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 دهیچک

 پایهدار توسهعة یهاشهاص از  یکهی عنوانبههاست که  یتا حد شهرها توسعةو  اتیدر ح سبزیفضاو نقش  اهمیت

 یو اقتصهاد یاجتمهاع یکی،اکولهو  هاییبازدهو  یشهر یستمفضاها در س ینا یعیو طب یزیکیف یرات. تاثشودیم یمعرف

از اطلاعهات  یهزدشهر  سبز فضای تغییرات میزان نمایش جهت پژوهش این در. است ناپذیردر ساصتار جوامع انکار هاآن

شهاص   یهزاناسهتااده و م 6931 و 6970، 6911 یهاسهالدر  TMو  ETM یهاسهنجندهماهواره لندسهت  یباندها

NDVI و  یشهر سبز فضای مساحت میزان داد نشان نتایج. شدمحاسبه  یزدشهر  گانةسهمذکور در مناطق  یهاسال یبرا

هکتهار  76/276سهال گذشهته  98 یدر ط یشهر هاییکاربر یرو سا یونباغات به مناطق مسک یلو تبد یکاربر ییراتتغ

 میهزان بیشهترین. اسهت داشهته افهزایش نار 992621 دوره این طول در یزد شهر جمعیت کهحالیدر ،کاهش داشته است

ه دسهت به یجبا توجه به نتها .است یشهر دو منطقةهکتار و مربوط به  281برابر با  هاسال ینا یدر ط سبز فضای کاهش

 فضاهای توسعةاست که  یدرحال ینداشته است. ا ینزول یمذکور روند یهاسال در 2و  6مناطق  سبزیفضا یزانآمده، م

 یشلازم است علاوه بهر افهزا بنابراین،. است بوده برصوردار رشدی به رو روند از 6901 سال به نسبت یک منطقةسبز در 

 سبز یفضا ةسران یشحاظ باغات و افزا یدر راستا یاتوسعه هاییزیرمهبرنامناسب و  یعبه توز سبز فضای سطح میزان

 .کرداقدام  سهو  یک توسعةدر مناطق در حال  یژهوبه

 سبزیفضا یزد،شهر  ،NDVIماهواره، سنجش از دور، شاص   یهاداده :هاواژهکلید
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 مقدمه .1

 مسئله طرح. 1. 1

ترش بها گسه ینیشهرنشه افزونروز ةتوسع و رشد

 فیزیکهی توسهعةدارد و  مسهتقیم رابطةشهرها  یکالبد

بها  انسان رابطةو قطع  یعتاز طب یشهرها موجب دور

از  یکههه ب شهه سههبز یفضهها. شههودیم زیسههتیطمح

از  یکههی عنوانبههه دهههدیم یلشهههر را تشههک یمایسهه

است کهه انسهان  یمسائل یناز ن ست یواقع هاییدهپد

 زافههزونرو یشبهها آن در تمههات اسههت. افههزا یشههههم

از حهد  یششهرها و تراکم ب یسبب گستردگ یتجمع

 هههاییکاربر یشافههزا یفشههار بههرا و شههده یههتجمع

اسهت  یدهسبز را شهدت ب شه یفضا یژهوبه یصدمات

ماهوم شهرها بدون وجهود  امروزه (.6909 ،نیایدیسع)

قابهل  یگهراشهکال گونهاگون آن د در مهثثر سبزیفضا

 پیچیهدگی و شههری توسهعة یامهدهای. پیستتصور ن

 سهبزیفضا یهتموجود ،هاآن محیطییستز لاتمعض

کهرده  یرناپهذاجتناب یشهههم یرا برا هاآنو گسترش 

 یدی،رشهه و یمتهاج یی،بابهها ی،گنجه یههریاسهت )دوم

از  یههههاهی(. پوشههههش گ69-21. ، صهههه 6903

 یرقابهلغاسهت و نقهش  ینزمه یاصهل هایبومیستز

و حااظهت از هواسهرهر، آب و  یمدر تنظه گزینییجا

و  یشو افهزا یاصانهگل یاک، کاهش غلظت گازهاص

 ییهرهرگونه تغ ،یجهدر نت .حاظ و ثبات آب و هوا دارد

 یعیطب زیستیطمحبر  یبزرگ ثیرأت یاهی،در پوشش گ

 شههویو هههوی،  انهه  شههو، اییو) داشههتصواهههد 

. صه ، 2866 ،6فینه  ای نها دونه ، ای ها گوان ،

2111-2190.) 
                                                           
1  . Weishou, Zhang Hui, Shouguang, Haidong, 

Naifeng. 

 یهرانا یشهر زسب فضای و درصتان فعلی وضعیت

آن را  یههلدل ینتههرمهم کههه نیسههتدر حههد مطلههوب 

 شههری سهبز یفضها یحصهح یریتمهد نبود ،توانیم

 ههههاییآلودگ کهههه حاضهههر زمهههان در. دانسهههت

اسهت،  یششهرها درحهال افهزا اکثر در محیطییستز

 یبهرا یشهر سبز یهاپارکگسترش هماهن  متعادل 

 یاهارا ا یشههرها نقهش مهمه یسهتیز یهداریپا یجادا

در شههرها و  سهبزیفضهاپارک، بها  و  جادیا. کندیم

و  یاجتمهاع یههاتیفعالدر  ییبسهزا ریتأث هاآن حومة

تههوان کههار و  شیافههزا و اقتصههاد سههالم کشههور نیتههأم

و  دیهههمهههردم داشهههته و شهههکل جد یههههاتیفعال

)سهازمان  دهدیم نانیشهرنش یبر زندگ یب شتیرضا

 ،اصههاهان اسههتان یشهههردار سههبز یفضههاو  هههاپارک

بهه آن ب هش از  یشهر سبزیفضا ،یکلطوربه (.6900

 شهده بنها و طراحهی شههر محدودۀدر  که سبز یفضا

 عنوانبهههمهواره  یشههر سهبزیفضا. شهودیماطلاق 

شهرها مطرح بوده اسهت  یاتیحاز عناصر مهم و  یکی

اسهت  یامقولهه ،هاپارکاز جمله  سبز یفضا کاربردو 

بهه آن  یوجهه صاصهت یشهر یهابرنامهامروزه در  که

-210. ، صهه 6900 یی،صههدا و یعیههان)رف شههودیم

 یلیهونم 6611بهه  یبقر یبا مساحت یران(. کشور ا227

 زمهین کرۀ صشکیمهنو  صشک منطقةدر  یلومترمربعک

مسهاحت را  یهناز ا یاعمهدهقرار گرفته است. ب ش 

و  یمهانی) دههدیم یلتشهک یریو کهو یابهانیب ینواح

 عنهوانبهه یهزد اسهتان .(6-62. ، ص 6907 یدی،مز

 71139 وسههعت بهها کشههور پهنههاور اسههتان چهههارمین

( بها 6938 ،یهزد اسهتان آمهایش)طهرح  مربهع کیلومتر

 اسهتاندارد. اسهت مواجهه شههری سهبز یفضامشکل 
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و  مترمربهع 28-21در جهان برابر بها  سبزیفضا ةسران

 ی،)معتمهد است مربعمتر 7-62معادل  یراندر کشور ا

 میهزان .(6936 ی،حداد حسهن ابهاد یان،دهقان ی،شورا

. اسهتمتر مربهع  69حدود  یزدشهر  سبزیفضا ةسران

داشهتن  یهت(. علهاوه بهر اهم6939 ،یآمهار نامةسال)

