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Abstract 

Land use in Shahre Rey has experienced unprecedented growth in urban areas in recent decades. Land 

use changes affect social, economic, and environmental conditions. Gathering information about these 

changes is essential for better planning and management of urban areas in sustainable development. 

Consequently, the object of this paper is to better examine the Shahre Rey land use changes affected by 

urban development and to investigate urban landscape integrity using the 1988-2018 "Fragmentation" 

index. Moreover, it was intended to provide solutions for the determination of hot spots based on 

appropriate criteria. With the help of Landsat satellite images, four land uses – including urban 

landscapes, agricultural lands, green spaces, and barren lands – were extracted and the extent of land use 

changes was determined. In order to investigate the fragmentation of Shahre Rey landscape, the metrics 

of the number of patches, patch density, and the largest patch were used. Cross-Tab was also used in a 

part of the study. The results showed that the land use areas of urban lands and urban green space had 

increased by 369.7 and 55.6 hectares, respectively, while agricultural lands and barren lands had 

decreased by 213.8 and 211.5 hectares, respectively. In urban land use, integration had increased. In the 

green space and agriculture land uses, fragmentation has increased due to the creation and construction 

of roads. Based on the criteria of  "position relative to borders and roads as well as the area and size of 

patches,'' solutions were made to determine the "hot spots" of vegetation and residential areas to help 

making plans for the improvement of their conditions. The reason is that land use change, especially the 

loss of vegetation, has a negative impact on the landscape. 
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 ها سنجه از استفاده با یرشهر شدگی تکه تکه روند ارزیابی
 4سرور رحیم ،3زرکش خیرخواه میرمسعود ،2شریعت محمود ،1فروتن سارا
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 (08/02/1400 پذیرش: تاریخ ـ 21/10/1399 دریافت: )تاریخ

 چکیده
 یطشـرا  بـر  اراضی کاربری تغييرات است. داشته سابقه بی یرشد شهرنشينی زمينة در اخير های دهه در یرشهر اراضی کاربری مقدمه:

 نـاایی  بهتـر  مـدیریت  و ریـیی  برنامـه  برای تغييرات این بارةدر اطالعات گردآوری .گذارد می تأثير زیست محيط  و ،اقتصادی اجتماعی،
 .است ضروری پایدار تاسعة در شهری

 بررسـی  نـين همچ و یرشـهر  در تاسـعه  تـأثير  تحت کاربری تغييرات بهتر بررسی برای که است این مقاله این هدف ،رو ینا از :هدف

 اسـا   بـر  راهکارهـایی  ،سـپ   د.اشـ  اسـتااد   1397 تـا  1367 یها سال طی «شدگی تکه تکه» شاخص از شهری سيمای یکپارچگی
 شاد. ارائه یسا  نقاط تعيين جهت در مناسب معيارهای

 و استخراج یربا های ينزم و ،سبی یفضا ی،کشاورز های ينزم ،و مسکانی یشهر  یکاربر چهار لندست ةماهاار تصاویر کمک با روش:

 و ،لکـه  تـراک   لکـه،  تعـداد  هـای  سـنهه  از شـهرری  سـيمای  شـدگی  تکه تکه بررسی برای شد. مشخص یاراض کاربری ييراتتغ يیانم
 .شد استااد  نيی تب کرا  از مطالعه از بخشی در شد. استااد  لکه ترین بیرگ

 و یشافـیا  هکتـار  6/55 و 7/369 يبترت به یشهر سبی یفضا و شهری ةشد ساخته اراضی اربریک مسایت داد نشان ها یافته ها: یافته

 یافتـه  افیایش یکپارچگی شهری کاربری در .است شتهدا کاهش هکتار 5/211 و 8/213 يبترت به بایر های ينزم و یکشاورز های ينزم
 است. شتهدا یایشاف شدگی تکه تکه ،ها جاد  ایداث و ایهاد دليل به ،کشاورزی و سبی فضای کاربری در است.

 تعيـين  بـرای  راهکارهایی «ها لکه اندازة» و ،«ها لکه مسایت» ،«ها را فاصله از » ،«مرز فاصله از» هایمعيار اسا  بر ادامه در نتیجه:

ـ  ،کـاربری  تغيير زیرا شاد. رییی برنامه ها آن وضعيت بهباد برای تا شد ارائه مسکانی و گياهی پاشش شکنندة و یسا  نقاط  از  ویـ   هب
 .گذارد می منای تأثير سرزمين سيمای بر گياهی، پاشش رفتن بين

 کلیدواژگان
 .یسا  نقاط راهکار، شهری، تاسعة شدگی، تکه تکه ،ای ماهاار  تصاویر
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 مسئله بیان
 الگوهدای  در ای عمده   تغییرات بروز موجب شهری محیط در او فعالیت و انسان سکونت گسترش

 کداربری  ساختار در تغییرات این (.Weng 2017: 201) است شه  شهری نواحی در اراضی کاربری

 (.Prabu & Dar 2018: 446) گداارد  می تأثیر محیطی زیست و ،اقتصادی اجتماعی، شرایط بر اراضی

 و شدهری  ریداان  برنامد   بدرای  توانده  مدی  اراضدی  کداربری  تغییدرات  هدای  تحلید   نتایج از استفاد 

 را شدهری  ندواحی  سدری   رشه از ناشی های بحران طریق این زا و باشه مفیه بسیار مهاران سیاست

 (.Deng et al 2019: 195) کننه برطرف

 شده   زد  تخمدین  کننده.  می زنهگی شهری نواحی در جهان جمعیت از درصه 54 تقریبی طور ب 

 اضداف   جهدان  شهری نواحی جمعیت ب  میلیارد 5/2 حهود در 2050 سال تا شهرنشینی ادامة ک  است

 Masser) بدود  خواهه متمرکا افریقایی و آسیایی کشورهای در افاایش این درصه 90 ک  کرد خواهه

 تکد   تکد   رونده  و اراضدی  کاربری تغییرات خصوص در اطالعات گردآوری ،رو این از .(510 :2001

