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 چکیده

، جذب ذرات معلق، تعـدیل دمـا، افـزایش    هوا آلودگی کاهش آن امتیازات جمله از و است اجتماعی هاي ساخت زیر زمره در شهري سبز فضاي

دومـین شـهر   ، میلیون نفـر  8/2جمعیت حدود با مشهد شهر . استها به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک  و کاهش اثرات طوفان رطوبت نسبی

ه است که با الگوي توسعه سـازگار  درخ دا از فضاي سبز اي گسترده، تخریب این شهربا توجه به توسعه فیزیکی  .است جمعیت ایران پس از تهرانپر

هـاي   طی سالها  و روند تغییر آنفضاهاي سبز شهر مشهد  مکانی پراکنشترکیب و  چگونگیاین پژوهش به بررسی . با محیط زیست در تضاد است

متر برداشت شده  30با توان تفکیک  OLIو  TMکه توسط سنجنده  8و  4لندست  اي ماهوارهبراي این منظور از تصاویر . پردازد می 1392و  1363

نتایج نشان داد . گردیدبراي مناطق مختلف شهر مشهد محاسبه  PLAND , AREA , ENN , PD سنجه سیماي سرزمین 4سپس  استفاده شد،بود 

ر حـال حاضـر شـبکه    د .اي سبز در این شهر رخ داده اسـت فضاه مکانیترکیب و توزیع  وسعت و نظرالعه تخریب شدیدي از در طی دوره مورد مط

جهت بهبود کیفیت محیط زیست ایـن شـهر برخـوردار     موزاییک فضاهاي سبز شهر مشهد از وسعت و پیوستگی الزم براي ارائه خدمات اکولوژیکی

   .نیست

  

  .ایران ؛فضاي سبز ؛سنجش از دور ؛نیمه خشک مناطق ؛سیماي سرزمین اکولوژي :کلیدي واژگان

  

 مقدمه

 ایش تقاضا براي اراضی شـهري با افزایش جمعیت و افز

هاي طبیعی مثـل پوشـش    طی فرایند شهري شدن، ویژگی

هاي بکر با مصالح سـاختمانی بـراي منـاطق     گیاهی و خاك

هـا   هـا و پارکینـگ   هاي تجـاري، جـاده   مسکونی، ساختمان

گونه تعادلی از نظـر سـطوح    امروزه هیچ. شوند جایگزین می

هـاي شـهري و    و مناطق باز موجود بین شـبکه  فضاي سبز

هـاي   شـود و شـبکه   الگوهاي طبیعی سرزمین مشاهده نمی

هـاي اکولوژیـک    شهري در حـال مسـلط شـدن بـر شـبکه     

 بـا  عناصـر  ها شهر درون امروزهبیان دیگر  به .]17[ دهستن

. هسـتند  کاهش حال در اي فزاینده طور به اکولوژیکی ارزش

 و الزم توزیـع  و ترکیـب  وسعت، در شهر در طبیعت حضور

 بـراي  و اسـت  سـالم  شـهر  و پایـدار  توسعه الزامات از یکاف

 بسـیار  اهمیـت  شـهري  نـواحی  در زندگی کیفیت برد پیش

 داخـل  در طبیعـی  هاي واحد عملکرد که جا آن از ]9[ .دارد

 دارد، هــا آن توزیـع  و ترکیــب بـه  بســتگی شـهري  منـاطق 

 بیـان  براي مناسبی بسیار ابزار سرزمین سیماي هاي سنجه

 در آن تغییـرات  و شـهري  سـبز  فضـاهاي  موزاییـک  الگوي

 هسـتند  بشـر  اثـر  تحت و نشینی شهر هاي فرایند با ارتباط

اي سـبز  تحلیل تغییرات زمانی و توزیع مکـانی فضـاه   .]1[

ــرا در شناســایی . اهمیــت خاصــی اســت دارايشــهري  زی

انـد، بـه    هایی که در گذشته فضاهاي سبز و بـاز بـوده   مکان

تعداد طبیعـی بـراي توسـعه    هایی که داراي اس منزله مکان

الیحـه   بر اسـاس  .]9[ کند فضاهاي سبز هستند، کمک می

قانونی حفظ و گسـترش فضـاهاي شـهري مصـوب خـرداد      

فضاي سبز عبارت است از اماکن مسکونی، تجـاري،   1359

هاي کسب و پیشه خدماتی که داراي پوشش  صنعتی، محل
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اعی و گیاهی یک یا چندساله بوده و به منظور استفاده انتفـ 

