
   
 

 

75-66: صفحات مقاله     2سال:      4شماره: 

 مشهد شهر: موردي نمونه،شهري باز فضاهاي تفکيك و جدایی بيولوژیکی ثيراتأت
Biological Effects of Separation and Segregation  

of Urban Open Areas,Case Study: Mashhad 
 

 1رستم صابري فر
 

 12/25/1131 پذیرش:                     11/22/1131دریافت:  

  چکيده
 پايدار شهرهاي به يابيدست اصلي معيارهاي جمله از ،شهري باز فضاهاي

 طبيعي هايمحيط و هامكان شهرنشيني، افزايش با اما. هستند پذيرزيست و

. شوندمي نابود و قرارگرفته خطر معرض در بيشتر شهرها پيرامون و داخل

 شهري باز فضاهاي جداسازي و عملكرد بررسي تحقيق، اين اصلي هدف

 گيريبهرهنيز  وتحليلي -توصيفي روشاستفاده از  با ارزيابي اين امر. است
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 تحليل و تجزيه مورد (GISجيس) و  (SPSSاس)اسپيافزار اسنرمبا 

 را خود سالم هايمحيط مشهد شهر كه دهديم نشان نتايج. استگرفته قرار

 و باز فضاي بنديقطعه و تفكيکسو از يک  زيرا استداده دست از

است و از سوي صورت گرفته انسجام فاقد و برنامه بدون سازهايوساخت
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 اكولوژيكي جدايي و افتراق ازضروري است تا  سبز فضاهاي گسترش

 .ديآ عملبه جلوگيري موجود طبيعي فضاهاي بيشتر

 ،ريزيبرنامه ،زمين كاربري ،شهري محيط ،زيست محيط: گانكليد واژ

  .مشهدفضاهاي باز، 

 

 

 

________________________________________ 
 ) saberifar@yahoo.com( .دانشيار گروه علمي جغرافيا، دانشگاه پيام نور .1

 

 
 

Rostam Saberifar
12 

 
Received: 20/05/2012                Accepted: 22/10/2014 

 

Abstract  

Urban open areas are the main criteria for achieving 

viable and sustainable cities. Unfortunately, natural 

places and environments in and around the cities are at 

risk of being ruined by increasing urbanization. The 

main goal of this research is studying the proceeding 

and separation of the urban open areas.The Evaluations 

are conducted by a cross-sectional method and 

different analytical and conceptual tools like separation 

index based on infrastructural index of landscape 

construction and criteria for measuring the location of 

zones in natural environments of Mashhad, as a sample. 

The obtained data by observations and vitro and field 

measurements on Satellite images and aerial photos, 

has been analyzed by both SPSS and GIV softwares. 

The results show that Mashhad has lost its healthy 

areas  because of the separation and segmentation of 

the open areas and unplanned and inconsistent 

constructions  and also due to no correlation, coherence 

and unity and thus no real function in the open area. 

Therefore, in addition to improving and expanding 

green areas, ecological separation and segregation.of 

natural areas ought to be avoided.  
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 مقدمه
 

 شهرهاي به يابيدست اصلي معيارهاي جمله از باز، فضاهاي

 و هامكان شهرنشيني، افزايش با اما. هستند پذيرزيست و پايدار

 خطر معرض در شهرها، پيرامون و داخل طبيعي هايمحيط

بسياري از شهرداران و  .شوندمي نابود و گرفته قرار بيشتري

اين باور هستند كه با توسعه ساير متوليان امر اداره شهر، بر 

هاي طبيعي را جبران توان كمبود محيطفضاهاي سبز و باز، مي

ه با حذف فضاهاي طبيعي نمود. اما نكته بسيار مهم آن است ك

شود و در عوض   تر ميسرانه فضاهاي سبز و طبيعي كم

 هرچه ترديدگردد. بيها بيشتر ميگزيني اين مجموعهجدايي

 جريان و مواد محدوديت د،وش بيشتر تمسيس گزينيجدايي

در رق تفَ هرگاهعبارت ديگر، وسعت خواهدگرفت. به انرژي

 ترضعيف  هاآن ساختار و عملكرد افزايش پيدا كند،ها سيستم

. عالوه بر آن، امنيت و شان كمتر خواهدشديياو در نتيجه كار

ها بيشتر تهديد آسايش موجودات ساكن در اين محيط

پيامدهاي متعدد بروز اين شرايط، عالوه بر شد. واهدخ

 شدت كاهش داده و در نهايترا به زيستي تنوع عملكردي،

    و رقتفَ .دهدرا مورد تهديد قرار مي اكولوژيكي وحدت

مجموعه نخورده طبيعي كر و دستهاي بِمحيط شدنتكهتكه

رق در اين امر نيز تفَ آورند. پديدهوجود مياين روندها را به

 بر. استهاي يكدست موجود شدن پهنهقطعهاحصل قطعهم

          در بتوانند آنكه براي ،شهري مديران اساس، همين

 بايد قراردهند، نظر دّمَ را شرايط اين بلندمدت هايريزيبرنامه

 آگاهي شهر در موجود باز فضاهاي مختلف هايويژگي از

 برخي كه تاس قدريبه مسئله اين اهميت. باشندداشته كافي

 شاخص معادل را شهري باز فضاهاي تحوالت دقيق ارزيابي

 .كنندمي تلقي شهرها پذيريزيست

 

