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ارزیابی روند تغییرات پوشش فضای سبز شهری
با استفاده از سنجههای سیمای سرزمین (نمونه موردی :شهر قزوین)
 سهیل قشالق پور؛ دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری ،ﭘردیﺲ ﻫنرﻫاﻯ ﺯیﺒا دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 معصومه مقبل*؛ استادیار گروه جغرافیای طﺒیعی (اقلیم شناسی) ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

چکیده
فرآیند توسعه هعیر و تغییر کاربر ها اراضع  ،باعث از بین رفتن بسیار از سطوح طبیه و جایگزین آن با پوهشها انسان
ساخت م هود .بوم هناس سیما سرزمین و متریکها آن از جمل روشها ارزیاب تغییرات کاربر اراض ب ویژه فضاها سبز
در محیطها هیر محسوب م هوند .در پژوهش حاضر نیز با هدف ارزیاب روند تغییرات پوهش فضا سبز در بازه زمان -3102
 ،3102از دادهها سعنشش از دور (لندسعت  )8با پوهعش ابر کمتر از ده دردد ،برا تهیین کاربر اراض و روند تغییرات آن در 7
سال گذهت استفاده هد .نقش ها کاربر اراض  ،در برنام  ENVI 5.3در قالب س کالس فضاها سبز ،اراض انسان ساخت (هامل
تمام کاربر ها انسعان ساخت ب جز فضاها سبز و پوهشها گیاه ) و اراض بایر تولید هد و برا طبق بند این نقش ها از
روش حداکثر احتمال اسعتفاده گردید .در ادام  ،از سعنش ها سعیما سعرزمین هامل سنش مساحت لک ها ) ،(CAمتوسط اندازه
لک ها ) ،)MPSتراکم لک ها ) (PDو متوسععط فادععل همسععایگ ) )MMNNDبرا تهیین حضععور ،پایدار  ،توزیع و ب طور کل نحوه
تغییر اراضع سعبز در هعیر قزوین (هعامل  2منطق ) درط دوره مطالهات استفاده هد .نتایج این تحقیق نشان داد ک در ط دوره
مطالهات  ،بیشعترین تغییر فضعا سعبز در منطق  0قزوین (جنوب هعیر) و کمترین آن در منطق  2این هیر (همال هیر) رخ داده
است .عالوه -براین ،براساس سنش ها سیما سرزمین مشخص هد ک مساحت لک ها سبز و تراکم آنیا ب ترتیب ب میزان 72/70
هکتار و  1/8178در هر  011هکتار کاهش یافت و از طرف متوسعط اندازه و فادعل همسایگ این اراض ب میزان  1/0100هکتار و
 8/3880متر افزایش داهععت اسععت .این نتایج نشععان از تبدیل لک ها ریزدان ب درهععتدان تر و افزایش پایدار آنیا با وجود کاهش
میزان حضور پذیر این اراض است .بنابراین ،برا کاهش اثرات توسه هیر  ،بیبود کیفیت زندگ هیروندان و حفظ زیرساختها
سبز ،برنام ریز و مدیریت این اراض ب دورت متهادل و گسترش آنیا با ایشاد فضاها سبز بیشتر در هیر قزوین ضرور است.
واژگان کلیدی :بوم هناس سیما سرزمین ،پایدار زیست محیط  ،زیرساختها سبز هیر  ،هیر قزوین.
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 .1مقدمه
باز فضاها سبز ب عنوان یک از عوامل موثر بر محیط
زیسععت طبیه زمین محسععوب م هععود ک م تواند در
تهدیل دما و کنترل رطوبت ،جذب انرژ و بازتاب آن در
تلطیف هوا و کنترل آلودگ ها آن نقش تهیین کنندها
ایفا کند .با این وجود ،رهعععد ب روی هعععیرها و افزایش
جمهیعت نیعاز ب تغییر کاربر اراضععع در این مناطق را
افزایش داده ب گون ا ک در مسعیر این توسعه بسیار
از پوهععشها طبیه سععطز زمین از بین رفت و توسععط
پوهشها یا کاربر ها انسان جایگزین هده اند .با توج
ب این روند رو ب رهد هیرنشین  ،پیش بین م هود ک
تا سال  %00 ،3181از جمهیت جیان ( 8میلیارد نفر) در
مناطق هععیر زندگ کنند [ .]02این افزایش در میزان
هععیرنشععین در حال ک با مزایا اقت ععاد و اجتماع
همراه است ،باعث از بین رفتن تنوع زیست و زیستگاهها
حیات وحش ،کاهش پوهش گیاه و جایگزین سطوح و
م الز م نوع و انسان ساخت م هود [ .]28 ،23عالوه
بر این ،روند هیرنشین موجود ،آلودگ ها را افزایش داده
و بر سعالمت و رفاه انسان تثثیر منف ب همراه دارد [،88
 .]08درنتیشع بععا توجع بع اثرات نععامطلوب گسعععترش
هععیرنشععین بر محیط زیسععت و ب منظور جبران عوارض
ناهعع از کاهش پوهععشها طبیه و گیاه در نواح
هعیر  ،امروزه اسعتفاده از زیرسعاختها سبز 0و توسه
فضععا سععبز هععیر ب عنوان موضععوع در حوزهها
برنام ریز هعیر  ،مدیریت اکوسعیستم و تغییرات آب و
هوای  ،طراح و زیباسعاز هعیر مطرح هعده است ک
م تواند بسععیار از مهضععالت زیسععت محیط ناهعع از
توسعه هعیر و از بین رفتن پوهشها گیاه در گذر
زمان را کاهش دهد [.]82 ،88 ،2
ادطالح زیرساختها سبز ب هبک برنام ریز هده
مناطق طبیه و نیم طبیه با سععایر ویژگ ها طراح