  . ]11[ باشدیا زیبا سازي به وجود آمده 

  

 ها مواد و روش

باتوجه بـه اهمیـت کـارکرد اکولوژیـک فضـاهاي سـبز       

در مناطق خشک و نیمه خشک، در مطالعـه حاضـر    ویژه به

جا، شامل فضـاهاي   فضاهاي سبز شهر مشهد به صورت یک

هـا، فضـاهاي سـبز     سبز عمومی و خصوصـی اعـم از پـارك   

 هـاي خصوصـی   ا، فضاهاي سبز منازل و باغه حاشیه خیابان

به منظور بررسی تغییـرات فضـاي    .مورد مطالعه قرار گرفت

 8اي حاصــل از مــاهواره لندســت  ســبز از تصــاویر مــاهواره

و همچنـین مـاهواره    شمسـی  1392سال  OLI 1سنجنده 

TMســنجنده  4لندســت 
بــا تــوان شمســی  1363ســال  2

 1363براي سـال   2، 3، 4متر و ترکیب باندي  30تفکیک 

 .اسـتفاده شــد  1392بــراي سـال   5،4،3و ترکیـب بانـدي   

 PLAND٤ ,AREA٣ سـنجه سـیماي سـرزمین    4سـپس  

,ENN5,و PD 6 آخـر،  در . براي شهر مشهد محاسبه گردیـد

 Arc GISهـا در محـیط نـرم افـزار      یک از سنجه مقدار هر

  .براي مناطق مختلف این شهر برآورد شد

  

  معرفی منطقه مورد مطالعه

بـا مسـاحتی    رضـوي  خراسـان  استان مرکز شهر مشهد

 8/2 متر مربـع داراي جمعیتـی بـالغ بــر   کیلـو  204حـدود  

 تهـران  از پـس  ایران پرجمعیت شهر دومین نفر، و میلیون

 دقیقـه  15 و درجـه  59 جغرافیایی طول این شهر در .است

 و درجـه  35 جغرافیـایی  عـرض  و دقیقه 36 و درجه 60 تا

این شهر . است واقع شده دقیقه 8 و هدرج 37 تا دقیقه 43

 یـک  اسـت و بارنـدگی آن حـدود   داراي اقلیم نیمه خشک 

 بـاران  کـم  مناطق جزء و بوده جهانی بارش متوسط چهارم

  .]7[ گردد می محسوب جهان

 
 

  

                                                           
1- Operational Land Imager 
2- Thematic mapper 
3- Patch area 
4- Percentage of landscape 
5- Euclidean Nearest Neighbor Distance 
6- Patch density 

   ارزیابی در سرزمین سیماي هاي سنجه از استفاده

 سـاختاري  عناصـر  مکـانی  توزیع و ترکیب کمی بررسی

) متریـک ( هـاي  سنجه از استفاده طریق از نسرزمی سیماي

 PLAND سـنجه  .]14[ است پذیر امکان سرزمین سیماي

 مجمـوع  با است برابر سنجه این): سرزمین سیماي درصد( 

 نـوع  یـک  به مربوط هاي لکه همه) مربع متر( هاي مساحت

) مربـع  متـر ( سـرزمین  سیماي مساحت کل بر تقسیم لکه،

 AREAسـنجه  ). رصـد د بـه  تبـدیل  بـراي ( 100 در ضرب

 سـیماي  موزاییـک  شـامل  لکه یک مساحت): لکه مساحت(

 یـا  تـرین  مهـم  تنهـایی  بـه  اسـت  ممکن که است سرزمین

 سنجه. باشد سرزمین سیماي در اطالعات بخش مفیدترین

ENN )سـنجه  ایـن ): همسایه ترین نزدیک اقلیدسی فاصله 

 از همسـایه  لکـه  تـرین  نزدیـک  با) متر(  فاصله با است برابر

 با است برابر سنجه این): لکه تراکم( PD سنجه .نوع همان

ـ  تقسـیم  لکـه،  نـوع  یـک  بـه  مربـوط  هـاي  لکه کل تعداد  رب

 100 و 10000 در ضـرب  سـرزمین  سـیماي  کل مساحت

  .]6[ هکتار 100 به تبدیل براي(

  

