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چکیده
اهمیت و نقش فضایسبز در حیات و توسعة شهرها تا حدی است که بههعنوان یکهی از شهاص

های توسهعة پایهدار

معرفی میشود .تاثیرات فیزیکی و طبیعی این فضاها در سیستم شهری و بازدهیهای اکولهو یکی ،اجتمهاعی و اقتصهادی
آنها در ساصتار جوامع انکارناپذیر است .در این پژوهش جهت نمایش میزان تغییرات فضای سبز شهر یهزد از اطلاعهات
باندهای ماهواره لندسهت سهنجندههای  ETMو  TMدر سهالهای  6970 ،6911و  6931اسهتااده و میهزان شهاص
 NDVIبرای سالهای مذکور در مناطق سهگانة شهر یزد محاسبه شد .نتایج نشان داد میزان مساحت فضای سبز شهری و
تغییرات کاربری و تبدیل باغات به مناطق مسکونی و سایر کاربریهای شهری در طی  98سهال گذشهته  276/76هکتهار
کاهش داشته است ،درحالیکه جمعیت شهر یزد در طول این دوره  992621نار افهزایش داشهته اسهت .بیشهترین میهزان
کاهش فضای سبز در طی این سالها برابر با  281هکتار و مربوط به منطقة دو شهری است .با توجه به نتهایج بهه دسهت
آمده ،میزان فضایسبز مناطق  6و  2در سالهای مذکور روندی نزولی داشته است .این درحالی است که توسعة فضاهای
سبز در منطقة یک نسبت به سال  6901از روند رو به رشدی برصوردار بوده است .بنابراین ،لازم است علاوه بهر افهزایش
میزان سطح فضای سبز به توزیع مناسب و برنامهریزیهای توسعهای در راستای حاظ باغات و افزایش سرانة فضای سبز
بهویژه در مناطق در حال توسعة یک و سه اقدام کرد.
کلیدواژهها :دادههای ماهواره ،سنجش از دور ،شاص

 ،NDVIشهر یزد ،فضایسبز

DOI: 10.22067/gusd.v4i2.61887

(مطالعة موردی :شهر یزد)
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شمارۀ دوم

وضعیت فعلی درصتان و فضای سبز شهری ایهران

 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسئله

در حههد مطلههوب نیسههت کههه مهمتههرین دلیههل آن را

رشد و توسعة روزافزون شهرنشهینی بها گسهترش

میتوان ،نبود مهدیریت صهحیح فضهای سهبز شههری

کالبدی شهرها رابطة مسهتقیم دارد و توسهعة فیزیکهی

دانسهههت .در زمهههان حاضهههر کهههه آلودگیههههای

شهرها موجب دوری از طبیعت و قطع رابطة انسان بها

زیستمحیطی در اکثر شهرها درحهال افهزایش اسهت،

محیطزیسههت میشههود .فضههای سههبز کههه ب ش هی از

گسترش هماهن

متعادل پارکهای سبز شهری بهرای

س هیمای شهههر را تشههکیل میدهههد بهههعنوان یکههی از

ایجاد پایهداری زیسهتی شههرها نقهش مهمهی را ایاها

پدیدههای واقعی از ن ستین مسائلی است کهه انسهان

میکند .ایجاد پارک ،بها و فضهایسهبز در شههرها و

همیشههه بهها آن در تمههات اسههت .افههزایش روزافههزون

حومة آنها تأثیر بسهزایی در فعالیتههای اجتمهاعی و

جمعیت سبب گستردگی شهرها و تراکم بیش از حهد

تههأمین اقتصههاد سههالم کشههور و افههزایش تههوان کههار و

جمعیههت شههده و فشههار بههرای افههزایش کاربریهههای

فعالیتههههای مهههردم داشهههته و شهههکل جدیهههد و

صدماتی بهویژه فضای سبز را شهدت ب شهیده اسهت

رضایتب شی بر زندگی شهرنشینان میدهد (سهازمان

(سعیدینیا .)6909 ،امروزه ماهوم شهرها بدون وجهود

پارکههها و فضههای سههبز شهههرداری اسههتان اصههاهان،

فضایسبز مهثثر در اشهکال گونهاگون آن دیگهر قابهل

 .)6900بهطورکلی ،فضایسبز شهری بهه آن ب هش از

تصور نیست .پیامهدهای توسهعة شههری و پیچیهدگی

فضای سبز که در محدودۀ شههر طراحهی و بنها شهده

معضلات زیستمحیطی آنها ،موجودیهت فضایسهبز

اطلاق میشهود .فضایسهبز شههری همهواره بههعنوان

و گسترش آنها را برای همیشهه اجتنابناپهذیر کهرده

یکی از عناصر مهم و حیاتی شهرها مطرح بوده اسهت

اسهت (دومیههری گنجهی ،بابههایی ،متهاجی و رشهیدی،

و کاربرد فضای سبز از جمله پارکها ،مقولههای اسهت

 .)69-21 .پوشههههش گیههههاهی از

که امروزه در برنامههای شهری توجهه صاصهی بهه آن

زیستبومهای اصهلی زمهین اسهت و نقهش غیرقابهل

میشههود (رفیعیههان و صههدایی ،6900 ،صهه

-210 .

جایگزینی در تنظهیم و حااظهت از هواسهرهر ،آب و

 .)227کشور ایران با مساحتی قریب بهه  6611میلیهون

صاک ،کاهش غلظت گازهای گلصانهای و افهزایش و

کیلومترمربع در منطقة صشک و نیمهصشک کرۀ زمهین

حاظ و ثبات آب و هوا دارد .در نتیجه ،هرگونه تغییهر

قرار گرفته است .ب ش عمهدهای از ایهن مسهاحت را

در پوشش گیاهی ،تأثیر بزرگی بر محیطزیست طبیعی

نواحی بیابهانی و کهویری تشهکیل میدههد (یمهانی و

هههوی ،شههویو

 .)6-62 .اسهتان یهزد بههعنهوان

 ،6903صهههه

صواهههد داشههت (ویای شههو ،انهه

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

.