مرتع و آبخیزدار  ،مشل منابع طبیه ایران ،دوره  ،78هماره  ،2پاییز 0811

و مدیریت زیسععت محیط با طیف گسععتردها از خدمات
اکوسعیسعتم در مناطق هیر اطالق م گردد [.]02 ،81
این زیرسعاختها م توانند مشععکالت ناه از هیرنشین
سریع را بیبود بخشیده ،موجب احیا زیستگاه ،ترویج تنوع
زیسععت  ،کاهش آلودگ ها ،افزایش سععالمت و رفاه در بین
هععیروندان و افزایش تابآور در برابر تغییر اقلیم هععوند
[ .]38 ،22 ،80این در حال اسععت ک در مس عیر توسععه
هععیر ،ب دلیل مزایا اقت ععاد باالتر سععایر کاربر ها،
زیرساختها سبز با وجود منافع زیاد و متنوع در اولویت
توج قرار نم گیرند [ .]01 ،0همین دلیل است ک تغییر
کاربر اراضع و تبدیل آنیا ب زیرساختها م نوع و
از بین رفتن آنیا ب یک مهضععل اساس در مناطق هیر
تبعدیعل هعععده ،ب طور ک برنام ریزان را برا مدیریت
مسائل مربوط ب سیستمها هیر با چالشها فراوان
مواج کرده اسعت .با تداوم این هرایط در ده ها اخیر و
افزایش مشععکالت و مهضععالت زیسععت محیط در مناطق
هیر  ،توج ب نقش بوم هناخت و عملکرد اکوسیستمها
در پعایدار فضعععاها سعععبز ب عنوان بخش اسعععاسععع
زیرساختها سبز ک بر رفاه انسان تاثیر دارد []88 ،87
افزایش یافت است [.]38
3
بومهعناس سیما سرزمین ک توسط ترول در سال
 0222بیان هععد [ ]80 ،32 ،08یک روش بین رهععت ا
است ک ب سرعت در حال توسه بوده و سیما مناظر و
مؤلف ها آنیا را مد نظر قرار م دهد [.]01 ،80 ،30 ،00
این روش ،عمعدتعا بع تشزیع و تحلیعل سعععاختار مناظر
بخ عوص پیامدها مکان فرآیندها زیست محیط در
این مناظر و تغییرات ک در آنیا رخم دهد متمرکز است
[ .]07 ،00 ،8 ،00بومهعناسع سیما سرزمین با تمرکز
بر وسععهت مکان بیشععتر ،خود را از مطالهات بومهععناس ع
سعععنت متمعایز کرده و ب دعععراحت ب اهمیت ترکیب و
پیکربنعد فضعععای لک ها سعععکونتگاه با فرآیندها
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زیسعتمحیط اهاره م کند [ .]88 ،82بنابراین ،رویکرد
مورد بحعث در اداام مقیاسها گوناگون تنوع زیسعععت
نقش میم دارد [ .]82با وجود گسععتردگ در موضععوع و
مقیاس فضعای مطالهات زیرسعاختها سبز ،هم آنیا با
هدف برنام ریز و مدیریت پایدار زمین انشام م هوند و
برنام ریز برا آنیا کامال ب مفاهیم بومهععناس سیما
سعععرزمین مانند سعععاختار ،کارکرد و پیوسعععتگ و پویای
وابسعت اسعت [ .]28ب عبارت دیگر ،بوم هناس سیما
سرزمین ب عنوان یک سیستم عمل م کند ک راه برا
تشزی و تحلیل و مطاله سعععیما منظر از نظر سعععاختار
(نوع ،هعععکعل ،اندازه قطه زمین و ارتباطات بین لک ها)،
عملکرد (پویای جانداران و زیسعععتگاهها ،اذا و جریان آب
هوا) و تغییرات (اختالالت و تهارضععات ،تغییر اقلیم و خرد
هعععدن زیسعععتگاهها) را فراهم م کند [ .]20 ،08در این
راسعتا ،سنش ها سیما سرزمین ابزارها مفید جیت
انعدازه گیر  ،کم سعععاز و بیعان وجیع ها مختلف از
الگو سععیما سععرزمین در یک لحظ از زمان هسععتند
[.]88 ،31
مرور پژوهشها گذهععت نشععان م دهد ک ارزیاب و
برنام ریز زیرسععاختها سععبز هععیر یا بطور خاص
فضعاها سعبز و اسعتفاده از رویکرد بوم هععناس سیما
سععرزمین در برنام ریز هععیر  ،در سععایر نقاط دنیا نیز
انشام هعده است .برا مثال ،در مطاله ا زیرساختها
سععبز در ایالت متحده مورد ارزیاب قرار گرفت اسععت .در
این پژوهش زیرسعععاختها سعععبز با روش تحلیل الگو
فضای مورفولوژیک نقش ساز هده و اطالعات مربوط ب
تغییرات پوهعععش زمین در فادعععل زمان 0223-3110
اسععتخراش هععده اسععت [ .]03در پژوهشعع ک در هععیر
هنگکنگ انشام هعد مدلسعاز هعاخص تک تک هدگ
فضاها سبز ،بر پای سنش ها سیما سرزمین و تحلیل
مولف ها ادعل انشام و نقش آهفتگ مکان فضا سبز
تیی هد ،بطوریک  8مهیار آنیا در روش تحلیل مولف ها
ادععل ( )PCAمورد تایید قرار گرفت [ .]82همچنین در
مطعالهع ا دیگر ،ابتدا الگو کل سعععیما سعععرزمین با
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اسعععتفعاده از مدل لک -کریدور اسعععتخراش و تحلیل آن با
استفاده از روش تشزی و تحلیل سلسل مراتب انشام هد.
در نتیشع نیز منعاطق با ارزش اکولوژیک و مناطق کلید
برا حفاظت و بازسعاز هعناسععای هعده و روهع برا
اداعام زیرسعععاختها سعععبز در فرایندها برنام ریز
کاربر زمین ارائ هده است [ .]7تغییرات فضا سبز در
پارک طبیه مونکایو اسپانیا با استفاده از فناور سنشش
از دور ،سعیستم اطالعات جغرافیای و سنش ها سیما
سععرزمین در بازه زمان  0287-3101بررسعع هععده ک
اطالععات بدسعععت آمده از تحلیل سعععنش ها سعععیما
سرزمین نشان از خردهدگ زیاد و در نتیش افزایش تنوع
فضای در سطز سیما سرزمین دارد [ .]8در مطاله ا
نیز ب بررسع تثثیر هعکل هعیر (ساختار فضاها سبز
هعیر ) در  303هیر چین بر اساس دادهها سنشش از
دور و تحلیعل رگرسعععیون بعا متریعکها منظر زمین ب
عنوان متغیرها پاسع و پیش بین پرداخت هععده است.
نتایج نشعان داده اسعت ک سع نسععبت مساحت ،تراکم و
هعععاخص پیچیعدگ زمین همع بعا متریکها منتخب
فضععا سععبز ارتباط مهن دار دارند بطوریک هععیرها
دارا تراکم بیشععتر همچون هععیرهای ک دارا مرزها
پیچیده هسعتند از مسعاحت فضا سبز کمتر و در نتیش
