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  ايهاي ماهوارههاي هوایی و داده تهران با استفاده از عکس2ارزیابی تغییرات فضاي سبز منطقه 
 

   3  فرحناز رشیدي،2 اسداله متاجی،2 ساسان بابائی،1حسین دومیري گنجی 
  

   چکیده
حیح فضاي منظور مدیریت صبه. آیدشمار میهاي حیاتی کالن شهرهایی چون تهران به        فضاي سبز از شریان

شده سعی در این پژوهش لذا . تواند بسیار مفید باشدسبز شهري، ارزیابی روند تغییرات آنها از گذشته تا به امروز می
 ساله، میزان تغییرات ایجاد شده در فضاي سبز منطقه مورد 28هاي ابتدا و انتهاي یک دوره تا با بررسی بر روي داده

 30 تهران به تعداد 2 منطقه 1358 سال 1:10000هاي هوایی ن مطالعه ابتدا عکس در ای.قرار گیرد برآورد ومطالعه 
 Geomaticaافزار قطعه تهیه و پس از پیاده کردن نقاط کنترل زمینی با خطاي کل کمتر از یک پیکسل به کمک نرم

ییک حاصل هاي تصحیح شده تهیه و برروي ارتوفتوموزا سپس موزاییکی از عکس؛از نظر هندسی تصحیح شدند
 LISS IVهمچنین تصاویر سنجنده  . استخراج گردید58تفسیر بصري انجام شد و الیه فضاي سبز منطقه در سال 

آنگاه تفسیر بصري بر روي .  پیکسل تصحیح گردید1 تهیه و با دقت زیر 1386 متعلق به سال IRS – P6 ماهواره
ها، میزان در پایان با انطباق الیه. یر نیز برآورد شدهاي اختصویر تصحیح شده انجام و مساحت فضاي سبز در سال

ها، میزان سرانه فضاي منظور تعیین درصد گسترش شهر در طی این سالتغییرات در طول دوره برآورد گردید و به
 نتایج حاکی از افزایش سطح و سرانه فضاي سبز. سبز و تغییرات مناطق شهري در ابتدا و انتهاي دوره نیز برآورد شد

 با وجود این افزایش، در حال حاضر میزان سرانه فضاي سبز منطقه از .منطقه در طی دوره مورد نظر بوده است
  .باشدنصف میزان استاندارد جهانی خود نیز کمتر می

  
 -LISS IV تهران، عکس هوایی، ارتوفتوموزاییک، 2فضاي سبز شهري، ارزیابی تغییرات، منطقه  :هاي کلیديواژه
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   مقدمه

.  امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضاي سبز مؤثر در اشکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست      
محیطی آنها، موجودیت فضاي سبز و گسترش آن را پیامدهاي توسعه شهري و پیچیدگی معضالت زیست

 150/3 به 1900یلیون نفر در سال  م224جمعیت شهرنشین دنیا از . استبراي همیشه اجتناب ناپذیر کرده
همچنین جمعیت شهر تهران نیز در طول ). 2007سازمان یونیسف، (است  رسیده2005میلیارد نفر در سال 

مرکز ( برابر شده است 400 میلیون نفر رسیده، که حدود 7 هزار نفر به بیش از 15دویست سال گذشته از 
که بتوانند پایداري ها براي اینها و زندگی انساناي تمرکز فعالیتهعنوان کانونشهرها به). 1385آمار ایران، 

فضاي سبز . هاي طبیعی ندارنداي جز پذیرش ساختار و کارکردي متأثر از سیستمخود را تضمین کنند، چاره
شوند و با توجه به رشد روز افزون هاي حیاتی شهرها محسوب میعنوان شریانمحیطی بهاز لحاظ زیست

  نی که ساختار اکولوژیک شهرها را دستخوش تغییرات وسیع نموده، ایجاد فضاهاي سـبز کـالن                 شهرنشی
عنوان مدیریت فضاي سبز شهري به. باشدمحیطی شهرها، ضروري میعنوان مهمترین تعدیل کننده زیستبه