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

مزیدی ،6907 ،ص

چهههارمین اسههتان پهنههاور کشههور بهها وسههعت 71139
کیلومتر مربهع (طهرح آمهایش اسهتان یهزد )6938 ،بها
مشکل فضای سهبز شههری مواجهه اسهت .اسهتاندارد
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سرانة فضایسبز در جهان برابر بها  28-21مترمربهع و

مایستریود ،گایلارد ،تیوچر و استینسین .)2881 ،2بهر

در کشور ایران معادل  7-62مترمربع است (معتمهدی،

همین اسات ،محققان زیادی بهمنظور بررسی پوشهش

شورای ،دهقانیان ،حداد حسهن ابهادی .)6936 ،میهزان

گیاهی از دادههای سنجش از دور استااده کرده و ایهن

سرانة فضایسبز شهر یزد حدود  69متر مربهع اسهت.

تکنیک را مناسب اینگونه مطالعات ارزیهابی کردهانهد

(سالنامة آمهاری .)6939 ،علهاوه بهر اهمیهت داشهتن

(هوئیهت .)2881 ،9درواقههع ،دیههدگاه رایههج جدیههد در

اطلاعات بهروز از پوشش اراضی ،آگهاهی از تغییهرات

زمینة بررسی و پایش پوشهشهای گیهاهی اسهتااده از

آن در طول یک دورۀ زمانی نیهز بهرای برنامههریزان و

شاص

های سهنجش از دور پوشهش گیهاهی اسهت

مدیران حائز اهمیت است .ازآنجاکه مطالعه و بررسی

(درایهه دل و میترنیچههت .)2889 ،در ایههن حالههت

پوشش گیاهی ،نیازمند انجام عملیات تاصیلی میهدانی

استااده از دادههای ماهوارهای امکهان مطالعهة گسهتردۀ

است و گاهی محدودیتهایی ازقبیل هزینهه ،زمهان و

پوشههش گیههاهی را فههراهم میسههازد (علویپنههاه،

امکانههات و تجهیههزات را نیههز در پههی دارد .بنههابراین،

-37 .

مناسهههبترین روش ،اسهههتااده از سهههنجش از دور و

رفیعیامههام ،حسههینی و بیگلههو ،6901 ،صهه
.)06در میههان شههاص

های متنههوو و متعههدد پوشههش

 1NDVIاز شههاص

تکنیکهای کارآمد آن در ارزیابی فضهاهای شههری از

گیههاهی شههاص

جمله فضایسبز است .استااده از فناوری سههنجش از

گیهاهی جههانی اسهت کهه بهرای آمهادهکهردن دائمهی

دور اغلب موجب کهاهش هزینهه و افهزایش دقهت و

اطلاعات مکانی و زمانی پوشش گیاهی به کهار گرفتهه

سرعت شده و روزبهروز بر اهمیهت ایهن فنهاوری در

میشود (ماتاتیوشیتا ،ویای ،جین ،وی یو وی چهی

راستای توسعة پایدار افزوده میشود( 6یان

و لونه ،

و گوان  .)2887 ،1این شاص

های پوشههش

بر پایة ایهن حقیقهت

 .)6331در طول سه دهة گذشهته کاربرد نسههبتهای

که کلروفیل موجود در ساصتار گیاهان قادر است نهور

طیاههی بانههدهای انعکاسهی در مطالعهة منههابع

قرمز را جذب و لایة مزوفیل بهر نهور مهادون قرمهز

طبیعههی بهههویژه پههایش پوشهههش گیههاهی در مقیههات

نزدیک را منعک

سازد ،استوار است که با اسهتااده از

منطقهای و جههانی و محلهی بههه طههور گسههتردهای

نسبت نرمالشده محدوۀ مادون قرمز نزدیهک و قرمهز

.

محاسبهشده و مقهدار آن بهین اعهداد  +6تها  -6تغییهر

ها بهها تههراکم پوشههش گیههاهی

میکند (آدام چوک ،پارک و ات چی پیهرت.)2881 ،1

همبستگی صوبی را نشان میدهند .برصهی از پدیهدهها

پوشههش گیههاهی و شههاص

های گیههاهی کههه بیههانگر

و عوارض سطح زمین نظیر پوشش گیهاهی ،بهه علهل

پوشش هستند ،بهعنوان معیاری برای بررسی تغییهرات

م تله

افهزایش یافته است (سرهری و متقهی ،6906 ،صه
 .)6-61ایههن شههاص

م تل

در اثر عوامل طبیعی و یا انسانی به مرور زمهان

دچار تغییر شده که شهرایط و عملکهرد اکوسیسهتم را
تحههت تههأثیر قههرار میدهههد (پیتروریلههی ،ویههک،
1. Yuan and Long

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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های محیطههی اسههتااده

میشههوند (زرینههه ،نههادری صوراسههگانی و اسههدی
بروجن هی ،6936 ،ص ه

شمارۀ دوم

رشد و توسعة کند فضای سبز شههر نسهبت بهه رونهد
افزایشی توسعة شهری بوده است.

 .)667-698 .هههدا از ایههن

احمدی ندوشن ،ساانیان و صواجهالهدین (،)6939

پژوهش بررسی میزان تغییرات فضای سبز شهر یزد بها

در این مطالعه برای بررسی تغییهرات پوشهش اراضهی

اسههتااده از اطلاعههات بانههدهاهی مههاهوارۀ لندسههت

شهر اراک و حومة آن طی سالهای  6991تها  6901از

سنجدههای  ETMو  TMدر سهالهای 6970 ،6911

عک های ههوایی سهالهای  6991و  ،6916تصهویر

 NDVIبههرای سههالهای

سهنجندۀ TMسهال  ،6913تصویرسهنجندۀ LISS-III

مذکور در منهاطق سههگانة شههر یهزد اسهت .در ایهن

مههاهوارۀ  IRS-P6سههال  6901و روش آشکارسههازی

پژوهش فرض بر آن است که در مناطق سهگانة شههر

تغییرات مقایسه پ

از طبقهبندی استااده شهده اسهت.