خردتر برخوردار هسععتند [ .]33پژوهشعع نیز در هععیر
جینعان چین ،ط سعععالهعا  ،3118–0282بع تهیین
کمیت و تغییرات در الگوها فضعا سبز پرداخت و نتایج
آن نشععان داده اسععت ک الگو فضععا سععبز ب طور قابل
توجی بر اثر هیرنشین و سیاستها دولت تغییر یافت
است [.]37
در ایران نیز در رابط با فضاها سبزهیر و تغییرات
آن تحقیقات ب انشام رسیده است .برا مثال تحقیق ب
جیت بررس توزیع فضای و ترکیب پارکها و فضا سبز
در کالنشعیر تبریز با کمک متریکها سععیما سرزمین
(هععامل مسععاحت کالس ،تراکم لک  ،متوسععط اندازه لک ،
بزرگترین لک کالس ،هعاخص هکل چشم انداز  ،متوسط
نزدیکترین فادعل از همسعایگ و  )...انشام هده ک نتایج
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آن نمایانگر بیتر بودن الگو توزیع پارک ها محل ا و
فضعا سعبز در مقایس با سایر کالسها است و در مقابل،
نتایج کم از مهیارها محاسعععب هعععده برا پارکها
منطق ا  ،وضعهیت نامطلوب فضای را برا این دست از
پارکها در میان سع ع طبق مورد مطاله در هعععیر تبریز
نشعععان م دهد [ .]81در مطاله ا دیگر با اسعععتفاده از
تشزی و تحلیل سععاختار سععیما سععرزمین و با تاکید بر
هععبک موزائیک لک ها باق مانده ،پیشععنیادهای جیت
بیبود کیفیت محیط زیسعت هیر برا هیر تیران ارائ
هعده اسعت .نتایج این پژوهش نشان داده است ک همال
تیران بع دلیل حضعععور روددره در یک موزاییک ناهمگن
لک ها سععبز درهععت دان و از لحای هزین بازگردان  ،در
اولویعت قرار دارد .جنگلدار در جنوب هعععیر نیز اولویت
بهد برا بازگردان موزائیک لک ها سبز و باز باقیمانده
اسععت [ .]02همچنین ،پژوهشعع با هدف بررسعع برنام
پایدار هعععبک سعععبز راهها در نمون مطالهات سعععیما
سععرزمین تیران انشام هععده اسععت .این مطاله  ،از طریق
مقایسععع هعععاخص ها پایدار رویکردها مختلف بوم
هععناخت  ،هععاخصها جدید برا برنام ریز هععبک
سعبز راهها هعیر پیشنیاد هده است .نتایج نشان داده
اسعت ک عالوه بر حفاظت از هععبک فضا سبز موجود و
گسععترش فضععا سععبز جدید و ایشاد ارتباط داالن بین
نواح سعبز پراکنده ،پایدار استهالی هبک جمهیت
گون ها و هماهنگ فضععای هععبک زیسععتگاه نیز باید
ب عنوان میمترین سعیاسعتها توسعه سیما سرزمین
تیران در نظر گرفت هعععود [ .]0مطاله دیگر با هدف
بیبود وضعهیت فضعاها سبز و تلفیق آن با توسه پایدار،
ترکیب و توزیع فضععاها سععبز در هععیر جیرفت با کمک
متریکها سعیما سعرزمین انشام هده است .نتایج این
تحقیق نشانگر این موضوع است ک فضاها سبز از لحای
ترکیب و توزیع در بخشها زیاد از هعیر دارا هرایط
مطلوب نیستند و هبک موزائیک آن از وسهت و پیوستگ
الزم برخوردار نیسععت [ .]20عالوه بر این ،تحقیق مبن
بر هعناسعای و تشعریز زیرساختها سبز ،سپس تهیین
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نارسعای آنیا با در نظر گرفتن توزیع فضای عوامل مخرب
مناطق  33گان هععیر تیران انشام هععده اسععت .نتایج این
تحقیق حاک از آن اسعععت ک پایدار لک ها سعععبز در
هم مناطق کاهش یافت و لک ها سععبز درهععت دان ب
لک ها ریزدان و منقطع تبدیل هعععده ک خرددانگ آنیا
را در پ داهت است [ .]08در پژوهش دیگر محققان ب
ارائ وضععهیت آهععفتگ مکان در منطق حفاظت هععده
سععروالت پرداخت اند .نتایج بدسععت آمده نشععان دهند
آهعفتگ بسعیار زیاد در نواح کوهستان و مراتع ییالق
است [.]03
پوهعش زمین و کاربرا اراضع هیر قزوین ب دالیل
مختلف از جمل قرار گرفتن در مسععیر ارتباط هععرق ب
ارب و جنوب ب هععمال کشععور ،نزدیک ب تیران و کرش،
دارا بودن چندین هعیرک دعنهت و سیر عظیم ساخت و
سععازها در طول سععالها اخیر با سععرعت درحال تغییر
است .از طرف هیر قزوین از دیرباز دارا بااات فراوان در
اطراف خود بوده اسعت ک فرآیند توسعه هیر باعث از
بین رفتن و تخریب بااات سععنت  ،فضا سبز و طبیه و
جایگزین آنیا با کاربر ها انسعععان هعععده اسعععت .از
آنشعاییکع یک از میمترین عوامل موثر بر کیفیت زندگ
هعیروندان در هر هععیر دسععترسع ب فضععاها سبز و
طبیه و سعران فضعا سععبز است و نیز با توج ب تاثیر
انکارناپذیر پوهععشها طبیه در کاهش اثرات ناهعع از
توسه هیر و انواع آلودگ ها زیست محیط ناه از
آن ،مطاله  ،کم سععاز و تفسععیر و تحلیل روند تغییرات
پوهعش گیاه و فضعاها سبز این هیر در طول سالیان
گذهعت امر ضععرور ب نظر م رسععد .این نوع مطالهات
م تواند در زمین افزایش آگاه مسععئولین و برنام ریزان
هععیر در خ ععوص برنام ریز با هدف حفظ ،احیا و یا
توسععه فضععاها سععبز در این هععیر مفید واقع هععود.
بنابراین ،مطاله حاضععر با هدف تحلیل پایدار فضععاها
سعبز این هیر ب عنوان بخش اساس زیرساختها سبز
در یعک دوره  7سعععالع ( )3102-3102بعا اسعععتفاده از
مزیتها سنش ها سیما سرزمین انشام هده است.
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ناموزون هععیر در قزوین نیز همچون سععایر هععیرها
بزرگ کشعور ،خسعارتها جبرانناپذیر ب پوهشها
گیاه منطق و پیکره فضعا سبز وارد کرده است [ .]8از
نظر تقسععیمات هععیر  ،این هععیر از  2منطق (منطق 0
جنوب هعیر ،منطق  3مرکز هیر و منطق  2همال هیر)
تشعکیل هعده است .هکل  0موقهیت جغرافیای و مناطق
مختلف هیر قزوین را نمایش م دهد.