 ییهراتاز تغ یآگهاه ی،از پوشش اراض روزبهاطلاعات 

و  یزانربرنامهه یبهرا یهزن زمانی دورۀ یکآن در طول 

 یبررسمطالعه و  کهجاآناز .است یتحائز اهم یرانمد

 یهدانیم یلیتاص یاتانجام عمل یازمندن یاهی،پوشش گ

 و زمهان هزینهه، قبیلاز هایییتمحدود گاهیاست و 

 بنههابراین،. دارد پههی در نیههز را تجهیههزات و امکانههات

روش، اسهههتااده از سهههنجش از دور و  ینترمناسهههب

از  یشههر یفضهاها یابیآن در ارز کارآمد هاییکتکن

سههنجش از  یفناورده از استاا .است سبزیفضاجمله 

دقهت و  یشافهزاو  ینهههز کهاهشدور اغلب موجب 

در  یفنهاور یهنا یهتاهمبر  روزروزبهسرعت شده و 

و لونه ،  یان ) 6شودیمافزوده  یدارپا توسعة یراستا

 یهانسههبت کاربرد گذشهته دهة(. در طول سه 6331

منههابع  ةدر مطالعهه یانعکاسهه یبانههدها یاههیطم تلهه  

 یههاتمقدر  یههاهیگپوشهههش  یشپهها یژهوبههه یعههیطب

 یاگسههتردهبههه طههور  یو محله یجههانو  یامنطقه

 .، صه 6906 ی،متقه و یاست )سرهر یافته یشافهزا

 یههاهیگپوشههش  تههراکمبهها  هاشههاص  یههنا(. 61-6

 هایهدهپداز  یبرصه. دهندیمرا نشان  یصوب یهمبستگ

بهه علهل  ،یهاهیگپوشش  یرنظ ینزمو عوارض سطح 

به مرور زمهان  یانسان یاو  یعیطبامل م تل  در اثر عو

را  یسهتماکوس عملکهردو  یطشهرا کهشده  ییرتغدچار 

 یههک،و یتروریلههی،)پ دهههدیمقههرار  یرتههأثتحههت 

                                                           
1. Yuan and Long 

(. بهر 2881 ،2سینیناست و تیوچر گایلارد، ،ستریودیما

پوشهش  یبررس منظوربه یادیز نامحقق ،اسات ینهم

 یهنا و کردهسنجش از دور استااده  یهادادهاز  یاهیگ

 انهدکرده یهابیارزمطالعات  گونهینارا مناسب  یکتکن

در  یههدجد یههجرا یههدگاهد ،درواقههع (.2881 ،9یهت)هوئ

اسهتااده از  یهاهیگ یهاپوشهش یشپاو  یبررس ینةزم

اسهت  یهاهیگسهنجش از دور پوشهش  یهاشاص 

حالههت  یههنا در .(2889 ،چههتیترنیم و دلیهه درا)

 گسهتردۀ مطالعهة کهانام یاماهواره یهادادهاستااده از 

 ،پنههاهیعلو) سههازدیمرا فههراهم  یههاهیگ پوشههش

-37. صهه ، 6901 ،یگلههوب و ینیحسهه ،امههامیعیرف

متنههوو و متعههدد پوشههش  یهاشههاص  یههانم در(.06

پوشههش  یهاشههاص  از NDVI1 شههاص  یههاهیگ

 یدائمهه کهردنآمهاده یبهرا کهه اسهت یجههان یهاهیگ

تهه گرف کهاربه  یاهیگپوشش  یزمانو  یمکاناطلاعات 

 چهی وی یو وی جین، ،اییو ،یوشیتاماتات) شودیم

 یقهتحق یهنا یةپاشاص  بر  ینا(. 2887 ،1گوان  و

قادر است نهور  یاهانگدر ساصتار  موجود یلکلروف که

بهر  نهور مهادون قرمهز  یلمزوف یةلاقرمز را جذب و 

استوار است که با اسهتااده از  ،سازد منعک را  یکنزد

و قرمهز  یهکادون قرمز نزدم ۀمحدو شدهنرمالنسبت 

 ییهرتغ -6+ تها 6اعهداد  ینبهو مقهدار آن  شدهمحاسبه

(. 2881 ،1یهرتپ یات چ و پارک چوک،)آدام  کندیم

 گریههانبکههه  یههاهیگ یهاشههاص و  یههاهیپوشههش گ

 ییهراتتغ یبررس یبرا یاریمع عنوانبهپوشش هستند، 

                                                           
2. Pettorelli, Vik, Mysterud, Gaillard, Tucker 

and Stenseth. 

3. Huete, A. 

4. Normalized Difference Vegetation Index 

5. Matsushita, Wei, Jin, Yuyichi and Guoyn. 
6. Adamchuk, Perk and Schepers. 
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اسههتااده  یطههیمح یهاشههاص از  یبعضهه یمکههان