یزد فضای سهبز دارای رونهد نزولهی و کاهشهی بهوده

در ابتدا ،تصحیح هندسهی بهر روی کلیهة عک هها و

است و همچنین ،به دنبال پاسخ به این سهثال هسهتیم

تصاویر ماهوارهای با استااده از نقشهههای توپهوگرافی

که آیا با استااده از تصاویر مهاهوارهای میتهوان میهزان

و روش نمونهگیری مجدد نزدیکترین همسایه اعمال

تغییرات کاربری اراضی را در  98سهال گذشهته نشهان

شده و میهزان صطهای میهانگین مربعهات بهرای همهة

داد؟

عک ها و تصویر مهاهوارهای کمتهر از یهک پیکسهل

و  6931و میههزان شههاص

 .2 .1پیشینة پژوهش و مبانی نظری

برآورد شده است .په

سرحدی ،سهلطانی و مهدرت ( )6907در مطالعهة

عک ها موزاییک شده و با استااده از تاسهیر چشهمی

کردن رونهد تغییهرات فضهای

عک های هوایی ،نقشهة پوشهش اراضهی بها  1طبقهة

سبز شهر جیرفهت بهه مهوازات پیشهرفت و گسهترش

شهر ،اراضی بایر ،پوشش گیهاهی و کهوه ایجهاد شهده

اصیر بهمنظور مشه

از زمهین مرجهعکهردن ،کلیهة

محههدودۀ شهههری از تکنیکهههای سههنجش و GIS

است .پ

استااده کردهانهد .بهه ایهن منظهور ،بهه بررسهی رونهد

ماهوارهای ،طبقهبندی به روش شبکة عصبی مصنوعی

تغییرات توسعة شههر جیرفهت و فضهای سهبز آن بها

بههر روی تصههاویر اعمههال شههدند .نقشههههای پوشههش

اسههتااده از دادههههای TM, ETM, IRSبههین

اراضی در  1طبقة مشابه با طبقات پوشهش اراضهی در

از

عک های هوایی و با صحت کلی بالاتر از  38درصهد

تصههحیحات هندسههی و رادیومتریههک و فیههو نکردن

ایجاد شدند .برای آشکارسازی تغییهرات طهی  1بهازۀ

اطلاعات ،نقشة کهاربری اراضهی محهدودۀ شههری بها

زمانی بین سالهای  6991تا  ،6901نقشههای پوشهش

استااده از طبقهبندی نظارتشده در تاریخهای مهذکور

اراضهی دو بهه دو بها ههم مقایسهه شهده و نقشهههها و

است راج شده است .سر  ،بهمنظور بررسی تغییهرات

جداول تغییرات به دست آمدند .نتهایج بررسهی رونهد

از روش  cross tabاستااده شهد .نتهایج نشهاندهندۀ

کلی تغییرات نشاندهندۀ افزایش قابل توجه مسهاحت

سههههالهای  6307-2881پرداصتهانههههد و پهههه

از تصحیح هندسی و توپهوگرافی تصهاویر

شهههر ،کههاهش پوشههش گیههاهی و اراضههی بههایر و

بررسی روند تغییرات فضای سبز در سه دهة گذشته با ...
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ثابتمانهدن طبقهة کههوه بهین سههالهای  6991و 6901

مقایسه شد .تجزیهوتحلیلههای آمهاری بیهانگر امکهان

بوده است.

سههاصت نقشههة پوش هش گیههاهی بهها ضههرایب تبیههین

ربیعی ،رضائیان و علی محمدی ( )6901تغییهرات

تصحیحشههدۀ  39/9و  38/7بههرای سههالهای  6906و

کاربری و پوشش اراضی شههر اصهاهان را بها کمهک

 6973بود .همچنین ،نتایج ایهن تحقیهق نشهان داد بهه

از آن

دستآمدن نقشة پوشش گیاهی بها دقهت قابهل قبهول

از

میتواند صحت مدل آمهاری مهورد نظهر را بهه اثبهات

طبقهبنههدی انجههام گرفتههه اسههت .شههایعی وحسههینی

برساند .از دیگر مطالعهات در ایهن زمینهه میتهوان بهه

( ،)6936بررسهی پوشههشگیاهی بههه کمههک دادههههای

صواجهالدین و پورمنهافی ()6901؛ لطیاهی و اولهادی،

ماهوارهای در منطقة سیستان را مطالعه کردنهد و رونهد

سههاروئی و جلیلونههد ()6901؛ فرزادمهههر ،ارزانههی،

تغییرات پوششگیاهی منطقه در دورۀ  6338تها 2881

درویشصات و جعاهری ( )6909و شهتایی و عبهدی

را ارزیابی کردند .نتایج نشان داد سطح پوشش گیهاهی

( )6901اشاره کرد .فضهاهای سهبز شههری ب شهی از

برای سال  6338معادل  686217هکتار است که بهرای

فضههاهای وسههیع یهها محههدود موجههود در محههدودۀ

س هال  2881بههه  21171هکتههار کههاهش یافت هه اسههت.

