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 چکیده
 جوامع یافتگیتوسعه هایشاخص از یکی عنوانهب که است حد آن تا صنعتی، و بزرگ شهرهای در ویژههب شهری محیط در سبزفضای اهمیت
 ایویژه اهمیت از شهر سطح در آن متعادل پراکنش و توزیع ،رواین از شود.می محسوب زندگی فیتکی ارتقای برای معیاری حال عین در و مطرح

 سبز فضاهای ترینمهم جمله از که هاپارک انواع مکانی توزیع و ترکیب نحوه مطالعه با تا است شده سعی حاضر، پژوهش در است. برخوردار
 و هاپارک نقشه ابتدا منظور،این برای شود. واقع تحلیل مورد هاپارک مورد در سرانه و سطح از ترکامل و فراتر بحثی شوند،می محسوب شهری

 تهیه IDRISI و ArcMap افزارهاینرم کمکبه ،تهران شهر هایوستانب رقومی اطلس از استفاده با تهران، شهر گانه دووبیست مناطق مرز
 سطح :شامل) سرزمینسیمای منتخب هایسنجه کمکبه ،سپس شدند. بندیگروه ایمنطقه و ایناحیه ای،محله دسته سه در هاپارک ،است شده

 سرزمین،سیمای شکل سنجه لکه، ترینبزرگ سنجه لکه، سطح میانگین سرزمین،سیمای از مساحت درصد لکه، تراکم لکه، تعداد ه،اساس بر
 یکنواختی شانون، یکنواختی یافته، تغییر سیمپسون تنوع شانون، تنوع لکه، شکل سنجه میانگین همسایه، تریننزدیک اقلیدوسی فاصله میانگین

 و شد حاصل Fragstats افزارنرم از استفاده با و کمی صورتبه تهران شهر هایپارک مکانی الگوی زمینه در اطالعاتی تغییریافته( سیمپسون
 از یک هر وضعیت لحاظ از گانهدووبیست مناطق ،ابتدا گرفت. قرار یابیارز مورد هاپارک پیوستگی و وسعت فضایی، توزیع و ترکیب نحوه

 در موجود هایپارک ،مجموع در .گرفت قرار مطالعه مورد پارک، معیار از نظرصرف آن در موجود هایپارک کلیه لحاظ از سپس و پارک معیارهای
 نشان چیرگی و یکنواختی تنوع، ارتباط، گسستگی، لحاظ از ترتیببه را صیمشخ مکانی الگوی دووبیست یک،وبیست چهارده، هفده، یک، مناطق

 دارای نوزده منطقه ایناحیه هایپارک و ارتباط و چیرگی بیشترین گربیان ترتیببه بیست و ده منطقه در ایمحله هایپارک چنینهم .داد
 از آمده دستهب کمی نتایج طورکلی، به بود. برخوردار ارتباط ترینبیش از پانزده منطقه در ایمنطقه هایپارک بود. ارتباط و چیرگی ترینباال

 تریننامناسب مقابل در و ایمحله هایپارک در ترمطلوب مکانی الگوی گربیان گانه، دووبیست مناطق در ودسته معیار  سه در هاسنجه محاسبه
 است. ایمنطقه هایپارک در وضعیت
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 سرآغاز
 مهاجرت جمعیت، سریع افزایش اخیر، هایدهه اساسی مشکالت از
 و تمشکال افزایش به مساله این .است بوده شهرنشینی افزایش و

 موجب زده، دامن شهرهاکالن ویژهبه و شهرها در هاپیچیدگی
 ناپذیرنفوذ و خشن بتنی سطوح به شهری سبز فضاهای تبدیل

 جهان و توسعه حال در کشورهای در ویژهبه ،روند این .شودمی
 توسعه روند دیگر، سوی از .(Shi, 2002) دارد ترجدی نمود سوم

 در تعادل عدم به منجر که بوده نانچ نیز اخیر هایدهه در شهری
 .است شده شهرها سطح در عمومی خدمات و تسهیالت پراکندگی

 هاپارک و سبز فضاهای شهری، مختلف تسهیالت و خدمات ازمیان
 چون مزایایی با شاناکولوژیکی و اقتصادی اجتماعی، نقش دلیلهب

 کودکان، پروش برای مطلوب محیطی روحی، هایبیماری درمان
 هژوی توجهی مورد هااین مانند و آسایش حفظ اجتماعی، کپارچگیی

 کیفیت ارتقای برای معیاری حال عین در که است هگرفت قرار
 (& Balramشوندمی محسوب جامعه توسعه و زندگی فضای

.(Dragicevic, 2005 و ترکیب وسعت، با شهر در طبیعت حضور 
 است سالم شهر و رپایدا توسعه الزامات از ،کافی و الزم توزیع

(Cook et al., 1994). شهری سبز فضاهای وضعیت ،بنابراین 
 پایدارتوسعه به نیل و شهری زندگی کیفیت بر که تاثیری جهتبه

 جاآن از و (Manlun, 2003) دارند ایگسترده بررسی ارزش دارند
 بستگی شهری مناطق داخل در طبیعی واحدهای عملکردهای که
 بسیار ابزار سرزمینسیمای هایسنجه دارد، هاآن توزیع و ترکیب به

 تغییرات و شهری سبز فضاهای موزاییک الگوی بیان برای مناسبی
 است بوده بشر ریاثت تحت و شهرنشینی فرایندهای با ارتباط در آن
 بر را مذکور فرایندهای اثر توانمی هاآن از استفاده با ،که

 بر یک و نمود رتفسی زیستمحیط اکولوژیکی هایویژگی
 در هاآن از و آورد دستبه را سرزمین سیمای از اولیه بندیهاساس

 و هاکاربری توزیع شهر، رشد با مرتبط هایگیریتصمیم
 (& Butequilha برد بهره شهری سبز فضای توسعه ریزیبرنامه

(Ahren, 2002. سیمای ساختار کمی تشریح برای توانایی 
 است سرزمینسیمای ساختار عملکرد و مطالعه شرطپیش سرزمین،

 اکولوژی در هدف این به رسیدن برای مختلفی هایسنجه و
 & Mcgarigal) گیرندمی قرار استفاده مورد سرزمینسیمای

Marks, 1995). زبان کردن نزدیک جهت در هاسنجه این 

 واقع در هستند. اهمیت حایز هااکولوژیست و شهری ریزانبرنامه
 ماهیت و هندسی شکلی ویژگی که هستند هاییجهسن ،هاسنجه

 و تعریف قابل را سرزمینسیمای ساختاری اجزای توزیع و پراکنش
 ( ,Lausch & Herzogکنندمی رقم و عدد با کمی مقایسه