  هاي تحقیق یافته

مناطق  هاي منتخب سیماي سرزمین وضعیت سنجه

  1363در سال  مختلف شهر مشهد

بـراي پوشـش   PLAND  عد از تجزیـه تحلیـل سـنجه   ب

 2منطقـه   1363مشخص شد در سال  ،گیاهی شهر مشهد

فضاي  مساحت باالترین نسبت ازدرصد  95/75این شهر با 

در ایـن سـال    ،بـه عبـارت دیگـر   . سبز برخوردار بوده است

درصد از مساحت این منطقه را فضاي سبز تشکیل  95/75

 تـرین  کـم ي درصـد دارا  64/36بـا   13داده است؛ و منطقه 

باالترین متوسـط انـدازه لکـه    . نسبت فضاي سبز بوده است

)AREA (  ــال ــبز در س ــاي س ــا  1363فض ــار  61/0ب هکت

بـا   5آن منطقـه   از، بعد برآورد شد 2مساحت براي منطقه 

فضاي سـبز   اندازه لکه ي بیشترین متوسطاهکتار دار 60/0

کتـار داراي  ه 29/0بـا   13در این سال منطقـه   .بوده است

 .فضاي سبز در شهر مشهد بـود  متوسط اندازه لکه ترین کم

نشـان   1363در سـال   ENNنتایج تجزیه و تحلیل سـنجه  

کـم بـوده    نسـبتاً دهد فاصله بین فضاهاي سـبز مجـاور    می

هاي سـبز   توان گفت اتصال و پیوستگی بین لکه است و می

ل در این سا .خوبی داشته است نسبتاً یتوضعدر این سال 



 3 و همکاران  مریم حاتمی                     ...                                         تحلیل ترکیب و پراکنش فضاهاي سبز شهري در مناطق نیمه خشک

متر فاصـله بـین    77/63منطقه یک شهر مشهد با متوسط 

هــاي ســبز مجــاور داراي بیشــترین فاصــله اقلیدســی  هلکــ

از . استمجاور بوده ترین همسایه بین فضاهاي سبز  نزدیک

 ینتـر  کـم متر فاصـله داراي   41/61با  13منطقه  ،این نظر

وضـعیت سـنجه    .بود مجاور هاي سبز میزان فاصله بین لکه

PD  نشــان  1363گیــاهی شــهر مشــهد در ســال پوشــش

لکه فضـاي سـبز از    29/131این شهر با  1دهد منطقه  می

بیشترین تعداد لکه بـین منـاطق مختلـف برخـوردار بـوده      

لکـه   14/126همچنین منطقه دوازده این شـهر بـا   . است 

ین تعداد لکـه فضـاي سـبز در ایـن     تر کمفضاي سبز داراي 

   .ال بودس

  