عملکردی شهر اسهت کهه بهه منظهور ایجهاد تنهوو و

دراویههش و فههائور )2880( 6درتحقیههق صههود علههل

زیبایی ،افزایش کیایت زیستی ،تهأمین رفهاه انسهانی و

 NDVIبررسهی

ارائة صدمات ویژه بهه شههروندان انت هاب شهده و بها

کردند ،نتایج آنها نشان داد کهه منهاطق کشهاورزی از

انواو پوششهای گیاهی بهومی و غیهر بهومی ،تحهت

 392هکتار بهه  1070هکتهار افهزایش یافتهه و میهزان

نظارت و مدیریت انسان شهری قهرار دارد (ضهرابی و

مراتع از  23106هکتار به  21888هکتار کهاهش یافتهه

تبریهههزی ،6901 ،صههه

 .)691-611 .از دیهههدگاه

اسههت .عبههدالهی ،رحیمیههان و ثههواقبی ( )6901بهها

شهرسازی ،فضای سبز شهری عبارت است از ب شهی

های

از است وانبندی و مورفولو ی شههر؛ بهه بیهان دیگهر،

گیههاهی و صههاک ،فاکتورهههای محیطههی و

فضای سبز در کنار اسکلت فیزیکی شهر ،تعیینکننهدۀ

اطلاعات صحرایی ،به تهیة نقشة پوشش گیاهی منطقهة

اندام و بهطورکلی ،سیمای شهر است .از اینرو هرگهاه

ندوشن واقع در استان یزد اقدام کردند .جههت ایجهاد

طراحی شهر بهدرستی انجام گیهرد و بههدرسهتی اجهرا

رابطة مناسب بین متغیرهای مسهتقل و میهزان پوشهش

شود ،منطق طراحی حکهم میکنهد کهه میهان ایهن دو

گیاهی ،از روش رگرسیون صطی چنهدمتغیره اسهتااده

عامل؛ یعنهی ب هش بیجهان و جهاندار مورفولهو ی

از نظهر میهزان

شهری بهگونهای تعادل برقرار شود (حسهینزاده دلیهر،

بارندگی ( 6973بهعنوان یهک سهال کمبهاران و 6906

 ،6978صهه

 .)62-63 .منظههور از فضههاهای سههبز

بهعنوان سال پرباران) انجام شد و نتایج بهدسهتآمهده

شهری ،نوعی کاربری زمین شهری با پوشهش گیهاهی

تصاویر سهنجندۀ  TMبررسهی کردنهد و په
آشکارسههازی تغییههرات بهها روش مقایسههه پهه

ت ریب مراتع در لبنان را با شاص

بهکارگیری تلایقی دادههای مهاهوارهای ،شهاص
م تلهه

شد .این کهار بهرای دو سهال م تله

1. Darwish and Faour.

انسانساصت است که هم واجد «بازدهی اجتمهاعی» و
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هههم واجههد «بههازدهی اکولههو یکی» اسههت .منظههور از

 .2روششناسی پژوهش

بههازدهی اکولههو یکی عبههارت اسههت از :زیباسههازی

 .1 .2روش پژوهش

ب شهای شهری ،کاهش دمای محیط ،تولید اکسهیژن،

ایهههن تحقیهههق بهههر پایهههة نقشهههههای تغییهههرات

افزایش ناوذپهذیری صهاک در مقابهل انهواو بهارش و

پوششگیاهی شهر یزد انجام شهده اسهت .بهرای تهیهة

غیره .از دیدگاه حااظت محیط زیسهت ،فضهای سهبز

این نقشهها از تصاویر مهاهوارۀ لندسهت اسهتااده شهد

شهری ب ش جاندار ساصت کالبدی شهر را تشهکیل

(جدول  .)6همچنین ،از منابع کتابصانهای نظیر طهرح

میدهههد (سههعیدینیا .)6973 ،فضههاهای سههبز شهههری

جامع استان ،طرح تاصیلی استان ،سالنامههای آمهاری

نهتنها به دلیل اهمیت تاریحی آن مهورد توجهه اسهت؛

شهر یزد و طرح آمایش استان یزد استااده شد .جههت

بلکه بهه دلیهل نقشهی کهه در حاهظ و تعهادل محهیط

آنالیز دقت تعداد  1پارک به نامهای پارک بزر شههر،

زیست شهری و تعدیل آلودگی هوا ،پهرورش روحهی

پارک غدیر ،پارک دانشجو ،پارک هاهت تیهر و پهارک

و جسمی ساکنان شهر ایاها میکنهد ،ارزشهمند اسهت.

آزادگان بهعنوان دادههای زمینهی بههصهورت نقطههای

اهمیت فضای سبز بر کسهی پوشهیده نیسهت ،بههویژه

(چهار گوشهة پهارک و مرکهز پهارک) و بهه صهورت

اهمیتی که از نظهر تاریحهی و تارجهی دارد (لقهائی و

محههدودهای (محههدودۀ پههارک) جهههت نمونهههگیری

 .)92-19 .دسترسهی

انت ههاب شههدند .بههرای ایههن منظههور از  GPSمههدل

همگانی به صدمات شهری و عدالت اجتمهاعی حکهم

 Garmin eTrex 10بهههمنظور تعیههین م تصههات

میکند که همة طبقات شهری بتوانند بهطور یکسهان از

چهار نقطه و همچنین بها اسهتااده از ترکیهب نقهاط و

فضاهای سبز و پارکهای شهری و مکانههای گهذران

مش

کردن سطح پارکهای پنجگانة فهوق بههعنوان

اوقات فراغت بهرهمند شوند (زنگی آبادی و رصشهانی

دادههههای زمینههی جهههت ارزیههابی دقههت تصههویر

 .)681-661 .تهاکنون در منهاطق

طبقهبندیشههده اسههتااده شههد .جهههت پیادهسههازی

این شهرستان تحقیقی مبنی بر بررسهی رونهد

نمونههههای زمینههی بههر روی تصههاویر ،ابتههدا لایههة

تغییرات فضایسبز شههری بهه روش سهنجش از دور

نمونههبرداری شههده بهصههورت وکتههوری بههه نرمافههزار

صورت نگرفته است .بنابراین ،ضهرورت انجهام آن را

 ENVIمعرفی و سر

جهت انجام سهایر مراحهل بهه

ب هیش از پ هیش آشههکار میکنههد .شهههر یههزد یکههی از

فرمت  ROI6تبدیل شده و استااده شد.

محمدزاده تیتکانلو ،6970 ،ص

نسب ،6900 ،صه
م تل

شهرهایی است که طهی چنهد دههة گذشهته تغییهرات
بسیاری داشته است .در این مطالعه به بررسی تغییرات
پوشش گیهاهی و سهرانة فضهای سهبز بها اسهتااده آر
دادههههای مههاهوارۀ لندسههت و سههنجندۀ  TMطههی
سههالهای  6970 ،6911و سههال  6931پرداصتههه شههده
است.

1. Region of Interest

سال چهارم
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بررسی روند تغییرات فضای سبز در سه دهة گذشته با ...
جدول  .1دادههای مورد استفاده

ردیف

تاریخ میلادی

تاریخ هجری شمسی

ماهواره

سنجنده

اندازه پیکسل

تعداد باند

6

6307/1/3

6911/1/60

Landsat-5

TM

98

7

2

6333/1/0

6970/1/67

Landsat-7

+ETM

98

7

9

2861//29

6931/1/6

Landsat-8

OLI

98

66

مأصذ :نگارندگان6931 ،

 .1 .1 .2تصحیح رادیومتریک

میتوان حداقل دو باند ایجاد کرد (علویپنهاه.)6902 ،

تصهههحیحات رادیهههومتری شهههامل آن دسهههته از

در این مطالعه جههت تهیهة نقشهة پوشهش گیهاهی از

تصحیحات است که تنها بر روی درجات صاکسهتری

شاص

گیاهی اصتلاا نرمال ( )NDVIاستااده شد.