 تضدرور  پایدهار  توسدعة  در شدهری  نواحی بهتر مهیریت و ریای برنام  برای اخیر های سال در شهن

 کداربری  تغییدرات  از مکدانی  دادة پایگدا   آوری گدرد  ،همچندین (. Rawat et al 2013: 113) تاس یافت 

 ریدای  برنامد   و مهیریت در نیا دیگر های کاربری ب  زمین تبهی  و ،تغییرات این شهت درک اراضی،

 کداربری  تغییدرات  از آگداهی  .(Prabu & Dar 2018: 446) اسدت  فدراوان  اهمیدت  حائا زیست محیط

 تحلید   گاارد. می اختیار در را زمینی مناب  مطالعة برای اساسی اطالعات شهن تک  تک  رونه و اراضی

 توسدعة  بدرای  مناسدب  ریدای  برنامد   در ،آن مفیده  خروجدی  دلید   ب  ،زمین  کرة سطح یکمّ تغییرات

 .(Kumar & Khan 2018: 2) اسدت  برخودار باالیی اهمیت از صنعتی و اقتصادی رشه و ها زیرساخت

 آن سداختار  و رشده  اییپوی بررسی منظور ب  شهری مطالعات در مؤثر طور ب  GIS1 فناوری طرفی از

 آورد. می وجود  ب شهری نواحی در اراضی کاربری تغییرات از ارزشمنهی درک و دارد کاربرد

 اخیر های ده  در دارد، تهران شهر کالن مناطق سایر میان ک  ای ویژ  جایگا  ب  توج  با ،شهرری

 اراضدی  در ویدژ   بد   ،آن اطدراف  در شدهیه  تغییدرات  بد   کد   داشت  شهرنشینی در سابق  بی یهرش

 پوشدش  اندوا   در ایجادشده   تغییرات و شهر سری  رشه این است. ه ش منجر ،ها باغ و کشاورزی

                                                                                                                                                       
1. Geograghic Information System 
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 منظدور   بد  ،را شدهن  تکد   تکد   رونده  و اراضدی  کداربری  تغییدرات  آشکارسدازی  ضرورت اراضی

 .هکن می آشکار ،موجود مناب  حفظ تجه ،صحیح ریای برنام 

 پژوهش سؤاالت و اهداف

 و شدهرری  در توسع  تأثیر تحت کاربری تغییرات بهتر بررسی برای ک  بود این پژوهش این از ههف

 و تعهاد های سنج  از استفاد  با 1شهگی تک  تک  شاخص از شهری سیمای یکپارچگی بررسی همچنین

 شدود.  اسدتفاد   (2018 دد  1988) 1397 تدا  1367 یها سال طی لک  ترین بارگ شاخص و لک  تراکم

 ،سدپ   .اسدت ه سدال  ایدن  در شدهرری  کداربری  چشدمگیر  تغییدرات  زمدانی  بدازة  این انتخاب علت

 «هدا  انهازة لک »، و «ها مساحت لک »، «ها را فاصل  از »، «مرز فاصل  از» معیارهای اساس بر راهکارهایی

 شود. ریای برنام  ها آن وضعیت بهبود برای تا دشو ارائ  حساس نقاط تعیین جهت رد

 اراضدی  های کاربری مساحت مطالع  مورد زمانی بازة در آیا ک  است این مقال  این اصلی سؤال

 صددورت در اسددت  شدده  تکدد  تکدد  شددهرری اراضددی سددیمای آیددا اسددت  کددرد  تغییددر یشددهرر

فاصدل  از  مدرز،   فاصدل  از  ساسا بر شه  تک  تک  حساس نقاط تعیین برای راهکاری شهگی تک  تک 

 دارد  وجود ها ها، و انهازة لک  ها، مساحت لک  را 

 پژوهش نظری ةپیشین

 شدهگی  تک  تک  ةپهیه بریم می پی شهری زیست محیط وضعیت ب  آن ةمطالع با ک  عواملی از یکی

 تخریدب  نموند   برای و اکوسیستم در انسان ةمهاخل از ناشی فراینههای شهگی تک  تک  علت است.

 نقش (RS) 2دور از سنجش های داد  اساس بر چنهزمان  های تحلی  (.Singh et al 2019: 18) است

 بد   سدرزمین  سدیمای  شهگی، تک  تک  فراینه در کنه. می بازی شهگی تک  تک  آشکارسازی در مهمی

 بدین  یزیست مراتب سلسل  خوردگی هم  ب دلی  ب  ،مهتی از پ  و شود می تقسیم تر کوچک های لک 

 آمده  خواهده  وجدود   بد  زیستی ةلک داخ  های گون  همة برای انقراض خطر لک ، داخ  های گون 

(Forman 1995: 8). پدایری  آسدیب  باشنه، تر یکنواخت ها کاربری و باشه کمتر ها لک  تعهاد چ  هر 

 صشاخ یک لک  تعهاد ةسنج بنابراین (.Gergel & Turner 2018: 119) است کمتر سرزمین سیمای

                                                                                                                                                       
1. Fragmentation 

2. Remote Sensing 
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 تخریدب  مقابد   در و برخوردارنده  کمتدری  حساسدیت  از تر بارگ های لک  است. محیط حساسیت

 (.Farina 2006: 296) ترنه سالم نتیج  در و تر مقاوم

 روش در مکانی ناهمگنی سازی یکمّ ،سرزمین سیمای مهیریت و مطالع  در مهم یها چالش از یکی

 وضعیت سازی  یکمّ (.Li & Wu 2004: 390) است یبررس تحت های پهیه  ب  توج  بامناسب  مقیاس و

 این از یکی دارد. وجود مختلفی های روش سازی یکمّ برای کنه. می کمک آن پایش و مهیریت ب  محیط

 از یکدی  هدا  سدنج   (.McGarigal et al 2019: 450) اسدت  سرزمین سیمای های سنج  از استفاد  ها روش

 هدای  سدنج   از بایده  میدان  ایدن  در امدا  نه.ا سرزمین سیمای وضعیت سنجش برای مفیه بسیار یها روش