ب سیماي سرزمین مناطق هاي منتخ وضعیت سنجه

  1392مختلف شهر مشهد در سال 

بـراي منـاطق     PLANDنتایج تجزیه و تحلیـل سـنجه  

 5منطقه  که نشان داد، 1392مختلف شهر مشهد در سال 

درصد فراوانی نسبی  24/43با  7درصد و منطقه  49/44با 

 به ترتیب داراي بیشترین نسبت فضاي سبز در ،فضاي سبز

همچنـین منـاطق    .هر مشهد هستندبین مناطق مختلف ش

 ینتر کمدرصد داراي  26/19و  4/15به ترتیب با  10و  13

نتـایج تجزیـه    .باشـند  فضاي سبز در ایـن شـهر مـی    نسبت

 در در مناطق مختلـف شـهر مشـهد    AREAتحلیل سنجه 

بـا متوسـط    به ترتیـب  4و 5نشان داد، منطقه  1392 سال

ــه  ــدازه لک ــار 445/0و  471/0ان ز، داراي فضــاي ســب هکت

در بین منـاطق مختلـف    مساحت لکه فضاي سبزبیشترین 

 بـه ترتیـب بـا    10و  13منـاطق  و همچنـین   شهر مشـهد 

ــه    ــدازه لک ــط ان ــمداراي  199/0و  155/0متوس ــر ک  ینت

بین مناطق مختلـف شـهر مشـهد     فضاي سبز لکه مساحت

بـراي منـاطق    ENN سـنجه  تحلیـل و بعد از تجزیه  .بودند

مشـخص شـد، منطقـه     1392ل در سا مختلف شهر مشهد

 ینتـر  کممتر، داراي  4/46با  3متر و منطقه  59/44با  12

 13منـاطق  همچنین  هاي فضاي سبز مجاور فاصله بین لکه

متـر، داراي بیشـترین    28/52و  13/55بـه ترتیـب بـا     1و 

نتـایج   .بودنـد فضاي سبز موجود  هاي بین لکهمیزان فاصله 

نشـان  ر ایـن سـال   د PD حاصل از تجزیه و تحلیل سـنجه 

 9و منطقـه  عدد لکه فضاي سبز  45/116با  3 داد، منطقه

لکه داراي بیشترین تعـداد لکـه فضـاي سـبز بـین       115با 

با  10مناطق مختلف شهر مشهد هستند؛ همچنین منطقه 

لکـه فضـاي سـبز داراي     61/102با  13و منطقه  76/101

   .باشند تعداد لکه فضاي سبز می ینتر کم

  

  ها فتهبحث روي یا

تحلیل زمانی وضعیت ترکیب و توزیع فضایی پوشش 

  گیاهی شهر مشهد

هـاي سـیماي    با مقایسه زمـانی کمیـت نسـبی سـنجه    

، اطالعـات کلـی در   1392و  1363هـاي   در سالسرزمین 

مورد تغییرات ترکیب و توزیع فضایی فضـاهاي سـبز شـهر    

  . )1جدول(آمد مشهد به دست 

  

 1392و  1363هاي سیماي سرزمین بین دو تاریخ  نجهمقایسه تغییر میزان س -1 جدول

 پوشش گیاهی

Metric  

 

PD )تعداد لکه (  ENN  )متر(  AREA )هکتار(  PLAND )درصد(    

Min  Max  Min  Max  Min  Max  Min  Max سال 

         
14/126  

76/101  

29/131  

45/116  

41/61  

59/44  

77/63  

13/55  

29/0  

15/0  

61/0  

47/0  

64/34  

4/15  

95/75  

49/44  

1363  

1392  

  

شـود در سـال    مشـاهده مـی   1طور که در جدول  همان

درصـد   PLAND ،95/75 بیشترین مقـدار سـنجه  ، 1363

درصد کاهش پیـدا   49/44به  1392که در سال بوده است 

مساحت لکـه   ینتر بزرگ ،جدول فوق بر اساس .کرده است

بـه   1363هکتـار در سـال    61/0از ) AREA(فضاي سـبز  

ایـن امـر    .تکـاهش پیـدا کـرده اسـ     1392سال  در 47/0

هـاي فضـاي سـبز شـهر      بیانگر این است که مسـاحت لکـه  

بررسـی   .ها کاهش پیدا کرده اسـت  مشهد در طی این سال
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هـاي سـبز    که بیانگر فاصله میان لکه ENNسنجه  یتوضع