اعمال شده و فقط با تغییهر مقهادیر آنهها بهه صهورت

ایهههن شهههاص

گیهههاهی بههها اسهههتااده از فرمهههول

مجزا (بهصورت پیکسل به پیکسل) ،سهعی در جبهران

محاسبه میشود .در این روش

بعضی صطاههای موجهود دارنهد (فهاطمی و رضهایی،

جههههت  NIRاز بانهههد  1و  REDاز بانهههد  9در

 .)6936تصحیح سه تصویر سهالهای  6970 ،6911و

سنجندههای  TMیا  +ETMدر لندست  7و بانهد 1

 6931بهدلیل عدم وجهود پدیهدۀ آب مناسهب جههت

جههت  NIRو بانههد  1جهههت  REDدر لندسههت 0

تصحیح ،با استااده از پدیهدۀ سهایه بهه روش کهاهش

مقهدار عهددی پیکسهلها

پیکسلهای تاریهک ( 6)DOSاجهرا شهد .سهر

استااده شد .در این شاص

دو

بین  +6تا  -6متغیر بود .مقدار  8/6و کمتر از آن بهرای

پدیدۀ صاک و پوشش گیاهی انت هاب و رفتهار طیاهی

مناطق غیرگیاهی و بیشتر از  8/6برای پوشهش گیهاهی

بها رفتهار طیاهی

 NDVIبهر روی

آنها در تاریخها و حالهات م تله

اعمال شد .په

از تهیهة شهاص

استاندارد پدیدههای مورد نظر بررسهی شهد .براسهات

تصاویر ،به دو صورت بدون درنظرگرفتن باغات و بها

روند تغییرات مناسب رفتار طیاهی پدیهدههای مهذکور

درنظرگرفتن باغات ،میزان مسهاحت فضایسهبز شههر

از تصحیح روش مناسب انت اب و اعمال شد.

یزد محاسهبه شهد .بههمنظهور شناسهایی و جداسهازی

 .2 .2متغیرها و شاخصهای پژوهش

باغات ،بها اسهتااده از نقشهة منطقهبنهدی شههر یهزد و

پ

 .1 .2 .2شاخص نرمالشددة اختلدا

گیاهی (NDVI

پوشدش

)2

کسب اطلاعات دربارۀ وضعیت پوشش گیهاهی بها
سههنجش از دور از اهمیههت زیههادی برصههوردار اسههت.

همچنین مبنا قرار دادن تصویر سهال  ،6911منهاطق بها
کاربری با در هر منطقه شناسایی و سر

بهه کمهک

 Google Earthمحدودۀ باغات در ههر سهه منطقهه
مش

و جداسازی شد.

بنابراین ،جهت کاهش عوامل ناصواسته روی اطلاعات

 .3 .2قلمرو جغرافیایی پژوهش

پوشههش گیههاهی و افههزایش اطلاعههات مربههوط بههه آن،

شهر یزد با مساحت  2112هزار کیلهومتر مربهع در

1. Dark Object Subtract
2. Normalized Difference Vegetation Index

 11درجه و  68دقیقه و  11درجهه و  16دقیقهة طهول
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شههرقی و  96درجههه و  18دقیقههه و  92درجههه و 69

اشتغال دارنهد (صهاتمی نهژاد ،فرههودی ،محمهدپور و

دقیقة عرض شمالی قرار دارد .شههر یهزد بها جمعیتهی

جابری ،6907 ،ص

 .)76-01 .یزد بهعلت دارابهودن

معههادل  102102ناههر دارای مسههاحت فضههای سههبز

جاذبههای شهغلی ،رفهاهی ،تمرکهز اداری و نظهایر آن

شهری برابر با  771/1هکتهار اسهت (سهالنامة آمهاری

پرجمعیتترین شهر استان یزد محسوب میشهود؛ بهه

استان)6939 ،؛ بهعبارتی ،سرانة فضا سبز شهر یهزد در

طوریکه جمعیت این شهر حهدود  0برابهر جمعیهت

سههال  6939معههادل  6969اسههت (سههالنامة آمههاری،

دومین شهر استان (شهر اردکان) اسهت (اسهمعیلپور،

 .)6939ایههن شهههر طهی چنههد دهههة اصیههر بههه سههوی

ایرجههی و دشههتا .)6936 ،ایههن شهههر شههامل  9منطقههة

صنعتیشدن رشد شتابان داشهته اسهت؛ بهه طوریکهه

شهری 0 ،ناحیة شهری و  11محله است (صهبانیمهر،

آمارها نشان میدهند بهیش از  12/0درصهد جمعیهت

 .)6903شکل ( )6تقسیمات کالبدی شهر یزد را نشهان

نیههروی انسههانی در ب ههش صههنعت و  9/6در ب ههش

میدهد.

کشههاورزی و حههدود  11درصههد در ب ههش صههدمات

شکل  .1نقشة کالبدی شهر یزد
مأصذ :نگارندگان6931 ،

نشان داد میزان همبسهتگی په

 .3یافتههای پژوهش

پ

از انت اب یک رصسارۀ سنگی بههعنوان یهک

عارضة ثابت برای بررسی میهزان اصتلهاا ارزشههای
رقههومی بهها پدیههده در تاریخهههای م تلهه

بههر روی

تصههاویر ،میههزان همبسههتگی آن در بانههدهای  REDو
 NIRدر سالهای مورد مطالعه بررسی شد کهه نتهایج

از اعمهال روشههای

تصحیح بر روی تصاویر تغییر معنیداری نکرده اسهت
و بیشترین میهزان همبسهتگی تصهاویر بهین سهالهای
 6970و  6931مشاهده شد .بهمنظور تاسیر و ارزیهابی
بصری میزان تغییهرات پوشهش گیهاهی از گذشهته تها
کنون در منطقه از ترکیب کاذب رنگهی بانهدهای 119
در لندست هشت و  192در لندسهت هاهت اسهتااده

سال چهارم

بررسی روند تغییرات فضای سبز در سه دهة گذشته با ...