 اندکی مکانی هایویژگی دارای منفرد هایلکه کهآن با .2002)
 ممکن که نددار متنوعی جمعی هایویژگی ها،لکه مجموعه هستند،

 هالکه اتاساس بر از ایمجموعه یا لکه، نوع یک به این است
 تعریف سطح سه در هاسنجه معمول طور به ،بنابراین باشد. مربوط

 :(1)هالکه سطح هایسنجه .,Farina) (2000 شوندمی محاسبه و
 را لکه بافت و مکانی هایویژگی شده، تعریف منفرد هایلکه برای

 مورد در :(2)اتاساس بر سطح هایسنجه دهند.می قرار نظروردم
 شوند.می محاسبه خاص ایهاساس بر به مربوط هایلکه مجموعه

 محدوده کل در هاسنجه این :(3)سرزمین سیمای سطح هایسنجه
 هستند اتاساس بر و هالکه هایویژگی برآیند و شده محاسبه

 المللنبی سطح در و ایران در .(1332 ،همکاران و )زبردست
 در .است گرفته انجام شهری سبزفضای زمینه در متعددی تحقیقات
 ،11 و 76 هایسال لندست ایماهواره تصاویر از استفاده با تحقیقی

 هایسنجه از استفاده با و منطقه اراضی کاربری نقشه چنینهم
(MPS(4) ,NP(5) ,MNN(7) ,CAP(6)) توزیع و ترکیب وضعیت 

 به هاآن تغییرات روند و سرزمین سیمای ساختار عناصر فضایی
 و )پریور گرفت قرار ارزیابی مورد تهران شهر در کمی صورت

 هشت ،چین در نجینا شهر در دیگر تحقیقی در .(1317 همکاران،
 سرزمینسیمای متعدد هایسنجه توسط سبزفضای از هاساس بر
)CA(1), PD(3), PLAND(12), LPI(11), LSI(12), PR(13) ,SMP و 

(MNN تغییرات ،تحقیق این از بخشی در .گرفت قرار بررسی وردم 
 سرزمینسیمای هایسنجه توسط شهری سبزفضای الگوی عمده

 (& Kongشد گیریاندازه مختلف هایسال در و هاساس بر هر در

.(Nakagoshi, 2006 در ساختاری تغییرات ،دیگر تحقیقی رد 
 دو در پارک، این اکممتر جنگل هاساس بر و گلستان ملی پارک
 اراضی پوشش نقشه از استفاده با ه،اساس بر و سرزمینسیمای سطح

 جمله از هستند، گسیختگیهم از فرایند گربیان که هاییسنجه و
(MPS, NP, MNN, CA) قرار بررسی مورد ساله 23 ایدوره در 

 ایگان منطقه در تحقیقی در (.1332 ،همکاران و )زبردست گرفت
 جنگل، تیپ نقشه از استفاده با و ساله 13 زمانی دوره یک در ترکیه،
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 تغییرات ،Fragstats افزارنرم و سرزمینسیمای متعدد هایسنجه
 آن گسستگی جمله از ناحیه این هایجنگل مکانی بافت زمانی
 (Baskent & Kadiogullari, 2007).گرفت قرار بررسی مورد

 تغییرات یا و سبزفضای سرانه مورد در بحث و مطالعه زمان، طی
 و شهرها در متعددی تحقیقات ،بوده مطرح همواره سبزفضای سطح

 به مربوط هایبحث به چنینهم است. گرفته انجام مختلف مناطق
 شده پرداخته ایران شهرهای از سیاریب در سبزفضای یابیمکان
 پارک یک وجود با ایمنطقه در که نکته این به توجه بدون ،است
 آن در پارک فقر شاهد توانمی باال، سبزفضای سرانه و وسیع

 هایمقیاس در پارک زیادی تعداد وجود با ،کهحالی در بود. منطقه
 پیش یحالت چنین ترپایین سبز فضای سرانه وجود با حتی ترکوچک
 هایسنجه بررسی لزوم گربیان خوبیهب امر، این آمد. نخواهد

 به مربوط مطالعات در سطح و رانهس به صرف توجه عدم و گوناگون
 هدف، این با حاضر مطالعه .باشدمی یشهر جنگلداری و سبزفضای

 به نهاده، فراتر هاپارک سرانه و سطح به صرف توجه از را گام
 .پردازدمی تهران شهر هایپارک مکانی الگوی و وضعیت بررسی

 

 هاروش و مواد

 مطالعه روش و داده تهیه

 مناطق مرز نقشه و تهران شهر هایپارک قشهن تهیه منظور به
 سال در که تهران شهر هایپارک میورق اطلس از ،گانه دووبیست
 استفاده pdf فرمت با ،بود شده تهیه 1:12522 مقیاس در و 1317

 ،ArcMap افزارنرم از استفاده با ابتدا ،نقشه تهیه منظوربه شد.
 از یک هر مرز کردن میورق با و شد مرجعزمین می،ورق اطلس
 و هاپارک الیه تهران، شهر مناطق مرز و مطالعه مورد هایپارک
 محیط در شده مرجع زمین میورق اطلس از مناطق، مرز الیه

ArcMap (2و  1های )شکل دش استخراج.  
 بر هاپارک بندیهبر اساسمنظور به IDRISI افزارنرم از، ادامه در

 هر در ایمنطقه ای،ناحیه ای،محله مقیاس سه در مساحت اساس
 تعاریفبر اساس  هاپارک بندیتقسیم شد. استفاده شهری منطقه

 مقیاس در شهری )پارک ایمحله پارک - گرفت: صورت زیر
 هکتار سه از کمتر آن مساحت که شودمی گفته پارکی به ای(:محله
 پارکی ای(:ناحیه مقیاس در شهری )پارک ایناحیه پارک - باشد.