یق فناوري هنگام دارد که حصول آن از طرمحیطی شهرها نیاز به اطالعات جامع و بهمهمترین عنصر زیست
سازد که از سطح هاي سنجش از دور این امکان را فراهم میکارگیري دادههب. باشدسنجش از دور عملی می

  .هاي معین و مشخص آگاهی یابندفضاي سبز و روند توسعه و تغییرات آن در زمان
ش دور صورت هاي اندکی در زمینه تغییرات پوشش گیاهی در محیط شهري با استفاده از سنجپژوهش     

 .استگرفته

ترین روش آماربرداري در جنگلداري شهري پرداخت در تحقیق خود به تعیین مناسب) 1382(پناهی 
صورت زمینی و همچنین با استفاده از عکس هوایی، در پایان هاي آماربرداري مختلف بهکه با مقایسه روش

در تحقیق وي . باشداري با شبکه نقطه چین میبردبه این نتیجه رسید که کمترین مقدار خطا در روش نمونه
  .استاین روش کمترین اختالف را با آمار برداري صد در صد نشان داده

اي به بررسی کاربري فضاي سبز شهر قدس تهران با استفاده از در مطالعه) 1384(زاده و بردبار کریم
GIS       بت بـه اسـتانداردهاي موجـود دچـار      پرداختند و به این نتیجه رسیدند که منطقه مورد مطالعه نـس

ث فضاهاي     در این بررسی مکان   . کمبودهاي شدید در زمینه فضاي سبز می باشد        هاي مناسب براي احدا
  .جدید نیز معرفی شد

هاي شـهري  بندي جنگلهاي هوایی براي طبقه   اي به بررسی قابلیت عکس    در مطالعه ) 1385(اندرز  
هاي هوایی، در درختان خطی و هاي زمینی و عکسد که بین نمونهپرداخت که در پایان به این نتیجه رسی

  .اي همبستگی باالیی وجود داردتوده
 بررسی تغییرات زمانی و توزیع مکانی فضاي سبز شهري تهران در مقیاس در) 1387(ور و یاوري پري

 وسعت، پیوستگی و هاي فضاي سبز از لحاظسیماي سرزمین، نشان داد که طی دوره زمانی مورد مطالعه لکه
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ه یاست و در حال حاضر از پیوستگی الزم جهت اراماهیت ترکیب و توزیع دچار روند تخریبی شدیدي بوده
  . منظور بهبود کیفیت محیط زیست تهران برخوردار نیستخدمات اکولوژیک به

ز دور به هاي مختلف در محیط شهري با استفاده از سنجش ابا بررسی پدیده) 2000 (1مولر و بالسک
این نتیجه رسیدند که براي تشخیص اهداف تغییر یافته در محیط شهري الزاما باید از تصاویري با وضوح 

  .دقت قابل قبولی دست یافتباال استفاده کرد تا به
سازي رشد شهري در ناحیه متروپولتین تونس در تحقیق خود اثر توسعه شهري و مدل) 2003 (2هوسکی
 در نهایت دلیل اصلی کمبود فضاي سبز در شهر  بررسی قرار داد و مورد2002تا  1992هاي را طی سال  

  .هاي قبل دانستمتروپولیتن تونس و شهرهاي کشورهاي در حال تو سعه را طراحی مناطق شهري در دهه
گیري از سیستم سنجش از دور، از اهداف اصلی این تحقیق، بررسی تغییرات فضاي سبز منطقه  با بهره

هاي شهري با اسـتفاده از  سال گذشته و بررسی امکان استخراج اطالعات کمی و کیفی از جنگل 30طی  
توان به تحلیل میزان فضاي سبز نسبت به منـاطق جمعیتـی و      از اهداف فرعی می    .بودهاي هوایی   عکس

  .بررسی میزان تغییرات فضاي سبز نسبت به گسترش مناطق شهري در منطقه مورد مطالعه نام برد
  

  هاي منطقه مورد مطالعه ویژگی 
  یيايهای جغرافيژگي و

هاي فرحزاد و درکه، از گانه تهران بوده که از شمال به کوه22 شهرداري تهران، یکی از مناطق 2 منطقه      
به خیابان  سمت غرب به اتوبان اشرفی اصفهانی، از سمت شرق به اتوبان شهید چمران و از سمت جنوب