شد که در شهکل ( 9و  )2ایهن تغییهرات نمهایش داده

687

شده است.

شکل  .2تغییرات پوشش گیاهی در سالهای مورد مطالعه (ترکیب کاذب رنگی که مناطق دارای پوشش گیاهی با
تن تیره مشخص شده است)
مأصذ :نگارندگان6931 ،

شکل  .3تغییرات شاخص پوشش گیاهی در سالهای مطالعهشده
مأصذ :نگارندگان6931 ،
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از تعیین نمونههای تعلیمی با استااده از نقهاط

(درویش صهات ،6900 ،ص ،)611 .در همهین راسهتا

و محههدودههای تعلیمههی ،جههداول صطهها ،معیارهههای

نقشههههای موضههوعی کههه از دادههههای دورسههنجی

صههحت کل هی ،ضههریب کاپهها ،صههحت تولیدکننههده و

اسههت راج میشههوند ،همههواره دارای صههحتی بالهها و

های

یکسان ن واهنهد بهود .بنهابراین ،ضهروری اسهت کهه

پوششگیاهی تولیدشده محاسبه شدند کهه نتهایج ههر

صهحت آنهها بههرآورد شهود .نتههایج ضهریب کاپهها در

روش در جدولهای ( 2و  9و  )1آورده شهده اسهت.

جههدول ( ،)1دقههت طبقهبنههدی تصههویر مههاهوارهای را

با توجه به این نکته که ارزش و قابلیت استااده از ههر

نشان میدهد که از نظر آماری معنادار است.

صههحت کههاربر جهههت بررس هی دقههت شههاص

نقشههة تولیههدی ،بههه میههزان صههحت آن بسههتگی دارد
جدول  .2ماتریس ارزیابی دقت واقعیت زمینی
استفاده از محدودة پارکها

استفاده از نقاط پارکها

طبقات

مجموو

درصد دقت

مجموو

درصد دقت

33/01

18

30/13

79/31

بدون پوشش

8/61

18

6/16

21/81

دارای پوشش

مأصذ :نگارندگان6931 ،

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

دقت کاربر (درصد)

طبقات

نقاط پارکها

محدودۀ پارکها

نقاط پارکها

محدودۀ پارکها

33/70

31/31

688

688

بدون پوشش

688

688

18

21/81

دارای پوشش

مأصذ :نگارندگان6931 ،

جدول  .4ماتریس دقت کلی و ضریب کاپا
ضریب کاپا

دقت کلی

نوع نمونه برداری

8/93

31/88

محدوده پارکها

8/17

33/70

نقاط پارکها

مأصذ :نگارندگان6931 ،

با توجه به جدول ( ،)1مساحت فضای سهبز بعهد
از اعمال تصحیح رادیومتریک ،بهطور میهانگین مقهدار
یک درصد افزایش سطح را نشان میدهد .جهدول ()1

میههزان سههرانة فضههای سههبز شهههری را در سههالهای
مطالعهشده نشان میدهد.
همچنین جهت بررسی و تجزیهه و تحلیهل میهزان
تغییرات فضایسبز در هر یک از مناطق سههگانة شههر

سال چهارم
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بررسی روند تغییرات فضای سبز در سه دهة گذشته با ...

یزد ،به تاکیک میزان پوشهش گیهاهی در ایهن منهاطق

و بیشترین میزان ت ریب باغات در منطقهة  2مشهاهده

محاسبه شهد (جهدول  .)7بها توجهه بهه جهدول (،)7

میشود .همچنین ،با توجه به نتهایج ،تغییهرات فضهای

کمترین مساحت فضای سهبز مربهوط بهه منطقهة  9و

سبز در منطقة  9مثبت بهوده و ایهن افهزایش مسهاحت

بیشترین مقدار آن مربوط بهه منطقهة  2در سهال 6911

فضای سبز بیشتر مربوط به فضای سبز شههری اسهت

است .بیشترین میزان ت ریب فضای سهبز در منطقهة 6

و باغات نقش کمتری دارند

جدول  .1میزان مساحت فضایسبز شهری (برحسب هکتار)
سال مورد مطالعه

1394

1331

1311

717/11

028/91

6827/21

بدون باغات

316/17

6662/1

6261/11

به همراه باغات

318/31

6867/83

6222/11

بدون باغات

6691/19

6997/69

6120/93

به همراه باغات

قبل از تصحیح رادیومتریک
بعد از تصحیح رادیومتریک

مأصذ :نگارندگان6931 ،

جدول  .1سرانة فضای سبز شهری (برحسب مترمربع)
1

سال مورد مطالعه

1394

1331

1311

69

26/00

16

بدون باغات

61/61

23/10

10/17

به همراه باغات

61/92

27/69

73/08

بدون باغات

63/10

91/17

17/86

به همراه باغات

سرانة فضایسبز قبل از تصحیح رادیومتریک (مترمربع)
سرانة فضایسبز بعد از تصحیح رادیومتریک (مترمربع)

مأصذ( :نگارندگان)

جدول  .3میزان مساحت فضای سبز شهری استخراجشده هر منطقه از دادههای ماهواره (بر حسب هکتار)
منطقه سه

منطقه دو

منطقه یک

سالهای مورد مطالعه

223/16

781/07

207/63

6911

291/16

196/21

211/12

6970

987/30

188/31

699/17

6931

70/17+

31/87-

619/72-

991/19

737/96

231/11

6911

911/62

761/10

211/12

6970

161/12

177/67

619/11

6931

08/63+

228/61-

612/86-

میزان تغییرات از سال  6911تا 6931

بدون باغات

میزان تغییرات از سال  6911تا *26931
به همراه باغات

مأصذ :نگارندگان6931 ،

 .6جمعیت شهر یزد در سال  6911برابر با  218110نار ،در سال  6970برابر با  971706نار و در سال  6931برابر با  102102نار بوده است.
* .2علامت ( )+و ( )-به ترتیب نشاندهندۀ روند صعودی و نزولی تغییرات است.
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شکل  .4تغییرات فضای سبز به همراه باغات شکل  .1تغییرات فضای سبز بدون باغات
مأصذ :نگارندگان6931 ،

میزان تغییرات باغات در ههر منطقهه در سهالهای

است که از سال  6970تا سال  6931مقهدار  1درصهد

بررسی شد (جدول  .)0بها توجهه بهه جهدول

کاهش باغات و تغییهرات کهاربری اراضهی بهاغی بهه

م تل

مسکونی و غیره را شاهد بودهایم.