 سدیمای  ساختار اساسی ةجنب دو شود. داد  نشان جام  صورت ب  محیط وضعیت تا شود استفاد  مناسب

 بدا  را ،اجداا(  فضدایی  ترتیب و )موقعیت فضایی شک  و ها( لک  فراوانی و )تنو  ترکیب شام  سرزمین،

 سداز  یکمّد  محاسدبات  اصدلی  مبندای  (.Leitao et al 2006: 106) کرد یریگ انهاز  توان می ها سنج  کمک

 کد   است شه  داد  قرار (59 :1387 دهکردی آذری و )خااعی شهگی تک  تک  فراینه بر سرزمین سیمای

 یکپدارچگی  حفظ .است محیط عملکرد و ساختار سطح در انسانی اختالل دادن نشان برای مهم یفراینه

 تندو   ربد  انسان های فعالیت اثر بهبود یا کاهش ب  اکولوژیک اصول اساس بر مینسرز سیمای پایهاری و

 اسدتفاد   بازیدابی  در ک  ،سرزمین سیمای عناصر از یکی شود. می منجر محلی سیماهای پویایی و زیستی

 سدیمای  در هدا  جمعیدت  اکولوژیدک  حمایدت  بدرای  قهرتمنده  یاباار ها گارگا  است. گارگا  ،شود می

 هدهف  ه.ند کن می پشتیبانی و بازیابی ها لک  بین ارتباط برقراری با را سرزمین سیمای و هستنه شه  تک  تک 

 منداطق  در سدیماها  و هدا  گوند   بازیدابی  نیدا  و شدهگی  تکد   تکد   از جلوگیری گارگا  و ارتباط ایجاد از

 بسدتر،   د گا گدار  د لکد   ماننده  ،افقدی  هایساختار از یک هر .(Hilty et al 2006: 314) است شه  تک  تک 

 (.Ndubisi 2002: 470) کننه می اجرا سرزمین سیمای های موزاییک در را خاصی اکولوژیکی عملکردهای

 یکپدارچگی  همچندین  و کداربری  تغییرات بهتر بررسی برای ک  است این پژوهش این رویکرد

 تدراکم  و تعدهاد  ،سرزمین سیمای های سنج  از استفاد  با شهگی تک  تک  شاخص از یرشهر سیمای

 بدر  راهکارهدایی  سدپ   شود. استفاد  ،1397 تا 1367 یها سال در ،لک  ترین بارگ شاخص و لک 

 تعیین جهت ها ها، و انهازة لک  ها، مساحت لک  را فاصل  از مرز،  فاصل  از مناسب معیارهای اساس

 .شود ریای برنام  ها آن وضعیت بهبود برای تا شود ارائ  حساس نقاط
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 پژوهش یتجرب پیشینة

در زمینة آشکارسازی تغییرات کاربری اراضدی و یکپدارچگی    کشور از خارج و داخ  در مطالعاتی

 آذری و خااعدی از جملد    .اسدت  گرفتد   انجدام  های سدیمای سدرزمین    و سنج  GISبا استفاد  از 

 بررسدی  سدرزمین  سدیمای  هدای  سنج  با را سفیهرود ةحوز در تخریب وضعیت (1387) دهکردی

 کردنده.  اسدتفاد   خدود  ةمطالعد  در لبد   تدراکم  و لکد   تعهاد نظیر هایی سنج  از محققان ینا کردنه.

 هدای  سدنج   کمک با را سرزمین سیمای تغییرات زمانی د مکانی الگوهای (1391) ماهینی و کامیاب

 هدای  سدنج   از گیداهی  پوشدش  سالمت ةمطالع در (2007) ماهینی کردنه. بررسی سرزمین سیمای

 و ،اقلیهسدی  ةفاصدل  پیوستگی، مساحت، ب  محیط نسبت شک ، شاخص جمل  از د سرزمین سیمای

NDVI  وضدعیت  بررسدی  بد   و کرد استفاد  د گیاهی پوشش ساختاری پیچیهگی جایگاین منالة ب 

 بررسدی  بدرای  (2018) شهمکداران  و 1گوناریدهی   پژوهشی در پرداخت. گیاهان ساختار سالمت

 همسدای ،  تدرین  نادیدک  لک ، ترین بارگ ةانهاز لب ، تراکم ها، لک  تراکم های  سنج  از شهگی تک  تک 

 بدر  عدالو   لبد   تدراکم  ةسدنج  از محققدان  ایدن  کردنده.  استفاد  تجم  و ،مساحت ب  محیط نسبت

 سدرزمین  سدیمای  مکدانی  نداهمگنی  نیدا  و نظمدی  بدی  و شک  پیچیهگی تعیین برای شهگی تک  تک 

 شهمکداران  و گریگدال  مک کردنه. اعالم مطلوب را ها سنج  این از استفاد  نتایج و کردنه استفاد 

 سدرزمین  سدیمای  سالمت بررسی ب  ارتباط و اکولوژیک یکپارچگی شاخص از استفاد  با (2019)

  دادنه.  ئارا حفاظتی مهل سپ  پرداختنه. حفاظتی مناطق انتخاب برای

 کاربری تغییرات زیآشکارسا (1398) شهمکاران و لهج  خوش و (1397) رودی کمان و مجرد

 سیمای های سنج  و GIS از استفاد  با را ها آن یکپارچگی بررسی و شهری مطالعاتی مناطق اراضی

 اراضدی  کاربری تغییرات رونه ارزیابی (1394) آرخی کردنه. رضایت اظهار و دادنه انجام سرزمین

 داشدت  اظهدار  و داد نجدام ا هدا  سدنج   و دور از سنجش روش از استفاد  با را دهلران بیابانی منطقة

 شهمکداران  و حامده  اسدت.  بدود   آن شدهگی  تک  تک  و سرزمین تجایة عام  ها لک  تعهاد افاایش

 مطالعد   سدال  سدی  طول در ساکران هالگارد ملی پارک در را زمین پوشش پویای تغییرات (2017)

 شده.  اسدتفاد   ،ها  لک تراکم و تعهاد جمل  از ،سرزمین سیمای های سنج  از پژوهش این در کردنه.