فاصله بـین فضـاهاي    1392مجاور است نشان داد در سال 

 ،هش پیدا کـرده اسـت  کا 1363سبز مجاور نسبت به سال 

متـر در   77/63به طوري که بیشترین میزان این سـنجه از  

 بـا  .رسیده است 1392متر در سال  13/55به  1363سال 

 دهـد کـه   نشان میها  این سال در PDمقایسه مقدار سنجه 

تعداد لکـه فضـاي سـبز در منـاطق مختلـف شـهر مشـهد        

ن به طوري که بیشترین میـزان ایـ   ،کاهش پیدا کرده است

ــه  1363لکــه فضــاي ســبز در ســال  29/131ســنجه از  ب

طور که در  همان .رسیده است 1392لکه در سال  45/116

شـود نسـبت مسـاحت فضـاي سـبز       مشاهده مـی  2جدول 

تـا   1363هـاي   مناطق مختلف شهر مشـهد در طـی سـال   

 بیشـتر در . اسـت  پیدا کـرده به مقدار زیادي کاهش  1392

اسـت، در ایـن    فتـه یامناطق فضاي سبز به نصـف کـاهش   

میان بیشترین کاهش در نسبت مسـاحت فضـاي سـبز بـه     

   .است 13و  12، 10متعلق به مناطق  ترتیب

  

 )درصد: واحد سنجه(، 1392و  1363هاي  در مناطق مختلف شهر مشهد در سال PLANDمقایسه وضعیت سنجه  -2 جدول

 منطقه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

             
 سال

64/36 49/59 11/67 06/53 24/65 29/52 46/69 97/69 55/75 91/72 95/75 95/75 95/48 1363 

40/15 24/26 40/32 26/19 48/36 07/27 24/43 86/40 49/44 12/43 06/40 06/40 28/22 1392 

  

در مناطق مختلف شهر  AREAمقایسه وضعیت سنجه 

نشـان داد در تمـامی    1392و  1363هـاي   سـال  درمشهد 

هاي فضاي سبز کـاهش پیـدا    لکه اندازهمناطق شهر مشهد 

 يهـا  لکـه هـاي بـزرگ فضـاي سـبز بـه       کرده است و لکـه 

 3طـور کـه در جـدول     همـان  .انـد  یل شدهتبد يتر کوچک

  به ترتیب شود بیشترین کاهش در اندازه لکه  مشاهده می

  

  

که در سال  طوري رخ داده است؛ به 13و  10در مناطق 

هکتار  47/0متوسط اندازه لکه  10براي منطقه  1363

هکتار کاهش  19/0این مقدار به  1392ولی در سال  ،بوده

در سال  13همچنین این مقدار براي منطقه . است یافته

به  1392هکتار بوده که در سال  29/0برابر با  1363

  .هکتار کاهش یافته است 15/0

  )هکتار: واحد سنجه(، 1392و  1363هاي  مشهد در سال در مناطق مختلف شهر AREAمقایسه وضعیت سنجه  -3 جدول

 منطقه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

             
 سال

29/0 47/0 54/0 42/0 52/0 41/0 55/0 56/0 60/0 58/0 60/0 61/0 38/0 1363 

15/0 26/0 33/0 19/0 36/0 26/0 44/0 42/0 47/0 44/0 37/0 41/0 22/0 1392 

  

و  1363هاي  طی سال ENNعیت سنجه وضبررسی 

در تمامی مناطق شهر مشهد مقدار این نشان داد  1392

فاصله بین  ،به عبارت دیگر .سنجه کاهش یافته است

 1363نسبت به سال  1392فضاهاي سبز مجاور در سال 

است که  امر بیانگر این مسئلهاین  .کاهش یافته است

 نظروضعیت فضاهاي سبز شهر مشهد در مناطق مختلف از 

در این ). 4جدول( اتصال و پیوستگی بهبود یافته است

کاهش در فاصله میان فضاهاي سبز مجاور  ینتر کممیان 

  .این شهر است 13ها متعلق به منطقه  سال این  در

  

  )متر: واحد سنجه(، 1392و  1363هاي  ر سالدر مناطق مختلف شهر مشهد د ENNمقایسه وضعیت سنجه  -4 جدول

 منطقه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

             
 سال

41/61 1/63 57/62 63/63 7/63 36/63 92/62 65/63 45/63 36/63 41/63 31/63 77/63 1363 

13/55 59/44 74/47 27/49 46/48 13/51 61/46 42/48 71/48 77/46 4/46 31/48 28/52 1392 
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تعداد لکـه فضـاي سـبز در منـاطق     ، 5جدول  براساس