  ایمنطقه پارک - باشد. هکتار پنج تا سه حدود آن مساحت که

 
 تهران شهر گانه دووبیست مناطق مرز :(1) شکل

 

 
 تهران شهر هایپارک (:2) شکل

 
 که شودمی گفته پارکی به(: ایمنطقه مقیاس در شهری پارک)

 این در نیز جنگلی یهاپارک. باشد هکتار پنج از بیش آن مساحت
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 از یک هر بعد، مرحله در(. 1332 مخدوم،) گیرندمی قرار دسته
 در الیه دو این گذاریهمروی با و آمده در رستری فرمت به هاالیه

 هایپارک گربیان نقشه هر که نقشه دووبیست IDRISI محیط
 تهیه نهایی هاینقشه عنوانبه بود، گانهدووبیست مناطق از یکی
 کد با ایمحله هایپارک حاصله، نقشه دووبیست از یک هر در .شد
 هم از 3 کد با ایمنطقه هایپارک ،2 کد با ایناحیه هایپارک ،1

 با شده، بندیهبر اساس هایپارک حاوی هاینقشه شد. تفکیک
 سرزمینسیمای و هبر اساس سطح در Fragstats افزارنرم از استفاده
 از یک هر در افزارنرم این توسط موردنظر یهاسنجه و پردازش
 درصد تر،گسترده بررسی منظوربه انتها در د.ش محاسبه مناطق،

 هایپارک و مناطق مساحت به توجه با مناطق از یک هر پارک
 .شد محاسبه موجود،

 

 استفاده مورد هایسنجه
 در هاآن توانایی علتبه سنجه، هشت از مجموع در تحقیق این در

 سرزمینسیمای در ساختاری عناصر فضایی توزیع و ترکیب یرتفس
های سنجه .(Kong & Nakagoshi, 2006) است شده استفاده

 :(14)لکه سطح میانگین: است شده آورده ادامه در تفصیلیاد شده به
 سنجه این :(15)لکه تراکم است. هکتار حسب بر هالکه متوسط اندازه

 واحد در لکه تعداد گربیان و ادهد نشان را سرزمینسیمای الگوی
 سرزمینسیمای مقایسه لکه، تراکم است.( صدهکتار هر در) سطح

 از مساحت درصد کند.می ترساده را مختلف سطوح با
بر  یک توسط که سرزمینسیمای از درصدی :(17)سرزمینسیمای

 از درصدی :(16)لکه ترینبزرگ سنجه است. شده اشغال هاساس
 یک شده، اشغال لکه ترینبزرگ توسط که سرزمینسیمای

 :(11)سرزمینسیمای شکل سنجه است. چیرگی از ساده گیریاندازه
 هبر اساس یک برای ممکن محیط حداقل به هبر اساس محیط نسبت

بر  که افتدمی اتفاق زمانی این که بوده )انباشتگی( تجمع حداکثر با
 هبر اساس هرچه باشد. شده فشرده لکه یک در ممکن حد تا هاساس

یابد. این ایش میافز محدودیت بدون سنجه این شود، ترپراکنده
 تریننزدیک اقلیدوسی فاصله میانگین است.سنجه فاقد واحد 

 به هبر اساس یک از مشابه هایلکه بین فاصله متوسط :(13)همسایه
 میانگین هاست.آن بودن ایزوله میزان گربیان سنجه این است. متر

 واحد فاقد و است لکه شکل پیچیدگی متوسط :(22)لکه شکل سنجه

 لکه شکل نامحدود صورتهب سنجه این مقدار افزایش با است.
 سنجه ترینرایج :(21)شانون تنوع سنجه شود.می ترنامنظم
 لکه، یک وجود معنیبه و صفر معادل پایین حد تنوع، گیریاندازه
 مختلف هایکالس نظر از ناحیه سهم چه هر باشد.می تنوع فاقد

 سنجه .یابدیم افزایش محدودیت بدون سنجه این باشد، ترمتناسب
 نادر اتبر اساس فراوانی به حدودی تا سیمپسون به نسبت شانون
 اطمینان کسب منظوربه است. ترحساس سرزمینسیمای در موجود

 مورد مناطق در هاسنجه بین شده مشاهده اختالف بودن دارمعنی از
 دارمعنی آزمون و شد انتخاب نمونه عنوانبه شانون جهسن نظر،
 گرفت انجام بررسی مورد مناطق در شانون سنجه اختالف بودن

 (.1317 رئیسی، )اکبری
 از استفاده با منطقه هر در موجود پارک انواع واریانس منظور این به

 .شد محاسبه (1) لرموف
(1)  

2

22

2

1)()(

N

S

N

PiLnPiLnPiPi 


 Var(H)= 

Pi: گونه افراد تعداد نسبت iجامعه افراد کل به ام  

S: جامعه در موجود هایگونه کل 

N: جامعه افراد کل تعداد 

  :آمد دستهب (2) فرمول از استفاده با t بعد مرحله در
(2) 

)()( 21

21

HVarHVar

HH




t=  

 (3) فرمول از استفاده بادرصد  35در سطح اطمینان  آزادی درجه
  آمد: دستهب
(3) 

2

2

2

1

2

1

2

21
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HVar

N

HVar

HVarHVar




 V= 

 جدول به شده محاسبه آزادی درجهنیز  و t عدد از استفاده باسپس، 
t-student و مراجعه t مقایسه با. شد استخراج جدول t و جدول t 

 سنجه .شد مشخص اختالف نبودن یا بودن دارمعنی محاسباتی،

 داشته را شانون تنوع سنجه ویژگی :(22)اصالح شده سیمپسون تنوع
 رفع هافراوانی میزانبه را سیمپسون حساسیت که تفاوت این با

 سنجه. کندمی ترنزدیک شانون تنوع سنجه به راآن کرده،
بر  پراکنش هرچه :(24)یافتهتغییر سیمپسون و (23)شانون یکنواختی

 شانون یکنواختی حداکثر باشد، تریکسان و متناسب مختلف اتاساس
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 صفر دو این پایین حد شود.می هدهمشا یافتهتغییر سیمپسون و
 و بوده لکه یک شامل تنها سرزمینسیمای حالتاین در که است
 صفر به یکنواختی هایسنجه باشد چیره هبر اساس یک چهچنان

 باشد، یکسان کامال مختلف هایکالس پراکنش اگر است. نزدیک
 ( ,Mcgarical & Marksبود خواهد یک معادل مقادیرشان

(1995 . 
 