                                                                                                                                                       
1. Gounaridis 
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 فضدایی  سداختار  و ترکیدب  شدرایط  در زمین کاربری و پوشش توج  قاب  تغییرات داد نشان تایجن

 رونده  ارزیدابی  بد   قدادر  سدرزمین  سدیمای  هدای  سدنج   کد   طدوری   ؛داد  رخ شده   حفاظت ةمنطق

 هستنه. بررسی مورد زمانی بازة در مکانی های گسیختگی

 بررسدی  بدرای  دور از سدنجش  و GIS از ای مطالعد   در (2018) خدان  و کومدار  ایدن  بر عالو 

 منظدور،  بدهین  کردنده.  اسدتفاد   هنده  یندادو  تامی  ایالت در یمادورا شهر اراضی کاربری تغییرات

 سدال   هفدت  دورة یدک  طدی  ،هدا  آن زمدانی  و مکانی تغییرات همرا  اراضی کاربری مختلف طبقات

 ناحیدة  داد نشدان  هدا  آن مطالعدة  نتدایج  .شده  طالع م لنهست تصاویر از استفاد  با ،(2006 د 1999)

 و اسددت داشددت  افدداایش درصدده 09/17 میدداان بدد  2006 تددا 1999 سددال از شددهری مسددکونی

 نهارد. شهگی تک  تک 

 شده   تک  تک  حساس مناطق، شهگی تک  تک  و کاربری تغییرات بررسی بر عالو ، مطالع  این در

 شود. ریای برنام  ها آن یبرا تا شود می معرفی معیارهایی اساس بر
 

 مطالعه مورد قلمرو و محدوده
 تحقیق ابزار و روش

، از جندوب بد    تهدران کیلدومتر مربد ، از شدمال بد       2293ای است با مسداحت   شهر ری محهود 

هدای   ، از غدرب بد  شهرسدتان   شهرسدتان پاکهشدت  و  شهرسدتان ورامدین  ، از شرق ب  شهرستان قم

 آن حهاق  و متر 1090 حهود منطق  ارتفا  حهاکثر شود حهود میم زرنهی و  رباط کریم، اسالمشهر

 شمال از عمهتاً و درصه نیم حهود طرح ةمنطق عمومی شیب و ستدریا سطح از متر 1033 حهود

بدهین   جغرافیایی مختصات بین شهرری شام  مطالعاتی ةمنطق .است غرب ب  شرق از و جنوب ب 

 است: شه  واق  شرح

35° 34′ 8/58   شمالی″ 

51° 25′ 6/51   شرقی ″ 

 اقلیمدی  پوشدش  زیدر  عمده   طدور  بد   ری شهرستان.است خشک و معتهل ریشهر وهوای آب

 بارندهگی  ینگمیدان  .اسدت  سدرد  آن هدای  زمستان و گرم بسیار آن های تابستان ک  دارد قرار خشک

 و یستن یکسان سال فصول میان بارنهگی میاان .است لیتر میلی 300 تا 200 متوسط طور ب  ان یسال
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 فصد   در متدر  میلدی  4/3 بهدار،  فص  در متر میلی 83 ،زمستان فص  در بارنهگی متر میلی 12 حهود

 .گیرد می صورت پاییا فص  در متر میلی 71 و ،تابستان

 گدراد  سدانتی  ةدرجد  -9 زمسدتان  دردمدا   حهاق  و گراد سانتی ةدرج 42 تابستان در دما حهاکثر

 اسداس  بدر  منطق  این جمعیت دریاست. سطح از متر 1180 دحهودر  مطالعاتی ةمنطق ارتفا  .است

 کیلدومتر  2996 آن مسداحت  و نفدر  378445 برابدر  1390 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری

 (.1 )شک  است مرب 

 
 مطالعاتی ةمحدود موقعيت ةنقش .1 شکل

 

 Cost روش از یاتمسدفر  یراتثأت رسانهن حهاق  ب  و حاف و تصاویر پردازش پیش منظور ب 

 اسدتفاد   موجود تصاویر بارزسازی برای تباین خطی بسط از سپ  و PCI Geomatica افاار نرم در

 جهدت  ینهمچند  شده.  گرفتد   بهدر   ENVI افداار  ندرم  از کداذب  رنگدی  تصاویر ساختن برای شه.

 ابتدها  .هشد  اسدتفاد   2نشده    نظارت و 1شه   نظارت بنهی طبق  تلفیقی روش از یان تصاویر بنهی طبق 

                                                                                                                                                       
1. Supervised Classification 

2. Unsupervised Classification 
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 اجدرا  1یمدی تعل هدای  نمون  یینتع و ینزم پوشش های کالس شناخت جهت نشه  نظارت بنهی  طبق

 و یدهانی م هدای  بدرداری  نموند   یدا ن و نشه  نظارت بنهی طبق  با ،حاص  یجنتا اساس بر ،سپ  شه.