کـاهش   1392تـا   1363هـاي   سال درمختلف شهر مشهد 

توجه به کاهش نسبت مساحت فضـاي سـبز   ا ب .یافته است

در تمامی مناطق شهر مشـهد و همچنـین کوچـک شـدن     

نسـبت   مقدار این سـنجه که علت این  هاي فضاي سبز، لکه

ي مورد بررسـی کمتـر کـاهش    ها ها در سال به سایر سنجه

هـاي   هاي سبز بزرگ به لکه تواند تجزیه لکه می یافته است،

  .باشد تر کوچکسبز 

  

  )تعداد لکه: واحد سنجه( ، 1392و  1363هاي  در مناطق مختلف شهر مشهد در سال PDمقایسه وضعیت سنجه  -5 جدول

 منطقه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

             
 سال

41/127 14/126 66/126 84/127 95/126 77/130 2/127 36/127 66/126 1/127 91/126 22/127 29/131 1363 

61/102 84/107 14/105 76/101 115 72/114 74/111 88/108 02/104 48/108 45/116 67/105 73/110 1392 

  

  جمعیت و وسعت مناطق مختلف شهر مشهد

اي  فزاینـده  چند دهـه اخیـر رشـد    درشهر مشهد   کالن

داشته است و بدون در نظر گرفتن نیاز شهروندان به فضاي 

وسـعت و   6جـدول   .سبز، گسـترش شـتابانی یافتـه اسـت    

را بـر اسـاس آخـرین    جمعیت مناطق مختلف شهر مشـهد  

  .]8[ دهد نشان می 1390فوس و مسکن سال سرشماري ن

  

  )1392گزارش شهرداري مشهد، (1390سرشماري نفوس و مسکن سال وسعت و جمعیت مناطق مختلف شهر مشهد بر اساس آخرین  -6 جدول

 منطقه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21,456 60,373 192,355 265,205 300,539 94,227 229,940 230,289 168,154 246,296 387,862 434,729 176,039 
جمعیت 

 )نفر(

6/351 5/2100 6/1664 3/2344 8/4997 4/1900 68/5738 3/1709 85/1597 72/1425 96/3465 63/3670 75/1506 
مساحت 

 )هکتار(

  

شود منطقه دو شهر  می دیده 6طور که در جدول  همان

و  استمشهد داراي بیشترین جمعیت در بین سایر مناطق 

این در حالی است  .از لحاظ وسعت در مرتبه سوم قرار دارد

اي سـبز بـین   نسـبت مسـاحت فضـ    نظـر که این منطقه از 

ــرار دارد جایگــاهدر منــاطق مختلــف ایــن شــهر    پــنجم ق

این امر بیـانگر توزیـع نامناسـب فضـاهاي سـبز       ).2جدول(

بـراي   مسئلهاین . شهري در مناطق مختلف این شهر است

   .شود دیده میاین شهر نیز  9و  3مناطق 

  

