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چكیده 

یکی از چالشهایی که بسیاري از شهرها در نتیجۀ افزایش جمعیت و مصرف زمین ،با آن مواجهانید ،از بیین رفیتن سیسیتم پشیتیبان
حیات یا شبکۀ زیرساختهاي سبز است .از آنجا که این زیرساختها ارائهدهندۀ خدمات اکولوژیك متعددي براي منیاطق شیهريانید،
امروزه توجه بسیاري از برنامهریزان شهري را به خود جلب کردهاند .تهران نیز در دهههاي اخیر رشید سیریعی داشیته و اخیتاللهیاي
جدي ساختاري در آن ایجاد شده که در مطالعات مختلف به آن پرداخته شده است .اما این مطالعه مناطق بیسیتودوگانیۀ تهیران را از
نظر دارابودن فرصت مرمت ،حفاظت ،توسعه و بهرهوري و به طور کلی مناطقی که بیش از بقیه در معرض تخریب زیرساختهاي سبز
قرار دارند ،شناسایی میکند .ازاینرو هدف از این پژوهش ابتدا شناسایی و تشریح این زیرساختها ،سپس تعیین نارسایی آنهیا بیا در
نظر گرفتن توزیع فضایی عوامل تخریب است .در این پژوهش ابتدا زیرساختهاي سبز تهران در سالهاي  2003و  2013بیا اسیتفاده
از تصاویر ماهواره اي لندست ،شناسایی ،سپس بر اساس حضور تباهیها در سطوح سبز و باز و بیا اسیتفاده از مفیاهیم و مترییكهیاي
سیماي سرزمین ارزیابی شده است .در نهایت با توجیه بیه خصوصییات سیاختاري هیر منطقیه ،راهبردهیایی بیراي ارتقیاي وضیعیت
زیرساختهاي سبز پیشنهاد شده است.
كلیدواژه


اکولوژی سیمای سرزمین ،تغییرات پوشش زمین ،زیرساختهای سبز شهری ،متریکهای اکولوژی سیمای سرزمین.

 .1سرآغاز

سهز ،1ک ب منزاهۀ سیسهت پشهتیهن حیهن  2و تاتئه دهنهدۀ

تل نیمۀ دو قر بیست  ،شهرنشینی ،ب ویو دا کشماهنا دا

خدمن

حنل تمس  ،اشد شتنبننی ات دا پهیش دتشهت و مشه ال

مننطق شهرا تیجند و تمج بسیناا تل برننمه ایهزت ات به

مظیطلیستی مت ددا ات دا مقیندهنا مختلف به وجهمد

خمد جلب کرد تست (.)Weber, et al., 2006

تکمامژیک تلقی میشمد ،یک م ضل تسنسی بهرتا

آواد تست ( .)Cui and Shi, 2012تمسه ۀ شههرا سههب

لیرسنختهنا سهز ک ومممنً دا مقنبل لیرسنختهنا

تخریب و تنقطنع بسهیناا تل لیسهتگن ههنا طهی هی شهد ،

مصنمع (مننند ات  ،تأسیسن

آب و برق) ب کنا مهیاونهد،

سیست هنا هیداوامژیک ات تخریهب کهرد و چرخه ههنا

بیننگر فرتوتنی و تملی وننصر طهی ی مننند جنگل ،تنالب و

ممتد و تنرژا ات تغییر دتد تست ( Alberti and Marzluff,

اودخنن دا سیمنا سرلمین تند .تین لیرسنختهن به منزاهۀ

 .)2004; Bierwagen, 2007تل بین افهتن لیرسهنختههنا

یک سیست پشتیهن حیهن  ،یهک شهه ۀ به هه پیمسهت تل

* نمیسند مسئمل:

Email: m.yazdan@ut.ac.ir
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وننصههر طهی ههی (جنگههل و تههنالب) ،نیم هۀ طهی ههی (بههنغ و

ی ی تل مه ترین مفنهی دا تکمامژا سهیمنا سهرلمین

لمینهنا کشنوالا) و مصنمع (بن سهز) تیجند میکننهد و

تین تست ک تاگما سیمنا سرلمین شدیدتً بهر فرتینهدهن و

خدمن

تکمامژی ی مننند پهنکسهنلا ههمت ،فیلترتسهیم و

خنککرد آب (خدمن

تنظیمی) ،3به چهرخش داآواد
4

ممتد مغذا و آب و تماید خنک (خدمن

حمنیتی)  ،تأمین

مههمتد غههذتیی (خههدمن

5

تههأمینکننههد ) و تالشهههنا

لیهههنییشننسههی و تکمتمایسه (خههدمن

6

فرهنگههی) تاتئه

خصمصین

تکماهمژی ی تهأثیر مهیگهذتاد .داک ت هنمال

پمینا سنختنا و ومل رد ،مؤثرترین اوش برتا برننم ایزت
سههیمنا سههرلمین بههرتا داک ،برننمهه ایههزا و مههدیریت
تغییرت

تسهت ( Forman and Godron,

ننشهی تل تمسه

 .)1986دا تین اتستن ،متریکهنا سیمنا سهرلمین تبهزتاا

مهیدهنهد ( ;Weber, et al., 2006; Chang, et al., 2012

مفید برتا ب کناگیرا مفنهی تکمامژا سیمنا سرلمین دا

 .)Lyke, et al., 2012حضما تین لیرسنختههن به تنهدتلۀ

برننم ایزا و کمیکرد خصمصین

م ننی خنص ا ههن،

لیرسنختهنا مصنمع برتا جمتم مدا ارواا تست و

کههالدهههن یههن مملتییههکهههنا کههل سههیمنا سههرلمینتنههد

تل دست افتن آ هن هزین هنا پنهننی برتا جنم

ب دنههنل

(.)McGarigal, et al., 2002
تین متریکهن سنختنا ات کمی مهیکننهد و بهن برقهرتاا

دتاد (.)M'Ikiugu, et al., 2012
ب اغ تهمیت تین شه ۀ فیزی ی -لیستی شهر ،تهنکنم
نقش آ هن دا برننم ایزاههن نندیهد گرفته شهد و اونهد

تاتهنط میهن سهنختنا و کهناکرد سهیمنا سهرلمین ،تم هن
مدلسنلا ات به برننمه ایهزت مهیدهنهد ،بنهنبرتین تم هن
برننم ه ایههزا دا سیسههت هههنا