 مطالعه مورد منطقه

 در مرکزی، فالت در ایران، پایتخت و شهر ترینبزرگ تهران، شهر
 حدود مساحت با، شده واقع البرز هایکوه جنوبی دامنههای دشت
 22شامل  نفر 6636522 معادل جمعیتی و کیلومترمربع 622

 (.1315 ایران، آمار )مرکز است محله 362 و ناحیه 134 منطقه،
 

 هایافته
 )شکل ایمحله هایپارک هایلکه پراکنش هاینقشه به توجه اب

 دوو( در مناطق بیست5 )شکل ایمنطقه و (4 )شکل ایناحیه (،3
 مختلف اتبر اساس پراکنش و فراوانی که شودمی مالحظه ،گانه

 هر سطح، تحقیق این در است. متفاوت مناطق از یک هر در پارک
 یک عنوانبه تهران شهر هگان دووبیست مناطق از منطقه
 ابتدا نتایج ارایه منظوربه شد. گرفته نظر در مجزا سرزمینسیمای

 سپس ارایه، سرزمینسیمای در موجود اتبر اساس سطح نتایج
   د.شومی بررسی لکه سطح در صرفا سرزمینسیمای وضعیت

 

   هبر اساس سطح در هاسنجه بررسی

 هایسنجه با منطقه دووبیست ایمحله هایپارک بررسی
 پارک مورد در لکه اندازه میانگین سنجه اندازه :سرزمینسیمای

ترین بیش که داد نشان مختلف، مناطق میان در و ایمحله
 در ترتیببه ایمحله پارک)مساحت(  اندازه میانگینترین وکم

 سنجه هایاندازهچنین بر اساس هم است. یازده و هجده منطقه
 منطقه در ایمحله پارکمساحت  ترینبزرگ لکه، هانداز ترینبزرگ
 سنجه اندازه باشد.می دووبیست منطقه در ترینکوچک و هفده
 میان در و ایمحله پارک مورد در سرزمینسیمای از مساحت درصد

 این از درصد باالترین بیست منطقه که داد نشان مختلف، مناطق
 منطقه در ایمحله پارک از درصد ترینوکم بوده دارا را پارک نوع

 هفده منطقه درتراکم این نوع پارک  ترینبیش باشد.می دووبیست
 شکل سنجه باشد.می دووبیست منطقه در تراکم ترینکم و

 در و ترینبیش چهار منطقه در ای،محله هایپارک سرزمینسیمای
 اقلیدوسی فاصله میانگین سنجه نتایجاساس بر است. ترینکم یازده

 مناطق در ایمحله هایپارک بین فاصله همسایه، ترینزدیکن
  .(1 اکزیمم و در منطقه ده، مینیمم است )جدولم سیزده

 

 

  دوو بیست در ایمحله هایپارک (:3) شکل

 تهران شهر منطقه
 

 با ایناحیه هایپارک لحاظ از منطقه دووبیست وضعیت بررسی
 میانگین سنجه دو هایازهاندبر اساس  سرزمین: سیمای هایسنجه
 این میزانترین ترین وکمبیش لکه اندازه ترینبزرگ و لکه اندازه
 ترتیببه مختلف، مناطق میان در و ایناحیه پارک مورد در هاسنجه

 از مساحت درصد سنجه اندازه است. سیزده و هفده درمنطقه
 یزدهس منطقه و باالترین نوزده منطقه که داد نشان سرزمین،سیمای

ترین تراکم این ست. بیشدارا را پارک نوع این از درصد ترینکم
 ایناحیه پارک تراکم ترینکم و دوازده منطقه درنوع پارک 

 در سرزمین،سیمای شکل سنجه باشد.می دووبیست درمنطقه
 نتایجبر اساس  است. ترینکم هفده در و ترینبیش پانزده منطقه
 بین فاصله همسایه، تریننزدیک سیاقلیدو فاصله میانگین سنجه
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 سیزده، منطقه در و ماکزیمم چهار مناطق در ایناحیه هایپارک
بر اساس بر  که است ذکر به الزم. داراست را مقدار مینیمم

 فاقد ده و نه یک، مناطق (1332 )مخدوم، گرفته انجام بندیهاساس
 (.1)جدول  بودند پارک نوع این

 
  منطقه دووبیست در ایهناحی های پارک (:4شکل)

 تهران شهر

 
 با ایمنطقه هایپارک لحاظ از منطقه دووبیست وضعیت بررسی
 منطقه پارک از حاصله نتایجبر اساس : سرزمینسیمای هایسنجه

 ترینوکم ترینبیش تهران، شهر دوگانهوبیست مناطق در ای،
 طقهدرمن ترتیب به ایمنطقه پارک( مساحت) اندازه میانگین

 در ایمنطقه پارک ترینبزرگ، چنینهم است. هفده و دووبیست
 باشد.می یک منطقه در ایمنطقه پارک ترینکوچک و چهار منطقه
 کهحالی در بوده دارا را پارک نوع این از درصد باالترین چهار منطقه
 ترینبیش داراست. را ایمنطقه پارک از درصد ترینکم نه منطقه
 منطقه در تراکم ترینکم و نوزده منطقه در پارک وعن این تراکم
 هایپارک سرزمین سیمای شکل سنجه باشد.می دووبیست
بر  است. کمترین هجده در و ترینبیش چهارده منطقه در ای،منطقه

 همسایه، تریننزدیک اقلیدوسی فاصله میانگین سنجه نتایجاساس 

 ترتیببه پانزده، همنطق در و پنج مناطق در ایمنطقه هایپارک
 است ذکر به الزم دارند. یکدیگر از را فاصله ترینکم و ترینبیش

 مناطق (1332 )مخدوم، گرفته انجام بندیهبر اساس بر اساس که
  (.1)جدول  بودند پارک نوع این فاقد یکوبیست و ده هشت،

 

 
  منطقه دووبیست در ایمنطقه هایپارک (:5کل)ش

 تهران شهر
 

  سرزمینسیمای سطح در هاسنجه یبررس
 دارای دووبیست منطقه، است آمده (1) جدول در که طورهمان
 شکل سنجه و لکه، اندازه میانگین هایسنجه مقادیر ترینبیش

 حداکثر منطقه این سطح در درنتیجه باشد.می سرزمینسیمای
 ترینکمچنین هم پارک، پراکنش و هکتار( 13) اندازه میانگین

 ترینبیش. شد مشاهده هکتار( صد هر در پارک 3/2) معادل اکمتر
 هکتار صد هر در پارک 3/4 معادل هفده، منطقه در پارک تراکم
 هشت، منطقه در هکتار( 1/2) پارک اندازه میانگین ترینکم است.