 یاسههد و یصوراسههگان یرنههاد ینههه،)زر شههوندیم

 یههن(. هههدا از ا667-698 .صهه ، 6936 ،یبروجنهه

بها  یزدشهر  سبز یفضا ییراتتغ یزانم یپژوهش بررس

 لندسههت مههاهوارۀ یاسههتااده از اطلاعههات بانههدهاه

 6970، 6911 یهاسهالدر  TMو  ETM یهاسنجده

 یهاسههال یبههرا NDVIشههاص   یههزانم و 6931 و

 یهندر ا .اسهت یهزدشههر  گانةسههمذکور در منهاطق 

شههر  گانةسهپژوهش فرض بر آن است که در مناطق 

 بهوده کاهشهی و نزولهی رونهد دارای سهبز یفضا یزد

 هسهتیم سهثال ینبه دنبال پاسخ به ا ،همچنین و است

 میهزان تهوانمی ایمهاهواره تصاویر از استااده با آیاکه 

 نشهان گذشهته سهال 98 در را اراضی کاربری تغییرات

 داد؟

 نظری مبانی و پژوهش ةیشینپ. 2. 1

 ة( در مطالعه6907مهدرت ) و سهلطانی سرحدی،

 یفضها ییهراترونهد تغ کردنمشه   منظوربه یراص

و گسهترش  یشهرفتبهه مهوازات پ یرفهتسبز شهر ج

 GISسههنجش و  هههاییکتکناز  شهههری محههدودۀ

رونهد  یبهه بررسه ،منظهور یهنا هبه. انهدکردهاستااده 

سهبز آن بها  یو فضها یرفهتج شههر توسعة ییراتتغ

 ینبهه TM, ETM, IRS یهههادادهاسههتااده از 

و پهههه  از  انههههدپرداصته 6307-2881 یهاسههههال

 کردنیههو نفو  یومتریههکو راد یهندسهه یحاتتصههح

بها  شههری محهدودۀ یاراضه یکهاربر ةاطلاعات، نقش

مهذکور  هاییختاردر  شدهنظارت یبندطبقهاستااده از 

 ییهراتغت یبررس ورظمنبه ،سر  .است هشداست راج 

 دهندۀنشهان یج. نتهاشهداستااده  cross tabاز روش 

سبز شههر نسهبت بهه رونهد  یفضا کند توسعةرشد و 

 .است بوده شهری توسعة یشیافزا

(، 6939) الهدینصواجه و ساانیان ندوشن، احمدی

 یپوشهش اراضه ییهراتتغ یبررس یمطالعه برا یندر ا

 از 6901تها  6991 یهاسال یط آن حومةشهر اراک و 

 یر، تصهو6916و  6991 یهاسهال ییههوا یهاعک 

 LISS-III ۀتصویرسهنجند، 6913سهال  TM سهنجندۀ

 آشکارسههازی روش و 6901 سههال IRS-P6 مههاهوارۀ

اسهت.  هشهد استااده بندیطبقه از پ  مقایسه تغییرات

و  ههاعک  کلیهة یبهر رو یهندسه یحابتدا، تصح در

 یوپهوگرافت یهابا استااده از نقشهه یاماهواره یرتصاو

اعمال  یههمسا ترینیکنزدمجدد  یریگنمونهو روش 

 همهة یمربعهات بهرا یهانگینم یصطها یهزانو م هشد

 یکسهلپ یهککمتهر از  یامهاهواره یرو تصو هاعک 

 کلیهة کهردن،مرجهع زمهین از په . است هشدبرآورد 

 یچشهم یربا استااده از تاسه و شده ییکموزا هاعک 

 ةطبقه 1بها  یضهپوشهش ارا ةنقشه یی،هوا یهاعک 

 هدشه یجهادو کهوه ا یهاهیپوشش گ یر،با یشهر، اراض

 تصهاویر توپهوگرافی و هندسی تصحیح از پ . است

 یمصنوع یعصب ةشبک روش به بندیطبقه ای،ماهواره

پوشههش  هاینقشههه .نداعمههال شههد یرتصههاو یبههر رو

در  یبا طبقات پوشهش اراضه مشابه طبقة 1در  یاراض

درصهد  38بالاتر از  یو با صحت کل ییهوا یهاعک 

 بهازۀ 1 یطه ییهراتتغ یآشکارساز یشدند. برا یجادا

پوشهش  یها، نقشه6901تا  6991 یهاسال ینب زمانی

ها و شهده و نقشههه یسههدو بهه دو بها ههم مقا یاراضه

رونهد  یبررسه یجبه دست آمدند. نتها ییراتجداول تغ

قابل توجه مسهاحت  یشافزا دهندۀنشان ییراتتغ یکل

و  یربهها یو اراضهه یههاهیوشههش گشهههر، کههاهش پ
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 6901و  6991 یهاسههال ینکههوه به ةطبقه مانهدنثابت

   .است هبود

 ییهرات( تغ6901) محمدی علی و رضائیان ربیعی،

شههر اصهاهان را بها کمهک  یو پوشش اراض یکاربر

 آن از  پهو  کردنهد بررسهی TM سهنجندۀ یرتصاو

پهه  از  یسهههبهها روش مقا ییههراتتغ یآشکارسههاز

 ینیوحسهه یعیشهها. اسههت تهههگرف انجههام یبنههدطبقه

 یهههاداده کمههکبههه  یاهیگپوشههش یبررسهه ،(6936)

رونهد  و کردنهد مطالعهرا  یستانس ةدر منطق یاماهواره

 2881تها  6338دورۀ منطقه در  یاهیگپوشش ییراتتغ

 یهاهیگنشان داد سطح پوشش  یجکردند. نتا یابیرا ارز

 یبهرا که است هکتار 686217معادل  6338سال  یبرا

 .اسههت هیافتهه کههاهش هکتههار 21171بههه  2881ال سهه

صههود علههل  یههقرتحقد (2880) 6و فههائور یههشدراو

 بررسهی NDVIمراتع در لبنان را با شاص   یبت ر

از  یکشهاورزنشان داد کهه منهاطق  هاآن یجنتا کردند،

 یهزانمو  یافتهه یشافهزا هکتهار 1070بهه  هکتار 392

 افتههیکهاهش  هکتار 21888به  هکتار 23106مراتع از 

 بهها( 6901) ثههواقبی و رحیمیههان ،یعبههداله اسههت.

 یهاشهاص  ،یامهاهواره یهاداده یقیتلا یریکارگبه

 و یطههیمح یفاکتورههها ،صههاک و یههاهیگ م تلهه 

 منطقهة یاهیگ پوشش ةنقش یةته به ،ییصحرا اطلاعات

 یجهادا جههت .کردند اقدام یزد استان در واقع ندوشن

 پوشهش یهزانم و مسهتقل یرهایمتغ ینب مناسب ةرابط

 اسهتااده یرهمتغچنهد یصط یونرگرس روش از ،یاهیگ

 یهزانم نظهر از م تله  سهال دو یبهرا کهار ینا شد.

 6906 و بهارانکم سهال یهک عنوانبه 6973) یبارندگ

 آمهدهدسهتهب یجنتا و شد انجام (بارانپر سال عنوانبه

                                                           
1. Darwish and Faour. 

 امکهان گریهانب یآمهار ههاییلتحلویهتجز .شد یسهمقا

 یههینتب یبضههرا بهها یههاهیگ شپوشهه نقشههة سههاصت

 و 6906 یهاسههال یبههرا 7/38 و 9/39 شههدۀیحتصح

هبه داد نشهان یهقتحق یهنا یجنتا ،ینهمچن بود. 6973

 قبهول قابهل دقهت بها یاهیگ پوشش نقشة آمدندست

 اثبهات بهه را نظهر مهورد یآمهار مدل صحت تواندیم

بهه  تهوانیم ینههزم یهنمطالعهات در ا یگرد از برساند.

 ی،و اولهاد یاهیلط ؛(6901) یپورمنهافو  ینالدصواجه

 ی،ارزانهه ،فرزادمهههر ؛(6901) یلونههدو جل یسههاروئ

 یو عبهد ییشهتا و (6909) یو جعاهر صاتیشدرو

از  یب شه یسهبز شههر فضهاهای ( اشاره کرد.6901)

 محههدودۀمحههدود موجههود در  یهها یعوسهه یفضههاها

 و تنهوو ایجهاد منظهور بهه کهه اسهت شهر عملکردی

 و انسهانی رفهاه مینأته زیستی، ایتکی افزایش زیبایی،

 بها بهه شههروندان انت هاب شهده و یژهصدمات و ةارائ

تحهت  ی،بهوم یهرو غ یبهوم یاهیگ یهاپوششانواو 

و  یقهرار دارد )ضهراب یانسان شهر یریتنظارت و مد

 دیهههدگاه از(. 691-611 .، صههه 6901 یهههزی،تبر

 یاز ب شه است عبارت شهری سبز فضای شهرسازی،

 یگهر،د یهانبهه ب ؛شههر یو مورفولو  یبنداست واناز 

 کننهدۀیینتعشهر،  یزیکیسبز در کنار اسکلت ف یفضا

هرگهاه  روینا. از استشهر  یمایس ،طورکلیبه واندام 

 اجهرا درسهتیبهه و گیهرد انجام درستیشهر به یطراح

دو  یهنا یهانکهه م کنهدیمحکهم  یمنطق طراح شود،

 یو مورفوله دارجهانو  جهانیبب هش  یعنهی ؛عامل

 دلیهر، زادهین)حسه شودتعادل برقرار  یاگونهبه یشهر

سههبز  ی(. منظههور از فضههاها62-63 صهه . ،6978

 یهاهیبا پوشهش گ یشهر ینزم یکاربر ینوع ی،شهر

و  «یاجتمهاع یبازده»است که هم واجد  ساصتانسان
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 از منظههور. اسههت «یکیاکولههو  یبههازده»هههم واجههد 