برننم ایزا بهن تأکیهد بهر شهه ۀ لیرسهنختههنا مصهنمع

پههیشبینههی تههأثیر تقههدتمن

تأمین کنندۀ تنرژا و مند بمد تست .تل تین او برننم ایهزت

تکمامژیک ات فرته می کنند .ب اغ تهمیهت متریهک ههن دا

شهرا برتا مدیریت مسنئل مربمط ب سیست ههنا شههرا

کمیکرد خصمصین

بن چناشهنا فرتوتنی ممتج شد تند ک ننشی تل داک ننچیز

تل آ هههن بیشههتر دا پههووهشهههنا تکماههمژا تسههت و دا

نقش تکمامژا شهرا دا لیرسنختهنا شهرا و ومل هرد

برننم ایزا کمتر تستفند شهد تنهد ( ;Turner, et al., 2001

تکمسیست هنست و سهب ننکناآمدا برننم ایزا شهرا طی

.)Botequilha, et al., 2006

لمن شد تست (.)Kattel, et al., 2013

سنختناا سیمنا سرلمین ،تسهتفند

مروا پووهشهنا گذشت نشن میدهد که تالیهنبی و

بهه تههنلگی بهه طههما فزتینههد تا بهه برننمهه ایههزا

برننم ایزا لیرسنختهنا سهز شهرا و تستفند تل اوی رد

لیرسنختهنا سهز (ک گنهی تظت وننوین مختلف ب کنا

تکمامژا سیمنا سرلمین دا برننم ایزا شههرا ،دا سهنیر

مههیاود) تل سههما برننمهه ایههزت سههیمنا سههرلمین و

نقنط دنین نیز تنجن شد تست .برتا مرهنل ،دا سهنل ،2012

کال شهرهن ،ب منزاۀ یک ات حل مؤثر برتا تیجند یک شه

دا شنو چین برننم ایزا لیرسنختههنا سههز بهر مهنهنا

بن کناکرد تکمامژیک ،دا مننطقی ک ب شهد
تغییرت

تظهت تهأثیر

تنسننی قرتا گرفت  ،تمجه شهد تسهت .بهن وجهمد

گسههتردگی دا مماههمع و مقیههند فضههنیی مطنا ههن

تیههن

سیست تطالوهن
مطنا
ا

جغرتفیهنیی تنجهن شهد تسهت .دا تیهن

تبتدت تاگما کلی سیمنا سرلمین بن تستفند تل مهدل
 -کریدوا  -مهنتریس 7تظلیهل و بهن تسهتفند تل اوش

لیرسنختهن ،همۀ آ هن بن هدف برننمه ایهزا و مهدیریت

شههنخص پیمسههتگی تکمامژیههک ،8پیمسههتگی تکمامژیههک

پنیدتا لمین تنجن میشمند و برننم ایزا برتا آ هن کهنمالً

لیرسنخت هنا سهز ،تالینبی شد تست .دا تنتهن نیر منهنطق

ب مفنهی تکمامژا سیمنا سرلمین مننند سنختنا ،کهناکرد،

بههن تالش تکمامژیههک و منههنطق کلیههدا بههرتا حفنظههت و

پیمستگی و پمینیی وتبست تسهت ( Marcucci and Jordan,

بنلسههنلا شننسههنیی شههد تنههد و اوشههی بههرتا تدغههن

.)2013

لیرسنختهنا سهز دا فرتیند برننمه ایهزا کهنابرا لمهین

ارزیابی زیرساختهاي سبز شهري به منظور اصالح تدریجی...
مهسا یزدانپناه و همکاران

تاتئ شد تست ( .)Chang, et al., 2012دا مطنا ۀ دیگهرا
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دا تیرت نیز ،تل جمله پهووهشههنا مشهنب  ،پهووهش

دا شنو  ،فرتیندهنا فضنیی مرتهط بن لیرسنختههنا سههز

پریما و دیگرت تست ک دا آ سنختنا تکمامژیهک تههرت

دا تثر اشد سری شهرنشینی براسهی شهد تسهت .دا تیهن

( )2002تظلیل و بهن اوش آسهیبشننسهی بهناینی سهنختنا

پههووهش بههرتا شننسههنیی تاگههما سههیمنا سههرلمین تل

کمی شننسنیی شد تست.