 .2مواد و روشها
 .1.2محدوده مورد مطالعه
هععیر قزوین ب عنوان مرکز اسععتان قزوین ،از سععمت
هعمال ب الهیشان ،از جنوب ب هعیر دنهت لیا ،از هرق
ب بیدسعععتان و محمدی و از ارب ب محمودآباد نمون راه
پیدا م کند و طبق سععرهععمار سععال  0228جمهیت
مهادل  820.223نفر را در خود جا داده اسععت .توسععه

محدوده استان قزوین

محدوده هیرستان قزوین

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

فضاها سبز در هیر قزوین از ت اویر ماهواره ا لندست
 8برا روزهععای بععا میزان ابرنععاک کمتر از ده دردعععد
استفاده هد .مشخ ات این ت اویر و زمان دریافت آنیا در
جدول  0نمایش داده هده است.

 .2.2دادهها و روش شناسی پژوهش
دادهها سنشش از دور با وضوح باال برا اندازهگیر
الگو مکان فضعاها سبز مفید و کاربرد هستند [،08
 ]00بدین ترتیب برا اسععتخراش کاربر اراضعع و توزیع

جدول  .1ویژگیهای تصاویر ماهواره لندست 8
ماهواره
لندست 8

سنشنده
sensor
OLI

تاری
Acquisition data

3102/12/17
3102/12/38

ردیف

قدرت
تفکیک

path

UTM
Zone

Datum

28

 21متر

008

22

WGS84

row

گذر

مبنا

منبع
USGS
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در ادام  ،با اسععتفاده از این ت ععاویر نقشع کاربر ها
اراضعع هععیر قزوین در برنام  ENVI 5.3و در قالب سعع
کالس فضعاها سعبز ،اراض انسان ساخت (هامل تمام
کاربر ها انسعععان سعععاخت ب جز فضعععاها سعععبز و
پوهععشها گیاه ) و اراض ع بایر تولید هععد .برا طبق
بنعد این نقشععع ها از روش حداکثر احتمال اسعععتفاده
گردیعد .روش حعداکثر احتمال (بیشعععترین هعععباهت) از
هعععنعاختع هعععده و پرکاربردترین روشها طبق بند
اطالععات در گروه روشهعا طبقع بند نظارت هعععده
م باهد .در این روش احتمال اینک یک پیکسل ب تمام
کالسها تهلق داهت باهد محاسب هده و ب کعععالس بعععا
بیشعععترین احتمعععال تهلق م گیرد .برا انشام این روش
ابتدا بایسعععت تمام مراحل پیش پردازش انشام هعععده و
نمون بردار از منطق نیعععععز انشام هععده باهععد سععپس
نمون ها تهلیم بر رو ت ععاویر انتخاب و روش حداکثر