 توسدط  دسترس قاب  مقیاس بارگ برد کوییک ای ماهوار  یرتصاو از استفاد  ینهمچن و GPS کاربرد

 حدهاق   کد   طوری شه؛ انتظار مورد یها کالس برای تعلیمی های نمون  یینتع ب  اقهام ارث  گوگ

 اجدرای  از پد   ها و نمون  شه یینتع کالس هر برای هکتار 10 باالی مساحت با یمیتعل ةنمون پنج

 شه  نظارت بنهی طبق  اجرای ب  اقهام ،یتنها در شهنه. افاار نرم یطمح وارد مختلف آماری مراح 

 هدر  بدرای  ید  اول کداربری  ةنقش وشه  ،یرتصو هر برای جهاگان  طور ب  ،2احتمال حهاکثر روش ب 

 .شه استخراج یرتصو

نقط   200حهود  یینبا استفاد  از تع یرهر تصو صحت  یر،تصاو بنهی طبق  مراح  یانپا از پ 

 ةمداهوار  یداس مق بدارگ  یرتصداو  بهین منظور وارزیابی شه  یتصادف ای ی ال یریگ ب  صورت نمون 

 یهانیدر مطالعات م GPSکاربرد  ینهمچن رفت. کارب  ارث  گوگ قاب  دسترس توسط  برد کوییک

 .شه ی تشک یردقت برای هر تصو ی محاسب  و ماتر

 کداربری  یینهدا  یرتصداو  قبول قاب  دقت از اطمینان حصول از بعه ،تغییرات آشکارسازی برای

 افداار  ندرم  یطمحد  در دو بد   دو و یسدی ماتر صدورت  بد   شه  ی ته یاراض کاربری های ی ال ی،اراض

 کاربری ییراتتغ های نقش  و ها جهول و شه مقایس  Cross Tabulation روش از استفاد  با ادریسی

 سدال  یکاربر ةنقش با سال هر اراضی یکاربر ةنقش ةمقایس با منظور، بهین .شهنه استخراج یاراض

 سدال  یکداربر  یرتصدو  بدا  1988 سال یکاربر یرتصو مرحل  ینا در شه. تهی  تغییرات ماتری  بعه

 شه. استفاد  نیا تب کراس از مطالع  از بخشی در شه. مقایس  2018

 ةاولید  بررسی و شه یاد مناب  مرور با ک  بود پژوهش این در دیگر مهم ةمرحل  شاخص انتخاب

 تصداویر  از سدتخراج ا قابد   کد   شدهنه  انتخاب هایی شاخص خصوص، این در شه. انجام تصاویر

 تدراکم  و تعدهاد  شدام   ،سدرزمین  سدیمای  های سنج  از استفاد  با شهگی تک  تک  باشنه. ای  ماهوار 

 بررسدی  ةزمیند  در مختلفدی  مطالعدات  .رفدت گ قرار مطالع  مورد ،لک  ترین بارگ شاخص و ها لک 

 (.1 جهول) است شه  استفاد  ها سنج  این از ها آن در ک  گرفت  انجام سرزمین سیمای
                                                                                                                                                       
1. Training Samples 

2. Maximum Likelihood 
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 حاضر ةمطالع در شدگی تکه تکه تعيين برای استفاده مورد های سنجه .1 جدول

 
 

 داده وتحلیل تجزیه

 از هدا  شداخص  بخدش  ایدن  در .گرفدت  انجدام  2 شدک   شرح ب  مرحل  چهار در مطالع  از بخش ینا

 Fragstats افداار  ندرم  کمدک  بدا  شده ،  اشدار   هدای  سدال  لنهسدت  تصاویر ب  مربوط کاربری های نقش 

(McGarigal & Marks 1995: 121)،  از شده   اسدتخراج  یهدا  داد  تفسدیر  و پدردازش  .شده  اسدتخراج 

 آشدکار  یکپدارچگی  و شهگی تک  تک  تغییرات ها سنج  بررسی با .گرفت انجام اکس  کمک با افاار نرم

 از مطالع  از بخشی در .شه انهاخت  تصاویر روی ها را  ةالی سنجی، صحت منظور ب  ،ادام  در شود. می

 شه. استفاد  ها کاربری مساحت و ها داد مقایسة  برای نیا حاصل  های جهول و تب کراس

 

 شهرری شدگی تکه تکه تغييرات بررسی مراحل .2 شکل

 ها پژوهش عالیم اه سنجه

 (1387) یدهکرد یآذر و یخااع NP لک  تعهاد

 (2018) همکاران و گوناریهی  PD لک  تراکم

 (2018) همکاران و گوناریهی  LPI لک  ترین بارگ شاخص

شدگی و آشکارسازی تغییرات  تکه تهیة نقشة کاربری و بررسی تکه

 ها با کمک سنجه

 بع و بررسی اولیة تصاویرها با مرور منا انتخاب شاخص

های دورسنجی مقاطع زمانی مختلف  تهیة داده
 اعمال تصحیحات و

 

 پیشنهاد روشی برای تعیین نقاط حساس

(Hot- Spot) 

09 
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 اسداس  بدر  ،آمه دست ب  الی  ترین بارگ شاخص و ها الی  تراکم و تعهاد اینک  از بعه ،ادام  در

 (Lee et al 2020: 33) هدا  لکد   ةاندهاز  و ،ها لک  مساحت مرز، از فاصل  ها، را  از فاصل  معیار چهار

 بد   .شده   ئد ارا مسکونی و گیاهی پوشش ةشکننه و حساس نقاط و ها لک  تعیین برای اییهپیشنهاد

 هدا  را  عبدور  اثدر  در هدا  آن ةاندهاز  کد   ،ها را  ب  نادیک و مرز از دور مناطق و ها لک  ک  ترتیب این

 نه.هش معرفی شکننه  و حساس نقاط ،است کرد  پیها کاهش ها آن مساحت و شه  تر کوچک

 پژوهش های یافته
 هدای  دور  در اراضی کاربری های نقش  ای، ماهوار  های داد  پردازش مختلف مراح  اجرای از پ 

 و طبیعی اراضی کشاورزی، های زمین مسکونی، و شهری اراضی ةطبق چهار در بررسی مورد زمانی

 (.3 )شک  شه استخراج بایر های زمین و ،سبا فضای

 است. آمه  2 جهول در پژوهش این رد شه  استفاد  تصاویر سنجی صحت نتایج

 4در شدک   یادشده    هدای  های کاربری مربوط ب  سدال  شه  در نقش  های تعیین مساحت کالس

شدهری و فضدای    ةشده  های مختلف ب  اراضی سداخت   در ادام  میاان تغییر کاربری ارائ  شه  است.