متریک هنا سهیمنا سهرلمین تسهتفند و تغییهرت

م یمب ممجمد تهرت ب صما

تاگهما

دا تین پووهش تل متریکهنا سیمنا سهرلمین تسهتفند و

فضنیی لیرسنختهنا سهز کمهی شهد تسهت .نتهنیج تیهن

تصالحی برتا بههمد فرتیندهنا تکمامژیک ،ب ویو

مطنا

نشن می دهد ک تغییرت

شنین تمج م نهندتاا دا

تقدتمن

فرتیندهنا مرتهط بن آب و همت تاتئ شهد تسهت (پریهما و

تاگما فضنیی لیرسنختهنا سهز طهی شهرنشهینی وجهمد

دیگرت  .)1385دا پووهش دیگرا نیز بن تستفند تل تجزیه

دتشت تست .تین فرتیندهنا تغییر ،ه بن مرحلۀ شهرنشهینی

و تظلیل سنختنا سهیمنا سهرلمین و بهن تأکیهد بهر شهه ۀ

و ه بن تاگما گسترش شهر مطنبقت دتشت تند ( Cahng, et

مملتییک ا هنا بنقیمنند  ،پیشنهندهنیی برتا بههمد کیفیت

 .)al., 2012دا پهههووهش دیگهههرا نیهههز به ه تالیهههنبی

مظیطلیست شهرا تاتئ شد تسهت .نتهنیج تیهن پهووهش

متظهد  ،دا مقیهند ملهی

نشن میدهد ک شمنل تهرت ب دایل حضما اوددا ههن دا

لیرسنختههنا سههز دا تیهنال

پردتخت شد تست .دا تین پووهش لیرسنختهنا سهز بهن

یک مملتییک ننهمگن ا هنا سهز داشهتدتنه  ،تل اظهن

اوش تظلیل تاگما فضنیی ممافمامژیهک 9نقشه سهنلا و

هزینههۀ بههنلگردتنی ،دا توامیههت قههرتا دتاد .جنگلههدتاا دا

پمشش لمین دا فنصلۀ لمهننی

جنمب شهر نیز توامیت ب دا بهرتا بهنلگردتنی مملتییهک

 1992تن  2001برتا تالینبی لیرسنختههنا سههز تسهتفند

ا هنا سهز و بنل بنقیمنند تسهت (.)Yavari, et al., 2007

شد تست ( .)Wickham, et al., 2010دا سهنل  2006نیهز

دا سنل  1390نیز ،پووهشی بن هدف براسی برننمۀ پنیدتاا

دا مریلند ،بهرتا شننسهنیی و اتهه بنهدا منهنطق بهنتالش

شه ۀ سهزات هن دا نممنۀ مطنا نتی سیمنا سهرلمین تههرت

تکمامژیههک و منههنطق دا خطههر تخریههب ننشههی تل تمسه ،

تنجههن شههد تسههت .دا تیههن مطنا هه  ،تل طریههق مقنیسههۀ

لیرسنختهنا سهز بن اوی رد تکماهمژا سهیمنا سهرلمین

شنخصهنا پنیدتاا اوی ردههنا مختلهف بهم شهننختی،

تالینبی شهد تنهد .دا تیهن پهووهش لیرسهنختههنا سههز

شنخصهنا جدیدا برتا برننم ایزا شه ۀ سههزات ههنا

شننسنیی و بر تسند شهنخص ههنا مختلهف تکمامژیهک و

شهرا پیشنهند و دا پنین نتیج گیرا شد تست ک اهمن

اته بندا شهد تنهد (.)Weber, et al., 2006

حفنظههت تل شههه ۀ فضههنهنا سهههز ممجههمد و تحههدتث و

دا پووهش دیگرا تل شنخصهنا سنختنا سهرلمین بهرتا

گسترش فضنهنا سهز جدید و تیجهند تاتههنط دتالنهی بهین

تالینبی شه هنا تکمامژی ی شهرا دا فهمنی س آایزونهن

نمتحی سهز پرتکنهد  ،پنیهدتاا تسهت الیی شهه ۀ جم یتهی

تستفند شد تست .دا تین مطنا ه بهن تسهتفند تل تجزیه و

گمن هن و همنهنگی فضنیی شه ۀ لیسهتگنهی ورصه بنهدا

تظلیل مظتمتا ا  ،تجزیه و تظلیهل مظتهمتا کریهدوا و

نمین سیمنا سرلمینههن نیهز ،تل مهه تهرین سینسهتههنا

لیستپهذیرا 10شهه ههنا

تمس ۀ سیمنا سهرلمین تههرت خمتههد بهمد (بهرق جلهم ،

تطالون

مربمط ب تغییرت

ایسک تمس

تجزی و تظلیل سنختنا شه

تکمامژیک دا فمنی س تالینبی شهد تسهت .نتهنیج مطنا ه

 .)1390دا مطنا ههۀ دیگههرا ( )1393بههن تسههتفند تل تصههل

نشن دتد تسهت که سیسهت تکمامژیهک دا فهمنی س به

پیمستگی بن تنش نبن  ،11لیرسنخت هنا تکمامژیک منظر دا

بهسههنلا شههنین تههمجهی نیههنل دتاد و مفههنهی شههه هههنا

منطقۀ  2شهردتاا تهرت تظلیهل و طرتحهی مظیطهی شهد

تکمامژیک بنیهد دا اتههردههنا برننمه ایهزا بهرتا بهههمد

تست .هدف تین مطنا

بههمد سهنختنا و تاگمههنا تصهلی

شرتیط ممجمد اظن شمند (.)Cook, 2002

تکمامژیک منطق و دا نهنیت تفزتیش سطح کیفیت لنهدگی
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تسهترتتویک دا

چناچمب طرتحی تکمامژیک لیرسنخت هنا شهرا تدوین

 730کیلههممتر مربهه بههناغ مههیشههمد (گههزتاش واهه یت
لیستمظیطی شهر تهرت .)1386 ،

و شه ۀ لیرسنخت هنا تکمامژیهک منظهر مطهنبق بهن تصهل
مذکما طرتحی شد تند (کمخنیی و مرنما.)1393 ،

تهرت دا یک فیزیمگرتفی منطق تا ب ش ل نی کنس تا
بن کمهستن هنا بلند دا اههۀ شهمنای و اشهت کهم ههنیی دا

تنکنم پووهش ههن دا لمینهۀ فضهنا سههز یهن سهیمنا

شرق و بینبن (کمیر) شما دا پنیینترین قسمت جنمبی آ

سرلمین شهرا دا منطقۀ مطنا نتی (تههرت ) ،بهن تمجه به

قرتا گرفت تست .ب طما کلی میتهمت ویوگهیههنیی مرهل

تاتهنط بن بستر طهی ی ین آامدگیهن کن نش شد تنهد ،تمهن دا

تاتفنع لیند ،کمهمد بهناش ،نههمد پمشهش گیهنهی مننسهب،

پووهش حنار تف یک و توامیت بنهدا منهنطق شههرا بهن

شیب لیند و خشکبمد ات برتا مننطقی همچم تههرت -

تمج ب مجمموۀ تهنهی هن دا لیرسنخت هنا تکمامژیهک و

مرکزا و تل بزاگترین فرونشستهنا شمنای

ک دا فال

ومتمل مماد آ مدنظر بمد تست .تین کنا بن هدف م رفهی

فال

نینلهنا توامیت دتا برتا تدوین برننمۀ تسترتتویک و تتخهند

برشمرد .تهرت ب وسیلۀ دو اود تصلی جنجرود دا شرق و

اتههردا تل سما متماین تنجن شد تسهت .اهذت

اود کرج دا غرب همرت اودهنا فصلی ج فرآبند (دابند)،

تصمیمن

ب صما

حماۀ آبخیز بسهت قهرتا گرفته تسهت-

دا تیههن پههووهش تاتاههی سهههز و بههنل تظههت ونههمت کلههی

دتاآبند (س ند آبند) ،داک و کن که همگهی تل شهمنل به

سهنختناا و

جنمب جرین دتاند ،مشروب می شمد (چ یدۀ طرح جهنم

لیرسنختهنا سهز ،بن تمج به خصمصهین

ترکیب و تملی  ،براسی شهد تنهد تهن دا نهنیهت بتهمت بهر

شهر تهرت  .)1377 ،تقلی تهرت مدیترتن تا و بیشتر متأثر تل

تخریهی ک هر منطقۀ

تاهرل مرکزا تست .ب طما کلی آب و همتا تیهن

تسند تهمیت وننصر طهی ی و شد

شهرا بن آ ممتج تست ،همچنین دا نظر گهرفتن شهرتیط
ممجمد و اوند تظهمال

سهنختناا دا سهرلمین شههرا،

توامیتهنا تقدت ات دا هر منطق مشخص کرد .بنید تمجه
دتشت ک تین وننصر طهی ی م ن م ینی دتاند و بخشهی تل
تالش آ هن بن تملی فضنیی آ هن مرتهط تست .اذت شننخت
تقدتمن

تصالحی و ب ویو ت یین توامیتهنا تقدت مستلز

شننخت ترکیب و تملی فضنیی و اوند تظهمال

سهنختنا

سرلمین شهرا تست ،لیرت کناکرد آ ههن منهمط به م هن
حضما آ هنست.
 .2معرفی منطقۀ مطالعاتی
تهرت بن وس تی بناغ بر  730کیلممتر مرب  ،دا دتمنۀ جنمبی
کم هنا تاهرل و حنشیۀ شمنای کمیر مرکزا تیرت  ،دا دشتی
ب نسهت هممتا وتق شد تست .تهرت ب  22منطقۀ شهرا
تقسی شد تست ک مسهنحت آ بهدو تحتسهنب حهری
شهرا حدود  613کیلممتر مرب و بن تحتسنب تین حری ب