 انواع هايويژگي مقايسه و بررسي مطالعه، اين از هدف   

 اصلي، هدف اين كنار در. است مشهد شهر در باز فضاهاي

 كيفيت بر زمين كاربري تغيير احتمالي ثيراتأت استشده سعي

 براي. گيردقرار توجه مورد نيز طبيعي باز فضاهاي يكياكولوژ

 و تحليلي رويكردهاي باز فضاهاي اكولوژيكي كيفيت تعيين

 برخي كه (Forman, 1997, 76)دارد وجود متعددي مفهومي

 عمدتاً بررسي اين در. نداشده كار بردهبه بررسي اين در هاآن از

   هاآن قطري از بتوان كه استبوده موردتوجه مواردي

  .كرد مشخص و تعيين را گزينيجدايي هايخصيصه
 

  هامواد و روش
 شهر اين. است مشهد شهر بررسي اين در مطالعه مورد محدوده

 هايجاذبه دليلبه كه) ايران شهرهايكالن از يكي عنوانبه

 بوده ايران زيارتي و توريستي شهرهاي مهمترين از يكي متعدد،

 جايگاه ،(استكرده پيدا بيشتري ميتاه يشفضاها كاركرد و

 مركز عنوانبه شهر اين. استداده اختصاص خودبه را خاصي

 كاركرد كشور، شرق شهر ترينمهم و رضوي خراسان استان

 033 شهر اين در بررسي مورد وسعت. دارد جهاني حتي و ملي

 كه است( شهر كيلومتري 053)كنوني وسعت از كيلومترمربع

     زندگي پهنه اين در نفر 0533333 عاتاطال آخرين طبق

 رشد شده، انجام هايسرشماري طي در شهر اين. كنندمي

 از را خود جمعيت ساله53 دوره يک در و داشته بااليي بسيار

 1045 سال در نفرميليون 5/0 به 1005 سال در نفر 081242

 همينبه(. 1شماره جدول) استرسانده برابر13 از بيش به يعني

 اصلي مهاجرپذير شهرهاي از يكي عنوانبه مشهد شهر يل،دل

 تمايل. شودمي افزوده آن جمعيت بر دائماً و شده قلمداد ايران

 در اقامتي محل داشتن يا و زمين خريد براي ايرانيان عالقه و

 شهر ملي فوق كاركردهاي جزبه كه استشده باعث شهر، اين

 توجه و نگاه است،بوده كشور ريزانبرنامه موردتوجه هميشه كه

 .باشد ويژه كامالً نيز شهر اين به مردم

 با ايمنطقه و ملي مسئولين كه استشده باعث فوق شرايط   

 هاييبرنامه و طرح و كنند نگاه شهر اين به ايويژه حساسيت

   دليل، همينبه. نمايند اجرا و ارائه شهر اندازه و حد در

 جدي و اساسي بسيار اخير هايسال در شدهانجام هايتالش

. استداشته مردم زندگي كيفيت ارتقاء در مهمي نقش و بوده

 شهري باز فضاهاي با رابطه در هاتالش اين وجود، اين با

 سنتي هايطرح اجراي صورتبه و بطئي اقدامات به محدود

 شدهانجام هايبررسي نمونه، عنوانبه. استبوده زمين كاربري

 به قبلي نخوردهدست هايپهنه از سياريب كه دهدمي نشان

   سازوساخت زير به نهايت در و تقسيم تركوچک قطعات

 پارك آباد،ملک باغ مانند باز هايپهنه اگر كهطوريبه. استرفته
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 قدس آستان به متعلق هايباغ ساير و فردوسي دانشگاه ملت، 

       نظر از آوريخفقان و بسته محيطبه  شهر اين نبود،

 .شدتبديل مي پذيريزيست

 ,Saberifar) مختلف هايسال در مشهد شهر وسعت و جمعيت .1جدول

2000.) 

 به تغييرنسبت درصد (هکتار)وسعت سال

 قبل دوره

 هزار)جمعيت

 (نفر

 تغيير درصد

1252 5/7 --- 85 ---- 

1112 8/13 033 133 153 

1117 11 158 080 080 

1147 08 010 832 112 

1177 74 001 711 175 

1167 003 040 1810 038 

1157 033 153 1411 107 

اين . استشده انجام تحليلي-توصيفي روشبه تحقيق اين   

ارتباط با بررسي مطرح در  رويكرد چهار از ميانمطالعه 

-سالمتي محيطي،-اقليميفضاهاي باز يعني رويكردهاي 

 يزيربرنامه-مديريتي و محيطيزيست-حفاظتي بهداشتي،

(Mozafar, Fazi & Asadpour, 2013, 89 بر آخرين ،)

 آماري جامعهكه بيان شد، طورهمان .استتأكيد شدهرويكرد 

 از كه بود مشهد شهر شدهساخته مساحت كل تحقيق، نظر مورد

 در را باز فضاهاي تراكم باالترين كه كيلومترمربع 033 ميان آن

. شدبرگزيده مطالعه مورد محدوده عنوانبه بود،داده جاي خود

هاي مختلف رغم روشعلي بخش اين مطالعه براي

 زيربنايي هايشاخص ،(Brander &  Koetse, 2011مطالعه)