 ازیزیباسهه: از اسههت عبههارت اکولههو یکی بههازدهی

 یژن،اکسه یدتول یط،مح یکاهش دما ی،شهر یهاب ش

صهاک در مقابهل انهواو بهارش و  یریناوذپهذ یشافزا

سهبز  یفضها یسهت،ز یطحااظت مح یدگاهد زا. غیره

 یلتشهک را شهر یساصت کالبد دارجانب ش  یشهر

 یسههبز شهههر فضههاهای (.6973 ،نیایدیسههع) دهههدیم

 ؛جهه اسهتمهورد تو آن یحیتار یتاهم یلبه دل تنهانه

 یطکهه در حاهظ و تعهادل محه ینقشه یهلبلکه بهه دل

 یهوا، پهرورش روحه یآلودگ یلو تعد یشهر یستز

ارزشهمند اسهت.  ،کنهدیم یاهاساکنان شهر ا یو جسم

 یژهوبهه یسهت،ن یدهپوشه یسبز بر کسه یفضا یتاهم

و  یدارد )لقهائ یو تارجه یحهیکه از نظهر تار یتیاهم

 دسترسهی(. 92-19 ص . ،6970 تیتکانلو، زادهمحمد

حکهم  اجتمهاعی عدالت و شهری صدمات به همگانی

از  یکسهان طوربه بتوانند شهری طبقات همةکه  کندیم

گهذران  یههامکانو  یشهر یهاپارکسبز و  یفضاها

 یو رصشهان یآباد یشوند )زنگ مندبهرهاوقات فراغت 

در منهاطق  تهاکنون (.681-661 صه . ،6900نسب، 

رونهد  یبر بررسه یمبن ییقشهرستان تحق ینم تل  ا

بهه روش سهنجش از دور  یشههر سبزیفضا ییراتتغ

ضهرورت انجهام آن را  ین،. بنابراصورت نگرفته است

 از یکههی یههزد شهههر. کنههدیمآشههکار  یشاز پهه یشبهه

 ییهراتتغ گذشهته دههةچنهد  یکه طه است شهرهایی

 ییراتتغ یمطالعه به بررس ینداشته است. در ا یاریبس

 آربها اسهتااده  سهبز یضهاف سهرانةو  یهاهیپوشش گ

 یطهه TM سههنجندۀو  لندسههت مههاهوارۀ یهههاداده

پرداصتههه شههده  6931و سههال  6970، 6911 یهاسههال

 است.

 پژوهش یشناسروش. 2

 پژوهش روش. 1. 2

 ییهههراتتغ یهانقشهههه ةپایههه بهههر تحقیهههق ایهههن

 ةتهیه بهرای. اسهت انجام شهده یزدشهر  یاهیگپوشش

 شهد اسهتااده لندسهت مهاهوارۀ یراز تصاو هانقشه ینا

 طهرح یرنظ یاصانهکتاباز منابع  ،همچنین(. 6)جدول 

 یآمهار یهانامهسالاستان،  یلیجامع استان، طرح تاص

. جههت شداستااده  یزداستان  یشو طرح آما یزدشهر 

پارک بزر  شههر،  یهانامپارک به  1دقت تعداد  یزآنال

و پهارک  یهرپارک دانشجو، پارک هاهت ت یر،پارک غد

 یانقطهه صهورتبهه ینهیزم یهاداده عنوانبهن آزادگا

پهارک و مرکهز پهارک( و بهه صهورت  ةگوشه )چهار

 یریگنمونههه( جهههت پههارک محههدودۀ) یامحههدوده

 مههدل GPSمنظههور از  یههنا یانت ههاب شههدند. بههرا

Garmin eTrex 10 م تصههات  یههینتع منظوربههه

نقهاط و  یهببها اسهتااده از ترک ینچهار نقطه و همچن

 عنوانبههفهوق  گانةپنج یهاپارک سطح کردنمش  

 یردقههت تصههو یههابیجهههت ارز ینههیزم یهههاداده

 سههازییادهپاسههتااده شههد. جهههت  شههدهیبندطبقه

 ةلایهه ابتههدا تصههاویر، روی بههر زمینههی یهانمونههه

 افههزارنرمبههه  یوکتههور صههورتبه شههده یبردارنمونهه

ENVI مراحهل بهه  یرو سر  جهت انجام سها یمعرف

 .شد استااده و هشد یلتبد 6ROIفرمت 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1  . Region of Interest 
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 استفاده مورد یهاداده. 1 جدول

 باند تعداد پیکسل اندازه سنجنده ماهواره شمسی هجری تاریخ میلادی تاریخ ردیف

6 3/1/6307 60/1/6911 Landsat-5 TM 98 7 

2 0/1/6333 67/1/6970 Landsat-7 +ETM 98 7 

9 29//2861 6/1/6931 Landsat-8 OLI 98 66 

 6931 ،نگارندگان: مأصذ
 

 یومتریکراد یحتصح .1. 1. 2

شهههامل آن دسهههته از  یهههومتریراد تصهههحیحات

 یدرجات صاکسهتر یتنها بر رو که است یحاتتصح

بهه صهورت  ههاآن یرمقهاد ییهراعمال شده و فقط با تغ

 جبهران در سهعی(، پیکسل به پیکسل صورتمجزا )به

 ،رضهایی و فهاطمی) دارنهد موجهود صطاههای بعضی

و  6970، 6911 یهاسهال یرسه تصو یح(. تصح6936

مناسهب جههت  آب پدیهدۀعدم وجهود  دلیلهب 6931

بهه روش کهاهش  سهایه پدیهدۀبا استااده از  یح،تصح

اجهرا شهد. سهر  دو  6(DOS) یهکتار هاییکسلپ

 یاهیانت هاب و رفتهار ط یاهیو پوشش گ صاک پدیدۀ

 یاهیار طو حالهات م تله  بها رفته هایختاردر  هاآن

 براسهات. شهد بررسهیمورد نظر  هاییدهپداستاندارد 

مهذکور  هاییهدهپد یاهیمناسب رفتار ط ییراتروند تغ

 .شدروش مناسب انت اب و اعمال  یحپ  از تصح

 پژوهش یهاشاخص و متغیرها. 2. 2

پوشدش  اختلدا  شددةنرمال شاخص. 1. 2. 2

 2(NDVI) یاهیگ

بها  ییهاهپوشش گ یتوضع ۀدربار لاعاتطا کسب

برصههوردار اسههت.  یههادیز یههتسههنجش از دور از اهم

 لاعاتطا روی ناصواسته عوامل کاهش جهت بنابراین،

مربههوط بههه آن،  اطلاعههات افههزایش و گیههاهی پوشههش

                                                           
1  . Dark Object Subtract 

2. Normalized Difference Vegetation Index 

 (.6902 ،پنهاهیعلو) دکر یجاددو باند ا اقلحد توانیم

از  یهاهیپوشهش گ ةنقشه ةتهیه جههت مطالعه این در

استااده شد.  (NDVIاصتلاا نرمال ) یاهیشاص  گ

بههها اسهههتااده از فرمهههول  یهههاهیشهههاص  گ یهههنا

روش  ین. در اشودیممحاسبه  

در  9بانهههد  از REDو  1بانهههد  از NIRجههههت 

 1و بانهد  7لندست  در+ ETM یا TM یهاسنجنده

 0لندسههت  در REDجهههت  1بانههد  و NIRجههت 

 هایکسهلپ یشاص  مقهدار عهدد ین. در ادشاستااده 

 بهرای آن از کمتر و 6/8 مقدار. بود ریمتغ -6 + تا6 ینب

 گیهاهی پوشهش برای 6/8 از بیشتر و گیاهییرغ مناطق

 روی بهر NDVIشهاص   ةیهپه  از ته .شد اعمال

 بها و باغات نظرگرفتنبه دو صورت بدون در ،تصاویر

شههر  سهبزیفضامسهاحت  یزانباغات، م درنظرگرفتن

 یو جداسهاز ییشناسها منظهوربهه. شهدمحاسهبه  یزد

و  یهزدشههر  یبنهدمنطقه نقشهةباغات، بها اسهتااده از 

، منهاطق بها 6911سهال  یرمبنا قرار دادن تصو ینهمچن

و سر  بهه کمهک  ییبا  در هر منطقه شناسا یکاربر

Google Earth در ههر سهه منطقهه  باغات محدودۀ

 .شد یمش   و جداساز

 پژوهش یاییقلمرو جغراف .3. 2

 در مربهع یلهومترک هزار 2112 مساحت با یزد شهر

 طهول دقیقهة 16 و درجهه 11 و دقیقه 68 و درجه 11



  شمارۀ دوم                                           مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                          681

 