تاتفنون

شهر دتاتا شرتیط نیمۀ کمیرا بهن بنانهدگی که (کمتهر تل
 250میلیمتر دا سنل) تست (مخدو .)1373 ،
ه تکنم تهرت کال شههر بزاگهی تسهت که دا اونهد
ننبمدا مظدود هنا طهی یتش ن تنهن تغییر بنیندینی کهرد ،
بل

مظدود هنا تطرتفش ات نیز تظت تأثیر قرتا دتد تست

(پریههما و دیگههرت  .)1385 ،تهههرت تظههت تههأثیر ومتمههل
ش للتیی طهی ی بلندمهد
مین مهد

(آب و ههمت و لمهینشننسهی)،

(هیهداوژئمممافمامژیک و تضهند آب و ههمتا

فصلی و غیر ) و کمتن مد

و سری (تنسهننی) به شههرا

فنقد پنیدتاا تل نظر سنختنا سرلمین شهرا و فنقد کیفیهت
و سرلندگی تل نظر ومل رد مظیطلیست تهدیل شد تست.
تیههن اونههد تههمتای بههر تهمیههت تشههدید سینسههتهههنا
مظنفظ کناتن دا حفنظت تل شرتیط طهی ی و جلهمگیرا تل
اوند تخریب سنختنا سرلمین (پمشش گینهی ،کریدواهنا
طهی ی و فضنهنا طهی ی بنل و  )...و تفزتیش آامدگی تأکیهد
دتاد (مهندسین مشنوا هم نا.)1384 ،

ارزیابی زیرساختهاي سبز شهري به منظور اصالح تدریجی...
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 .3روش تحقیق

ممتدبمد و پیمست بمد لیستگن تل نظر فضنیی یهن تل نظهر

اوش تسههتفند شههد دا تیههن پههووهش بههرتا تالیههنبی

ومل ههردا) و مفههنهی فضههنیی منننههد مملتییههک سههیمنا

لیرسنختهنا سهز ،تسهتفند تل تجزیه و تظلیهل سهنختنا

سرلمین و همینطما تصل پیمستگی بهن تنشه نبن

تسهتفند

تکمامژیک دا مقیهند سهرلمین و دا چهناچمب تسهتدالل

شد تست .تین مفنهی تاتهنط هندسی بر نگهدتاا ا هنا

مهتنی بر تاتهنطن

کهناکرد و سهنختنا یهن فرتینهد و تاگهما

بزاگ پمشش گینهی طهی هی ،حفهظ کریهدواهنا وهری

ش لی تست .دا مقیند سهرلمین شههرا مهی تهمت بهدو

اودکنناا ،حفظ پیمستگی بن توامیت ا هنا بهزاگ تهر و

تف یک تب ند لیستی ،فیزی ی و تنسننی ،شننختی تل سرلمین

حفظ ننهمگنی تل طریق ا هنا نهنهمگن طهی هی دا میهن

شهرا پیدت کهرد که بیهن و تشهریح آ قنبهل تسهتفند دا

مننطق تمس ینفت تر تأکیهد دتانهد ( .)Forman, 1995لیهرت

برننم ایزا و مدیریت (بر تسند پمشش تاتای و ترکیهب

تین خصمصین

سنختناا خنص ،تضمینی بهرتا ومل هرد

و تملی آ ) بنشد .دا تیهن پهووهش تل مفهنهی تصهلی دا

کنات و مؤثر ا هنا طهی ی بنقیمنند تند .گن ههنا پهووهش

تکماههمژا سههیمنا سههرلمین منننههد تنههدتلۀ ا ه  ،مقیههند،

ب طما خالص دا ش ل  1نشن دتد شد تست:

خرددتنگی( 12تیجند فنصل بهین ا ه ههن و تههدیلشهد به
پناسلهنا کمچکتهر) ،پیمسهتگی( 13داجه یهن میزتنهی تل


شکل.1مراحلپژوهش 

 .1 .3شناسایی و نقشکهسکازی زیرسکاختهکای سکبز

سنجش خصمصین

شهری

ات مظقق مهیکننهد ( Wang, et al., 2009; Groom, et al.,

تصههنویر مههنهمتا تا که دا دوا هههنا لمههننی مختلههف دا

 .)2006; Kennedy, et al., 2009اذت برتا شننسهنیی شهه ۀ

دسههتردتنههد ،ی ههی تل دتد هههنا پرکههنابرد دا بسههیناا تل

لیرسنختهنا سهز تل تصنویر منهمتا تا اندسهت تسهتفند

پووهشهنا سیمنا سرلمین ب شمنا میاوند ک بهن تاتئهۀ

شد .ب منظما براسی تغییرت

سهنختناا لیرسهنختههنا

پمشش فضنیی کنمل تل یک منطقۀ وسی  ،تم ن مشهنهد و

سهههز ،تیههن تصههنویر دا دو تههنایخ ی نههی سههنلهههنا 2003

بیمفیزی ی و تاگمهنا سیمنا سرلمین
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(اندست  )7و ( 2013اندست  )8تستفند و نقشهۀ پمشهش

مننند میننگین تندتلۀ ا ه و تهرتک ا ه  ،کهناتیی مهؤثرترا

تاتای دا قناب س طهقهۀ فضهنهنا سههز ،فضهنهنا بهنل و

خمتهد دتشت.

فضنهنا سنخت شد تهی شهد .بهرتا طهقه بنهدا تل اوش

متریک (15MPSمیننگین تندتلۀ هر ا ) :میننگین تنهدتلۀ

حدتکرر تحتمنل تستفند و صظت طهق بندا بن اریب کنپهن

ا هنا هر پمشش ین کنابرا خنص دا سهیمنا سهرلمین.

و صظت کلی سنجید شد.

ا هن تجزتا فیزی ی و کناکردا تصلی سیمنا سرلمینتند
ک فرتیندهنا سیمنا سهرلمین ات کنتهرل مهیکننهد .تنهدتلۀ

 .2 .3ارزیابی زیرساختهای سبز

ا هن بر بسهیناا تل خصمصهین

دا تین پووهش برتا شننخت کناکردهن و فرتیندهنا مرتهط

تماید توای  ،ذخیرۀ ممتد مغذا و ترکیب و تملیه گمنه ههن

بن لیرسنخت هنا سهز و پمیهنیی آ ههن طهی لمهن تل بیهن

تأثیر می گذتاد .اذت میننگین تندتلۀ ا ه ههن مهی تمتنهد بهرتا

سنختناا سیمنا سرلمین تستفند شد تست .همن طما ک

سنجش کناکردهنا سیمنا سرلمین ب کنا گرفت شمد.