 در پراکنش ترینکم درنتیجه سرزمینسیمای شکل سنجه مینیمم
 ترینیشب پارک، 122 با رچها منطقه آمد.دست به شش منطقه
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 است. منطقه این در لکه اندازه بزرگترین سنجه مقدار ماکزیمم چنین هم، پارک( هبر اساس از )صرفنظر بوده دارا را پارک تعداد
 

 ای درای و منطقهای، ناحیهها در سطح بر اساسات پارک محله(: نتایج آنالیز سنجه1) جدول

 شهر تهرانگانه ودوهر یک از مناطق بیست

 ایپارک منطقه 3، بر اساسه پارک ناحیه ای 2ای، بر اساسه پارک محله 1بر اساسه 
 *N/A  .تنها یک لکه از آن بر اساسه موجود است 

 

 اختصاص خودهب را چهار منطقه درصد 17 معادل سطحی پارک این
 میزان ترینکم و یازده منطقه در پارک تعداد ترینکم است. داده

 دارد. قرار یکوبیست منطقه در لکه اندازه ترینبزرگ سنجه
 ترینبیش نتیجه در لکه، شکل میانگین سنجه یزانم ترینبیش

 بین مسافت ترینبیشچنین هم ها،پارک شکل در نظمیبی میزان
 هاپارک درمقابل، شد. مشاهده چهارده منطقه در متر( 645) هاپارک

 اشکال به و بوده برخوردار نظمیبی حداقل از دوازده منطقه در
 بین فاصله میانگین چنین. همداشتند شباهت منظم و هندسی

 و بوده ترکم تهران شهر مناطق سایر به نسبت ده منطقه هایپارک
 به پارکی از رسیدن برایرا  متر161 مسافت منطقه این ناساکن
( آمده 2جدول ) در که طورهمان کنند. طی بایستمیرا  دیگر پارک
 تنوع و شانون تنوع سنجه میزان ترینپایین ده منطقه ،است

 که ستآن ا گربیانامر،  این. داراست را یافته تغییر سیمپسون
 پارک هبر اساس از فقط و بوده تنوع فاقد ده منطقه هایپارک
 هایپارک برای سنجه دو این میزان ترینبیش باشد.می ایمحله

 نسبی فراوانی که مفهوم بدین آمد. دستهب چهارده منطقه
 منطقه این در همهب سبتن ایمنطقه و ایناحیه ای،محله هایپارک

 ده منطقهچنین، هم است. تریکسان مناطق سایر به نسبت
 سیمپسون یکنواختی و شانون یکنواختی سنجه میزان ترینپایین
 ای()محله پارک هبر اساس یک که معنا این به داراست را یافته تغییر

 میزان ترینبیش. دارد وجود غالب و چیره صورتبه منطقه این در
 معادل و یکوبیست منطقه هایپارک برای شانون یکنواختی هسنج
آن  گربیانمنطقه  این برای سنجه این یک مقدار آمد. دستهب یک

 کامال منطقه این در پارک مختلف اتبر اساس پراکنش کهاست 
 برای یافتهتغییر سیمپسون یکنواختی سنجه مقدار .باشدمی یکسان
 بودن یکسان دهندهنشان که دآمدست به /33 معادل یک منطقه

 منطقه این در ایمنطقه و ایناحیه ای،محله هایپارک پراکنش
چنین هم تغییریافته، سیمپسون و شانون تنوع یسنجه نتایج است.
 و تنوع مورد در را یکدیگر نتایج استفاده مورد یکنواختی هایسنجه

 آزمون نتایج کردند. تایید مختلف مناطق در هاپارک یکنواختی
 از اطمینان منظوربه کهار بودن اختالف سنجه تنوع شانون دمعنی
 در شانون سنجه مقادیر بین شده مشاهده اختالف بودن دارمعنی
 t-student آزمون از استفاده با و تهران منطقه دووبیست

 انجامدرصد  35و در سطح اطمینان ( 3و  2و  1)های فرمول

MNN 
 )متر(

LSI 
 )بدون واحد(

LPI 
 )درصد(

PLAND 
 )درصد(

PD 
 )تعداد در هرصد هکتار(

MPS 
 )هکتار(

 سنجه   
 

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 منطقه

36/363 - 43/2262 56/1 - 27/2 25/2 - 25/2 43/2 - 41/2 12/2 - 24/2 53/2  یک 46/3 - 

 دو 22/17 57/3 71/2 21/2 21/2 56/1 11/6 3/2 26/1 27/7 23/2 27/2 63/2 54/3 53/11 23/111 34/1443 71/231

 سه 61/26 24/3 42/2 1/2 32/2 12/2 14/2 1/2 11/2 24/1 1/2 23/2 54/2 2/2 41/3 61/26 24/3 42/2

 چهار 41/2 14/212 41/2 21/2 25/2 14/1 43/16 22/2 65/2 14/17 21/2 25/2 35/2 14/2 56/13 34/316 62/3217 33/131

 پنج 42/31 53/3 76/2 25/2 23/2 42/1 51/1 12/2 35/2 35/1 27/2 25/2 35/2 16/2 25/11 75/2573 4/2321 2/234

25/261 N/A* 23/1173 67/7 31/1 33/2 12/2 22/2 22/1 12/2 22/2 22/2 33/1 25/2 13/2 56/2 24/4 11/12 شش 

12/361 N/A N/A 21/5 27/1 76/1 23/2 21/2 53/2 45/2 21/2 53/2 22/1 26/2 26/2 36/2 21/3 31/6 هفت 

71/236 N/A - 21/7 56/1 - 11/2 32/2 - 31/2 32/2 - 73/1 26/2 - 51/2 33/4 - هشت 

24/332 - N/A 32/5 - 12/1 21/2 - 31/2 56/2 - 31/2 17/2 - 25/2 77/2 - 41/6 نه 

 ده - - 61/2 - - 14/2 - - 22/2 - - 36/2 - - 51/5 - - 15/161

75/434 N/A N/A 36/3 11/1 72/1 27/2 27/2 13/1 13/2 27/2 13/1 15/2 23/2 23/2 22/2 24/3 23/22 یازده 

 دوازده 72/13 32/1 77/2 13/2 31/2 16/1 52/2 53/2 66/2 77/1 23/2 14/2 51/2 42/2 35/5 26/712 23/221 65/231

 سیزده 13/14 22/2 15/2 25/2 16/2 76/2 64/3 0 56/2 23/2 0 13/2 31/5 5/1 32/4 27/1171 11/37 53/675

 چهارده 73/6 31/3 72/2 22/2 22/2 32/2 56/1 11/2 65/1 72/2 31/2 15/2 35/2 1/2 26/1 22/623 23/461 36/131

 پانزده 26/36 37/3 12/2 32/2 23/2 63/1 12/11 61/2 33/1 55/3 14/2 11/2 15/3 61/3 56/3 72/213 37/656 73/232

 شانزده 42/13 63/3 33/2 23/2 23/2 33/1 72/5 16/2 23/1 33/2 26/2 15/2 73/2 71/2 2/7 43/324 12/2537 33/254

11/111 N/A N/A 47/7 53/1 35/1 31/2 72/2 11/2 41/2 72/2 11/2 23/4 13/2 13/2 72/2 74/4 66/7 هفده 

 هجده 41/14 65/3 22/1 11/2 13/2 33/1 75/2 43/2 37/1 35/1 12/2 12/2 73/3 23/3 1/3 37/1137 71/1153 24/244