  کیلومتر مربع بوده، که از لحاظ وسعت 55بر طبق آمار رسمی مساحت این منطقه . دشوآزادي محدود می
  .]1385شهرداري منطقه، [شود نهمین منطقه تهران محسوب  می

  تیيهای جمعيژگي و
 از لحاظ جمعیت در بین 2منطقه . باشد  نفر می609000 خانوار و بالغ بر182953 جمعیت این منطقه     

 درصد از جمعیت کل تهران در این 8/7ان رتبه چهارم را دارا بوده و در مجموع حدود        سایر مناطق تهر  
این منطقه از لحاظ وسعت نهمین منطقه و از لحاظ جمعیت چهارمین منطقه تهران . باشندمنطقه ساکن می

همچنـین میـزان    . باشدشود که خود نشان دهنده تراکم جمعیت مسکونی در این منطقه می           محسوب می 
 ، 269482، 220740 به ترتیب برابر با 1385 و 1375، 1370، 1365، 1358هاي عیت این منطقه در سالجم

  .]1385شهرداري منطقه، [  نفر بوده است608814 و 458089 ، 358568
 

  هاي تحقیقداده
باشد که  می1358 متعلق به سال 1:1000هاي هوایی با مقیاس هاي ابتداي دوره عکسدر این تحقیق داده    

 البته الزم به ذکر . تصحیح گردید Geomatica  در محیط نرم افزاري 1:25000با استفاده از الیه رقومی 
                                                1 Moeller & Blaschke 2 Hoskey 
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ها به در ادامه عکسو  است نیز مورد استفاده گرفته)DEM(که در انجام تصحیحات، الیه رقومی ارتفاعاست
 سپس . از روي آنها استخراج گردید58سال  انتقال یافته و الیه فضاي سبز مربوط به GISمحیط نرم افزار 
 استخراج 1386هاي رقومی تصححیح و الیه فضاي سبز در سال اي نیز با استفاده از الیه   تصاویر ماهواره 

  .  ها روي یکدیگر میزان تغییرات نمایان گردیددر پایان با قرار دادن الیه. گردید
  

   روش تحقیق
  صورت رقومی هی بي مراحل انجام کار روی عکس هوا

  یيه عکس هواي ته
باشند، در هاي هوایی میهاي پایه مربوط به ابتداي دوره عکسکه در این مطالعه دادهبا توجه به این      

آنگاه پـس از    . برداري کشور تهیه شد   اي رقومی از سازمان نقشه    صورت الیه  تهران به  2ابتدا، مرز منطقه    
هاي هوایی پوشش ر سازمان با مرز منطقه، شماره و تعداد عکسمنطبق نمودن اندکس پروازي موجود د     

 اسکن شده و dpi400 بوده که با دقت 1358هاي تهیه شده مربوط به سال عکس. دهنده منطقه ثبت گردید
  . افزاري انتقال یافتبه محیط نرم

 

  یيهای هواح هندسی عکسي  تصح
 يهر تفسیر دقیق از نقاط نزدیک به مرکز عکس که پدیدمنظوهاي مختلف به شیوه سنتی، بهدر بررسی       

هاي هوایی، کل هاي رقومی، با ارتو کردن عکسشود، اما در روشجایی در آنها کمتر است، استفاده میجابه
  سـري  منظور تصحیح هندسی، احتیاج بـه یـک  به. سطح عکس قابلیت استفاده و تفسیر را خواهد داشت  

هاي رقومی دو توان به مدل رقومی ارتفاع و نقشهها میترین دادهاز جمله اصلیهاي ورودي بوده که داده
بدین منظور در روند کار، از مدل رقومی ارتفاع تهیه . بعدي در مقیاس متناسب با عکس هوایی اشاره کرد

 زمین، ها باهمچنین براي توجیه عکس. برداري کشور استفاده شد سازمان نقشه1: 25000هاي شده از نقشه
هاي هوایی تصحیح هندسی عکس.  استفاده شد1: 25000هاي از نقاط کنترل زمینی استخراج شده از نقشه