سهیمنا سهرلمین منننهد

تشنا شد تل لیرسنختهنا سهز ب منزاۀ شه ۀ حمنیتی شهر

متریک (16PDتهرتک ا ه ) :تهرتک ا ه بیهننگر ت هدتد

نن برد می شمد ک انمن سهالمت تکمسیسهت و تنسهن و

ا هنا یک کنابرا ین پمشش خنص دا وتحد سطح (ههر

کیفیت لندگی دا شهرهنست .بهرتا تاتئهۀ بهینهۀ خهدمن

ه تههنا) تل منطقهه تسههت .تیههن متریههک بههرتا شننسههنیی

تکمامژیک و ومل رد مؤثر ،الل تست تن تین لیرسنخت ههن

فرتیندهنیی منننهد خرددتنگهی به کهنا مهی اود .دا فرتینهد

تل حضما کنفی دا شهر برخمادتا و پنیدتاا بهنال و تملیه

خرددتنگی ،ا هنا بزاگ پیمست ب ا ههنا کمچهکتهر

مننسهی دتشت بنشند .اهذت بهن تمجه به سه مهماد مهذکما

منقط تهدیل می شمند .تلتیناو متریک ترتک ا

(حضما ،پنیدتاا و تملی ) که دا تیهن پهووهش به منزاهۀ

تطالونتی دا خصمص تین فرتیند تاتئ دهد.

می تمتنهد

متریههک (17MNNDمیههننگین نزدیههکتههرین فنصههل تل

م یناهنا تالینبی لیرسنختهنا سهز (تل نظر تاتئۀ خدمن
تکمامژیک) دا نظر گرفت شد تند ،می تمت تل متریهک ههنا

همسنی ) :میننگین فنصلۀ ا هنا ههر پمشهش یهن کهنابرا

سیمنا سرلمین برتا تالینبی کمهی تیهن لیرسهنخت ههن و

خنص تن نزدیکتهرین ا هۀ همنهمع دا سهیمنا سهرلمین.

سنجش آ هن بهر جست (جدول  .)1متریک ههنیی که بهن

متریک  MNNDبرتا شننسنیی تملی فضنیی ا هنا یهک

تمج ب تهدتف مذکما ،تنتخنب شد تند ،ب شرح لیرند:

کنابرا ین پمشش خنص بسینا مفید تست ( Botequilha, et

متریههک (14CAPنسهههت مسههنحت هههر ا ه ) :نسهههت

.)al., 2006

مسنحت هر پمشش ین کنابرا خنص دا سیمنا سهرلمین.

شنین یندآواا تست ک ب کمک متریکههن ،ترکیهب و

تسنسی دابناۀ ترکیب سهیمنا سهرلمین دا

تملی تنمتع پمشهش تاتاهی (ا ه ههن) تالیهنبی مهیشهمد.

دا بسهیناا مهمتاد منننهد

متریکهنیی چم  CAPو  PDمهین ترکیب ا هن هسهتند،

کهنابرا یهن پمشهش لمهین ،برننمه ایهزا

پهن بندا و بین ب تف یک پهن هن ،میتمتننهد

 CAPتطالون

تختینا می گذتاد .تیهن تطالوهن
تظلیل تغییهرت

تمن دا صما

حفنظت تل مننب طهی ی ین برننم ایزا تسهترتتویک سهیمنا

تب ند تملی ات نیز نشهن دهنهد ( Botequilha and Ahren,

سرلمین ب کنا گرفت میشمد .بنید تمجه دتشهت که تیهن

.)2002

متریک دا خصمص آاتیش و خصمصین

فضنیی مملتییک

ا هن تطالونتی تاتئ نمی دهد ،اذت بن کمک سنیر متریک ههن
هايمنتخببرايارزيابیزيرساختهايسبز 


متريک
جدول.1

حضما

پنیدتاا

CAP

MPS

تملی
MNND, PD

ارزیابی زیرساختهاي سبز شهري به منظور اصالح تدریجی...
مهسا یزدانپناه و همکاران

 .1 .4تحلیل ساختاری وضکع موجکود اراضکی سکبز

دا تین پهووهش ،متریهکههنا مهذکما بهرتا طهقهن

تهران ()2013

فضنهنا سهز و بنل دا هر منطقه مظنسهه شهدند و اونهد
تغییرت

619

آ هن (داصهد تغییهرت ) نیهز بهرتا دواۀ د سهناۀ

دا خصمص تاتای سهز تهرت  ،مننطق وتق دا شمنل شهر،

کمی براسی شد .برتا مظنسههۀ

خصمصنً مننطق  4 ،3 ،1و  5تقریهنً تل اظن تکرر متریک ههن

 2003تن  2013ب صما

(حضما ا هنا سهز ،پنیهدتاا و تملیه آ ههن) واه یت

متریکهن تل نر تفزتا  FRAGSTATSتستفند شد.

بهترا نسههت به سهنیر منهنطق دتشهتند .دا مقنبهل منهنطق
 .4نتایج

مرکزا خصمصنً  10و  17و مننطق وتق شهد تل مرکهز به

بن تستفند تل تصهنویر مهنهمتا تا اندسهت ،نقشهۀ پمشهش

سمت شرق و غرب دا وا یت ننمننسهی قرتا دتشهتند .به

تاتاههی دا دو تههنایخ  2003و  2013تهی ه شههد .تصههنویر

طماا ک حضما ا هنا سهز دا تین مننطق بسینا پهنیین،

طهق بنداشد دا ش لهنا  2و  3نشن دتد شد تند .پهس

ا هن ب صما

ایزدتن و بن پنیهدتاا که بمدنهد .تاتههنط

تل طهق بندا تصنویر ،بن تستفند تل نر تفزتا FRAGSTATS

نسهی مین ا هن پنیین و تملی آ هن نیهز بسهینا ننمننسهب

متریک هنا مذکما دا تین دو تنایخ برتا طهقن

بمد .دا خصمص فضنهنا سهز تهرت نیهز ذکهر تیهن ن ته

سهز و بنل

ارواا تست ک بن تین

مظنسه شدند .نتنیج مظنسهۀ متریک هن ک گمینا واه یت
ممجمد و اوند تظمال
لمننی مماد مطنا

مسنحت کهل فضهنهنا سههز دا

تهرت تل اظن وس ت نزدیک ب تستنندتاد تست ،تمن تملی

تاتای سهز و بهنل تههرت دا دواۀ

بسینا ننمننسهی دتاد ،ب طماا ک  56داصد کهل فضهنهنا

تست ،دا لیر تاتئ شد تست.

سهز دا مننطق  1تن  5مشنهد میشمد و دا مقنبهل ،منهنطق
مرکزا بن کمهمد شدید فضنهنا سهز ممتج تند.