 ابزارهاي اساس بر هاشاخص اين و قرارگرفته مطالعه اساس

 اندازچشم ساخت شاخص جدايي، شاخص مفهومي و تحليلي

 قرار تحليل و ارزيابي مورد قطعات، سنجيموقعيت معيار و

 بررسي اين نياز مورد هايداده. (Jiao, & Liu, 2010)گرفت

 بر آزمايشگاهي و ميداني هايگيرياندازه و مشاهدات طريق از

. استآمده دستبه هوايي هايعكس و ايماهواره تصاوير روي

 هايدوره در مشهد شهر هوايي هايعكس منظور اين به

 برداريبهره مورد 03333/1 تا 0333/1هايمقياس در و مختلف

 موجود ايماهواره تصاوير از هاعكس اين كنار در. گرفتند قرار

 در دسترس قابل منابع ساير و ايران دور از سنجش مركز در

 منابع ساير با فوق منابع. استشده برداريبهره نيز اينترنت

 و تاريخي اسناد تصاوير، شهري، هايطرح اي،كتابخانه

 در و گرديده تكميل محققين، ساير كار از حاصل اطالعات

  اغلب. اندهقرارگرفت استفاده مورد تحليل و تجزيه بخش

 زمين مراجع، ساير توسط قبالً موجود تصاوير و هاعكس

 اين بر. بودشده گرفته كاربه الزم تصحيحات و شدهمرجع

 به متعلق و منتخب هايپهنه به مربوط هايگونپلي اساس،

 صورتبه هاآن به مربوط خصايص و تهيه باز هايفضا انواع

 فضايي تحليل نهايت در كه شد اضافه هاداده پايگاه به دستي

 .رسيدانجامبه ط جيسمحي در

 روش انجام تحقيق

 خاص عملكردهاي و هاويژگي دليلبه شهري باز فضاهاي

 اين. آيندمي حساببه شهر حياتي و اصلي اجزاي از خود،

 زندگي كيفيت ،گوناگون هايشيوهبه( مصنوعي يا طبيعي)فضاها

 عالوه. (Burke & Ewan, 1999)دهندقرارمي ثيرأت تحت را

 پذيريزيست بر هاآن ثيرأت ها،پهنه اين محيطيزيست منافع بر

 ,Chiesura)است انكارغيرقابل شهر ساكنين بهزيستي و شهرها

 شهرها در باز فضاهاي( 0330)تامپسون عقيدهبه. (133 ,2004

 و طبيعي روندهاي بهبود باعث و كرده كمک فرهنگي تنوعبه

 شودمي استفاده مورد اندازهايچشم انگيزشدنخاطره

(Thompson, 2002, 65). 

 انواع كه است پذيرامكان زماني شهري باز فضاهاي تعريف   

 و گياهان ها،انسان اختيار در فضاها اين كه هاييفرصت

 حاضر، حال در. قرارگيرد توجه مورد هند،دمي قرار جانوران

 شدهحفاظت هايبخش و هاپارك به صرفاً شهري باز فضاهاي

 اساس، اين بر. شودميمحدود  مختلف فضاهاي و نشدهمحدود

 هايمجموعه مدارس، حياط ها،خيابان مانند عمومي فضاهاي

 باز فضاهاي جمله از عمومي ادينمي و هاگورستان ورزشي،

 اين كه چرا. (Hall, 1998, 65) آيندمي  حسابهب اساسي

 كهصورتي در و بوده اجتماع آحاد تمامي اختيار در فضاها

 شود، انجام دقيقي صورتبه هاآن طراحي و ريزيبرنامه

 عنوان( 1222)باينز. نيز خواهند داشت بيشتري هايجذابيت

 توجهز ني نكته اين به بايد ذكرشده، مزاياي بر عالوه كه داردمي
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 در رهاشده قطعات و متروك بالاستفاده، فضاهاي كه داشت