 نوزده 23/12 22/4 32/2 4/2 24/2 53/1 4 1 43/1 35/1 31/2 22/2 22/3 11/2 34/5 27/133 14/377 45/355

 بیست 75/12 52/3 63/2 31/2 23/2 21/3 4 13/2 53/2 31/2 13/2 14/2 26/4 71/3 21/12 11/434 31/172 77/163

 یکوبیست - 61/3 12/2 - 21/2 32/2 - 23/2 26/2 - 23/2 25/2 - 33/3 73/5 - 32/341 52/256

21/277 N/A 55/1167 41/7 37/1 54/2 21/2 23/2 61/1 12/2 23/2 13/11  23/2 21/2 23/2 44/2 17/3 71/333 دووبیست 
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  است. تهران شهر مختلف مناطق در سنجه این اختالف ودنب دارمعنی از حاکی، گرفت
 

 تهران شهر گانهودوبیست مناطق از یک هر در سرزمینسیمای سطح در هاسنجه آنالیز نتایج (:2) جدول

 

 رد آن میزان ترینکم و پارک درصد 5/11 با چهار منطقه ،چنینهم
 ترینپایین و باالترین ترتیببه درصد 5/2 با یکوبیست منطقه
 سایر پارک درصد .هستند اراد مناطق سایر به نسبت را پارک درصد

در  هاپارک کلیه (7) شکل در .است شده ارایه ،(3) جدول در مناطق
 د.شومی مشاهده تهران شهر مختلف مناطق

 

 گیرینتیجه و بحث
 استفاده با که تهران شهر منطقه دووبیست ایبر آمدهدست به نتایج

 هاپارک مکانی الگوی ،سرزمینهای سیمایعه ای از سنجهمجمو از

 و بررسی مورد مناطق، از یک هر در را آن مختلف اتبر اساس و
 و ساختار کردن کمی برای را مکانی آمار کاربرد داد، قرار تحلیل
، با تحقیق این هد.دمی نشان سبز فضاهای مکانی الگوی تحلیل
 )صرفا سنجه یک به تنها تاکنون گرفته انجام تحقیقات اکثروجود 

 و نکرده اکتفا کار نتایج و گزارشارایه  منظوربه مساحت(
 .است کارگرفتهبه و انتخاب هدف، این با را هاسنجه از ایمجموعه

منظور تشریح بایست بها میه سنجه از ایمجموعه که جایی آن از
 به توجه با و گیرد قرار مدنظر هاپارک مکانی الگوی وضعیتیان و ب

 وضعیت تحلیل به تواننمی سنجه یک بودن حداقل یا حداکثر
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 سنجه

  

 

     منطقه

33/2 33/2  73/2  73/2  32/471  45/1  11/2  25/2  16/2  42 24/1  یک 

 دو 33/4 13 63/1 27/7 53/1 42/1 21/311 52/2 32/2 41/2 32/2

 سه 62/1 77 25/2 24/1 54/1 34/1 12/276 77/2 52/2 72/2 47/2

 چهار 37/3 122 36/1 14/17 45/1 31/1 25/323 23/2 11/2 21/2 12/2

 پنج 67/1 32 52/1 35/1 13/2 32/1 22/351 11/2 62/2 24/2 77/2

 شش 17/1 25 72/1 221 13/1 33/1 26/317 12/2 75/2 63/2 53/2

 هفت 13/2 22 34/1 53/2 33/1 32/1 12/361 23/1 31/2 34/2 32/2

 هشت 64/2 24 66/1 32/2 43/1 32/1 76/236 57/2 46/2 11/2 76/2

 نه 23/1 11 31/2 31/2 21/1 31/1 24/332 76/2 75/2 36/2 34/2

 ده 61/2 22 14/2 36/2 16/1 23/1 15/161 22/2 22/2 22/2 22/2

 یازده 23/2 12 22/1 13/1 13/1 14/1 434/57 72/2 42/2 57/2 37/2

 دوازده 33/2 26 76/1 77/1 13/1 33/1 15/212 13/2 62/2 11/2 77/2

 سیزده 37/3 13 23/1 23/2 51/2 14/1 73/644 4/2 27/2 73/2 24/2

 چهارده 24/1 43 33/3 72/2 14/1 32/1 73/242 25/1 22/1 37/2 32/2

 پانزده 16/5 71 27/2 55/3 55/1 44/1 23/234 55/2 34/2 52/2 31/2

 شانزده 16/4 32 14/1 33/2 35/1 31/1 16/741 66/2 56/2 62/2 52/2

 هفده 31/2 33 21/4 11/2 36/1 32/1 11/111 32/2 61/2 14/2 61/2

 هجده 63/2 73 75/1 35/1 46/1 35/1 45/415 32/2 12/2 13/2 63/2

 نوزده 32/2 21 22/2 35/1 32/1 44/1 76/452 32/2 61/2 14/2 61/2

 بیست 32/2 13 13/3 31/2 31/1 36/1 32/245 34/2 17/2 17/2 61/2

کبیست و ی 33/1 21 42/2 23/2 34/1 43/1 66/316 73/2 73/2 22/1 22/1  

 بیست و دو 76/42 21 27/2 61/1 55/3 36/1 11/376 26/2 22/2 27/2 22/2
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 موقعیت به نتایج از کامل تفسیری ارایه منظوربه بنابراین، پرداخت
ها ای از سنجهجموعهمبه  مناطق سایر به نسبت منطقه یک نسبی

 نزدیک MPS هایسنجه میزان به توجه اب راستا، این درتوجه شد. 
 محاسبه ماکزیمم به نزدیک MNN وLSIچنین ، هممینیمم به

 میزان ترینبیش (2 )جدول تهران شهر یک منطقه برای، شده
 شد. مشاهده منطقه این هایپارک در (25)گسستگی

 
  مناطق هایپارک درصد و سطح (:3) جدول

 تهران شهر گانهدووبیست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 با تحقیقی در ،(Baskent & Kadiogullari, 2007)چنین، هم
 دلیلهب زمانی،دوره  یک در شده یاد هایسنجه میزان از تفادهاس

 کاهش و بررسی مورد سبز فضاهای بین فاصله میانگین باالبودن
 سبز فضای برای را گسستگی سبز، فضای هایلکه اندازه میانگین

 جینان شهر در مشابه تحقیقی در نمود. گزارش ترکیه Inegol شهر
 چنین از مسکونی مناطق ورمجا سبز فضاهای هبر اساس چین