( ،)0از سال  6911تا  6970میزان تغییهرات باغهات در
حدود  9درصد افهزایش یافتهه اسهت .ایهن در حهالی

جدول  .1میزان مساحت باغات
1311

1331

1394

سال مطالعه

281/09

221/11

639/31

مساحت باغات (هکتار)

60

67

61

مساحت باغات نسبت به فضایسبز (درصد)

مأصذ :نگارندگان6931 ،
 .4نتیجهگیری و پیشنهادها

مسئلة فضایسهبز از الزامهات زنهدگی شههری بهه
شمار میرود؛ زیرا علاوه بر ارزشهای جانشیننشدنی
زیستی مثل تلطی

ههوا و تعهدیل دمها در زیباسهازی

شههر و حاهظ و آرامههش و شهادابی شههروندان تهأثیر
مستقیم دارد .در سالهای اصیر به علهت رشهد سهریع
شهرنشینی ،کاربریهای صدمات شهری به طور عهام و
کاربری فضای سبز بههصهورت صهاص بها مشهکلات
متعهددی همچهون کمبهود سهرانة فضایسهبز ،توزیههع
نامناسب و نهاموزون ،مکهانگزینی نامتناسهب و عهدم
پیشبینی چنین فضاها در سطح شهرها مواجهه شهدند.

نتایج نشان داد در طول دورۀ  98سهال گذشهته میهزان
مسههاحت فضایسههبز شهههری و تغییههرات کههاربری و
تبدیل باغهات بهه منهاطق مسهکونی و غیهره276/76 ،
هکتار کاهش داشته است کهه بها نتهایج سهرکارگر در
سههال  6939مطابقههت دارد .ایههن در حههالی اسههت کههه
جمعیت شهر یهزد در طهول ایهن دوره  992621ناهر
افزایش داشته است .با توجه بهه آمهار دریافتشهده از
سازمان پارکها و فضایسبز شهرداری یزد ،علهیرغم
ت ریب ب شی از باغات و اراضی کشهاورزی جههت
توسعة سکونتگاهها ،روند افزایشهی فضهای سهبز در
شهههر یههزد ب هین سههالهای  6901تهها  ،6932افههزایش

سال چهارم

بررسی روند تغییرات فضای سبز در سه دهة گذشته با ...

چشههمگیری در حههدود  219هکتههار داشههته اسههت
(سرکارگر اردکانی ،تقیه و شری

جعاری.)6939 ،

توجه به مهدیریت و رشهد فضایسهبز در توسهعة
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قابل توجه عدم پراکنش مناسب این فضهاها در سهطح
منطقة یک شهر یهزد اسهت (تقهوایی ،حسهینیصواه و
علیزاده اصل ،6939 ،ص

 )623-617 .که نتایج ایهن

شهری ،امری ممکهن بهوده کهه نیهاز بهه آن در سهطح

تحقیق با مطالعات پیرنیا و احمهدی میلسهاید ()6939

کشور کاملاً محسوت است .مدیریت مناسهب فضهای

و تقوایی ( )6939مطابقت دارد.

سبز و توسعة آن همگام با رشد شهرسازی ،علهاوه بهر

با توجه به نتهایج بههدسهتآمهده در ایهن تحقیهق،

حاظ محیطزیست و ایجاد چشماندازهای مناسهب در

تغییرات فضای سبز در منطقة  2کهه باغهات و فضهای

سطح شهرها ،کمک شایانی بهه جلهوگیری از افهزایش

سبز آن بهه دلیهل قهدمت بالها دارای اهمیهت و ارزش

آلودگی و انتشار ریزگردها نیز میکند.

زیادی هستند ،روند کاهشی داشته که با نتهایج مطالعهة

مقایسهة جههدولهای ( 9 ،2و  )1نشههان داد ،آنههالیز

عزیزی و همکاران که میزان فضایسبز ایهن منطقهه را

دقت به صورت نقطهای ( 33درصهد) اگرچهه نسهبت

 131/86هکتههار در سههال  6901دانسههتهاند ،مطابقههت

به محدودهای ( 31درصد) دارای دقهت بالهایی اسهت؛

دارد.

امهها از صههحت کمتههری برصههوردار اسههت .بنههابراین،

منطقههة  9در سههالهای اصیههر در پ هی گسههترش و

درنظرگرفتن نقهاط بهرای آنهالیز دقهت ،اگرچهه دارای

توسعة فیزیکی شهر یهزد شهکل گرفتهاسهت (پیرنیها و

دقت بالایی است ،از واقعیت دورتر است.

احمههدی میلسههاید .)6939 ،در ایههن منطقههه شههرایط

شهر یزد شامل سه منطقة شهری بوده کهه محلهات

بهگونهای متااوت است .به طوری که بر صلاا مناطق

زیادی از منطقة  6و  2جزء هستههای اولیهه و قهدیمی

 6و  ،2در منطقههة  9رونههد صههعودی فضههای سههبز را

شهر میباشند .بها توجهه بهه نتهایج بههدسهتآمهده در

شاهد هستیم و بیشترین میزان افهزایش سهرانة فضهای

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

سبز مربوط به سال  6931است کهه ایهن موضهوو بها

سههالهای مههذکور رونههدی نزول هی داشههته اسههت کههه

توجههه بههه مسههاحت  1116هکتههاری ایههن منطقههه

کمترین میهزان آن در سهال  6931اسهت .منطقهة  6بها

(شهرداری منطقة  9یزد) نسبت به دو منطقهة دیگهر و

مساحتی بالغ بر  1610هکتار (شهرداری منطقة  6یهزد)

همچنهههین محلهههات جدیهههد و نوسهههاز آن ،بیهههانگر

ترکیبی از بافت قدیم و جدید (بهرای مثهال ،دو محلهة

اهمیتدادن بیشتر به فضای سبز در منطقة  9نسبت بهه

کوی افشار و کوی فرهنگیان) را شهکل میدههد و بهه

دو منطقة دیگر است .همچنین ،هات مجموعه بها در

طور شدیدی با کمبود فضای سهبز ،فضهای آموزشهی،

منطق هة  9وجههود دارد کههه مسههاحتی معههادل 687/11

تاریحی و فرهنگهی روبههرو اسهت (پیرنیها ،احمهدی

هکتار را به صود اصتصاص دادهانهد کهه در ایهن بهین

میلسههاید .)6939 ،ایههن درحههالی اسههت کههه توسههعة

باغات منطقة اکبرآباد مساحتی معادل  21/9221هکتهار

فضاهای سهبز در منطقهة  6نسهبت بهه سهال  6901از

را در سههال  6932بههه صههود اصتصههاص داده اسههت

روند رو به رشدی برصوردار بهوده اسهت؛ ولهی نکتهة

.

