیمای سرزدر 

-برنامه .اشدب داشته مؤثری نقشبهبود کیفیت زندگی شهری و در نتیجه ها شهری، کارکردهای اکولوژیکی آن

ختار عیت ساهایی از وضهای سبز شهری در آینده نه تنها نیاز به چنین ارزیابیریزی استعالی زیرساخت

ی اصال  یتی براهای مدیرتدوین راهبردها و چارچوب اقدامن دارد، بلکه بینی آینده آسیمای سرزمین و پیش

ده و شتواند بر اساس اصول مطر  های طبیعی و شبه طبیعی سیمای سرزمین میو بهبود وضعیت عرصه

 راهبردهای پیشنهادی این پژوهش باشد. 
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Formulating sustainability strategies for urban green infrastructures by 

using the landscape changes assessment (Tehran Metropolitan District 2) 

 
Abstract:  

Unbridled physical-spatial development of cities causes changes in land cover and loss of 

coherence of green infrastructure. One danger in cities is that the sustainability of these 

infrastructures is neglected in comparison to urban development. The presence of these 

infrastructures (riverside lands, gardens, urban parks, agricultural greens, and wastelands) in and 

around cities can provide countless ecosystem services that would be irreplaceable if lost. In this 

way, it is necessary to know the process of urban landscape changing to guide planning and 

management. This research aimed to evaluate and predict the changes in land cover, measure 

the changes in the landscape structure, and then propose green infrastructure sustainability 

strategies to guide the landscape management in district 2 in the Tehran metropolis. This region 

always had a privileged position due to the crossing of two river valleys (Darakeh and 

Farahzad). In this research, satellite images (1986, 2000, and 2016) were used to prepare maps 

of different land covers by Idrisi software. Also, the Ca-MARKOV chain was used to predict 

land cover for 2032. According to the purpose, three classes (green space, open space, and man-

made space) were considered. Green and open spaces are green infrastructures. Also, for 

analyzing the structural changes, it has been calculated landscape metrics (NP, MPS, MPAR, 

CONTIG, MESH, SPLIT, LP, PLAND, and Division) by Fragstats software. In total, during the 

years 1986 to 2016, respectively about 617 ha of green lands and 1100 ha of open lands have 

turned into man-made lands. According to the findings that show the widespread replacement of 

green infrastructures by man-made lands and the loss of their integrity, strategies based on the 

five principles of landscape ecology have been proposed. 

Keywords: Green infrastructure, landscape metrics, Prediction, Strategy, Integrity 

 

 های سبز شهری ری زیرساختتدوین راهبردهای پایدا

 (کالنشهر تهران دو منطقه)با استفاده از ارزیابی تغییرات سیمای سرزمین 

 مبسوط چکیده

 مقدمه

با ضضور در  اراضی باز  وکاشت های دستهای شهری، سبزراهها، پارک، باغرودکناریاراضی ) های سبززیرساخت

 غیر رفتن دست از صورت نمایند که در عرضه را شماریبی میاکوسیست خدماتتوانند می دروو و پیراموو شهرها،

ضتی در  و جهانی سطح در قانونی یا دستورالعمل هیچ جدید نسبتاً مفهوم هنوز برای این .بود خواهند جایگزین قابل

-اختها و الزامات ضفظ، ساماندهی و بهبود وضعیت انسجام زیرسگزینه است، از این رو الزم. ندارد وجود ملیسطح 

نتیجه توسعه .  بدوو شک تبیین شودگیراو سیمای سرزمین در سطح محلی تصمیم و اندرکاراودست برای های سبز

 با شوندهای سبز انجام میهای مدیریتی که به منظور ضمایت زیرساختساخت در مقایسه با نتایج اقدامانساو اضیار

 در هازیرساخت از این ضفاظت که دارد وجود خطر اینها . پ  همواره در شهراست قابل مناهده باالبسیار  سرعت

به این ترتیب شناخت روند تغییر  شود. گرفته نادیده های دیگر )به ویژه مسکن و راه کاربریتوسعه  مقایسه با

سیمای سرزمین شهری به منظور هدایت برنامه ریزی و مدیریت زیرساخت سبز با تاکید بر مبانی نظری قوی بوم 

ارزیابی و  ،هد  این پژوهش .نظر و اصول مربوط به رابطه ساختار و عملکرد در ماتری  منظر ضروری استشناسی م

بینی تغییرات پوشش اراضی، سنجش تغییرات ساختار سیمای سرزمین و سس  پیننهاد راهبردهای پایداری پیش

است. این منطقه از تهراو  رکالننه دو منطقهمدیریت سیمای سرزمین در به منظور هدایت  های سبززیرساخت