 تاكنون كه است مواردي جمله از ،شدهساخته هايبخش بين

 هايكاربري به را هاآن توانميولي است نشده گرفته جدي

 مانند شهري شدهساخته هايمكان حتي. داد اختصاص مختلف

 ارزشمندي و مفيد ايكاركرده ها،كانال و هابزرگراه ،آهنراه

 مناطق اين( 0330)تامپسون نظر طبق. (Baines, 1999)دارند

     بازي اهپهنه و باز فضاهاي بينرا  ايواسطه نقش اغلب

 دكوراسيون و زيبايي كنندهمينأت عنوانبه توانندمي و كنندمي

 اكولوژيكي مناسب طراحي و ريزيبرنامه. نمايند عمل هاپارك

 ,Cooke)اكولوژيكي هايشبكه ايجاد در تواندمي فضاها اين

. نمايد نقش ايفاي شهري هايمحيط در (2002 & 2000

 باز، فضاهاي با تنوع مناسب داردمي عنوان( 0338) چيسرا

                    برآورده نيز مردم مختلف هايگروه نيازهاي

 . (Chiesura, 2004, 35)شودمي

 هازيستگاه قرّتفَ مشخص نتيجه گزينيجدايي    

 سيستم گزينيجدايي هرچه. (Smith, & Floyd, 2013)ستا

 چون خواهدشد كاسته آن اكولوژيكي كيفيت از باشد بيشتر

 سخن اين. گرددمي بيشترنيز  انرژي جريان و مواد محدوديت

 ساختار و عملكرد ،ترمتفرق هايسيستم كه است معني بدان

 اين بين ساكن افراد ركتح اساس، اين بر. دارند تريضعيف

 شهري هايپهنه در وضعيت اين و است طبيعي امري قطعات

 چه هر اساس، اين بر. داردبيشتري  نمود پيشرفته، بسيار

 تنوع گردد، بيشتر هاآن گزينيجدايي و كمتر قطعات وسعت

 تقليل اكولوژيكي يگانگي دليل، همينبه و شودمي كمتر زيستي

اي پهنه كه افتداتفاق مي شدنتكهتكه و قرّتفَ زماني .كندمي پيدا

-شكل دليلبه و شود تقسيم تريكوچک قطعات به سرزمين از

 فاصله يكديگر از ها،آن بين در خاص هايسكونتگاه گيري

 .(Young & Jarvis, 2001, 645) دبگير بيشتري

 و قرّتفَ از ناشي پيامدهاي غني و مستندي دربارهتحقيقات    

 Jacquemyn et)گياهي زندگي با رابطه در طعاتق جداسازي

al., 2003) جانوري هايگونه و (Young & Jarvis, 2001, 

 در رابطه با بين اين در هابررسي مهمترين. وجود دارد (645

 ,Hill & Curran)شدهقطعهقطعه هايجنگل در هاگونه تركيب

2001; Ordóñez &  Duinker, 2013) اندازهايچشم يا 

 به مربوط مطالعات اما. است (Merriam, 1984)تاييروس

 اندك شدهعنوان موارد به نسبت شهري نواحي

  از يكي شايد. (Parastesh & Mortazavi, 2010)است

           از بسياري در كه باشد آن امر اين داليل ترينمهم

 باز فضاهاي از متفاوتي انواع به زمين شهري، اندازهايچشم

 ديگرو  (Shi; Gou & Chen, 2014)ستاشده تبديل

 معنا آنها با ارتباط در طبيعي روندهاي به مربوط هايخصيصه

 كه هاييحلراه از يكي. (Pourdayhimi, 2011, 28)ندارد

 پيشنهاد بنديقطعه     و جداسازي منفي ثيراتأت ترميم براي

 ,Cooke)است هم به قطعات اين پيوند و اتصال است،شده

2000; Noss & Harris, 1986 & Soule, 1991). 

 رويكردهاي از يكي عنوانبه نيز اكولوژيكي هايشبكه   

 باز فضاهاي اكولوژيكي ارزشمند خصايص بهبود براي مناسب

 هايشاخص. ( Cooke, 2002 & 1994)هستند مطرح شهري

 وجود اندازچشم در موقعيت تعيين براي متعددي ساختاري

 به محيط نسبت از عبارتند آنها رينتمهم از برخي كه دارد

 و اتصال ميزان و بودن طبيعي درجه كاربرد، ماتريس مساحت،

  ها.نظير آن و ارتباط

 هايزمين كاربري و مشخص قطعه هر ارتباط ميزان سنجش   

 تحليل و تجزيه جدايي، شاخص طريق از توانمي را اطراف

 را باز هايپهنه فضايي آرايش جدايي، شاخص واقع، در. نمود

 مجاور باز فضاهاي بين فاصله تر،دقيق عبارتبه. كندمي معين

 موقعيت شاخص جدايي، .شودمي تعيين شاخص اين طريق از

 قطعات تريننزديک بين فاصله و يكديگر به نسبت قطعات

 آرايش وضعيت تنهانه كاررا تعيين مي كند و با اين هم مجاور

 بلكهمشخص مي شود  نزمي كاربري الگوي يک ريجايگي و

 بر را مسكوني قطعه يک اكولوژيكي كيفيت عنوان يک مبنابه

 .نمايدمي تعيين اساس، آن

 مديران شهري، پايدار توسعه معيارهاي به توجه راستاي در   

 دستيابي امكان تغييراتي، اعمال با تا دارند سعي ريزانبرنامه و

. نمايند فراهم هريش زندگي ابعاد تمامي در را پايدار توسعه به

 باتوجه اكنونهم. است باز فضاهاي به توجه ابعاد اين از يكي

 اين از ساكنين منديبهره در رابطه با كه موانعي و مشكالت به

 از يكي به فضاها اين از مناسب استفاده ،وجود دارد فضاها
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 پذيرزيست و پايدار شهرهاي به دستيابي اصلي معيارهاي 

 محيط سالمتي حفظ در فضاها اين كه چرا. استشده تبديل

 هايپهنه با شهري مناطق در ساكن هايانسان ارتباط و طبيعي

 است حالي در اين. شودمي تلقي حياتي نخورده،دست و كربِ

 و داخل طبيعي محيط و هامكان شهرنشيني، افزايش با كه

   نابود و گرفته قرار خطر معرض در بيشتر شهرها، پيرامون

 و عوامل بايد شهري مديران و مسئولين بنابراين، .شوندمي

 شهري باز فضاهاي جداسازي و عملكرد بر كهرا  هاييلفهمؤ

 بيشتر اثربخشي و يياكار براي و كرده شناسايي گذارند تاثير

 .نمايند ريزيبرنامه هاآن

 دو در تحليل مطالعه، اين در مهم، هدف اين به دستيابي براي   

 انواع كلي خصايص اول مرحله در. استهگرفت انجام مرحله

 در آن كلي نتايج و مشخص منتخب هاينمونه در باز فضاهاي

 جدول اين در كه طورهمان. استشده ارائه ،0شماره جدول

 فضاهاي گروه در كه هاييپهنه تمام تقريباً است،شده مشخص

 1005)گذشته سال53 طي در شوند،مي بنديطبقه كربِ و طبيعي

 در كه است حالي در اين. اندبوده كاهش حال در( 1045 تا

 وميليون0 به نفر هزار083 حدود از شهر جمعيت مدت همين

. استشده برابر 13 ديگر عبارتبه و استرسيده نفر پانصدهزار

 طبيعي فضاهاي از ايمالحظهقابل بخش كه آن ضمن ،بنابراين

دچار  نيز هافضا اين سرانه است،شده خارج دسترس از كربِ و

 هايمحدوديت  و جمعيت افزايش برآن،عالوه. استركود شده

موجب عدم تنوع  جانواري، و گياهي زندگي براي آن از ناشي

 است.شده انسان با حياتي مجموعه اين همزيستي اثربخشي و

 محيط تغييرات جايگاه و اهميت مرحله، اين در منظور، همينبه

 و جيس هوايي هايعكس طريق از باز فضاهاي در شهري

 كنندهنگران و نزولي روند نشانگر كه گرفت قرار ارزيابي مورد

 .بود آن

 باز فضاهاي تفكيک و جداسازي روندهاي دوم، مرحله در   

 ساخت شاخص از استفاده مرحله، اين در. شد بررسي شهري

 ايويژه جايگاه جداسازي، ميزان كنندهتعيين عنوانبه اندازچشم

شد  استفاده مختلف كارهاي از منظور اين براي و داشت

(Cooke, 2000 and Forman, 1997) .بررسي اين در 

 :استآمده دستبه 1رابطه  از جداسازي ميزان شاخص
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 1رابطه

 طبيعي، قطعات تعداد N جداسازي، نسبت R رابطه اين در كه

dij قطعه دو بين فاصله نيز i و j است. 