احتمال ب کعععار بعععرده هود [ .]83پس از تیی نقش ها
مورد نیاز ب تطابق دادهها آهععکارسععاز هععده با نقش ع
گوگعل ار مربوط بع زمعان مورد برداهعععت و در نتیش
بررس ع دععحت طبق بند با ضععریب کاپا و دععحت کل
پرداختع هعععد (رابط  .)0الزم ب ذکر اسعععت ک در این
مرحل دردعورت ک ضریب کاپا باال  %88و دحت کل
نیز باال  %21را نشعععان دهد م توان دقت نقشع ع تولید
هعععده را قابل قبول دانسعععت [ ]38عالوه بر این ،جدول3
بازهها ضریب کاپا و میزان مقبولیت آن را نشان م دهد
[.]2
1
𝑛

𝑗𝑖𝑝 ∑ = 𝐴𝑂

رابط ()0

ک  pijتهداد نقاط دععحیز آهععکارسععاز هععده در
تطابق با نقشعع گوگل ار و  nتهداد کل نقاط برداهععت
هده است.

جدول  .2بازههای مقبولیت ضریب کاپا
ضریب کاپا ()%

کمتر از 1

31-1

81-30

01-80

00-81

میزان مقبولیت

ضهیف

کم

متوسط

مناسب

قابل قبول

 .3.2ارزیابی فضاهای سبز
برا ارزیاب روند تغییرات فضععا سععبز هععیر قزوین
طبق جدول  2از سنش ها سیما سرزمین ک عبارتاند
از :مسعععاحعت کالس( 0کلیع لک ها مربوط ب یک نوع
کالس) ،متوسعععط انعدازه لکع ( 3تعابه از تهداد لک ها
موجود در کالس) ،تراکم لک ( 2تهداد پیکسععلها مربوط
ب کالس مورد نظر تقسعیم بر مساحت کل سطز منظر) و
متوسعط فادعل همسایگ ( 8میانگین فادل از نزدیکترین
لک مشععاب ) ک دادهها آنیا از نقش ع ها تولید هععده در

80-011
عال

قسععمت قبل و ب وسععیل نرم افزار  Fragstats 4.2.1برا
هر منطق از هععیر قزوین حادععل م گردد ،اسععتفاده هععد
[ .]82 ،28 ،27 ،20 ،08این سععنش ها نشععانگر حضععور
(مسعععاحت کالس) ،پایدار (متوسعععط اندازه لک ،)MPS
توزیع (تراکم لکع  ،PDمیععانگین فععادعععلع همسعععایگ
 )MNNDفضعععاهعا سعععبز هسعععتنععد [ ]08و عالوه بر
ویژگ ها فوق دارا  2خ ععودععیت مشععترک زیر نیز
م باهند:
الف) اهمیت آنیا در نظری و عمل [،]00 ،88 ،32
ب) راحت در محاسب و قدرت تفسیر باال آنیا [،]21 ،00
1 Class Area
2 Mean Patch Size
3 Patch Density
4 Mean Nearest neighbourhood
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ش) ایشاد کمترین حشو در مقدار دادهها [.]87 ،00 ،21
در نیایت ،روند تغییرات پوهععشها سبز هیر قزوین
در ط هفت سععال گذهععت با اسععتقاده از روشها فوق

الذکر اسعععتخراش و مورد تشزی و تحلیل قرار گرفت ک در
ادام ب آن پرداخت م هود.

جدول  .3سنجههای مورد استفاده جهت بررسی فضاهای سبز
سنش ها

اخت ار

واحد

مساحت
کالس

CA

هکتار

تراکم
لک

PD

تهداد در هر  011هکتار

متوسط اندازه لک

MPS

هکتار

میانگین فادل
همسایگ

MNND

متر

فرمول
)∑𝒏𝒋=𝟏 𝒂 ij (1/10000

 مساحت هر لک بر حسب)(10000)(100

مترمربع)(aij

𝒊𝒏
𝑨

 تهداد لک ها کالس مورد نظر -مساحت کل منظر(مترمربع) )(A

)(ni

𝒉 𝟏=𝒋𝒏∑
𝒏

مورد نظر)(h

 اندازه هر لک مربوط ب کالس تهداد لک ها کالس مورد نظر)(n𝒉 𝟏=𝒋𝒏∑

 .3بحث و یافتهها
 .1.3بررسییی تغییرات کاربریهای تعریف شییده
()2113-2112
براسعععاس نقشعع ها کاربر اراضعع ب دسعععت آمده
2112

𝒏

 فادل از نزدیکترین لک هم نوع از کالس مورد -تهداد لک ها کالس مورد نظر)(n

نظر)(h

مشخص هد ک نقش ها پوهش زمین هیر قزوین مطابق
با ضعععرایب کاپا و دعععحت کل از دقت مناسعععب برخوردار
هسععتند .ب طوریک ضععریب کاپا و دععحت کل ب ترتیب
20/00 ،87/8دردععد برا سععال  3102و 23/88 ،82/10
دردد برا سال  3102ب دست آمده است (هکل .)3
2113
راهنما
اراض ی بایر
فضاهای سبز
اراض ی ساخ ته ش ده (مصنوع)