 69درجههه و  92 و دقیقههه 18 ودرجههه  96و  یشههرق

 جمعیتهی بها یهزد شههر. دارد قرار شمالی عرض دقیقة

 سههبز فضههای مسههاحت دارای ناههر 102102 معههادل

 یآمهار نامةسهالهکتهار اسهت ) 1/771برابر با  یشهر

در  یهزدفضا سبز شهر  ةانسر ،عبارتیبه ؛(6939 ،استان

 آمههاری، نامةسههال) اسههت 6969معههادل  6939سههال 

 یبههه سههو اصیههر دهههةچنههد  یشهههر طهه ایههن. (6939

 کههیطوربهه  ؛رشد شتابان داشهته اسهت شدنیصنعت

 یهتدرصهد جمع 0/12از  یشبه دهندیمآمارها نشان 

در ب ههش  6/9در ب ههش صههنعت و  یانسههان یههروین

صههدمات درصههد در ب ههش  11و حههدود  یکشههاورز

محمهدپور و  ی،نهژاد، فرههود یاشتغال دارنهد )صهاتم

 دارابهودن علتبه یزد(. 76-01 ص . ،6907 ی،جابر

آن  یرو نظها یتمرکهز ادار ی،رفهاه ی،شهغل یهاجاذبه

بهه ؛شهودیممحسوب  یزدشهر استان  ترینیتپرجمع

 جمعیهت برابهر 0شهر حهدود  ینا یتجمع کهطوری

 ،پوریلاسهمع) سهتا( اردکان)شهر  استان شهر دومین

 منطقههة 9شهههر شههامل  یههن(. ا6936دشههتا،  و ایرجههی

 ،مهریصهبان) است محله 11و  شهری ناحیة 0 شهری،

را نشهان  یزدشهر  یکالبد یمات( تقس6(. شکل )6903

 .دهدیم

 

 
 یزد شهر کالبدی نقشة. 1 شکل
 6931 ،نگارندگان: مأصذ 

 

 پژوهش هاییافته .3

 یهک عنوانبهه نگیس رصسارۀ یکاز انت اب  پ 

 یههاارزشاصتلهاا  یهزانم بررسی برای ثابت عارضة

 یم تلهه  بههر رو هههاییختاردر  یههدهبهها پد یرقههوم

 و RED یبانههدها درآن  یهمبسههتگ یههزانم یر،تصههاو
NIR یجنتها کهه شد یمورد مطالعه بررس یهاسال در 

 یههاروشپه  از اعمهال  یهمبسهتگ یزاننشان داد م

 اسهت نکرده دارییمعن ییرتغ یرتصاو یبر رو یحتصح

 یهاسهال ینبه یرتصهاو یهمبسهتگ یهزانم یشترینو ب

 ارزیهابی و تاسیر منظوربه .شدمشاهده  6931و  6970

 تها گذشهته از گیهاهی پوشهش تغییهرات میزان بصری

 119 بانهدهای رنگهی کاذب ترکیب از منطقه در کنون

 اسهتااده هاهت لندسهت در 192 و هشت لندست در
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 .است شده داده نمهایش تغییهرات ایهن( 2 و 9) شهکل در که شد
 

 
با  یاهیپوشش گ یکه مناطق دارا یکاذب رنگ ترکیب)مورد مطالعه  یهاسالدر  یاهیپوشش گ تغییرات. 2 شکل

 (است شده مشخص یرهتن ت
 6931 ،: نگارندگانمأصذ 

 

 

 شدهمطالعه یهاسالدر  یاهیشاخص پوشش گ تغییرات .3 شکل

 6931 ،نگارندگان: مأصذ 
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با استااده از نقهاط  یمیتعل یهانمونه ییناز تع پ 

 یارهههایجههداول صطهها، مع یمههی،تعل یهامحههدودهو 

و  یدکننههدهکاپهها، صههحت تول یبضههر ی،صههحت کلهه

 یهاشههاص دقههت  یصههحت کههاربر جهههت بررسهه

ههر  یجشدند کهه نتها محاسبه یدشدهتول یاهیگپوشش

( آورده شهده اسهت. 1و  9و  2) یهاجدولروش در 

استااده از ههر  یتنکته که ارزش و قابل ینتوجه به ا با

 دارد بسههتگی آن صههحت میههزان بههه تولیههدی، نقشههة

راسهتا  ین(، در همه611 .، ص6900صهات،  یش)درو

 یدورسههنج یهههادادهکههه از  یموضههوع یهانقشههه

 و بالهها صههحتی دارای همههواره ،شههوندیماسههت راج 

اسهت کهه  یضهرور بنهابراین،. بهود ن واهنهد یکسان

کاپهها در  یبضهر یج. نتههاشهودبههرآورد  ههاآنصهحت 

را  یامههاهواره یرتصههو یبنههدطبقه(، دقههت 1) جههدول

 معنادار است. یکه از نظر آمار دهدیمنشان 

 

 زمینی واقعیت دقت ارزیابی ماتریس. 2 جدول
 هاپارک محدودةاز  استفاده هاپارکاز نقاط  استفاده

 طبقات
 دقت درصد مجموو دقت درصد مجموو

 پوشش بدون 31/79 13/30 18 01/33

 پوشش دارای 81/21 16/6 18 61/8

 6931 ،نگارندگان: مأصذ
 

 تولیدکننده و کاربر دقت ارزیابی ماتریس. 3 جدول
 )درصد( کننده تولید دقت )درصد( کاربر دقت

 طبقات
 هاپارک محدودۀ هاپارک نقاط هاپارک محدودۀ هاپارک نقاط

 پوشش ونبد 688 688 31/31 70/33

 پوشش دارای 81/21 18 688 688

 6931 ،نگارندگان: مأصذ
 

 کاپا ضریب و کلی دقت ماتریس. 4 جدول
 برداری نمونه نوع کلی دقت کاپا ضریب

 هاپارک محدوده 88/31 93/8

 هاپارک نقاط 70/33 17/8

 6931 ،نگارندگان: مأصذ
 

بعهد  سهبز فضای مساحت(، 1) جدول به توجه با

مقهدار  یهانگینم طورهب یومتریک،راد یحتصح از اعمال

( 1جهدول ) .دهدیمسطح را نشان  یشدرصد افزا یک

 یهاسههال در را شهههری سههبز یفضهها سههرانة میههزان

 .دهدیم نشان شدهمطالعه

 یهزانم تحلیهلو  تجزیهه و بررسی جهت همچنین

گانة شههر از مناطق سهه یکدر هر  سبزیفضا ییراتتغ
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منهاطق  یهندر ا یهاهیشهش گپو یزانم یکبه تاک یزد،

(، 7بهه جهدول ) توجهه بها(. 7)جهدول  شهدمحاسبه 

و  9 منطقهة بهه مربهوط سهبز یمساحت فضا ینکمتر

 6911در سهال  2 منطقهةمقدار آن مربوط بهه  یشترینب

 6 منطقهةسهبز در  یفضا یبت ر یزانم یشترین. باست

مشهاهده  2 منطقهةباغات در  یبت ر یزانم یشترینو ب

 یفضها ییهراتتغ یج،با توجه به نتها همچنین،. شودیم

مسهاحت  یشافهزا یهنمثبت بهوده و ا 9 منطقةسبز در 

 اسهت یسبز شههر فضای به مربوط بیشتر سبز یفضا

 دارند یباغات نقش کمتر و
 

 (هکتار حسب)بر یشهر سبزیفضامساحت  میزان. 1 جدول
 1394 1331 1311 مطالعه مورد سال

 رادیومتریک تصحیح از قبل
 11/717 91/028 21/6827 اتباغ بدون

 17/316 1/6662 11/6261 باغات همراه به

 رادیومتریک تصحیح از بعد
 31/318 83/6867 11/6222 باغات بدون

 19/6691 69/6997 93/6120 باغات همراه به

 6931 ،نگارندگان: مأصذ

 