 ه  است.مآ 4و  3 های سبا شهری مورد توج  قرار گرفت  و نتایج ب  ترتیب در جهول

 مطالعاتی ةمنطق ای ماهواره تصاویر سنجی صحت نتایج .2 جدول

 کاربری ةطبق
1367 1397 

 تولیدکننده صحت کاربر صحت تولیدکننده صحت کاربر صحت

 65/85 88/83 19/79 05/75 مسکونی و شهری

 06/86 74/85 66/88 16/86 سبا فضای

 96/90 00/87 05/85 05/85 کشاورزی

 19/79 05/75 14/71 33/76 بایر یها زمین

 76/86 01/84 کلی صحت

 83/0 80/0 کاپا ضریب
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(1397 سال: ب و 1367 سال: )الف یشهرر اراضی کاربری ةنقش .3 شکل

 هکتار به مسکونی و شهری اراضی به مختلف های کاربری تبدیل ميزان .3 جدول

 1397 ـ 1367ة دور اراضي کاربری نوع

 7/111 ورزیکشا های زمین

 4/87 طبیعی پوشش و شهری سبا فضای

 6/170 بایر های زمین

 7/369 رفت  ازدست پوشش مجمو 
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 هکتار به شهری سبز فضای به مختلف های کاربری تبدیل ميزان .4 جدول
 1397 ـ 1367ة دور اراضي کاربری نوع

 7/4 شهری ةشه ساخت  اراضی

 4/18 کشاورزی های زمین

 5/32 بایر های زمین

 6/55 رفت  ازدست پوشش مجمو 

 
 (1397: ب و 1367: )الف 1397 ـ 1367 زمانی ةباز در اراضی کاربری تغييرات ةنقش .4 شکل
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 7/369 ،1397 تدا  1367 هدای  سدال  در ،شهری ةشه ساخت  اراضی سطح مطالع ، این نتایج طبق

 در ،همچندین  است. رسیه  هکتار 5/1753 ب  هکتار 8/1383 از و داشت  رشه( درصه 7/26) هکتار

 از و یافتد  ( درصده  3/106) افداایش  هکتار 6/55 نیا شهری سبا فضای کاربری مساحت دور  این

 حدالی  در این است. رسیه  1397 سال در هکتار 9/107 میاان ب  1367 سال در هکتار 3/52 میاان

 ترتیب ب  و داشت  کاهشی ونهر بایر اراضی و کشاورزی های کاربری مطالع  مورد ةدور در ک  است

 .یافتد  اسدت  کداهش   1367 سدال  بد   نسبت( درصه 6/55 و درصه 6/45) هکتار 5/211 و 8/213

 بد   رو رونده  شهری سبا فضای و شهری ةشه ساخت  اراضی های کاربری ،آمه  دست ب  نتایج مطابق

 تغییر میاان بیشترین .است داشت  کاهشرو ب   رونه بایر های زمین و کشاورزی های کاربری و رشه

 ةشده  سداخت   اراضدی  کداربری  بد   مختلف های کاربری تغییر ب  مربوط 1397 تا 1367 های سال در

 بدایر  هدای  زمین کاربری تغییر ب  مربوط هکتار 6/170 میاان این از ک  است هکتار 7/369 با شهری

 و سدبا  فضدای  و زیکشداور  های زمین های کاربری تغییر میاان ،همچنین است. مسکونی اراضی ب 

 تغییدر  میداان  بیشدترین  اسدت.  هکتدار  4/87 و 7/111 برابدر  ترتیب ب  طبیعی پوشش دارای اراضی

 کداربری  تغییدر  بد   1397 تدا  1367 های سال در شهری سبا فضای کاربری ب  مختلف های کاربری

 دور  ناید  در اسدت. مربدوط   هکتدار  4/18 بدا  کشاورزی های زمین و هکتار 5/32 با بایر های زمین

 است. هکتار 7/4 برابر و ناچیا سبا فضای ب  شهری ةشه ساخت  اراضی کاربری تغییر میاان

 سرزمین سیمای شدگی تکه تکه بررسی نتایج

 1397 تدا  1367 سال کاربری های نقش  روی ها سنج  با بررسی نتایج محیط، وضعیت بررسی ب  منظور

 ةبداز  در سدرزمین  سدیمای  تغییرات تا نهشه تحلی  جهول اعهاد تغییرات است. شه  ارائ  5 جهول در

 است: شه   ئارا 6 جهول در ها سنج  تغییرات نتایج شود. بررسی و مشخص مطالع  مورد زمانی

 1397 ـ 1367 زمانی ةباز در ها سنجه بررسی ةنتيج .5 جدول

 شاخص
 شهری سیمای

1367 1397 

 19810 11812 لک  تعهاد

 47/3 01/2 لک  تراکم

 28/50 32/60 لک  ترین بارگ خصشا
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 1397 ـ 1367 زمانی ةباز در ها شاخص تغييرات نتایج .6 جدول

 تغییرات ها شاخص

 + شهگی تک  تک 

 - یکپارچگی

 است. زمان طی کاهش ةدهنه نشان – عالمت و افاایش ةدهنه نشان + عالمت

 نتیجه

 مقایسد   و بررسدی  هدا  سنج  از استفاد  اب 1397 تا 1367 زمانی های دور  در سرزمین سیمای تغییرات

 دهده.  می نشان سرزمین سیمای شهگی تک  تک  در را افاایشی رونه شه  اشار  زمانی ةباز در نتایج شه.