 

 مشهد شهر در فضاها نوع اين كل به باز فضاهاي از يک هر نسبت .2جدول

(Saberifar, 2000, Ardam, 1990) 

 

 1157 1157 1177 1117 نوع فضاي باز

 0/15 5/11 2/15 4/12 كشاورزي

 5/0 5/0 ½ 7/1 فرودگاه

 80/3 8/3 0/3 0/3 تجاري

رودها و 

 هامسيل

4/8 1/7 1/13 10 

 00/3 0/3 0/3 1/3 كاربري نظامی

فضاهاي 

 طبيعی

1/82 0/80 80 13 

 13 0/18 1/17 8/17 فضاي باز

 1 1/8 0 0/1 هاپارك

فضاهاي 

 عمومی

5/3 4/3 0 0 

 85/0 0 5/1 1/1 مدارس

 1/3 5/3 0/3 0/3 هاورزشگاه

 5/5 0/5 0/0 1/1 حمل و نقل

 1/1 0/1 5/0 0/0 فضاهاي خالی

 
 و افتراق باشد، باالتر نسبت ناي ميزان چه هر اساس اين بر   

 كيفيت ترتيببيشتر خواهدشد و بدين سيستم تفكيک

 ,Kabisch and Qureshi)خواهدرفت ترپايين آن اكولوژيكي

 قطعات از معيني اندازه براي عمدتاً جدايي شاخص. (2014

فضاهايي با وسعت  نيز تحقيق اين در. رودمي كاربه طبيعي

اند و گرفته قرار موردتوجه ،معيار لحداقو با  هكتار05 از بيش

 اساس، اين بر. شدندگذاشته كنار غيرطبيعي باز فضاهاي ساير

 كل در افتراق و جدايي ميزان كلي طوربه كه گرديد مشخص

 مناطقي در ميزان اين است. گسترش حال در شهري فضاهاي
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     نيز يندآمي حساببه كربِ و طبيعي فضاهاي عنوانبه كه

  نشان  شدهانجام هايبررسي كهطوريبه. است اهدهمشقابل

 .استبوده نوسان در 0 تا 5/3 حدود از ميزان اين كه دهندمي

    