 (Kong & Nakagoshi, 2006). برخوردارند وضعیتی

 
 تهران شهر منطقه دووبیست هایپارک کلیه :(6) شکل

 
 فاصله گربیان (2 جدول) MNN و PD هایسنجه یک منطقه در

 در (27)ارتباط است، شده سبب که هستند تراکمی و هاپارک بین
 مقابل در .باشد حداقل مناطق سایر به نسبت منطقه این هایپارک
 میانگین و تراکم ترینبیش بودن دارا با هفده منطقه هایپارک
 (& Kong برخوردارند. ارتباط باالترین از کم نسبت به ایفاصله

(Nakagoshi, 2006 مقایسه انجام و توصیفی آمار از استفاده با 
 این سبز فضای وضعیت 2224 و 1337 ،1313 هایسال بین

 ، MNNمیزان بودن باال و PD سنجه بودن پایین علتبه را ،منطقه
 شهر سبزفضای برای موجود اطبارت میزان کاهش و آشفتگی دارای
 ودوبیست منطقه در MPS سنجه نمود. اعالم چین جینان
 پس منطقه این است. مقدار ترینکم دارای PD سنجه و ترینبیش

 از آن هایپارک و بوده LPI رمقدا ترینبیش دارای چهار منطقه از

  کپار مساحت

 تعداد

 پارک

 مساحت

 منطقه

 منطقه

 )هکتار( مربع متر درصد

 یک 63/4717 42 42/41 3/2

 دو 22/4613 13 33/423 55/1

 سه 36/2323 77 12/112 13/3

 چهار 57/7213 122 27/1123 47/11

 پنج 23/5311 32 36/156 74/2

 شش 23/2155 35 33/74 22/3

 هفت 21/1434 22 62/16 13/1

 هشت 25/1353 24 75/16 3/1

 نه 25/1376 11 71/11 35/2

 ده 63/663 22 15/16 22/2

 یازده 26/1166 12 54/26 34/2

 دوازده 24/1711 26 63/72 11/3

 سیزده 341/134 13 52/51 31/4

 چهارده 12/1462 43 67/72 13/4

 پانزده 33/3227 71 32/331 26/13

 شانزده 34/1634 32 53/133 6/6

 هفده 662/14 33 33/23 13/3

 هجده 22/3124 73 12/162 5/4

 نوزده 34/1272 21 11/11 44/7

 بیست 12/2131 13 34/156 41/6

 یکوبیست 46/5264 21 14/23 55/2

 دووبیست 22/12712 21 75/1134 27/11
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 هاویژگی این مجموعه نیست. برخوردار زیادی فاصله میانگین
 آن هایپارک مکانی الگوی در (26)چیرگی میزان حداکثر گربیان

 هایهاساس بر انواع میان از است. تهران مناطق سایر به نسبت
 کارکرد با هایجنگل چین، جینان شهر در بررسی مورد سبز فضای

 ترینبیش ای،منطقه هایپارک هایویژگی داشتن با فرجی،ت
Nakagoshi, & Kong )دارند را (21)انبوهی باالترین و چیرگی

 هاساس بر در که سبزی فضای مطالعه، این در چنینهم .(2006
 ترینبیش بودن دارا دلیلهب است، گرفته قرار حفاظتی هایجنگل

 و تجمع میزان ترینیشب ،پایین LPI چنینهم PD و MPSمیزان

 در جینان شهر سبز فضای هایکالس انواع میان در را چیرگی
 مسافتی ماکزیمم ،تحقیق این نتایج اساس بر .باشدمی دارا چین،

، شود طی بایستمی دیگر پارکی به پارک یک از رفتن برای که
 مسافت ترینکم واست  بوده سیزده منطقه در متر 645 معادل
 )جدول باشدمی متر 161 معادل و ده منطقه هایکپار بین موجود

 فاصله این ماکزیمم، 1317 سال در پریور تحقیق اساس بر (.2
 متر 211 ای،ماهواره هایداده از استفاده با تهران، سبز فضای برای
 نوع در تفاوت به توجه با البته (.1317 ،همکاران و )پریور شد اعالم
 دو دراین نتایج تفاوت ،بررسی مورد سطوح و استفاده مورد هایداده

  نیست. انتظار از دور پژوهش
 در ای،منطقه و ایناحیه ای،محله هایپارک سطح در نتایج مورد در

 وجود ایمحله هایپارک بین فاصله میانگین ترینکم ده منطقه
و میانگین اندازه پارک به  LPI سنجه مقدار. (1 جدول)است  داشته

 هایپارک در چیرگی میزان ترینبیش گربیان که بوده بزرگنسبت 
 بیست منطقه در ایمحله پارک باشد.می منطقه این در ایمحله
است و  بوده دارا را PD سنجه ترینبیش هفده، منطقه ازپس 

 از و کم بسیار منطقه این در ایمحله هایپارک بین فاصله میانگین
 منطقه سطح در اکندگیپر از حاکی که LSI از باالیی نسبتا میزان
 شدهسبب  هاویژگی این مجموعه .باشدمی برخوردار است،
 برخوردار ارتباط میزان باالترین از منطقه این در ایمحله هایپارک
 بررسی طی (Nakagoshi & Kong, 2006) مطالعه در باشند.

 در جینان شهر شرق به غرب جهت در شهری سبزفضای تغییرات
 افزایش ،MNN کاهش چنینهم ،LSI یشافزا دلیلهب چین،
 اعالم را سبز فضای گسترش و فواصل کاهش ارتباطات، میزان
 MPS هایسنجه میزان بودن باال دلیل هب نوزده منطقه در کرد.

LPI, سنجه نسبی بودن پایین و MNN چیرگی ترینبیش 
 کهحالی در است. موجود مناطق سایر به نسبت ایناحیه هایپارک

 اما، داراست را LPI و MPS هایسنجه ماکزیمم فدهه منطقه
 امکان ایناحیه هایپارک هاساس بر از لکه یک وجود دلیلهب

 چیرگی نتیجه در نداشته، وجود منطقه این در MNN سنجه بررسی
 داشتن با نوزده منطقه ،چنینهم است. ماکزیمم، نوزده منطقه در

 دارای MNN نپایی نسبتبه  میزان و PDسنجه باالی میزان
 هایپارک بین اطبارت باالترین است. ارتباط میزان باالترین

 هایپارک منطقه این در شد. مشاهده پانزده منطقه در ایمنطقه
 هایسنجه از باالیی مقادیر چنینهم MNN ترینکم ایمنطقه

PD و PLAND دارند را.  
 