 (مترمربع حسب)بر شهری سبز فضای سرانة. 1 جدول
 1394 1331 1311  1مطالعه مورد سال

 )مترمربع( یومتریکراد یحقبل از تصح سبزیفضا ةسران
 69 00/26 16 باغات بدون

 61/61 10/23 17/10 باغات همراه به

 )مترمربع( یومتریکراد یحبعد از تصح سبزیفضا ةسران
 92/61 69/27 08/73 باغات بدون

 10/63 17/91 86/17 باغات همراه به

 (نگارندگان): أصذم
 

 ماهواره )بر حسب هکتار( یهادادههر منطقه از  شدهاستخراج یسبز شهر یمساحت فضا میزان. 3جدول 

 سه منطقه دو منطقه یک منطقه مورد مطالعه یهاسال 

 باغات بدون
6911 63/207 07/781 16/223 

6970 12/211 21/196 16/291 

6931 17/699 31/188 30/987 

 17/70+ 87/31- 72/619- 2*6931 تا 6911 سال از تغییرات میزان

 باغات همراه به
6911 11/231 96/737 19/991 

6970 12/211 10/761 62/911 

6931 11/619 67/177 12/161 

 63/08+ 61/228- 86/612- 6931 تا 6911 سال از تغییرات میزان

 6931 ،نگارندگان: مأصذ

                                                           
 .است بوده نار 102102 با برابر 6931 سال در و نار 971706 با بربرا 6970 سال در نار، 218110 با برابر 6911 سال در یزد شهر جمعیت. 6

 .است ییراتتغ یو نزول یصعود رونددهندۀ نشان یب( به ترت-*علامت )+( و ). 2
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 باغات بدون سبز یفضا تغییرات. 1 شکل به همراه باغات سبز فضای تغییرات. 4 شکل
 6931 نگارندگان،: مأصذ

 

 یهاسهالباغات در ههر منطقهه در  ییراتتغ میزان

توجهه بهه جهدول  بها (.0)جدول  شد بررسیم تل  

باغهات در  ییهراتتغ یزانم 6970تا  6911(، از سال 0)

 یدر حهال یهناسهت. ا یافتهه یشدرصد افهزا 9حدود 

درصهد  1مقهدار  6931تا سال  6970است که از سال 

بهه  یبهاغ یاراضه یکهاربر ییهراتکاهش باغات و تغ

 .یمابودهشاهد  را غیرهو  یمسکون

 

 باغات مساحت میزان. 1 جدول

 مطالعه سال 1394 1331 1311

 )هکتار( باغات مساحت 31/639 11/221 09/281

 )درصد( سبزیفضاباغات نسبت به  مساحت 61 67 60

 6931 ،نگارندگان: مأصذ
 

 یشنهادهاو پ گیرییجهنت .4

بهه  یشههر یاز الزامهات زنهدگ سهبزیفضا مسئلة

 نشدنیینجانش یهاارزش علاوه بر زیرا ؛رودیمشمار 

 یباسهازیزدمها در  یلههوا و تعهد ی تلط مثل یستیز

 ثیرأشههروندان تهه یشههر و حاهظ و آرامههش و شهاداب

 یعبه علهت رشهد سهر یراص یهاسال در. دارد مستقیم

به طور عهام و  یشهرصدمات  هاییاربرک ینی،شهرنش

صهاص بها مشهکلات  صهورتبهه سبز یفضا یکاربر

 یههعتوز ،سهبزیفضا ةهمچهون کمبهود سهران یمتعهدد

نامتناسهب و عهدم  ینیگزمکهاننامناسب و نهاموزون، 

فضاها در سطح شهرها مواجهه شهدند.  ینچن بینییشپ

 یهزانسهال گذشهته م 98 دورۀنشان داد در طول  یجنتا

و  یکههاربر ییههراتو تغ یشهههر سههبزیضافمسههاحت 

 76/276 یهره،و غ یباغهات بهه منهاطق مسهکون یلتبد

سهرکارگر در  یجهکتار کاهش داشته است کهه بها نتها

اسههت کههه  یدر حههال یههنمطابقههت دارد. ا 6939سههال 

ناهر  992621دوره  یهندر طهول ا یهزدشهر  یتجمع

از  شهدهیافتدر آمهارداشته است. با توجه بهه  یشافزا

 رغمیعله ،یزد یشهردار سبزیفضاو  هاپارکسازمان 

جههت  یکشهاورز یاراضاز باغات و  یب ش یبت ر

در  سهبز یفضها یشهیافزاروند  ،هاگاهسکونت توسعة

 یشافههزا، 6932تهها  6901 یهاسههال ینبهه یههزدشهههر 
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هکتههار داشههته اسههت  219در حههدود  یریگچشههم

 (.6939 ی،جعار ی شر و تقیه اردکانی، سرکارگر)

 ةدر توسهع سهبزیفضاو رشهد  یریتدمهبه  توجه

بهه آن در سهطح  یهازممکهن بهوده کهه ن یامر ی،شهر

 یمناسهب فضها یریتمد. استمحسوت  کاملاًکشور 

علهاوه بهر  ی،همگام با رشد شهرساز آن توسعةو  سبز

مناسهب در  یاندازهاچشم یجاداو  زیستیطمححاظ 

 یشافهزااز  یریبهه جلهوگ یانیشاسطح شهرها، کمک 

 .کندیم یزن یزگردهارنتشار و ا یآلودگ

 یزآنههال ،نشههان داد (1 و 9، 2) یهاجههدول ةمقایسهه

نسهبت  چههدرصهد( اگر 33) یانقطه صورت هدقت ب

 اسهت؛ ییدقهت بالها یدرصد( دارا 31) یامحدودهبه 

 ین،برصههوردار اسههت. بنههابرا یامهها از صههحت کمتههر

 یاگرچهه دارا ،دقهت آنهالیز بهرای نقهاط نظرگرفتندر

 .استدورتر  یتاز واقع ت،اس ییدقت بالا

بوده کهه محلهات  یشهر ةمنطق سه شامل یزد شهر

 یمیو قهد یههاول یهاهستهجزء  2و  6 منطقةاز  یادیز

 در آمهدهدسهتبهه نتهایج بهه توجهه بها. باشندیمشهر 

 در 2و  6 منهاطق سهبز فضهای میهزان( 1 و 1) جداول

داشههته اسههت کههه  ینزولهه یمههذکور رونههد یهاسههال

بها  6 منطقهة. اسهت 6931ن در سهال آ یهزانم ینکمتر

( یهزد 6 منطقة یهکتار )شهردار 1610بالغ بر  یمساحت

 محلهةدو  ،مثهال ی)بهرا جدید و قدیم بافت از ترکیبی

و بهه دههدیم( را شهکل یانفرهنگ یافشار و کو کوی

 ی،آموزشه یفضها سهبز، یفضابا کمبود  یدیشد طور

 یاحمهد یرنیها،)پ اسهت روروبهه یو فرهنگه یحیتار

 توسههعةاسههت کههه  یدرحههال یههن(. ا6939 ،سههایدیلم

 از 6901 سهال بهه نسهبت 6 منطقهةسهبز در  فضاهای

 ةنکته یوله ؛اسهت بهوده برصوردار رشدی به رو روند

فضهاها در سهطح  ینقابل توجه عدم پراکنش مناسب ا

 و صواهینیحسه یی،اسهت )تقهوا یهزدشهر  یک ةمنطق

 نیها یج( که نتا623-617 ص . ،6939اصل،  یزادهعل

( 6939) سهایدیلم احمهدیو  یرنیابا مطالعات پ یقتحق

 ( مطابقت دارد.6939) ییو تقوا

 یهق،تحق یهندر ا آمهدهدسهتبهه نتهایج به توجه با

 فضهای و باغهات کهه 2 منطقةدر  سبز یفضا ییراتتغ

و ارزش  یهتاهم یقهدمت بالها دارا یهلآن بهه دل سبز

 عهةمطال یجکه با نتها داشته کاهشی روند ،ندهست یادیز

منطقهه را  یهنا سبزیفضا یزانو همکاران که م عزیزی

مطابقههت  ،انددانسههته 6901هکتههار در سههال  86/131

 دارد.