  .  انجام شدPCI Geomaticaافزار با استفاده از نرم
زمین، فاصله کانونی دوربین، مقیاس عکس، شعاع کره: اطالعات اولیه ورودي براي تعریف پروژه شامل      

در مرحله بعد . باشدمی) Fiducial Marks(ايم حاشیهیختصاتی و اعداد مربوط به عالمعرفی سیستم م
اي در روي زمین نیز به سیستم م حاشیهیاي عکس با توجه به اطالعات دوربین، مختصات عالم حاشیهیعال

ـ . آنگاه نقاط کنترل زمینی استخراج شده از الیه رقومی، بر روي عکس پیاده شدند  . معرفی شدند  س از پ
خوانده شدن طول و عرض نقاط از روي نقشه، ارتفاع نقاط نیز توسط سیستم از روي الیه رقومی ارتفاع 

یاد آوري .  نقطه بوده است7 نقطه و حداکثر 4تعداد این نقاط براي هر قطعه عکس حداقل . استخراج شد
 Model( ریاضیسپس مدل. است پیکسل بوده1همیشه کمتر از ) RMS( میزان خطاي کلشود کهمی
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calculations (ترتیب با استفاده از ها نیز بهعکس. افزار محاسبه شدصورت خودکار توسط نرمموجود به
  .  تصحیح شدند orthoالیه رقومی ارتفاع منطقه تا سطح 

هاي منطقه برروي عکس قرار گرفته و براي بررسی دقت تصحیحات پس از اتمام کار الیه رقومی راه    
ها میزان جابجایی بسیار ناچیز و هاي مختلف عکس بررسی گردید که در تمام عکسخطا در بخشمیزان 

   .استشدهنشان داده 2 و 1هاي اي از این عمل در شکل نمونه.استدقت تصحیحات قابل قبول بوده
  

                                                       
  
  
  
  
  
  

  )میدان آزادي(ر دادن الیه رقومی بر روي عکس اي از قرا نمونه-1شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )منطقه ستارخان(اي از قرار دادن الیه رقومی بروي عکس  نمونه-2شکل          
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  هاک کردن عکسيي موزا
 بر اساس مختصات و موقعیت در کنار هم قرار گرفته آنهاهاي هوایی، پس از تصحیح هندسی عکس       

ها در آن شش مشترك موزاییک شده و یک تصویر یکپارچه از منطقه که کنتراست عکسو با حذف پو
مناطق سفید رنگی .  مشاهده کرد3توان در شکل ارتوفتوموزاییک حاصل را می.  تولید گردید،متفاوت بود

اري بردگردد مربوط به مناطق نظامی و محرمانه می باشد که توسط سازمان نقشهها مشاهده میکه در عکس
  .استکشور حذف گردیده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  
  هاي هوایی منطقه مورد مطالعه ارتوفتوموزاییک عکس-3شکل 

  
  ک شده ييح و موزايهای تصحن گستره فضای سبز شهری برروی عکسيي  تع

هاي هوایی منطقه، تفسیر بصري بر اساس تن، بافت، الگو و  پس از تشکیل یک تصویر واحد از عکس     
سپس بـا   . ي میدانی بر روي ارتوفتوموزاییک حاصل انجام و مناطق فضاي سبز مشخص شدند            بازدیدها

ترسیم خطوطی در اطراف سطوح فضاي سبز، مرز این مناطق مشخص و از سایر مناطق اطراف تفکیک          
  .گونی استخراج گردیداي رقومی پلیصورت الیهگردید و در نهایت به

  

  اي  مراحل کار روي تصویر ماهواره
  ایر ماهوارهيه تصاوي ته
اي موجود از  تقریباً جدیدترین تصویر ماهوارهLISS IV يه و سنجندIRS P6 داده متعلق به ماهواره     

 طیفی سبز، قرمز و مادون يه باند در محدود3 متر و داراي 8/5تهران بوده که داراي قدرت تفکیک مکانی 
. دهـد هاي کاذب را در اختیار کاربر قرار می رنگی با رنگ باشد که قابلیت ایجاد تصویر    قرمز نزدیک می  