 یافته هاي تحقيق

 دهه چند طي در مشهد شهر جمعيت باور قابل غير افزايش

 اين شده،ساخته هايپهنه در ازدحام و تراكم افزايش و اخير

 باز فضاهاي به مردم دسترسي كه استآورده وجودبه را نگراني

 اين. است كاهش حال در قبولي قابل غير شكلبه طبيعي و

 هايمحيط براي بلكه شدهساخته پهنه در تنهانه وضعيت

     اخير سال چند تا كه ،مشهد شهر .وجود دارد نيز پيراموني

 در نشدهساخته اراضي باالترين يي كهشهرها از يكي عنوانبه

 از يكي عنوانبه اكنونهم بود، مطرح را دارد ليداخ بافت

 اراضي سرانه كه چرا. آيدمي حساببه ايران متراكم شهرهاي

 مترمربع117 حدود 1073 سال در كه شهر اين محدوده داخل

 استيافته كاهش مترمربع133 حدودبه حاضر حال در بود،

(farnahad, 2000 .)شهر شدهساخته فضاهاي مدت همين در 

 بسياري كه است آن نشانگر مسئله اين و استشده برابر 83 زني

 جاي و شده نابود نيز پيرامون جنگليو  كشاورزي فضاهاي از

 شرايط اين. استداده سرد آسفالت و ساختمان به را خود

 وجودبه باز فضاهاي پيوند با رابطه در را متعددي هاينگراني

    .استبوده مطالعه اين آغاز ساززمينه كه استآورده

 مستمر طوربه 1075 سال تا 1005 سال از كشاورزي نواحي   

 كهطوريبه. استبوده كاهش حال در شدهساخته هايپهنه در

 گذشته سال83 طي  كشاورزي، اراضي از هكتار15333 از بيش

 كاهش وجود، اين با. استرفته دست از شهري هايپهنه نفعبه

   نتايج. استنكرده طي را خطي روند يک باز فضاهاي

 سرعت 1073 دهه از بعد كه دهدمي نشان اخير هايبررسي

 حالي در اين. استكرده پيدا كاهش كشاورزي هايزمين حذف

 و باز فضاهاي بر را خود فشار شهري توسعه روند كه است

 . استكرده بيشتر طبيعي

 فضاهاي درصد ،1045 تا 1005 هايسال طي طوركليبه    

 پيدا كاهش درصد03 به درصد53 از مشهد شهر در يطبيع

 هايپارك و شدهحفاظت هايپهنه شهر، اين در. استكرده

. آمدندمي حساببه طبيعي قطعات كليدي عناصر از ايمنطقه

 و 1003 سال در را ايمنطقه پارك اولين ساخت كه شهر اين

 براي 1055 سال در بود،كرده تجربه شهر غربجنوب در

هايي با محدوديت نخوردهدست و كربِ فضاهاي به يابيدست

  پارك و شدهحفاظت محدوده دومين ساخت. روبرو شد

 شد آغاز آبادوكيل و طرق در 83 دهه اواسط در مشهد ايمنطقه

 سالدر  فقط. نكرد پيدا ادامه سالي هيچ در ديگر ،روند اين و

 فضاهاي عنوانبه امت و ملت پارك چون مناطقيبود كه  1055

  در كه بود حالي در اين. شد اضافه شهر همحدود به سبز

 شد،نمي مشاهده فضاهايي چنين تنهانه شهر شمالي هايبخش

 وسازساخت زير بهنيز  موجود كشاورزي هايزمين اغلب بلكه

  .يافت نشد هاآن براي جايگزيني ديگر هرگز و رفتند

 مجموعه كلبه پارك 033حدود، 1075 سال تا مجموع در   

 فضاهاي جزء مورد 10 تنها تعداد اين از كه شد اضافه شهري

 اكولوژيكي هايارزش حاوي و شدندمي محسوب طبيعي باز

 (.0جدول) بودند

  شهرداري مناطق از يک هر در هاپارك وسعت و تعداد .1جدول

 (Mashhad Municipality, 2008)مشهد

 از كلدرصد  وسعت)مترمربع( تعداد پارك شهرداري

 2/8 030501 00 يک

 0/1 044050 05 دو

 8/1 47588 10 سه

 8/4 512120 7 چهار

 0/8 057827 11 پنج

 0/0 180400 02 شش

 01 0001433 11 هفت

 4/4 580151 13 هشت

 5/13 187 81 نه

 2/0 081742 00 ده

 7/10 748171 10 یازده

 1/3 7433 0 دوازه

 0/3 14505 10 ثامن
    

. ماندند باقي باير و خالي ،شهر از هاييبخش زمان، ينهم در

. نرفتند وسازساخت زير به كه بودند هاييمكان تنها نواحي اين

 اثرات و نواحي اين جدايي و پيرامون نواحي در تحول و تغيير

 اثبات قابل ارقام و اعداد طبق هاآن انكار قابل غير اكولوژيكي
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     و كربِ اراضي حذف و سازوساخت سرعت اما. است 