گسههترش و  یدر پهه یههراص یهاسههالدر  9 منطقههة

و  یرنیها)پ اسهتگرفتهشهکل  یهزدشهر  فیزیکی توسعة

 یطمنطقههه شههرا یههن(. در ا6939 ،سههایدیلم یاحمههد

که بر صلاا مناطق  یمتااوت است. به طور یاگونهبه

 را سههبز یفضهها یرونههد صههعود 9 منطقههة، در 2و  6

 یفضها ةسهران افهزایش میزان بیشترین و هستیم شاهد

موضهوو بها  یهناست کهه ا 6931مربوط به سال  سبز

منطقههه  یههنا یهکتههار 1116توجههه بههه مسههاحت 

و  دیگهر منطقهة( نسبت به دو یزد 9 منطقة ی)شهردار

 گریهههانب و نوسهههاز آن، یهههدمحلهههات جد ینهمچنههه

نسبت بهه  9 منطقةدر  سبز یفضابه  یشترب دادنیتاهم

هات مجموعه بها  در  ،همچنین. است دیگر منطقةدو 

 11/687معههادل  یوجههود دارد کههه مسههاحت 9 ةمنطقهه

 ینبه یهنکهه در ا انهددادههکتار را به صود اصتصاص 

هکتهار  9221/21معادل  یمساحت اکبرآباد منطقةباغات 

ود اصتصههاص داده اسههت بههه صهه 6932را در سههال 

 صه . ،6939اصهل،  یزادهعل و صواهینیحس یی،)تقوا
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 ی، فضههاها9 منطقههةمحلههات  یطراحهه در(. 617-623

 ی،صهدمات ی،سبز، آموزشه یاز جمله فضاها یازمورد ن

و  یرنیهادر نظر گرفته شده است )پ یحیو تار یفرهنگ

 بهها تحقیههق ایههن نتههایج(. 6939 ،سههایدیلم یاحمههد

 و تقههوایی و( 6939) همکههاران و پیرنیهها مطالعههات

 .دارد مطابقت( 6931) همکاران

 یایههتک یباغههات در ابقهها یههتتوجههه بههه اهم بهها

(، غیهرهههوا و  یکاهش آلودگ یق)از طر زیستیطمح

 یههههاارزش ارتقهههای ی،منهههافع اقتصهههاد افهههزایش

 اثهرات(، 11-71 .، صه 6901 ی،)شعبان یباشناصتیز

 یطط محهو نشها یسهازآرامدر قالب  اجتماعی–روانی

و  یفرهنگهه یههرا م ی( و متجلهه6909 نیهها،یدی)سههع

. اسهت یشههر یهتتمهدن و هو معماری، دهندۀنشان

 یامهر یسبز شههر یفضاها یریتامروزه سازوکار مد

 و حاهظ لازمهةاسهت.  یهاتیمههم و ح یه ،ظر یاربس

داشههتن برنامههه و  ی،سههبز شهههر یفضههاها ةتوسههع

 یهتموفق ،طهورکلیاسهت. بهه یحصح هاییومشصط

مسههتلزم  یسههبز شهههر یفضههاها یریتار مههدسههازوک

 یهقنقهش مهردم از طر یارتقها یلاز قب یاصول یترعا

سهبز  یفضهاها یاجتمهاع یوربههره یآموزش، ارتقها

سهبز  یفضهاها یکیاکولهو  یوربههره یارتقا ی،شهر

و  گیرییمتصههم یقههانون ارچوبهههبهبههود چ ی،شهههر

 .است یمال ارچوبهبهبود چ

 ب شهیو اثر ههابها  احیهای برای شودیم پیشنهاد

 آزادسهازی به ،شهری منظر دهیآن در سامان ترمناسب

 ینگههدار یبهرا ییهابودجهضوابط و  ینو تدو هابا 

 یهعبهه توز دادنیهتاهم ،همچنهیناقهدام شهود.  هاآن

بهه موردمطالعهه، منطقهةسبز در سهطح  یفضا ةعادلان

 در سهبز فضهای از بتواننهد شهروندان همةکه  یاگونه

 ضروری ،کننداستااده  ینهبا حداقل هز و زمان کمترین

 .است

در  یهابیمکهان یارهاینسبت به مع شودیم توصیه

 یش،آسهها ی،)سههازگار یاراضهه یریکههار یزیربرنامههه

 دشهو( توجهه یمنیا یو استانداردها یسلامت یت،مطلوب

 تحلیههلویهههدر تجز روزبههه یهههاروشو از ابزارههها و 

 یسههتمسسههبز ماننههد  یفضهها یههابیمکههاناطلاعههات و 

 یشهنهادپ ،همچنهین .شهوداستااده  یاییجغراف اطلاعات

و  یسبز شههر یفضا یو روان اجتماعیاثرات  شودیم

 یشههر یکارشناسهان طراحه یو بهرا یبررس هاپارک

 یسهازآماده. اقدام جهت تصرا و شود یینو تب یهتوج

موجههود و احههدا  پههارک در  یبههاز شهههر هههایینزم

صارج از ناوذ و  یهامحدودهدر  یهمحله و ناح یاتمق

 یسهبز شههر یفضا یاراض یکاربر ییراز تغ یریجلوگ

 .است شدهارائه دهاییشنهاپ دیگراز 

 نامهکتاب

شههر اراک بها  یپوشش اراضه ییراتتغ بررسی(. 6939. )ج. ت ین،الد. و صواجهو ساانیان، ،.م ندوشن، احمدی .6

 .906-939 ،(6) 61یستز محیط تکنولو ی و علوم. GISاستااده از سنجش از دور و 
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از صدمات  یزدم تل  شهر  ینواح یبرصوردار یزانم سنجش(. 6936. و دشتا، ا. )ت ایرجی، ،.ن پور،یلاسمع .2

و  یزیربرنامهه یشهمها چههارمین مقالاتمجموعهه. یعدد یبا استااده از روش تاکسونوم یعموم یهاصانهکتاب

 .مشهد دانشگاه: مشهد. یزد یشهر یریتمد

 اولهین مقالاتچکیهده. یهزدگانة شههر در منهاطق سهه یداریپا ارزیابی(. 6939. )م ساید،یلم ی. و احمدم پیرنیا، .9

 .یزد نوریامپ دانشگاه: یزد. پایدار توسعةو  یعمران، معمار ملی همایش

 یبهر توانمندسهاز یهدبها تأک شههری توسهعة اسهترانژی(. 6939. )جاصل،  یزاده. و علح صواه،ینیحس ،.م تقوایی، .1

 .623-617(، 61) 1 فضا، جغرافیایی آمایش(. یزد اکبرآباد محلة: موردی مطالعة) یمحلات شهر
از  یدر برصهوردار یاجتمهاع ینهابرابر لتحلیه(. 6907م. ) ی،. و محمهدپور جهابرر فرههودی، ،.ح نهژاد،اتمیح .1

 .76-01(، 11) 18 ی،انسان یایجغراف یهاپژوهش(. اساراین شهر: مطالعه)مورد  یصدمات شهر هاییکابر
 رشهدهها. پارک یاصهول طراحه وجهامع  یههادر طرح یسبز شهر یفضا یکاربر(. 6978ک. ) یر،دل زادهینحس .1

 .62-63(، 27) جغرافیا،
بها  اصهاهان منطقهةدر  رودینهدهزا یةحاش یزارهایسطح شال یین(. تع6901. )ت پورمنافی، ،. ج.ت ین،الدصواجه .7