  . مشاهده کرد2و1توان در جدول مشخصات ماهواره و تصویر را می
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   مشخصات تصویر-2       جدول             IRS-p6 ویژگی ماهواره -1جدول 

  
  ایحات داده ماهوارهيتصح
طاي رادیومتري بـود و از   در ابتدا داده مذکور از لحاظ کیفیت رادیومتري بررسی گردید که فاقد خ      

 انجام ،شوندده از پارامترهاي مداري تصحیح میها در ایستگاه گیرنده زمینی تنها با استفا   که داده  آنجایی
هاي رقومی و روش تصحیح هندسی بر روي تصویر با استفاده از نقشه. تصحیحات  امري ضروري است

انتخاب نقاط . استبا پراکنش مناسب انجام گرفته) GCP(غیر پارامتري به همراه انتخاب نقاط کنترل زمینی 
 نقطه کنترل زمینی از الیه 25تعداد . استبارز بودن نقاط استوار بودهبر پایه پراکنش مناسب و همچنین      

مانـده  سپس نقاط نامناسب با بیشترین میزان خطاي باقی. رقومی استخراج و بر روي تصویر پیاده شدند      
)Rmse (نقطه کنترل 21ترین همسایه با یابی نزدیکحذف شدند در نهایت تصحیح هندسی به روش درون 

  . انجام گرفت)  متر8/5(طاي کل معادل یک پیکسل زمینی با خ
  

  رير بصری برروی تصويتفس
کردن مرزها، تصویر به محیط  پس از انجام تصحیحات هندسی، براي انجام تفسیر بصري و مشخص     

، محدود کردن )Detection(سپس مراحل مختلف تفسیر بصري اعم از کشف .  انتقال یافتgisافزاري نرم
)Delineation( شناسایی ،)Identification (و ارزیابی)Evaluation (صورت زیر انجام ترتیب و بهبه

  :پذیرفت
آنگاه . کشف شدند... هاي همگن از لحاظ عوامل و فاکتورهاي تفسیر نظیر تن، رنگ، الگو و ابتدا پدیده     

یی که از قبل مشخص شده هاهاي کشف شده با ترسیم خطوط از یکدیگر تفکیک و در ادامه پدیدهپدیده
با تفسیر بصري تصویر برروي . اي، شناسایی شدندصورت نمونهبودند با انجام بررسی و مطالعات زمینی به

هایی در گون پوشش گیاهی قرار داشته با ترسیم پلیيهمانیتور، مناطقی که بازتاب طیفی آنها در محدود    
  . از روي تصویر استخراج گردید1386قه را در سال اطراف آنها مشخص و در پایان الیه فضاي سبز منط

  

  IRS P6  نام ماهواره
  کیلومتر817  ارتفاع مداري
 7/98  زاویه مداري

 10:30     خط استواساعت گذر از 
  صبح

  گردش به دور زمین
   بار14  در طول یک روز

  دقیقه35/101  زمان الزم براي یکبار گردش
  روز5  دوره تکرار

   سال5  عمر مفید ماهواره

  

  IRS P6  نام ماهواره
 LISS  IV  نام سنجنده

   متر8/5  قدرت تفکیک مکانی
   کیلومتر6/36  عرض تصویربرداري

  3  تعداد باند

  )میکرون(محدودة طیفی 
52/0-59/0 

62/0-68/0 

77/0-86/0 

   بیت7  قدرت تفکیک رادیومتري
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منظور تعیین میزان گسترش شهري نسبت به ابتداي دوره، مناطق مسکونی و در مرحله دوم تفسیر بصري، به
ـ    به ArcGISهایی در محیط    گونشهري نیز بر روي تصویر مشخص و با ترسیم پلی           از  2 يهعنـوان الی

  .تصویر استخراج شد
  

  رات گستره فضای سبز در دوره زمانی مورد مطالعهييبررسی تغ 
اي، هوایی و تصویر ماهوارههاي فضاي سبز در ابتدا و انتهاي دوره با استفاده از عکسپس از استخراج الیه  