شکل.2نقشۀپوششاراضیتهراندرسال 2003
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شکل.3نقشۀپوششاراضیتهراندرسال 2013

 .2 .4تحلیل سکاختاری وضکع موجکود اراضکی بکاز

تمنمی متریک هنا تاتای سهز ،جز  ،CAPدا همهۀ منهنطق

تهران ()2013

ی سن بمد .ب طماا ک  MPSو  MNNDدا همۀ منهنطق

دا خصمص وا یت تاتای بنل تهرت ب طما کلی میتمت

کنهش و  PDدا همهۀ منهنطق تفهزتیش شهنین مالحظه تا

گفت ک دا مننطق وتق دا اهۀ غربی و جنمبغربهی شههر

دتشت .بننبرتین ،میتهمت نتیجه گرفهت بهن کهنهش تنهدتلۀ

منننههد منههنطق  19و  21و خصمصههنً منطقههۀ  ،22شههرتیط

ا هنا سهز و ایزدتن شد آ هن ،پنیدتاا ا هنا سهز دا

ا هنا بنل بهتر تل سنیر مننطق بمد .دا تین مننطق ،حضهما

همۀ مننطق کنهش ینفت تست .ب اغه کهنهش  MNNDدا

ا هنا بنل ،مننسب ،ا هن داشت دتن و پنیدتاا نیهز بهنال

همۀ مننطق ک نشن تل تفزتیش تاتهنط نسهی مین ا ه ههنا

بمد .بن تین حنل وا یت تملی ا هنا بنل دا تین منهنطق

سهز دتاد ،نمیتمت تین تغییر ات مرهت تلقهی کهرد ،لیهرت بهن

نسهت ب سنیرین پنیینتر و ت دتد ا هن کمتر بمد و منهنطق

تمج ب تغییرت

 PDک دا همۀ مننطق تفزتیش چشمگیرا

وتق دا شمنل شهر تملی مننسب ترا تل ا ه ههنا بهنل ات

دتشت تسهت ،مهیتهمت نتیجه گرفهت که ا ه ههنا سههز

دتات بمدند .دا مقنبل ،شرتیط ا هنا بنل دا مننطق مرکهزا

داشتدتن ب ا هنا ایزدتن و منقط تهدیل شهد تسهت.

خصمصنً  10و  17و منطقهۀ  8دا شهمنلشهرقی ،تل اظهن

اذت تفزتیش  PDو کنهش ( MNNDو کنهش  )MPSب اغ

تکرر پناتمترهن ننمننسب بمد و حضما پهنیین ا ه ههنا بهنل

تفزتیش تملی ا هن ،خرددتنگی آ ههن ات به دنههنل دتشهت

ایزدتن بن پنیدتاا تندک و تملی نسههتنً ننمننسهب دا آ ههن
ب چش میخماد.

تست .تنههن دا خصهمص  CAPاونهد تغییهرت
مختلف متفنو

دا منهنطق

بمد .دا  12منطقه (،11 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2

 17 ،16 ،15 ،12و  )21تفههزتیش حضههما ا هه هههنا سهههز
 .3 .4جمع بندی تحلیکل تغییکرات در اراضکی سکبز

اوندا مرهت و دا شهش منطقه ( 19 ،18 ،13 ،9 ،1و )20

تهران ( 2003تا )2013

کنهش حضما آ هن اوند تخریهی دتشت تست .چهنا منطق

دا تهههرت  ،دا دواۀ لمههننی مههماد مطنا ه  ،اونههد تغییههرت

نیز تقریهنً اوند ثنبتی ( 10 ،22 ،3و  )14دتشتند.
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 .4 .4جمع بنکدی تحلیکل تغییکرات در اراضکی بکاز

خرددتنگی سیمنا سرلمین و اسهید به آاتیهش فضهنیی

تهران ( 2003تا )2013

مطلمب سیمنا سرلمین ب کنا گرفت مهی شهمد .همچنهین،
متریک هنا تاتاهی بهنلCAP ،

هنگنمی ک طهی ت ممجمد دا مننطق شهرا او به کهنهش

دا خصمص اوند تغییرت

جههز دا  3منطق ه ( 12 ،7و  )14دا همههۀ منههنطق کههنهش،

تست ،تین تسترتتوا می تم تند همرت تسترتتوا تدتف ی ،برتا

 MNNDدا برخی مننطق کنهش و دا برخهی تفهزتیش (،5

کنترل فرتیندهنا تجتننبننپذیر تغییر سیمنا سرلمین مطرح

 19 ،18 ،17 ،10 ،9و  )21و دا منطقهههۀ  20و  22اونهههد

شمد (.)Ahren, 2002

نسهتنً ثنبتی دتشت PD .نیز جهز دا  3منطقه ( 10 ،9و )21

دا مننطقی تل تهرت ک تاتای سهز و بنل ب میزت شنین

ک ب میزت تندکی کنهش ینفت بمد ،دا سنیر مننطق تفزتیش

تمجهی و بن پنیدتاا بنال وجمد دتشتند ین تین وننصر طهی ی

شنین تمجهی دتشهت MPS .نیهز دا همهۀ منهنطق کهنهش

بن اوند تخریهی شدیدا ممتج بمدند ،حفنظهت تل تاتاهی

ینفت بمد .بن تمج ب اوند تغییرت

ا ههنا بهنل مهیتهمت

ارواا ب نظر میاسهد .بهرتا حفنظهت تل تاتاهی سههز،

گفت ک ا هنا بنل تقریهنً اوند منفهی ات دا تکرهر منهنطق

مننطق وتق دا شمنل ( 4 ،3 ،2 ،1و  ،)5همچنهین غهرب و

تجرب کرد و تخریب شهد تنهد .کهنهش حضهما آ ههن دا

جنمبغربی ( 19 18 ،15و  )22و برتا حفنظت تل تاتاهی

بیشتر مننطق ،خرددتنگی و ب دنهنل آ کنهش پنیدتاا آ هن

بههنل منههنطق شههمنل و شههمنلغههرب ( 21 ،5 ،2 ،1و  )22دا

دا همۀ مننطق تل تین دست تغییرت

تست .اونهد تغییهرت

توامیت قرتا دتاند .شنین یندآواا تست حفنظت تل مننطق

 MNND ،PDو  MPSنیز همرت ی دیگر نشن تل خردشد

شمنای ه ب دایل حضما مننسب تاتای سهز و بهنل و هه

لیند پهن هنا بنل دا تهرت دتاد .همچنین ،شهنین یهندآواا

اوند تخریهی وننصر طهی ی و تهمیت بنالدست بمد تل نظر

تست ک کنهش وس ت تاتای بنل دا مننطق وتق دا غرب

ب شهر بسینا حنیز تهمیت تست.

( 21 ،9 ،5و  )22نسهت ب سنیر مننطق ،دا تین دواۀ لمننی
قنبل تمج بمد.