 .169-127(، 93) ،طبیعی منابع و کشاورزی نونف و علوم . IRS ماهوارۀ یهاداده

 تهران.  دانشگاه: تهران. نامة سنجش از دوردرت(. 6900. )و صات، درویش .0

تهران با  2 منطقةسبز  یفضا ییراتتغ یابی(. ارز6903ا. ) یدی،ت. و رش ی،ت.، متاج بابایی، ،.ح گنجی، دومیری .3

 .69-21 ،(2) 1 ،طبیعی منابع فنون و علوم. یاماهواره یهاو داده ییهوا یهااستااده از عک 
شهر  یو پوشش اراض یکاربر ییراتتغ یابی(. کش  و باز6901. )و محمدی، علی. و پ رضائیان، ،. ر.ح ربیعی، .68

 .63-92(، 1) 3 ی،علوم انسان مدرت. یاییاطلاعات جغراف یستماصاهان به کمک سنجش از درو و س
 یشههروندان از فضهاها یتمندیمهثثر بهر رضها یارههایها و معشهاص  سیبرر(. 6900. )ز صدایی، ،.م رفیعیان، .66

 .227-210(، 19) 60 راهبرد، نشریة .یشهر یعموم
)اسهتان  یادتنه  صه ةپوشش مراتهع منطقه ین(. ت م6936ا. ) ی،بروجن ی. و اسدم صوراسگانی، نادری ،.ا زرینه، .62

-698(، 16) 90 ،شناسهیمحهیط. IRS –P6 LISS- III مهاهوارۀ یهها( با استااده از دادهیاریوب تچهار محال

667. 

 شههری سهبز فضهای توسعة ینماگرها ییفضا – یآمار یل(. تحل6900نسب، ح. ر. ) ی. و رصشانو آبادی، زنگی .69

 .681-661(، 13) 91 ،شناسیمحیط (. اصاهان شهر مناطق: موردی مطالعة)

 . 6939سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد. سالنامه اماری  .61

مراتهع  یاهیگدر برآورد درصد پوشهش TM سنجندۀ یاهیگ یها(. کاربرد شاص 6906و. ) ی،. و متقو سرهری، .61

 .6-61(، 2) 11 ،ایران طبیعی منابعنما گرگان. جهان شدۀحااظت

 بها آن سهبز فضهای و جیرفت شهر عهتوس تغییرات روند بررسی (.6907) ر. مدرت، ،.ت سلطانی، ،.و سرحدی، .61

 مهدی ، دلااردی ابوذر)  ادبی ویراستاران . 2881-6307 های سال بین  ETM ،IRS ،TM های داده از استااده
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 .(987-986) ،صهاحات شههری منظهر و سبز فضای ملی همایش سومین مقالات مجموعه ،(درینی ایمان ، فتحی

 .کشور یدهیاریها و شهرداریها سازمان:  کیش جزیره

. بررسی روند تغییرات پوشش گیاهی شهر یزد و تاثیر آن در 6939سرکار گر، و. و تقیه، م. و شری  جعاری، م.  .67

وند تعدیل دمایی بااستااده از تصاویر ماهواره لندست. اولین کناران  کاربرد مدلهای پیشرفته آنهالیز مکهانی در ر

 برنامه ریزی کاربری اراضی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد. 

سههازمان  انتشههارات: نهههران. دوم جلههد(. شهههرداری سههبز کتههاب) شهههری سههبز فضههای(. 6973. )ا نیا،یدیسههع .60

 کشور. هاییشهردار

 کشور. هاییاریو ده هایسازمان شهردار انتشارات: تهران. شهری سبز فضای(. 6909. )ا نیا،یدیسع .63

 یههازاگهرت بها اسهتااده از داده یدر مناطق کوهسهتان یاراض کاربری نقشة تهیة(. 6901. )ا عبدی، ،.ش شتایی، .28

گرگهان،  طبعی منابع و کشاورزی علوم (. لرستان آباد صرم سرصاب حوزۀ: مطالعه مورد منطقة) ،+ETM سنجدۀ

61 (6)، 18-18. 

 در دره رود: مهوردی نمونهة) شههری منظهر از حااظهت و تاهرج تلایق ،سبزراه یزیر(. برنامه6901. )ن شعبانی، .26

 .11-71، (66) 9 محیطی، علوم. (تهران

 .سیسهتان منطقهةدر  یامهاهواره یههابه کمک داده یاهیپوشش گ بررسی(. 6936ت. م. ) ینی،. و حسح شایعی، .22
 .36-681(، 68) 1 ،گیاهی اکوفیزیولو ی

 یشههر یزیربرنامه هاییکبا استااده از تکن یسبز شهر یبر کاربد فضا یلی(. تحل6932. ا. )و رنجبر، ،.ا ضرابی، .29

 .691-611 ،(1) 2 ،یطیمح یزیرو برنامه جغرافیا(. شیراز 1 منطقة: موردی مطالعة) GIS یطدر مح

 یهاماهواره یرتوسط تصاو یاهیپوشش گ یجادا یت(. محدود6901م ح. ) ی،و ثواقب ح م رحیمیان، ج، ،عبداللهی .21

 .203-986(، 9) 61 ،ایران بیابان و مرتع تحقیقات+. ETMلندست 

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران )صاک(. زمین علوم در دور از سنجش کاربرد(. 6902. ک. )ت پناه، علوی .21

 هاییهدهپد یاهیط ییرپهذیریتغ ی(. بررسه6901. )م یگلهو،. و بت ینی،حسه ،.و امهام،یعیرف ،ک. ت. پناه،یعلو .21

 .06-37(، 10) 90 ،یاییجغراف یهاپژوهشو آب با استااده از سنجش از دور.  یاهیپوشش گ م تل 

 .ازاد انتشارات. تهران: دور از سنجش مبانی(. 6936. )ی یی،ت.ب.، رضا فاطمی، .27

 7 لندسهتماهوارۀ  یهاداده یتقابل بررسی(. 6909م. ) ی،جعار و. ا.و صات، درویش ،.ح رزانی،ا ،.ج فرزادمهر، .20

 17 ،ایهران طبیعهی منابع (. یرمسم –حنا  استرییمهن منطقة: موردی مطالعة) گیاهی تولید و پوشش تاج برآورد در

(9)، 912-993. 

 نقشهة تهیهة+ جهت ETM ماهوارۀ یتقابل یابیارز (.6901ح. ) یلوند،. و جلت ساروئی، ،.ج اولادی، ،.ه لطیای، .23

 و علهوم ظالم رود مازنهدران(. – نکا حوزۀ: موردی مطالعة) یو مرتع یادرصتچه ی،جنگل یاراض یپوشش طبقات
 .193-117(، 2) 66 ،طبیعی منابع و کشاورزی فنون

 ریهزی برنامهه نقهش و پایهدار شههری توسهعةبر ماهوم  یا(. مقدمه6970. )ح تیتکانلو، زاده محمد ،.و ح لقائی، .98

 .92-19(، 1) ،زیبا هنرهای .شهری
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و  یسهبز شههر فضای وضعیت ارزیابی(. 6936. )م ی،آباد. و حداد حسنال  دهقانیان، ،.ر شورای، ،.م معتمدی، .96

 کناران  چهارمین مقالاتمجموعهمشهد(،  یشهردار 68: منطقة موردی نمونةاستاندارد ) یهابا سرانه آن مقایسة

 : دانشگاه مشهد.مشهد. یشهر یریتو مد یزیررنامهب

 یههابها اسهتااده از داده یاهکوهسه یرکو یاهیسطح و پوشش گ ییراتتغ بررسی(. 6907ا. ) یدی،مز و. م یمانی،  .92

 .6–62(، 11) 18 یایی،جغراف یهاپژوهشسنجش از دور. 
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