(تقوایی ،حسینیصواه و علیزاده اصهل ،6939 ،صه

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری
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 .)623-617در طراحهی محلههات منطقههة  ،9فضههاهای

پیشنهاد میشود برای احیهای بها هها و اثرب شهی

مورد نیاز از جمله فضاهای سبز ،آموزشهی ،صهدماتی،

مناسبتر آن در ساماندهی منظر شهری ،به آزادسهازی

فرهنگی و تاریحی در نظر گرفته شده است (پیرنیها و

با ها و تدوین ضوابط و بودجههایی بهرای نگههداری

احمههدی میلسههاید .)6939 ،نتههایج ایههن تحقیههق بهها

آنها اقهدام شهود .همچنهین ،اهمیهتدادن بهه توزیهع

مطالعههات پیرنیهها و همکههاران ( )6939و تقههوایی و

عادلانة فضای سبز در سهطح منطقهة موردمطالعهه ،بهه

همکاران ( )6931مطابقت دارد.

گونهای که همة شهروندان بتواننهد از فضهای سهبز در
کمترین زمان و با حداقل هزینه استااده کنند ،ضروری

بهها توجههه بههه اهمیههت باغههات در ابقههای کیایههت

است.

محیطزیست (از طریق کاهش آلودگی ههوا و غیهره)،
افهههزایش منهههافع اقتصهههادی ،ارتقهههای ارزشههههای

توصیه میشود نسبت به معیارهای مکهانیهابی در

 ،)11-71 .اثهرات

برنامهههریزی کههاریری اراض هی (سههازگاری ،آسههایش،

روانی–اجتماعی در قالب آرامسهازی و نشهاط محهیط

مطلوبیت ،سلامتی و استانداردهای ایمنی) توجهه شهود

(سههعیدینیهها )6909 ،و متجلههی میههرا فرهنگههی و

و از ابزارههها و روشهههای بهههروز در تجزیهههوتحلیههل

نشاندهندۀ معماری ،تمهدن و هویهت شههری اسهت.

اطلاعههات و مکههانیههابی فضههای سههبز ماننههد سیسههتم

امروزه سازوکار مدیریت فضاهای سبز شههری امهری

اطلاعات جغرافیایی استااده شهود .همچنهین ،پیشهنهاد

بسیار ظریه  ،مههم و حیهاتی اسهت .لازمهة حاهظ و

میشود اثرات اجتماعی و روانی فضای سبز شههری و

توسههعة فضههاهای سههبز شهههری ،داشههتن برنامههه و

پارکها بررسی و بهرای کارشناسهان طراحهی شههری

صطومشیهای صحیح اسهت .بههطهورکلی ،موفقیهت

توجیه و تبیین شود .اقدام جهت تصرا و آمادهسهازی

سههازوکار مههدیریت فضههاهای سههبز شهههری مسههتلزم

زمینهههای بههاز شهههری موجههود و احههدا پههارک در

رعایت اصولی از قبیل ارتقهای نقهش مهردم از طریهق

مقیات محله و ناحیه در محدودههای صارج از ناوذ و

آموزش ،ارتقهای بههرهوری اجتمهاعی فضهاهای سهبز

جلوگیری از تغییر کاربری اراضی فضای سهبز شههری

شهری ،ارتقای بههرهوری اکولهو یکی فضهاهای سهبز

از دیگر پیشنهادهای ارائهشده است.

زیباشناصتی (شعبانی ،6901 ،صه

شهههری ،بهبههود چه هارچوب قههانونی تصههمیمگیری و
بهبود چهارچوب مالی است.
کتابنامه
 .6احمدی ندوشن ،م ،.ساانیان ،و .و صواجهالدین ،ت .ج .)6939( .بررسی تغییرات پوشش اراضهی شههر اراک بها
استااده از سنجش از دور و  .GISعلوم و تکنولو ی محیط زیست.906-939 ،)6( 61

سال چهارم

بررسی روند تغییرات فضای سبز در سه دهة گذشته با ...

 .2اسمعیلپور ،ن ،.ایرجی ،ت .و دشتا ،ا .)6936( .سنجش میزان برصورداری نواحی م تل
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شهر یزد از صدمات

کتابصانههای عمومی با استااده از روش تاکسونومی عددی .مجموعههمقالات چههارمین همهایش برنامههریزی و
مدیریت شهری یزد .مشهد :دانشگاه مشهد.

 .9پیرنیا ،م .و احمدی میلساید ،م .)6939( .ارزیابی پایداری در منهاطق سههگانة شههر یهزد .چکیهدهمقالات اولهین
همایش ملی عمران ،معماری و توسعة پایدار .یزد :دانشگاه پیامنور یزد.
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چهار محالوب تیاری) با استااده از دادهههای مهاهوارۀ  .IRS –P6 LISS- IIIمحهیطشناسهی-698 ،)16( 90 ،
.667
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 .61سرحدی ،و ،.سلطانی ،ت ،.مدرت ،ر .)6907( .بررسی روند تغییرات توسعه شهر جیرفت و فضهای سهبز آن بها
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 .28شتایی ،ش ،.عبدی ،ا .)6901( .تهیة نقشة کاربری اراضی در مناطق کوهسهتانی زاگهرت بها اسهتااده از دادهههای
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م تل

پوشش گیاهی و آب با استااده از سنجش از دور .پژوهشهای جغرافیایی.06-37 ،)10( 90 ،
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