به ): احداث شده(ایجاد ) 1: گذاري شده و میزان تغییرات فضاي سبز در سه گروه برآورد شدهمها رويالیه
احداث  ) 86 تا 58(هاي بررسی شود که در ابتداي دوره وجود نداشته و در حد فاصل سالیمناطقی گفته م

اند ولـی    کاربري فضاي سبز داشته    58گردد که در سال     به سطوحی اطالق می   : تخریب) 2. استگردیده
شود که ه میبه مناطقی گفت: بدون تغییر) 3. باشنداند و داراي کاربري غیر فضاي سبز میامروزه تخریب شده

  . اندطی این دوره تغییري نیافته و این زمینها کاربري فضاي سبز خود را حفظ کرده
  

  نتایج
  ک منطقهيير بصری بر روی ارتو فتوموزايج حاصل از تفسينتا

 بر اساس الیه استخراج شده از ارتوفتوموزاییک منطقه برابر با 1358مساحت فضاي سبز منطقه در سال      
همچنین مساحت . باشد مترمربع می11/7  برابر با 58باشد که سرانه فضاي سبز در سال می هکتار 157

 الزم به ذکر است میزان خطاي .استدست آمدهه هکتار ب1256 برابر با 58مناطق شهري در سال 
  .است پیکسل بوده1در هنگام تصحیح همیشه کمتر از ) RMS(کل

  

  IRS P6 يه ماهوارLISS IV يهر سنجنديور بصری برروی تصيج حاصل از تفسي نتا
 هکتار برآورد شد که میزان سرانه فضاي سبز منطقه در سال 580 مساحت کل فضاي سبز منطقه برابر با      
در ادامه سطح مناطق مسکونی و شهري نیز از روي تصویر . دست آمده متر مربع ب52/9  برابر با  86

سطح فضاي سبز و همچنین سرانه فضاي .   هکتار بر آورد شد3527  استخراج گردید که سطح آن برابر با
  .است ذکر شده3شرح موجود در جدول سبز منطقه به تفکیک نواحی نیز برآورد گردید که به

  تفکیک نواحی نتایج حاصل از تفسیر بصري به-3جدول 
 نواحی منطقه به هکتار سطح فضاي سبز به متر مربع سرانه فضاي سبز

 1ناحیه 96/103 27/13
 2ناحیه 57/89 53/9
 3ناحیه 37/35 84/4
 4ناحیه 605/66 23/7
 5ناحیه 831/27 15/4
 6ناحیه 382/8 14/1
 7ناحیه 074/143 72/13
 8ناحیه  835/57 7/12
 9ناحیه 157/50 89/20
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  های ابتدا و انتهای دورههيگذاری الهمج حاصل از رویي نتا 
میزان تغییرات فضاي سبز ) 1386(و انتهاي دوره ) 1358(هاي ابتدا گذاري الیههمي در این مرحله با رو    

مشخص  3  و شکل4 تهران به طور کامل مشخص شد و به تفکیک مناطق این تغییرات در جدول 2منطقه 
  .گردید

   تغییرات فضاي سبز در طی دوره-4                                      جدول 
  مساحت به هکتار  ريتغییرات کارب
  525  )ایجاد(احداث شده 

  102  تخریب شده
  55  بدون تغییر

  

  .است نشان داده شده4تغییرات فضاي سبز در طی دوره در شکل 
 
 

 
 
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  86 تا 58هاي  نقشه سطوح تغییرات فضاي سبز بین سال-4شکل
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   بحث
است، ولی به همین اي داشتهطقه افزایش قابل مالحظه در طول دوره مورد بررسی سطح فضاي سبز من      

که طورينسبت سطح مناطق مسکونی و شهري و متعاقب آن میزان جمعیت منطقه نیز  افزایش یافته است به
، سرانه فضاي ) هکتار580 هکتار به 157از ( برابري سطح فضاي سبز در طی این دوره 3با افزایش بیش از 

که این مقدار از نصف میزان )  متر مربع52/9 به 11/7از (است مربع افزایش یافته متر 2سبز منطقه تنها 
 يهبیشتر مناطق احداث شد. باشد، نیز کمتر است متر مربع می25 الی 20استاندارد جهانی خود که بین 