 مختلف مناطق در هاپارک وضعیت از کلی بندیجمع

  انتهر شهر
 بررسی گانهدووبیست مناطق در متعددی هایسنجه، مطالعه این در

 است، آمده گیرینتیجه و بحث ابتدای در که گونههمان شد.
 بیان را خاصی هایویژگی مناطق برخی در هاسنجه این مجموعه

 ستا این شد، واقع توجه مورد مطالعه این در که اینکته .نمودند
 تنهانه مناطق در هاپارک درصد و سطح صرف بررسی با که

 وضعیت مورد در قضاوت بلکه یافت دست نتایج این به تواننمی
 منطقه: مثالبرای  نیست. کاملی قضاوت مختلف، مناطق هایپارک
 وضعیت بهترین دارای پارک درصد ترینکم بودن رادا با یکوبیست

 بودن اراد با چهار منطقه کهاین یا و باشدمی هاپارک یکنواختی
 قابل مکانی مطلوب ژگیوی هیچ دارای پارک درصد باالترین
 میان از حاصله، نتایج وسعت علتبه درمجموع، .نیست توجهی
 که مناطقی به تنها مطالعه، این در تهران، گانه دووبیست مناطق

 هایپارک کلیه یا و پارک مختلف اتاساس بر مکانی وضعیت
 شد. اشاره بود، مکانی خاص یژگیو یک گربیان ،هاآن در موجود
 جهاتی از شده ذکر مناطق از یک هر در هاپارک مکانی الگوی

 در هاپارک مکانی الگوی مثال، برای .بود خاص ویژگی گربیان
 بیانبه است. برخوردار گسستگی میزان باالترین از یک منطقه
 و نداشته تجمع منطقه این از خاص قسمت یک در هاپارک دیگر،

 شده پوشیده پارک از یکسان نسبتا نحویبه منطقه سطح امیتم
 در است. حداکثر منطقه، این در هاپارک میان مسافت اما است.
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 بین مسافت ترینکوتاه دلیلهب پارک به دسترسی ده منطقه
 است. برخوردار حالت بهترین از منطقه این ناساکن برای ها،پارک

 و ایناحیه مقیاس در پارک فاقد منطقه این که ستا حالی در این
 ارایه را مناسبی گسستگی و پراکنش چنینهم بوده، ایمنطقه
 سبزفضای خدمات کامل ارایه که است ذکر به الزم است. ننموده

 در عادالنه پراکنش درکنار که گیردمی انجام زمانی منطقه یک در
 ها،پارک بین مناسب فاصله مطلوب، گسستگی و سطح تمامی
 با جز امر این و سازد پذیرامکان را فضاها این از ناساکن ییابدست

 میسر ،عوامل از کامل ایمجموعه گرفتن نظر در و جامع گرشین
 بر لحاظ از مختلف مناطق کمبودهای به توجه با، چنینهم نیست.

 ایناحیه هایپارک فقدان مثال برای بررسی، مورد پارک اتاساس
 و ده هشت، مناطق در ایمنطقه هایپارک و ده نه، یک، مناطق در

 هایپتانسیل به توجه با احداث جهت الزمهای اقدام یک،وبیست
 همگانی دسترسی گیرد. انجام بایستمی شهری سبزفضای افزایش

 بر ههم که کندمی حکم اجتماعی، عدالت و شهری خدمات به
 هایپارک و سبز فضاهای از یکسان به بتوانند شهری اتاساس
 که این نه، شوند برخوردار فراغت اوقات گذران هایمکان و یشهر

 زیباترین از قطعاتی بتوانند شهر مردم از خاصی اتاساس بر
 تدریج به و کنند انتخاب خود زیست برای را شهرها اندازهایچشم
 شود جامعه اتاساس بر این مختص ندازهااچشم این همة

 به حاضر مطالعه، اساس براین .(1316 نسب،رخشانی و آبادی)زنگی
 الگوی لحاظ از تهران شهر گانهودوبیست مناطق وضعیت بررسی
 که باشد پرداخت مناطق این ساکنان دسترس در هایپارک مکانی

 فضاهای طراحی و ریزیبرنامه در هاشهرداری و شهری مسئوالن
 و رشد هایفرصت نموده، لحاظ را حاصله نتایج عمومی، سبز

 مناطق در را افراد اجتماعی و فرهنگی روانی، ،جسمانی پیشرفت
 و بهبود امکان ساخته، فراهم عادالنه طریقی به تهران شهر مختلف
 سازند. میسر را اجتماعی روابط و فرهنگی هایفعالیت تسهیل

 درباره پریور مطالعه با حاضر تحقیق هدف بودن راستاهم به توجه با
 ،(1317 ،همکاران و )پریور تهران سبز فضای مکانی الگوی

 مناطق هایپارک مکانی وضعیت از شده مشاهده وضعیت، چنینهم
 سطح در که داشت اذعان توانمی ،تحقیق دو این در تهران مختلف
 و )پریور پریور تحقیق نتایج ،حاصله نتایج سرزمین،سیمای

 از تهران شهر در سبزفضاهای کهاین بر مبنی را (،1317 ،همکاران
 و نبوده مطلوبی شرایط دارای فضایی توزیع و ترکیب نحوه نظر

 برای الزم پیوستگی و وسعت از شهری سبزفضای هایلکه شبکه
 شهر زیستمحیط کیفیت بهبود منظوربه اکولوژیکی خدمات ارایه

  .دنمایمی تایید (،1317 ،همکاران و )پریور نیست برخوردار تهران

 

 هایادداشت
1. Patch level 

2. Class level 

3. Landscape level 

4. Mean Patch Size 

5. Number of Patch 

6. Euclidian Mean Nearest Neighbor Distance 

7. Class Area Proportion  

8. Class Area 

9. Patch Density 

10. Percent of Landscape 

11. Largest Patch Index 

12. Largest Shape Index 

13. Patch Richness 

14. Mean Patch Size:MPS 

15. Patch Density:PD 

16. Percent of Landscape:PLAND 

17. Largest Patch Index:LPI 

18. Landscape Shape Index:LSI 

19. Euclidian mean nearest neighbor: MNN    

20. Shape Index-mean:SHAPE-MN 

21. Shanon’s Diversity Index (SHDI)  

22. Shanon’s Evenness Index (SHEI) 

23. Modified Simpson’s Diversity Index (MSIDI) 

24. Modified Simpson’s Evenness Index (MSIEI) 

25. Fragmentation 

26. Connectivity 

27. Dominance 

28. Aggregation 
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  منابع فهرست

 گروه ارشد، کارشناسی نامه پایان .خیرود جنگل پاتم بخش جنگلی جوامع چوبی( هایگونه زیستی) تنوع مقایسه .1317.س رئیسی، اکبری
  .ص11 تهران. دانشگاه طبیعیمنابع دانشکده جنگل اقتصاد و جنگلداری
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