تاتئۀ خدمن

راهبرد مرمت :دا مننطقی ک وننصر سهیمنا سهرلمین
دچنا تختالل و خرددتنگی شد تند ،مرمت و بنلسنلا آ هن
پیشنهند می شمد .تین تسترتتوا می تمتند بهن تت هن بهر دتنهش

 .5 .4ارائۀ راهبردهای برنامهریزی

برننم ایزا و تکمامژیک ،سیمنا سرلمین ات بهههمد بخشهد

بن تمج ب تجزی و تظلیلهن دا خصمص وا یت ممجمد

(.)Botequilha, et al., 2006

لیرسنختهنا سهز تهرت  ،میتمت ت یهین کهرد

کههنهش حضههما وننصههر طهی ههی ،کههنهش پنیههدتاا و

و تغییرت

ک مسنئل مربمط ب تصهالح ،مرمهت و بنلسهنلا آ ههن دا

پیمستگی مین ا هنا سهز و بنل ،تفزتیش خرددتنگی ا هن

تصهالحی بهرتا

و اوند ننمننسب تملی آ هن تل جمل تغییرتتی تست ک به

کجن تهمیت بیشترا دتشت و کدت تقدتمن

آ هن و بن چ توامیهتههنیی مطهرح تسهت .دا تیهن اتسهتن

تخریب وننصر طهی ی دا سیمنا سرلمین تهرت منجر شد

اتههردهنا لیر برتا تصهالح و بنلسهنلا لیرسهنختههنا

بمد .تلتیناو دا جهت جهرت تخریهب تیهن لیرسهنختههن

واه یت مطلهمب ،بههر واا تل

مرمت تاتای سهز و بنل میتمتند ب بنلسنلا آ ههن کمهک

جنم بهدو تف یهک مهمادا

کند .برتا مرمهت تاتاهی سههز منهنطق وتقه دا شهمنل و

سهز تهرت و دا صهما
آ هن ،دا چناچمب تقدتمن

تکمامژیک مطرح میشمد:

جنمبغربهی ( 18 ،16 ،13 ،9 ،3 ،1و  )20و بهرتا مرمهت

تالشهن و خدمن

راهبرد حفاظت :هنگنمی ک سیمنا سرلمین تل تاگمههن

تاتای بنل مننطق وتق دا شمنل ،شمنلغربی و جنمبغربی

و فرتیندهنا پنیدتا حمنیهت مهیکنهد ،تسهترتتوا حفهنظتی
پیشههنهند مههیشههمد .تیههن تسههترتتوا بههرتا جلههمگیرا تل

( 18 ،22 ،21 ،5 ،4 ،3 ،2و  )19دا توامیت قرتا دتاند.
راهبرد توسته (تهاجمی) :ینفت هنا پووهش نشهن دتد
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ک حضما و پنیدتاا تاتای سهز دا برخهی منهنطق بهدو

وننصر طهی ی سیمنا سرلمین تهرت تل اظن تاتئۀ خدمن

اوند تخریهی شدید دا دواۀ لمهننی مهماد مطنا ه  ،بسهینا

تکمامژیک براسی شدند .ینفت هنا پووهش نشن میدهنهد

پنیین تست .اذت تمس ۀ تاتای سهز دا مننطق وتق دا مرکز،

مش ال

جنمب و شرق تهرت ( 17 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،8 ،7 ،6و

ننمننسب آ هن ،پیمستگی پنیین آ هن دا مهنتریس شههرا و

 )21برتا تاتقنا کیفیت مظیطلیست بن تمج به خهدمن

پنیدتاا پنیین و او ب تفمل آ هن دا بنفهت شههرا تسهت.

تاتای طهی ی پیشنهند میشمد.

تصلی شه ۀ لیرسنختهنا سهز دا تهرت تملیه

بننبرتین ،بخشی تل تصالحن

مربمط ب تیجند تاتههنط میهن

راهبرد تدافتی :هنگنمی ک سیمنا سرلمین شنمل وننصر

ا هنا سهز و بنل خمتهد بمد ک دا تین اتسهتن تسهتفند تل

منظصرب فرد بن کناکردهنا ویو تست ،میتمت تل تین وننصهر

شه ۀ اوددا هن (ب منزاۀ له ش مننب پنیه و تاتئه دهنهدۀ

برتا حمنیت تل فرتینهدهنا تکمامژیهک یهن فرهنگهی سهیمنا

خدمن

تکمامژیک تل تاتفنون ) همرت بههر واا متننسهب

سرلمین بهر برد ،تمن بنید دا نظر دتشت ک همرت بن بهر واا

تل تپ منهماهنا میننی ک تل شرق به غهرب تمتهدتد دتانهد،

تل تین وننصر طهی ی ،برخماد تدتف ی نیز برتا حفظ وا یت

حنئز تهمیت تست و ترجمۀ وینی فضنیی و طرح وملیهنتی

ممجمد ،ارواا تست (.)Ahren, 2002

همن چناچمب نظرا پووهش تست .بن تمج ب ینفت ههنا

واهه یت مننسههب تیههن

پووهش حنار میتمت گفت ک دا خصمص تاتای سههز،

لیرسنختهن تل اظن حضما و تملی ا هنا سهز و بهنل،

تنهههن تفههزتیش مسههنحت فضههنهنا سهههز دا دسههتما کههنا

میتمت امن حفظ واه یت ممجهمد ،تل آ ههن بههر واا

برننم ایزت قرتا دتاد و سنیر خصمصین

سنختناا تاتای

کرد .بن تمج ب شرتیط مذکما ،بهرتا بههر واا تل تاتاهی

سهههز و بههنل تهههرت دا مقیههندهههنا خههرد و کههال دا

سهز ،مننطق شمنای و شمنلغربی ( 15 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1و )22

برننم ایزاهن نندید گرفت شهد تسهت .همچنهین ،فقهدت

و برتا بهر واا تل تاتاهی بهنل ،منهنطق شهمنای ،غهرب و

همنهنگی مدیریت و تمس ۀ تاتای دا مقیندهنا مختلهف

دا تهههرت نیههز دا صههما

جنههمبغربههی ( 18 ،22 ،21 ،5 ،4 ،2 ،1و  )19واهه یت

و ب صما

مننسب ترا دتاند .دا تین مین تملی تاتای سهز و بهنل دا

میخماد .بنید تمج دتشت ک گذشهت تل مسهئلۀ مسهنحت

مننطق شمنل بهتر تل شمنلغربی تست و بهرتا بههر واا تل

فضنهنا سهز آنچ حهنئز تهمیهت تسهت بهتهرین واه یت

آ هن دا غرب و شمنلغربی ،شرتیط تملیه آ ههن بنیسهتی

ترکیب و تملی فضهنهنا سههز و بهنل شههرا بهرتا تاتئهۀ
خدمن

تاتقن ینبد.