 نشدان  پدژوهش  ایدن  نتدایج  اسدت.  کدرد   پیها ناولی رونه سیما در ارتباط نیا و یکپارچگی مقاب ، در

 لکد   تدرین  بدارگ  شداخص  و یافتد   افداایش   لک  اکمتر و لک  تعهاد های سنج  عهدی مقهار دهه می

 در اسدت.  یافت  افاایش شهگی تک  تک  ک  معناست بهین کاهش و افاایش این .است کرد  پیها کاهش

 در مدوارد  ایدن  کداهش پیدها کدرد  اسدت.     سدرزمین  سیمای در ارتباط و یکپارچگی و انسجام ،نتیج 

 دهندهة  نشدان  مدوارد  ایدن  اسدت.  گرفتد   قدرار  ج تو مورد نیا (2010) شهمکاران و 1روکینی پژوهش

 و گریگدال  مدک  مطالعدات  در کد   اسدت  سدرزمین  سدیمای  در پیوسدتگی  کداهش  و گسیختگی ازهم

 و تدر  غیریکنواخدت  هدا  کداربری  دهده  می نشان نتایج بررسی است.  شه ییهأت نیا (2019) شهمکاران

 کداهش  و شدهگی  تکد   تکد    شداخص  افداایش  بد   توجد   با است. شه  بیشتر سرزمین سیمای آسیب

 تدرزا  و کالیدو  مث  محققانی است. کرد  پیها ناولی رونه زیست محیط وضعیت ارتباط، و یکپارچگی

 شهمکاران و گوناریهی  (،2009) خااعی و آذری (،2007) دایک و بگت (،2007) ماهینی (،2018)

 در شده   برد  نام ایه سنج  برخی از سرزمین سیمای وضعیت بررسی برای خود مطالعات در (2018)

 تصداویر  بداالی  قابلیدت  بد   توجد   بدا  .انده  کدرد   اعدالم  بخدش  رضایت را نتیج  و استفاد  مطالع  این

 سدیمای  تغییدرات  تعیدین  جهدت  د بدودن  تکدراری  ،بدودن  طیفی چنه بودن، هنگام  ب نظیر د ای ماهوار 

 .کرد استفاد  ها آن از توان می مشخص زمانی ةدور یک در سرزمین

 کدرد.  یکمّد  را سرزمین سیمای فضایی ساختار توان می سرزمین سیمای های سنج  از تفاد اس با

 اکولوژیدک  فرایندههای  بهتر درک و سرزمین سیمای عملکرد و ساختار میان ارتباط ایجاد طریق از
                                                                                                                                                       
1. Rocchini 



 15 ها ی با استفاده از سنجهشهرر شدگی تکه روند تکه ارزیابی

 در یافدت.  دسدت  آن پایدهار  مدهیریت  و ریدای  برنام  منظور ب  سرزمین سیمای ارزیابی ب  توان می

 .دهه می  ئارا قبولی قاب  نتایج زمان، در جویی صرف  ضمن ،ها سنج  از تفاد اس نتیج 

 و مطالعد   قابد   ای ماهوار  تصاویر از استفاد  با زیست محیط ساز یکمّ های نمای  منالة ب  ها سنج 

 هدر  هسدتنه.  نخدورد   دست و انه یافت  تخریب کمتر باشه تر بارگ ها لک  مساحت چ  هر .نها استخراج

 در مطلدوب  عداملی  تر نادیک ةفاصل است. بنابراین، کمتر خوردگی دست باشه کمتر ها لک  ةفاصل چ 

 بدر  سدرزمین  سیمای پایهاری و یکپارچگی حفظ شود. می محسوب سرزمین سیمای سالمت وضعیت

 سدیماهای  پویدایی  و زیسدتی  تنو  بر انسان های فعالیت اثر بهبود یا کاهش ب  اکولوژیک اصول اساس

 کنندهة  بیان نیا تحقیق این در استفاد  مورد های سنج  کاربرد از آمه  دست ب  نتایج شود. مینجر م محلی

 (،2018) تدرزا  و کالیدو  (،1387) دهکدردی  آذری و خااعدی  های یافت  با ک  هاست سنج  این کارایی

 ،(2018) خدان  و کومدار  ،(2007) دایک و بگت (،2007) ماهینی (،2019) شهمکاران و گریگال مک

 هدای  سدنج   قابلیدت  و کدارایی  دهندهة  نشدان  کد   دارد همخوانی (2018) شهمکاران و گوناریهی  و

 .است شه  استفاد 

 و 1367 های سال ای ماهوار  تصاویر ةمقایس با اراضی کاربری تغییرات رونه ةمطالع ،تحقیق این در

 بد   زیدادی  مطالعدات  رد اسدت.  شدهرری  ةمحدهود  اراضی کاربری در زیاد تغییرات ةدهنه نشان 1397

 تغییرات اخیر های ده  طی شهری نواحی .است شه  اشار  گهشت  ةده دو طی شهری نواحی گسترش

 کد   اسدت  داد  روی مطالعداتی  ةمحدهود  در زیدادی  کاربری تغییرات مهت این در .است داشت  زیادی

 از کد   طوری؛ است هکتار 7/369 میاان ب  شه  ساخت  اراضی کاربری در تغییر ب  مربوط تغییر بیشترین

 نقدش  موضو  این .است داشت  افاایش 1397 سال در هکتار 5/1753 ب  1367 سال در هکتار 8/1383

 بد   .دهده  را نشان می شهری نیاز مورد های کاربری سایر و مسکن ب  نیاز آن تب  ب  و جمعیتی تحوالت

 مدورد  ةدور طدی  شهری، سبا فضای ادایج ب  نیاز و مطالعاتی ةمحهود در مسکونی مناطق افاایش دنبال

 ابتدهای  در هکتدار  3/52 از و کرد  رشه هکتار 6/55 مجمو  در نیا شهری سبا فضای کاربری ،بررسی

 تدا  1367 هدای  سدال  طدی  جمعیدت  افاایشرغم  ب  است. رسیه  دور  انتهای در هکتار 9/107 ب  دور 

 نشدان  نتدایج  بیشتر، غاای تولیه جهت شتربی کشاورزی های زمین ب  نیاز و مطالعاتی ةمحهود در 1397

 کد   طدوری ؛ انده  داشدت  رونه کاهشی  یادشه  ةدور طی بایر های زمین و کشاورزی های کاربری دهه می
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 هکتار 9/168 ب  هکتار 4/380 از بایر های زمین و هکتار 5/255 ب  هکتار 3/469 از کشاورزی های زمین

 (2018) شهمکداران  و 2هالفوم و (2017) شهمکاران و 1فانتا مطالعات از ک  طور همان انه. یافت  کاهش