 اختصاصينيمه و اختصاصي هايحريم ايجاد و نخوردهدست

موجب شد  1017 تا 1051 هايسال بين ايمنطقه هايپارك در

 قلمرو از مانندپارك و طبيعي اراضي از هكتار 23  حدودتا 

 Mashhad)شوند خارج بيولوژيكي ارزش داراي اراضي

Municipality, 2008) .افزايش روند به توجه اب حال عين در 

 صنعت ارتقاي راستاي در و شهر به زائران و گردشگران ورود

 و سبز هايپهنه، 1043 تا 1017 هايسال در گردشگري

 گردشگران جذب در كه شد اضافه شهر به بيشتري باز فضاهاي

 .بود ثرؤمبسيار  شهر نقاط ساير به

 وسازرفتنساخت زير به و شهري هايپهنه سريع توسعه با   

 در ازدحام و شلوغي و سويک از كربِ و طبيعي هايمحدوده

 دارند سعي هاشهرداري ديگر، سويي از رمشغلهپُ زندگي و شهر

 شهر داخل به را طبيعت بيشتر، شهري هايپارك ايجاد با

 مناسبي جايگزين اندنتوانسته هاپارك اين وجود،بااين. بياورند

 هاآن چون عملكردي و بيايند سابحبه طبيعي هايپهنه براي

 اجتماعي مثبت اثرات منكر تواننمي ،آن بر عالوه. باشند داشته

 وسعت و تعداد دليل همينبه. شد هاپارك اين روانشناختي و

 فضاهاي كل درصد05/1 از گذشته سال 83 طي در هاپارك اين

 . نمود پيدا افزايش فضاها اين درصد00/8 به باز

 فضاهاي از يک هر بالقوه توان شد، بيان قبالً هك طورهمان   

 و قرارگيرد موردبررسي دقتبه بايستي( مصنوعي يا طبيعي)باز

 معلوم پذير،زيست شهر يک ساخت در هاآن جايگاه و اهميت

 آزاد و سبز فضاهاي تمامي ،منظور اين براي. شود معين و

 و مدارس حياط نظامي، مراكز و هاپادگان تجاري، مناطق

     قرار موردبررسي تحقيق اين در ورزشي هايمجموعه

 دليلبه ،قطعات اين براي تقاضا كه اين موازاتبه. نداگرفته

 مجموع در فضاها اين نسبت شود،مي بيشتر ،جمعيت افزايش

 در كه مقدار اين قبالً هم. كندمي پيدا افزايش نيز باز فضاهاي

 و درصد01 به 1055 سال در بود، درصد01 حدود 1005 سال

 نسبت وجود با. كرد پيدا افزايش درصد80 به 1075سال در

 اين كلي حجم شهر، باز فضاهاي سيستم در فضاها اين باالي

 در و درصد1/1 حدود 1055 سال در شهري پهنه در تسهيالت

 براي دليل، همينبه. استبوده درصد52/1 به نزديک 1075سال

 هايمحدوده به افزايش حال در جمعيت به پاسخگويي

 كيفي خصايص طبق. است نياز تسهيالت اين از زيادتري

 به بتوانند فضاها اين اينكه براي( 1227)فورمن اكولوژيكي

 بايد نمايند، كمک شهري هايپهنه محيطيزيست كيفيت بهبود

 قرار موردتوجه هاآن حفاظت در مناسب طراحي هايلفهؤم

  و ونقلحمل طوطخ طراحي ها،لفهؤم اين كنار در. گيرد

. دارند خاصي اهميت نيز آب مسيرهاي و زهكشي هايشبكه

. هستند متعددي ريدوريكُ كاركردهاي داراي اندازها،چشم اين

 و مناسب نقشه و طرح فاقد موجود هاينمونه اغلب آنكه حال

 هايضرورتپاسخگوي  توانندنمي نتيجه در. هستند اكار

 اين .باشند جانوري و يگياه هايگونه حساس هايزيستگاه

 در مصنوعي ريدورهايكُ مالحظهقابل افزايشموجب  روند

 و سريع توسعه موازاتبه كه است حالي در اين. استشده شهر

 بيشترروز روزبه عناصري چنين ضرورت شهر، گسترش

 اين ارتباط و هماهنگيهمين منظور، به. شودمياحساس 

 مورد مشهد شهر رد اكولوژيكي شبكه ضروريات با قطعات

 ابتكاري هايطرح . در اين رابطهگرفت قرار مجدد ارزيابي

 كه ميزان همانبه هاپهنه اين تا بيشتري قرار گرفتند توجه مورد

 ضروريات ،اندواقع شده سودمند و مفيد هاانسان زندگي براي

 .نمايند ينأمت نيز را هاگونه ساير زندگي اوليه

هايي را كه براي و مكان  اختس دست در هايمكان اگر   

 خالي هايگروه عنوانبهشوند، مي جهت توسعه در نظر گرفته

 مطالعه مورد محدوده كه شودمي مشخص بگيريم، نظر در

 ممكن حد كمترين به باز فضاهاي ميزان كه متراكم است آنقدر

 كه دهدمي نشان هابررسي. استرسيده اخير هايسال طي در

 سال از موجود باز فضاهاي شده،ارائه ارقام و اعداد برخالف

 به موردبررسي مساحت كل درصد05/1 از، 1075 تا 1005

   كهطوريبه. استكرده پيدا كاهش درصد81/3 از كمتر

 براي زميني تقريباً كه دهدمي نشان موجود هوايي هايعكس

 .استنمانده باقي سازوساخت

 در اساسي طبيعي منطقه دو جدايي مطالعه، از بخش اين در   

 نشان پژوهش هاييافته. استگرفته قرار موردتوجه مشهد شهر

 طبيعي قطعات از شدهحفاظت مناطق فاصله متوسط كه دهدمي

 پيدا افزايش پيوسته طورهب 1055 تا 1005 هايسال بين پيرامون
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 مناطق زيستگاهي ارزش ،ديگر عبارتبه(. 8جدول)استكرده

    طبيعي، هايپهنه ساير ها ازآن جدايي يلدلبه ،شدهحفاظت

 به پيوسته طبيعي فضاهاي هرچه. استيافته كاهش تدريجهب

 نيز هاآن  انفصال و جدايي اند،شده تقسيم بيشتري قطعات

 .استشده بيشتر

 (Saberifar, 2008)مشهد شهر در نمونه واحدهاي در جدايي ميزان .4جدول

 كوهسنگي)ميزان كوهسنگي)سال(

 جدايي(

آباد)ميزان وكيل آباد)سال(وكيل

 جدايي(

1005 58/3 1005 17/1 

1055 71/3 1055 01/1 

1075 38/1 1075 80/1 

1045 17/1 1045 51/1 

 

 وجود با كه دهدمي نشان ،8جدول تردقيق تحليل و تجزيه  

 اين اما است، افتاده اتفاق اخير هايسال در تغيير بيشترين آنكه

   بين مثال، عنوانبه. دارد ادامه كه است سال نچندي روند

 پيوسته وقوعبه اساسي تغييرات نيز 1055 و 1005 هايسال

 1005 سال در باز قطعات كه است آن نشانگر آمار اين. است

 باالتري درجه در سكونتگاهي ارزش نظر از و بزرگتر بسيار

 هايكاربري شهر جنوبي بخش در بخصوص. اندداشته قرار

 هايكاربري 1055 سال در. استنداشته چنداني غلبه هريش

 جايگزين شدهساخته هايپهنه هاآن جايبه و ناپديد قبلي

 به قطعات بين جدايي ميزان كه شد باعث روند اين. شدند

 قطعات بين تمايز 1075 تا 1055 هايسال بين. برسد درصد58

 نطقهم و جنگلي پارك جدايي ميزان. شد بيشتر باقيمانده

 حدود مدت اين در اطرافش محيط از آبادوكيل شدهحفاظت

 در قبالً كه منطقه اين پيراموني اندازچشم. استبوده درصد0/1

    براي را جدايي شاخص بود،شده قطعهقطعه 1005 سال

 بنابراين. داد افزايش درصد11 حدودبه 1075 تا 1005 هايسال

 تريبحراني شرايط سال به سال موردبررسي محدوده وضعيت

 شدنمتالشي مرزبه حاضر حال در و استنموده تجربه را

 مشهد شهر تمام در اخير سال 53 طي در هرحالبه. استرسيده

 استرفته بين از شهري فضاهاي ساير نفعبه طبيعي باز فضاهاي

 اثري ديگر شهر، پيرامون و داخل در اندكي بسيار نقاط جزبه و

 .ددارن وجود هااز آن

 مختلف هايدوره در جدايي شاخص ارزش در تغييرات جايگاه .7جدول

 (.saberifar, 2008)بررسي مورد

 آبادوكيل كوهسنگی دوره

1055-1005 58 7/0 

1075-1055 10/53 11/11 

1045-1075 0/40 11/18 

 