تلفیقی تاتای سههز و بهنل بهن هه  ،به چشه

مظیطلیستی ب شهر (ب خصمص برتا تههرت به

سهب وا یت مظیط لیستی آامد و تنقطهنع دا فرتینهدهنا
 .5بحث و نتیجهگیری

تکمامژی ی آ ) تست .همچنین ،ی ی تل نشنن هنا سهالمت

بههن اشههد شهههرهن و تفههزتیش جم یههت آ هههن ،تهمیههت

تکمامژیههک پیمسههتگی بههین فضههنهنا طهی ههی دا سههیمنا

لیستگن هنا طهی ی بنقیمنند دا شهرهن نیز تفزتیش میینبد.

سرلمین تست ک تل فرتیندهنا تکمامژی ی ک تاتئه دهنهدۀ

حضما وننصر طهی ی دا شهرهن سههب وراهۀ خهدمن

و

کنالهنا پنیۀ طهی ی و تالشهنا حمنیتی ب شهر مهیشهمد
ک دا صما

خدمن

مظیطلیستی ب شهرند ،حمنیت میکند .بهن تمجه

بن تفزتیش لیند ت دتد ا ههنا سههز و بهنل ،همهرت کهنهش

تنقطنع ین تاتهنط غلط شهر بهن طهی هت ،تیهن

تندتلۀ ا هن و دا برخی مننطق کنهش مسنحت ا ههن ،به

خدمن  ،کنالهن ،فرصت هن ین تالشهن دا تختینا شهر قهرتا

دا تکرهر منهنطق بهن خردشهد

نمیگیرند و م ضال

مختلفی برتا مظیطلیست شههر به

وجمد می آینهد .دا تیهن پهووهش خصمصهین

سهنختناا

نظر میاسد اوند تغییهرت

پهن هنا طهی ی ،کنهش تاتهنط نسهی و پیمستگی بین ا هن
همرت بمد تست.
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بنید بن تستفند تل تصهالح سهنختنا سهیمنا سهرلمین و

اوددا هههن .تپ ه هههن جههزو مننسههبتههرین م ههن هههن بههرتا

سهنختنا و ومل هرد

تیجهند

نگنهی اتههردا مهتنهی بهر تاتهنطهن
سرلمین شههرا تخهتالال

شههر ات حهل کهرد .تاتهنطهن

سنختنا و ومل رد سرلمین دا برننم ایهزا شههرا همهن

جنگلکناا شهرا ب شمنا مهیآینهد و دا صهما
جنگل شهرا اوا آ هن ،میتمتنند منشأ خدمن

بیشمناا

برتا مظیطلیست شهرا بنشند.

مهننی ات مطرح میکنند ک دا تکمامژا مقیند سرلمین نیهز

 .5تسههتفند تل سینسههتهههنا مختلههف مشههناکتی منننههد

مطرح تست ،لیرت تین لیرسنختهن م هن م ینهی دتانهد و

مشناکت حقمق بهر بردتاا ین تنهمتع دیگهر حمنیهتههنا

تصالح سنختناا آ هن منمط به ترکیهب و تملیه فضهنیی
آنن تست.
تقدتمن

18

شهردتاا مننند وتگذتاا بخشی تل حقمق بهرتا تطمینهن
تل حفظ بنغن

لیر برتا تجرتییکرد اتههردهنا مطهرحشهد

میتمتند مماد تمج قرتا گیرد:

و تاتای سهز و بنل وسی .

 .6تسههتقرتا یههک نظههن پههنیش و کنتههرل تل سههما
برننمه ایههزت  ،مههدیرت و مسههئمال بههرتا پههنیش تغییههرت

 .1حفنظت تل ا هنا بزاگ خصمصنً دا منهنطقی که
تاتای سهز و بنل داشت دتن تست (منهنطق 21 ،19 ،18 ،9

سنختناا سیمنا سرلمین و نظنا
شننسنیی ا فهن و نناسنیی تقدتمن

و پنیش مظهیط بهرتا
تصالحی.

و  22برتا تاتای بنل و منهنطق 18 ،16 ،15 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
و  19برتا تاتای سهز) ب دایل تهمیهت ا ه ههنا بهزاگ
سهز و بنل دا تاتئۀ خدمن

یادداشتها

تکمامژیک.

 .2تستفند تل حنشیۀ پیند اوهن ،بزاگرت هن و تاتای بهنل
سنختمن ههنا دواتهی بهرتا تمسه

و تفهزتیش پیمسهتگی

فضنهنا سهز ،خصمصنً دا مننطقی ک فضهنا کهنفی بهرتا
تمس ۀ تاتای سههز ندتانهد (منننهد منهنطق وتقه دا مرکهز
تهرت ).
 .3مظنسه و تومنل ظرفیت برد برتا بهر واا پنیدتا تل
تاتای سهز و بنل و جلمگیرا تل تخریهب آ ههن ،خصمصهنً
برتا مننطقی ک بن تفزتیش فشنا جم یت ممتج تند.
 .4تستفند تل تپ ههن بهرتا جنگهل کهناا بهن تمجه به

1. Green infrastructure
2. Life support system
3. Regulating services
4. Supporting services
5. Provisioning services
6. Cultural services
7. Patch-Corridor-Matrix Model
8. Ecological Connectivity Index
9. Morphological Spatial Pattern Analysis
10. Viability
11. AWOP: Aggregate With-Outliers Principles
12. Fragmentation
13. Connectivity
14. CAP: Class Area Proportion
15. MPS: Mean Patch Size
16. PD: Patch Density
17. MNND: Mean Nearest Neighbor Distance
18. Partial Transfer of the Rights

تالشهنا ومل ردا و نقش تسترتتویک آ هن دا خصمص
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شرکت پردتلش و برننم ایزا شهرا .1377 .چ یدۀ طرح جنم تهرت .
کمخنیی ،ط ،.مرنما. ،ا« .1392 .طرتحی مظیطی لیرسنخت هنا تکمامژیک منظهر شههرا بهن تسهتفند تل تصهل پیمسهتگی بهن
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 سهنل، مظهیطشننسهی،»)  شهردتاا تهرت2  منطقۀ:) ب منظما تاتقنا کیفیت لندگی شهرا (مطنا ۀ مماداAWOP(

تنش نبن

.572 -559  صص،3  شمناۀ، چهل
تدتاۀ کهل حفنظهت

 تنتشهنات، چهنپ تول، بر مظهیطلیسهت شههر تههرت

 براسی و شننخت تثرت تمس.1373 . ، مخدو
. مظیطلیست تستن تهرت

.)SoE(  گزتاش وا یت مظیطلیست شهر تهرت.1390 .م نونت پووهشی و فننواا دتنشگن شهید بهشتی
.)مظیطلیست
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