 27 های سبز شهری با استفاده از ارزیابی تغییرات سیمای سرزمین )منطقه دو کالنشهر تهران(تدوین راهبردهای پایداری زیرساخت
 

دره درکه و فرضزاد و همچنین مجاورت با رشته کوه البرز موقعیت ممتازی داشته است.  -گذشته به دلیل گذر دو رود

های بزرگ و ها، پارکهمچنین این منطقه در برگیرنده عناصر طبیعی و نیمه طبیعی قابل توجه دیگری مانند تسه

 الیل انتخاب این منطقه برای مطالعه شده است.ها است که دکوچک شهری و باغ

 هامواد و روش

 2016و  2000، 1986هوای  سوال  ایماهواره تصاویر از اراضی، های مختلفپوشش نقنه تهیه در این پژوهش به منظور

 وه بنودی نظوارت شود   های آموزشی و با روش طبقوه ای با به کارگیری نمونهاین تصاویر ماهوارهشده است.  استفاده

هوای  قنهنافزار و از این نرمهمچنین  بندی شده است.، طبقهIdrisiافزار با استفاده از نرم الگوریتم ضداکثر اضتمال

اسوتفاده گردیوده    2032بینی تغییرات پوشش اراضی برای سال پیشبه منظور  2016و  2000های پوشش اراضی سال

گر ها بوه یکودی  ارکو  و بر اساس ماتری  اضتمال تبدیل کاربریسازی با روش زنجیره کاماست. در این راستا، شبیه

 های خودکوار اسوتفاده  بینی شده از روش سلولدار نمودو پوشش اراضی پیشانجام شده است. به عالوه برای مکاو

ساخت موورد نظور بووده و دو    بر اساس هد  این پژوهش، سه طبقه فضای سبز، فضای باز و فضای انساو شده است.

در  سواختاری  تغییورات  تحلیل پایه همچنین .است فضای سبز و فضای باز به عنواو زیرساخت سبز تلقی شدهطبقه 

 تعوداد  هوای سنجه برای Fragstatsافزار بوده که در سطح طبقات توسط نرم اراضیهای پوشش نقنه، این پژوهش

، میوانگین مجواورت   (MPAR)، میانگین نسوبت محویط بوه مسواضت     (MPS)، میانگین مساضت لکه (NP) لکه

(CONTIG) ، اندازه شبکه موثر(MESH) شکافتگی ،(SPLIT)،  بزرگترین لکوه (LP)    نسوبت مسواضت لکوه ،

(PLAND) و تقسیم (D) .محاسبه شده است 

 نتایج و بحث

ی از به اراضهکتار از اراضی ب 1100هکتار از اراضی سبز و  617، به ترتیب ضدود 2016تا  1986های در مجموع طی سال

شده ته هکتار از اراضی سبز به اراضی ساخ 150ضدود  2032شود در سال بینی میپیشاند. ساخت تبدیل شدهانساو

ها افتهیبا توجه به  هکتار، به فضای سبز پینین اضافه خواهد شد. 60تبدیل خواهد گردید، در صورتی که فقط ضدود 

، تاسها و از دست رفتن انسجام آو شده ساخته اراضی طتوس سبز هایزیرساخت گسترده شدو جایگزین بیانگر که

یت اتصال   ضفظ و تقو2ها، ضفظ و تقویت اندازه لکه  1شامل  محور اکولوژی سیمای سرزمینپانزده راهبرد در پنج 

 -رود   ضفظ ضریم طبیعی5ها و آو ها و لبهرهد -  ضفظ الگوی طبیعی رود4ها،   تقویت شکل لکه3ها، ها و داالولکه

در  واندتمی در این پژوهش، شده گرفته کار به اصول و روشزا ارائه گردیده است. ها در مقابل عوامل اختاللدره

رتقای های سبز شهری، ازیرساختاستقرار نظام پایش و کنترل تغییرات ساختار سیمای سرزمین به منظور پایداری 

  .دباش داشته مؤثری نقشیت زندگی شهری بهبود کیفو در نتیجه ها کارکردهای اکولوژیکی آو

 گیرینتیجه

ینی بهایی از وضعیت ساختار سیمای سرزمین و پیشهای سبز شهری نیاز به چنین ارزیابیریزی زیرساختبرنامه

 ی طبیعیهاهای مدیریتی آینده برای اصالح و بهبود وضعیت عرصهتدوین راهبردها و چارچوب اقدامآینده آو دارد، 

 تواند بر اساس اصول مطرح شده و راهبردهای پیننهادی این پژوهش باشد.طبیعی سیمای سرزمین میو شبه 

 بینی، راهبرد، انسجامهای سیمای سرزمین، پیشزیرساخت سبز، سنجهها: کلیدواژه

 