ق باشد، دلیل این امر هم گسترش سه برابري مناطفضاي سبز در طول دوره، در نواحی شمالی منطقه می
 زیرا در ابتداي دوره، تنها اراضی جنوبی منطقه کاربري ،باشدشهري در جهت شمال در طی این دوره می

شود اند مشاهده میاگر هدف، بررسی مناطقی باشد که طی دوره داراي کاربري شهري بوده. شهري داشتند
باشد که می) 2007(است و این موضوع مشابه تحقیق هوسکی شدت کاهش یافتههکه سطح فضاي سبز ب

هاي قبل اعالم دلیل اصلی کمبود فضاي سبز در کشورهاي در حال توسعه را طراحی مناطق شهري در دهه
  . استکرده
هاي سنجش از بهترین زمان را براي پایش تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از داده) 1380(معصومی     

د رسیده باشد و میزان شدت نور نیز زیاد باشـد در  دور را زمانی دانست که کلروفیل به اوج گیاهان خو         
پیرامون . باشدهاي ابتدا و انتهاي دوره متعلق به مرداد ماه میله مد نظر گرفت و دادهاتحقیق پیش رو این مس

است که الزاما باید از تـصاویري بـا   عنوان کرده) 2001(داده مناسب براي مطالعه مناطق شهري، مورالس    
دقت قابل قبولی دست یافت در مطالعه حاضر از تصویري با قدرت تفکیک ه گردد تا بهوضوح باال استفاد

مقایسه نتایج این مطالعه با مطالعات مشابه . استباشد، استفاده شده این تصاویر میو متر که جز8/5مکانی 
جه رسیدند که در مطالعه خود به این نتی )1387(ور و یاوري پري. موید تأکید نتایج مطالعات سابق است

باشد و قادر نیست خـدمات اکولوژیـک        شهر تهران از لحاظ سرانه و توزیع فضاي سبز دچار کمبود می           
زاده و بردبار نیز به نتایج مشابه فوق دست یافتند و تخریب فضاي سبز را همچنین کریم. ه دهدیمناسبی ارا

ج حـاکی از تخریـب در منـاطق          در ایـن مطالعـه هـم نتـای         .در مناطق شهري خیلی شدید اعالم کردنـد       
هاي هاي وسیع دههباشد که هیچ آثاري از باغبوده که نمونه بارز آن منطقه طرشت می) نواحی جنوبی(شهري

با توجه به مطالب فوق و افزایش روز افزون جمعیت شهري، سرانه فضاي . استقبل آن امروزه باقی نمانده
  . دباشسبز همواره در این شهرها رو به نزول می

بنـدي شـده و میـزان    شود قبل از احداث فضاي سبز جدید، ابتدا فضاي سبز منطقه طبقه          توصیه می 
وسیله میزان بدین. هاي مفید و مقاوم را شناسایی نمود   تغییرات آن مورد ارزیابی قرار گیرد تا بتوان گونه        

 .هاي جنگلکاري نیز افزایش خواهد یافتموفقیت و بازده اکولوژیک طرح

هاي یکسان براي ابتدا و گردد که در صورت امکان از دادهن براي مطالعات مشابه پیشنهاد میهمچنی
 . انتهاي دوره استفاده شود
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 بر خود الزم میدانم از استاد ارجمندم جناب دکتر بابائی که راهنمایی این پایان نامه را بر عهده 
  .داشتند، تشکر وسپاس گذاري نمایم

د گرامی جناب آقاي دکتر متاجی که زحمت مشاوره این پایان نامه را تقبل کرده و در تمامی از استا
  . مراحل تحقیق و تدوین پایان نامه مرا یاري و راهنمایی نموده اند کمال تشکر را دارم

. ارمزاند، سپاس گهمچنین از کمک هاي صمیمانه خانم رشیدي که کمک شایانی به اینجانب نموده
  .قدردانی نمایم مطالعات راهبردي شهرداري تهران نیز تشکر و هاي علمی مرکزن جا دارد از حمایتدر پایا
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