  گیري بندي و نتیجه جمع

هاي بزرگ دنیا مطالعات زیادي در غالـب   در شهر یراًاخ

 بیشـتر در . اسـت  شـده هاي جامع فضاي سـبز انجـام    حطر 

مطالعات مذکور بر حفاظت از فضاهاي سبز با وسـعت زیـاد   

تـر یـا    قطعات کوچـک  یلهبه وسو اتصال این قطعات بزرگ 

نتایج حاصل از ایـن مطالعـه    .]9[ اند داشتهها تاکید  کریدور

نشان داد طی دوره زمانی مورد مطالعه فضاهاي سبز شـهر  

بـا وجـود   . ار روند تخریـب شـدیدي بـوده اسـت    مشهد دچ

هاي فضاي سبز مجاور و کاهش کـم   کاهش فاصله بین لکه

هـاي   ، انـدازه لکـه  1392در تعداد لکه فضاي سبز در سـال  

درصـد   .اسـت فضاي سبز در این سال بسیار کاهش یافتـه  

مساحت فضاي سبز در هـر منطقـه نیـز کـاهش شـدیدي      

مناطق فضـاي سـبز بـه     بیشترکه در  طوري به ،داشته است

نصف کاهش یافته و در تمامی مناطق شـهر مشـهد انـدازه    

 عبـارتی  بـه . هاي فضاي سبز کـاهش پیـدا کـرده اسـت     لکه

ي تبـدیل  تـر  کوچـک ي ها لکههاي بزرگ فضاي سبز به  لکه

 .]10[ که این نتیجه بـا نتـایج رفیعـی و همکـاران    اند،  شده

اراضـی   تواند بـه دلیـل تبـدیل    این مسئله می. استهمسو 

کشاورزي که در بعضی از مناطق این شهر وجود داشته بـه  

اراضی مسکونی و همچنین پدیده خرد دانگی فضاهاي سبز 

این  .باشد در اثر ساخت و ساز و تغییر کاربري اراضی بزرگ

با توجه به قرار گـرفتن شـهر مشـهد در     در حالی است که

اقلیم نیمـه خشـک، ضـرورت حفـظ وسـعت و پیوسـتگی       

از طـرف   .باشـد  سبز در این شـهر دو چنـدان مـی    فضاهاي

دیگر عدم تناسب میان مساحت مناطق مختلف، جمعیت و 
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نســبت مســاحت فضــاي ســبز هــر منطقــه بیــانگر توزیــع 

در بـین منـاطق   . نامناسب فضاهاي سبز شهر مشهد اسـت 

نسبت مساحت فضاي سبز  ینتر کم 13منطقه  مشهد شهر

پیوسـتگی   .اسـت ا دار و اندازه لکه را نسبت به سایر مناطق

فضاي سبز نیز در این منطقه از سایر مناطق کمتر اسـت و  

از لحاظ تعداد لکه فضاي سبز در رتبـه قبـل از آخـر قـرار     

وسعت و مساحت این منطقه نسبت به سـایر   هرچنددارد، 

به دلیل قرار گرفتن حرم مطهر رضـوي   ،مناطق کمتر است

ت سـاکن در  در این منطقه همه روزه چندین برابـر جمعیـ  

لزوم توجـه   مسئلهاین  .کنند منطقه، در آن حضور پیدا می

در  را بیشتر به ایجاد فضاي سبز با وسعت و ترکیب مناسب

بافت متراکم  به بنابراین با توجه .کند این منطقه روشن می

و نبود امکان ایجـاد فضـاهاي سـبز در توزیـع و      13منطقه 

منطقـه توصـیه    هاي سبز در ایـن  ترکیب مناسب، ایجاد بام

 سبز فضاهاي ازگردد  می پیشنهاد نتایج به توجه با .شود می

 یلهبه وسـ  بزرگ قطعات این و حفاظت گردد زیاد وسعت با

 در پیوستگی ایجاد منظور به ها کریدور یا تر کوچک قطعات

همچنـین  . متصـل شـوند  به یکـدیگر ّ  شهر طبیعی ماتریس

 بـا  سـبز  هـاي  لکـه  که شهر از مناطقی در شود پیشنهاد می

 داراي و) هسـتند  دانگـی د خـر  دچـار ( دارنـد  کم مساحت

 ، فضـاهاي هستند جدید سبز فضاهاي ایجاد براي توانمندي

  ). 13و  12، 10از جمله مناطق ( بزرگ ایجاد شود سبز
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Abstract 

Urban green spaces as social infrastructures, reduce air pollution, absorb aerosols, adjust 
temperature, increase relative humidity and mitigate the storms effects, especially in arid and semi-
arid areas. Mashhad, with a population of 2,807,464, is the second populous city in Iran. Because of 
physical development in this city, a vast green space destruction has occurred, which is the opposite 
of sustainable development model. This study examines the composition and spatial distribution of 
green spaces and its changes in Mashhad between 1984 and 2013. For this purpose, satellite images 
of Landsat TM (Landsat 4) and OLI sensors (landsat8) were used. Then, four landscape metrics 
such as PLAND, AREA, ENN and PD were calculated for different zone of Mashhad. Results 
showed that during the time period severe destruction were occurred in size and spatial composition 
and configuration of urban green space in the city. For the meantime, the current urban green space 
mosaic network has not appropriate extent and unity to provide necessary ecological services to 
support and improve environmental quality of the city. 
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