شکل  .2نقشههای کاربری اراضی سالهای مورد مطالعه
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بعا توجع بع بازه زمان پژوهش حاضعععر ،کاربر ها
تهریف هعععده تغییرات را در ط دوره مطعالهات نشعععان
م دهند  .بدین دعورت ک فضاها سبز و پوهش گیاه
بع میزان  027/38هکتعار تغییر یعافتع اند ک این میزان
تغییر بع ترتیعب با مقدار  80/88 ،82/23و  80/82هکتار
در مناطق  3 ،0و  2قابل مشععاهده اسععت .ب عبارت دیگر،
بیشععترین تغییر فضععاها سععبز و پوهععش گیاه هععیر
مربوط ب منطق  0قزوین (جنوب هیر) و کمترین آن در
منطق  2قزوین (همال هیر) رخ داده است .اراض ساخت
هعععده در مشموع  088/08هکتععار تغییر داهعععتع و این
تغییرات برا منعاطق  0تا  2ب ترتیب  81/82 ،28/72و
 28/8هکتار بوده اسعت .درخ عوص تغییر اراض بایر بین

سعععالها مورد مطاله نیز نتایج حادعععل از نقشع ع ها
کاربر اراضعع نشععان داد ک در  2منطق هععیر قزوین
اراض بایر ب ترتیب ب میزان  78/38 ،22/38و 007/73
هکتار تغییرات داهعععت اند ک ب عععورت کل و در مشموع
اراضعع بایر در کل این هععیر ب میزان  320/30هکتار ب
کاربر دیگر تغییر یافت اند (جدول .)8در مشموع ،نتایج
حادععل از ارزیاب تغییر کاربر اراض ع ط دوره  7سععال
مورد مطاله ( )3102-3102حکایت از تغییر چشعععمگیر
هر سعع کاربر مورد مطاله دارد .ب طور کل  ،در هععیر
قزوین ،بیشعععترین تغییرات در بین کععاربر هععا بععا مقععدار
 320/30هکتار مربوط ب اراض بایر بوده است.

جدول  .4تغییرات کاربریهای تعریف شده (هکتار) در بازه زمانی 2112-2113
3102

فضا سبز

اراض ساخت هده

اراض بایر

فضا سبز

380/8

37/22

28/80

اراض ساخت هده

08/83

0803/88

028/78

اراض بایر

70/72

080/02

802/88

میزان تغییر ب کاربر دیگر

027/38

088/08

320/30

3102

 .2.3تحلیل سییااتاری ارا ییی سییبز شییهر قزوین
()2113-2112
در خ وص وضهیت فضاها سبز هیر قزوین براساس
سنش ها سیما سرزمین ،م توان گفت در سال 3102
منطقع  0کمترین میزان حضعععور ( )008/2و پععایععدار
( )1/8288اراضع سعبز را داهت ول ب لحای توزیع این
اراضعع  ،مناسععبتر از مناطق دیگر بوده اسععت .در حالیک ،
مناطق  3و  2بیشععترین حضععور لک ها سععبز (ب ترتیب
088/2و  )028/88و بیشعععترین پععایععدار (ب ع ترتیععب
 1/7028و  )1/2120این لکع ها را دارا بودهاند .در مقابل،
بررسع وضعهیت سعاختار فضعاها سععبز هیر در سال
 3102نشعععان داد ک بیشعععترین حضعععور ( )021/23و

مناسبترین توزیع این لک ها در منطق  2بوده است .عالوه
براین ،کمترین حضععور آن ( )70/32در منطق  0بوده ول
این منطق دارا بیشترین پایدار ( )1/7222اراض سبز
م باهعععد ک در برابر منطق  3با کمترین میزان پایدار
( )1/7880قرار م گیرد .جدول  ،8وضععهیت فضاها سبز
هعععیر قزوین بین سعععالهعا  3102و  3102را نمایش
م دهد.
ب طور کل  ،بررسع فضععاها سععبز هععیر قزوین بین
سعععالهعا  ،3102-3102نشعععان داد ک روند تغییرات
تمام متریکها لک ها سععبز در مناطق س گان هیر
قزوین متفعاوت بوده اسعععت .متریک مسعععاحت لک ها ک
نسععبت مسععاحت هر پوهععش یا کاربر خاص (در اینشا
فضا سبز) را در سیما سرزمین نمایش م دهد در این
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هعیر و مقایسع وضهیت مساحت لک ها سبز ،نشان داد
کع منطقع  ،0بعا  28/17هکتارکاهش در مسعععاحت این
اراضعع بیشععترین تغییر را ب خود اخت ععاص م دهد .در

حالیک این متریک برا مناطق  3و  2ب ترتیب با مقادیر
 20/80و  8/32هکتار روند کاهش را نمایش م دهد.