 مسداحت  از و گیرد می قرار تأثیر تحت کشاورزی کاربری بیشتر شهرها گسترش در است شه  گاارش

 بد   نیداز  شدهرها  جمعیدت  افداایش  با ک  است حالی در این .شود می کاست  شهری فضای نف  ب  اه آن

 طدی  کشاورزی و بایر های زمین کاربری تغییر بیشترین بود. خواهه پیش از بیش کشاورزی محصوالت

 قیمدت  تدوان  می را موضو  این دلی  است. بود  شهری ةشه ساخت  اراضی ب  مطالعاتی ةسال هجه  ةدور

 آبی مناب  کاهش از ناشی کشاورزی رونق کاهش و شه  ساخت  اراضی مجاورت در بایر های زمینین یپا

 در نیدا  (2018) دار و بدو راپ دانست. شهری امکانات و مسکن ب  نیاز و تجمعی افاایش کنار در منطق 

 کداهش  و شدهری  ندواحی  در وسداز  ساخت ب  نیاز افاایش کردنه بیان هنه ینادو تامی  در خود ةمطالع

 مدورد  شدهری  ةمنطقد  وسع ت است شه  باعث شهری اراضی قیمت افاایش و کشاورزی اراضی قیمت

 و جنوبی ةحاشی در واق  اراضی شهرری، زراعی اراضی بین از شود. رخوردارب باالیی افاایش از مطالع 

 کدامالً  ها زمین این 1367 سال در ک  طوری؛ است داشت  را کاربری تغییرات بیشترین شهر بافت شمال

 است. شهری بافت اصلی جاء امروز  و داشت  کشاورزی یا باغ کاربری و بود  محصول کشت زیر

 علدت  بد   اسدت.  مشک  اکولوژیک و میهانی صورت  ب سرزمین سیمای تمطالعا کلی طور  ب

 اسدت.  غیدرممکن  زمیندی  نظارت و مطالعات دادن انجام دسترس، قاب  غیر مناطق وجود و بارگی

 و سازی نقش  برای مناسب یاباار و کنه می کمک فوق مشکالت ح  ب  ای ماهوار  دور از سنجش

 تغییدرات  پویدایی  بدرای  حیداتی  اطالعدات  همچنین .است سرزمین سیمای و گیاهی پوشش پایش

 کنه. می مهیا مکانی و زمانی مختلف های مقیاس در زمین کاربری

 مسدکونی  شدهری  سدیمای  سدطح  در شدهگی  تک  تک  ک  گرفت  نتیج  توان می ،خالص  طور ب 

 سدطح  در یکپدارچگی  نظدر  مدورد  زمدانی  ةبداز  در دارد. افاایش ها کاربری سایر سطح در و کاهش

 هدا  کداربری  اسدت.  کدرد   پیدها  کاهش ها کاربری سایر سطح در و افاایش مسکونی شهری سیمای

 دارد. ناولی رونه محیط وضعیت و شه  بیشتر سرزمین سیمای آسیب و تر غیریکنواخت

                                                                                                                                                       
1. Fenta 

2. Halefom 



 17 ها ی با استفاده از سنجهشهرر شدگی تکه روند تکه ارزیابی

 حسداس  نقاط تعیین برای راهکارهایی شهرری، بهتر ریای برنام  و مهیریت منظور ب  ،پایان در

 ،هدا  را  بد   نادیدک  و مرز از دور مناطق و ها لک  ک  ترتیب بهین .دوش می طرحم شکننه  های لک  و

 اطنقد  ،اسدت  کدرد   پیدها  کداهش  ها آن مساحت و شه  تر کوچک ها را  عبور اثر در ها آن ةانهاز ک 

 بدین  ارتبداط  برقدراری  هدا  سدایت  این تقویت برای راهکار یک شونه. می معرفی شکننه  و حساس

 .است گیاهی پوشش ةشه تک  تک  های لک 
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 منابع
 بدا  اراضدی  کاربری تغییرات رونه ارزیابی در سرزمین سیمای های متریک کاربرد» .(1394) .ص آرخی،

 س ،توسدع   و جغرافیدا  ،(«دهلدران  بیابانی منطقة :موردی )مطالعة GIS و دور از سنجش از استفاد 

 .68د  59 صص ،2 ش ،13

 محمدهزاد   علدی  ؛یمقصدود  یاسدر  ؛فدر  یبهشدت  سدارا  ؛یمیمق بابک ؛برنجگر بابک مههی؛ لهج ، خوش

 ی تک با اراضی یکاربر ییراتتغ ییشناسا در استفاد  مورد یها مهل و ها روش بر یمرور» (.1398)

 فندون  و علدوم ، («یدران ا کشدور  در گرفتد   صدورت  مطالعات بر یهکأت با) GIS و دور از سنجش بر
 .242 د 225ص ص ،2 ش ،9 س ،برداری نقش 

 از استفاد  با اراضی پوشش و کاربری تغییرات آشکارسازی» (.1397) رودی کمان موسی ؛کامران جرد،م

 کداربرد ، («مازندهران  اسدتان  مطالع : موردمنطقة ) جغرافیایی اطالعات سیستم و ای ماهوار  تصاویر
 .10 د 1ص ص ،1 ش ،9 س ،ریای برنام  در دور از سنجش وجغرافیایی  اطالعات سیستم

 یدا آبخ ةحدوز  در ینسرزم یمایس یبتخرم أتو ی تحل» (.1387) یدهکرد یآذر فرود ین؛نوش ی،عخاا

 صص ،2 ش ،6 س ،یطیمح علوم ،«ینسرزم یمایس یکیاکولوژ های یکمتر از استفاد  با یهرودسف

 .64د  55

 و نسدرزمی  سدیمای  تغییرات زمانی د مکانی الگوهای» (.1391) ماهینی بهالرسولع ؛ضارمیهح ،کامیاب

 س ،طبیعدی  مناب  علوم در GIS و دور از سنجش کاربرد ،«(گرگان موردی: ةمطالع) شهری ةتوسع

  .59د  50 صص ،2 ش ،3
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