 هايبخش از يک هر جدايي ميزان در كلي تغييرات بررسي 

 ،سال83 طي كه است آن انگرنش شدهحفاظت و باغي زراعي،

 درصد41/18 غرب، باغي و زراعي هايبخش براي تغيير ميزان

 نشان هابررسي. استبوده درصد80/88 جنوبي هايپهنه براي و

 و كشاورزي هايبخش 1055 تا 1005 دوره در كه دندهمي

 كه حالي در. اندكرده هبتجر را تغيير مقدار باالترين غرب باغي

 تا 1055 دوره در جنوبي بخش براي تغيير ارمقد باالترين

 بر بحث مورد هاييافته از كه طورهمان. استداده روي 1075

 از ناشي انفصاالت دليلبه اكولوژيكي يكنواختي ميزان آيد،مي

   كاهش شدتهب قطعات بين در شهري هايهنهپ گسترش

 شمالي هايبخش از نمونه دو براي وضعيت اين. استيافته

 شرقي بخش و ربيع خواجه مجموعه سبز فضاي و باغات)شهر

. استداشته مشابهي روند نيز( طرق روستاي باغات و مزارع

 داد ارائه توانمي قسمت اين اصالح براي كه هاييپيشنهاد

 اقدامات در باز فضاهاي موقعيت و محتوا به توجه از عبارتند

 مينأت و بنديمنطقه هايطرح يياكار ميزان افزايش مديريتي،

 باز فضاي هايسيستم اتصال و ارتباط بهبود موردنياز، اراضي

 نوع از ممكن ارتباطي قطعات انواع با ايمنطقه سطوح در

 .مصنوعي يا طبيعي

 گيريبحث و نتيجه

نيز  و مشهد شهر جمعيت افزايشكه  گفتتوان طور كلي ميبه

 باز يفضاها سطح تا نداشده باعث سازهاوساخت تراكم ازدياد

 اساساً كه است حالي در اين. نمايد پيدا تقليل كربِ و طبيعي

 گسترش حال در اكنون هم مسئولين ادعاي به كه ،باز فضاهاي

بر اساس آن  كه هستند خصايصي و هاويژگي فاقد هستند،

از  زيرا. دهد قرار مردم اختيار در را الزم كاركردهاي بتواند

 حال در فضايي كالبد همجموع در باز فضاهاي نسبتسو يک



 

 

 

 .4  شماره اول دو فصلنامه پژوهش هاي بوم شناسی شهري سال 67

 و غيرطبيعي باز فضاهاي نسبت و از سويي ديگر است كاهش

    .دارند فضاها ساير نسبت به بيشتري بسيار رشد يمصنوع

 حدود قبل سال53 در كه فضاها اين نسبت كهطوريبه

 باز فضاهاي كل درصد53 از بيش به اكنون همبود  درصد03

 براي اقداماتي انجام ايط،شر اين در. است نموده پيدا افزايش

 تميهداتي بايد بلكه ضرورتي ندارد طبيعي باز فضاهاي ازدياد

 تواندب ،موجود باز فضاهاي مناسب طراحي تا در نظر گرفت

 سفانهأمت اما. نمايد مرتفع را وجودآمدهبه هايكاستي از بخشي

 نگرفته قرار موردتوجه جدي طوربه راهكارها اين از يکهيچ

 .است

   به توجهعدم و مناسب باز فضاهاي مينأت به توجهيبي    

تحت  مشهد شهر كه استشده باعث جايگزين هايحلراه

     و تفكيک دليلبه واقع، در. باشد ايكنندهنگران شرايط

 فاقد و برنامهبدون سازهايوساخت و باز يهافضا بنديقطعه

. استادهد دست از را خود سالم هايمحيط شهر اين انسجام،

 پيوستگي و ارتباط آن، در موجود باز فضاهاي دليل، همينبه

 اين در. هستند واقعي كاركرد فاقد نتيجه در و نداشته را الزم

 باز و سبز فضاهاي وسعت گسترش و افزايش تنها شرايط،

 از دباي مسئولين و نمايد مرتفع را موجود تنگناهاي تواندنمي

 موجود طبيعي فضاهاي رشدبهرو اكولوژيكي جدايي و افتراق

 جمله از شهري باز فضاهاي كه چرا. آورندعملبه جلوگيري

. آيندمي حساببه پايدار شهرهاي به دستيابي عوامل مهمترين

 و طبيعي صرعنهر دو موردمطالعه، باز فضاهاي هايسيستم

 تكيفي بودن دارا دليلبه عناصر اين. دارند هم با را مصنوعي

 كاهش را شهري هايمحيط در گزينيجدايي منفي ثيراتأت الزم

 عملكردهاي متراكم شهري منطقه يک در آنكه براي. دهندمي

 تا نمود فراهم هاييفرصت بايد كند، پيدا توسعه اكولوژيكي

 كه است اين واقعيت. يابد افزايش باز فضاهاي پذيريتغيير

 محلي، و ملي هايمقياس در شهري هايمحيط در باز فضاهاي

 و طراحي كه ييآنجا از. شوندمي تلقي مهم و مالحظهقابل

-اقتصادي هايسياست از ثرمتأ عمدتاً فضاها اين ساخت

 اين در اكولوژيكي تفكرات براي فضايي ،هستند اجتماعي

  شهرهاي به باشد، قرار اگر اما. گذارندنمي باقي ارتباط

 انواع به توجه كنيم، پيدا دسترسي سكونتقابل و پذيرزيست

 فضاهاي كل مجموعه در هاآن جايگاه و باز فضاهاي متفاوت

 و شرايط طراحي، بايد آن، كنار در. دارد ضرورت شهري باز

 هاآن از منديبهره نحوه و توليدشده فضاهاي نگهداري كيفيت

چرا كه اكنون اين گونه فضاها  .گيرد قرار دقت و توجه مورد

كيفي نيز دچار نابساماني ي، بلكه از نظر تنها از نظر كمّنه

 مفاهيمي. (Masoud and Bagzadeh, 2012, 43اند)اساسي شده

 در باز هايسيستم پويايي درك در ،اتصال و جدايي چون

 بررسي براي. حائز اهميت هستند وسيع و گسترده شهرهاي

 كه در تحقيق فوق بدانها اشاره شد  موارد اين اهميت و جايگاه

 هايتكنولوژي از گيريبهره متراكم، و مقياسبزرگ شهرهاي در

-عكس تحليل و تجزيه. است ضروري جيس و دور از سنجش

 هايتكنولوژي از گيريبهره و ايماهواره تصاوير و هوايي هاي

-كلي درك تا سازدمي قادر را مديران و ريزانبرنامه ،الذكرفوق

 دستبه پذيرزيست شهرهاي ايجاد در ثرؤم عوامل از تري

 ساماندهي را اجرايي امور و ريزيبرنامه اساس آن بر و دهآور

 .نمايند
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