جدول  .5تغییرات سنجههای زیرساختهای سبز
متریک
سال
3102

3102

تغییرات

مساحت

(CA) GI

متوسط اندازه

)GI (MPS

تراکم (PD) GI

متوسط نزدیکترین فادل همسایگ

منطق 0

008/2

1/8288

8/7803

77/8821

منطق 3

088/2

1/7028

8/3138

83/8280

منطق 2

028/88

1/2120

7/8088

23/8788

منطق 0

70/32

1/7222

8/022

87/0882

منطق 3

002/82

1/7880

0/8388

88/8818

منطق 2

021/23

1/7000

2/1228

83/0188

منطق 0

-28/17

+1/3128

-1/0133

+2/0182

منطق 3

-20/80

+1/1888

-0/2782

+0/1887

منطق 2

-8/32

-1/0838

+0/002

-01/207

کل هیر

-72/70

+1/0100

-1/8178

+8/3880

بنعابراین ،م توان نتیشع گرفعت بطورکل بععا کععاهش
مسععاحت لک ها سععبز ،حضععور این لک ها در سع منطق
روند کاهشع داهعت است .از آنشای ک متریک مساحت
لک ها سععبز ب تنیای در خ ععوص آرایش ،ویژگ ها و
تغییرات فضععای لک ها سععبز اطالعات ارائ نم کند ،با
کمک سععایر متریکها مانند تراکم لک ها و متوسععط اندازه
هر لک م توان اطالعات تف عععیل تر نسعععبت ب تغییر
فضاها سبز ب دست آورد.
بعا توجع بع اینک لک ها از اجزا فیزیک سعععیما
سعععرزمین هسعععتنعد ،میانگین اندازه لک ها م تواند برا
سعنشش کارکردها سعیما سعرزمین کاربرد باهد .از
اینرو ،بررس ع و مقایس ع متریک متوسععط اندازه لک ها
سبز بین سالیا  3102و  3102نشان داد ک این متریک
برا منطق  0و  3با مقادیر ب ترتیب  1/3128و 1/1888
هکتعار افزایش داهعععتع در حالیک در منطق  2ب مقدار
 1/0838هکتار روند کاهشع داهعت است .این کاهش در
میانگین اندازه لک ها در منطق  2هعععیر قزوین ،نشعععانگر

(MNND) GI

خرددانگ لک ها سعععبز و در نتیش کاهش پایدار آنیا
اسعت .همچنین ،تراکم لک ک نشانگر تهداد لک ها سبز
در واحد سطز از منطق است بین سالیا  3102و 3102
در منطق  0و  3هیر قزوین ب ترتیب با مقدار  1/0133و
( 0/2782تهداد در هر دعععد هکتار) کاهش داهعععت و در
مقابل در منطق  2هیر قزوین ب مقدار ( 0/002تهداد در
هر دععد هکتار) افزایش یافت اسععت .عالوه براین ،متریک
میانگین فادععل لک ها سععبز تا نزدیک ترین لک همنوع
نشععان داد ک فادععل فضععاها سععبز مناطق  0و  3هععیر
قزوین (جنوب و مرکز هیر) ب ترتیب  2/0182و 0/1887
متر افزایش داهت  .در حالیک این فادل در منطق  2هیر
قزوین (هععمال هععیر) با مقدار  01/207متر کاهش یافت
است .براین اساس ،روند تغییرات متوسط فادل همسایگ
در مناطق هیر قزوین ،کامال مهکوس روند تغییرات تراکم
لک ها سعبز بوده اسعت .ب عبارت دیگر ،کاهش متوسط
فادعل همسععایگ در منطق  2ک نشععانگر افزایش ارتباط
نسععب بین لک ها سععبز اسععت را نم توان مثبت تلق
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کرد چرا ک با توج ب افزایش تراکم لک ها سبز در این
منطقع م توان نتیشع گرفعت لکع ها درهعععت دان ب
لکع هعا ریزدان و خرد تبدیل هعععدهاند ،پس با افزایش
تراکم و کاهش متوسععط فادععل همسععایگ ب رام توزیع
مناسععب ،خردانگ لک ها سععبز در منطق  2بوجود آمده
اسعععت ک این هعععرایط در مناطق  0و  3با وجود کاهش
حضععور اراضعع سععبز ،برقرار نیسععت .در نیایت ،بررسعع
وضعهیت تغییر فضععاها سعبز بهنوان بخشع اسعاسع از
زیرساختها سبز در هیر قزوین با استفاده از سنش ها
سعیما سعرزمین نشان داد ک ب طور کل  ،این هیر با
کاهش  72/70هکتار مسععاحت لک ها (حضععور) ،افزایش
 1/0100هکتعار متوسعععط اندازه آنیا (پایدار ) ،کاهش
 1/8178تراکم آنیا در هر  011هکتار و افزایش متوسعععط
فادعععل همسعععایگ ب میزان  8/3880متر در بازه زمان
 3102-3102روبرو بوده اسعععت ک این نتایج نشعععان از
تبدیل لک ها ریزدان ب درهععتدان تر و افزایش پایدار
آنیا با وجود کاهش میزان حضعور پذیر این اراضع بوده
اسعععت .این نتایج با تحقیقات دیگر ک تغییرات کاربر
اراضععع در هعععیر قزوین را مورد بررسععع قرار داده انععد
همخوان دارد [ ]30ک دلیل این تغییر در کاربر اراض
هععیر قزوین را افزایش جمهیت ط سععالها اخیر ذکر
کردهاند .در تطبیق با نتایج این پژوهش ،مطالهات دیگر
نیز نشعان داده اسعت ک اراضع ساخت هده هیر قزوین
بین سعالها  3110تا  3103افزایش داهت است [.]80
عالوه براین ،نتععایج پژوهش دیگر نیز حععاک از افزایش
اراضع سعاخت هده هیر قزوین ط سالها اخیر است
ک با نتایج پژوهش حاضعععر مطابقت دارد [ .]88بنابراین،
سعععیمعا سعععرزمین توانعای زیعاد در تشزی و تحلیل
جنب ها مختلف پوهش گیاه و فضاها سبز هیر و
فواید آن بر رفاه انسان دارد .پوهشها طبیه در سطز
زمین بویژه در مناطق هعععیر  ،کمک هعععایان در تهدیل
خرد اقلیم محل نقعاط هعععیر دارند .از جمل میمترین
مهضعععالت ک امروزه در بسع عیار از کالنشعععیرها دنیا
مشعیود است ،افزایش دما ناه از تغییر کاربر اراض
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اسععت ب نحو ک پوهععشها طبیه در فرایند توسععه
هععیر توسععط کاربر ها و پوهععشها انسععان سععاخت
جایگزین م هعوند .این امر منشر ب هکل گیر و توسه
هسعععت ها گرمای تحت عنوان جزیار گرمای در نواح
هعیر م هود .دراین میان ،سنش ها سیما سرزمین
ععالوه بعر تهیین تحوه تغییر کععاربر هععا طبیه در
محیطها هعععیر و تبدیل آنیا ب کاربر ها انسعععان
سعععاخعت ،قادر اسعععت ارتباط بین این تغییرات با دما
سععطح و جزایر گرمای را نیز تبیین کند .ب عنوان مثال
در مطاله ا ک در خ وص بررس تاثیر کاربر زمین و
پوهعش گیاه بر جزایر گرمای با اسععتفاده از سنش ها
سیما سرزمین انشام گرفت است مشخص هده ک برا
هر سععع کاربر مسعععکون جدید ،مسعععکون قدیم  ،و
سازمان سنش دردد پوهش گیاه تثثیر منف در دما
سعععطز زمین دارد و موجعب کاهش دما سعععطز زمین
م هود [ .]3درنیایت ،نتایج ب دست آمده در این تحقیق
از کارای متریکها سعیما سعرزمین از جمل مساحت
طبق  ،تراکم لک  ،تهداد لک  ،متوسععط اندازه لک  ،متوس عط
فادععل همسععایگ در بررسعع و تحلیل تغییرات کاربر
اراض در نواح هیر است.

 .4نتیجه گیری
رونعد افزایش جمهیت و توسعععه هعععیر نشعععین در
ده ها اخیر موجب بروز مشععکالت و مهضععالت متهدد
ب ویژه در حیط محیط زیست هیر گردیده است .یک
از میمترین عوامععل موثر در ایشععاد این مشعععکالت تغییر
کاربر اراض و کاهش عنادر و زیرساختها طبیه در
محیطها هیر است .از جمل زیرساختها طبیه و
اکولوژیک پر اهمیت در مناطق هعععیر زیرسعععاختها و
فضععاها سععبز هسعععتند ک از فواید متهدد بر افزایش
کیفیعت زنعدگ هعععیروندان و حفظ جنب ها زیسعععت
محیط هععیر برخوردارند .فواید ناه ع از وجود و پایدار
این زیرسعاختها در ط زمان در محیطها هیر و در
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فرایند توسعه هیر با روهیا مختلف قابل ردیاب است.
بدین سعبب ،در پژوهش حاضر ،تغییرات پوهش گیاه و
فضعاها سعبز هعیر با اسععتفاده از سعنش ها سیما
سعرزمین در هعیر قزوین و در بازه زمان سالها 3102
تا  3102مورد ارزیاب قرار گرفت .براسعاس نتایج ب دست
آمده در خ عععوص تغییر کاربر ها مورد نظر در هعععیر
قزوین ،مشععخص هععد ک هر سعع نوع کاربر مورد نظر
(سععاخت هععده ،بایر و سععبز) در این هععیر و در ط دوره
مطالهات با تغییرات همراه بوده اند.
افزایش لک ها انسعان سعاخت سبب تخریب سیما
سعرزمین م هعود ک ب نفوذ بیشتر لک ساخت و ساز در
سعععایر لک ها و تخریب بیشعععتر لک ها اطراف م انشامد.
نتایج پژوهش حاضعععر نیز بر افزایش لک ها م عععنوع در
طول دوره مورد بررسع و رهد فضاها م نوع و ساخت
هعده و از طرف کاهش مساحت فضاها سبز تاکید دارد
ک همین موضعوع اثرات اجتماع زیاد را بر هیر قزوین
وارد خواهعد کرد .بر همین اسعععاس م توان گفعت ک در
مسعیر توسعه هعیر هعیر قزوین در ط سالیا اخیر،
خ عودعیات ساختار اراض سبز و تالش برا گسترش
مسععاحت فضععا سععبز در مقیاسها خرد و کالن نادیده
گرفت هده است.
در زمین مباحث سعیما سعرزمین باید توج داهت
ک عالوه بر مسئل مساحت فضا سبز و سران آن نسبت

بع جمهیعت منطقع کع در هعععیر قزوین از رونععد منف
برخوردار بوده اسعت (درحالیک جمهیت رو ب رهد بوده)،
وضعهیت توزیع فضعای اراض سبز و گیاه نیز از اهمیت
ویژه ا برخوردار اس عت .از این نظر ،مطاله سععنش تراکم
لک ها حاک از کاهش تراکم لک ها در واحد سععطز اسععت
درحالیک بررسع سنش متوسط فادل همسایگ در این
هعععیر روند افزایشع ع را نمایش م دهد .بنابراین ،هرچند
مسعاحت لک ها سبز در ط سالیا اخیر کاهش داهت
اسععت ،اما بر اسععاس سععایر سععنش ها سعیما سععرزمین
م توان نتیشع گرفعت کع پایدار آنیا در هعععیر قزوین
افزایش داهعععتع اسعععت .در نیایت و با توج ب این روند
تغییرات در پوهعش گیاه منطق و زیرساختها سبز و
ب منظور حفظ ،توسعه و ادعالح سعیما سعرزمین هیر
قزوین اسعععتفعاده از مشموعع ا از راهکعارها راهبرد
دراین زمین پیشنیاد م هود .حفاظت از لک ها بزرگ و
جلوگیر از ریزدان هعدن و خرد هعدگ آنیا ،استفاده از
فضععاها بال اسععتفاده برا توسععه زیرسععاختها سععبز
هعیر  ،توج ب توزیع فضععای مناسععب لک ها سبز در
سعطز هعیر ب منظور دسعترسع بیین و مناسب تمام
هعیروندان ب این زیرسعاختها ،حفظ ارتباط و پیوستگ
بین فضععاها سععبز ،نظارت و پایش مناسععب بر ادععالح و
بازسععاز این فضععاها را م توان از جمل این راهکارها بر
همرد.
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