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Abstract 
The detection of urban landscape changes in urban areas is of utmost importance for the maintenance of the 
safety of environment and the promotion of sustainable development. To this end, the consideration of the 
spatial metrics capabilities to describe the landscape structure can be a valuable move to identify the growth 
models in metropolises. The purpose of this study was to provide the urban-rural gradient analysis of the 
landscape metrics in Tehran metropolis in the year 2018 as well as the analysis of their change trend in 
order to investigate the spatial-chronological changes in the landscape. In order to analyze the metrics, the 
moving window method was used at landscape and class levels. To this end, Landsat 8 satellite images 
were used, and the landcover was divided into human-made, open, vegetation, and water lands in a 
supervised manner. As with the gradient analysis, transects with 4km*4km dimensions at four directions – 
namely center-northeast, center-southeast, center-northwest, and center-southwest were directed from 
District 12 of Tehran Municipality in GIS 10.2 software. The results showed that at the landscape level, the 
closer we go to the business center of Tehran Metropolis, the number and density of patches increase, while 
the closer we go to rural areas the average index of landscape shape has relatively uniform changes. At the 
class level, the more distant we get from the business center of Tehran metropolis, the percentage of human-
made patches and open lands increases and that of the vegetation patches decreases. Then, it might be 
concluded that urban development has brought about an increase in the density of patches in landscape, 
such that in the central transect, the continuity of landscape is reduced, and the fragmentation of the 
structural elements of landscape is increased. The land use changes have led to the expansion of the city 
toward the country and have negatively affected the vegetation and water resources.  
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 چکیده
 بـایی   اهمیـت  از پایـاار  توسـة   بـ   تشـویق  و زیسـت  محیط امنیت حفظ برای شهری مناطق در سرزمین سیمای الگوی تغییرات کشف مقدمه:
 ارزشـمنا  یابـاار  تواننـا  مـ   ها سنج  این سرزمین، سیمای ساختار توصیف برای فضای  های سنج  ظرفیت ب  توج  با ،میان این در .است برخوردار
 در سـرزمین  سـیمای  های سنج  روستای  ـ شهری گرادیانت تحلیل تحقیق این از هاف هدف: .باشنا شهرها کالن در رشا الگوهای شناسای  برای
 بـرای  روش: .بـود  ،سـرزمین  سـیمای  الگـوی  زمان  ـ مکان  تغییرات بررس  منظور ب  ،ها آن تغییرات رونا آنالیا و 2018 سال در تهران شهر کالن
 8 لناسـت  مـاهوارة  تصـاویر  از منظـور  ایـن  بـرای  .شا گرفت  کار ب  کالس و سرزمین سیمای سطح دو در متحرک پنجرة روش ها سنج  محاسب 
 گرادیانـت  تحلیـل  بـرای  .شا بنای دست  شاه نظارت صورت ب  آب و ،گیاه  پوشش باز، اراض  ساخت، انسان  طبق چهار در زمین پوشش و استفاده
 بـ   غـرب  جنـوب  ـمرکاـ  و ،غـرب  شـمال  ـمرکاـ  غـرب،  جنـوب  ـمرکا شرق، شمال ـ مرکا جهت چهار در Km4Km*4 ابةاد با  یها ترانسکت
 شـان  نادیـ   بـا  سـرزمین  سیمای سطح در داد نشان ها یافت  ها: یافته .شا هاایت ،GIS 10.2 افراز نرم در ،تهران شهرداری 12 منطق  مرکایت

 یکنـواخت   نسـبتا   تغییـرات  سـرزمین  سیمای شکل متوسط شاخص روستا سمت ب  و افاایش ها لک  تراکم و تةااد تهران شهر ن کال تجاری مرکا ب 
 حـال  در بـاز  اراضـ   و سـاخت  انسـان  های لک  سرزمین سیمای درصا تهران شهر کالن تجاری مرکا از فاصل  افاایش با نیا کالس سطح در .دارنا

 طـوری  ؛اسـت  شاه سرزمین سیمای در ها لک  تراکم افاایش موجب شهریتوسة   نتیجه: .است کاهش حال در گیاه  پوشش های لک  و افاایش
  کـاربری  تغییـر  اسـت.  یافت  افاایش سرزمین سیمای ساختاری اجاای گسیختگ  ازهم و کاهش سرزمین سیمای پیوستگ  مرکای ترانسکت در ک 

 است. شاه آب  منابع و گیاه  پوشش بر منف  تأثیر و روستا سمت ب  شهر گسترش باعث اراض 

 کلیدواژگان
  .روستای  ـ شهری گرادیانت ،اراض  کاربری ،تهران ،زمان ـ  مکان  تغییرات
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 مسئله بیان

 تسوط   و دارنود  یراموو  پ ینواح بر یا کنندهیینتع آثار یشهر مناطق توسعه، حال در یکشورها در

 بوا  .کننود  یم اعمال شهر به یرامو پ از سرمایه و طبیعیو  انسانی منابع مداوم انتقال یقطر از را خود

 یشوهر  ینیروستانش و یشهر ینینش یهحاش یدةپد یمتعم و یهحاش ینواح به یشهر ینواح گسترش

 هوم  به یشهر یرامو پ یروستاها و یشهر یفضاها و است شده ظاهر ینخطرآفر یچیدگیپ ینوع

 اراضوی  تخریو   کوه  وریطو  ؛(8 :1392 بوزاز  ةزادیهاد) اند شده مطحق هم به یتنها در و یکنزد

 ی)اصورر  است داشته پی در را شهر ةپراکند و ناموزو  رشد و محیطیزیست صدماتو  کشاورزی

 یبورا  یوه، پا یوک  همچوو   ییورات، تر بوه  توجوه  نتیجه در (.408: 1399 اردشیرپی و رود سراسکا 

 یمحورهوا  از یکی یشهر ینسرزم یمایس یابیارز و است یضرور ینسرزم از استفاده یزیر برنامه

 یشوهر  یشناسو  بوم و ینسرزم یمایس ریزی برنامهو  یاییجرراف یقاتتحق در یتاهم یزحا یمطالعات

 نود یفرا یمعنو  به ستیز  یمح یزیر برنامه ،یکط طور به (.Zhang et al. 2004: 1) شود یم محسوب

 :Lein 2003) اسوت  داریپا ةتوسع به یابیدست یبرا متناس  یفضا و مکا  در عمطکردها صیتخص

 امکوا   کوه  دارد نگور  جانبوه همه یها روش کاربرد به ازین ستیز  یمح یزیر برنامه رو، نیا از (.23

 آورد فوراهم  را یاسو یچندمق مطالعوات  و هوا  تجوان   عودم  و ها یناهمگن کنار در ارتباطات یبررس

نیب یا شاخه عنوا  به نیسرزم یمایس یشناس بوم ،نهیزم نیا در (.13 :1394 همکارا  و )زبردست

 یشناسو  بووم  یندهایفرا نیب رواب  اکتشاف و مطالعه به که گرفت شکل یشناس بوم عطم از یا رشته

 ییفضوا  و شناسوی  بووم  یتماه به توجه با پردازد. یم خاص طور هب ها ستمیاکوس و ستیز  یمح در

 و یریتمود و  ییودار پا جهوت  در حرکوت  عطوم  یون ا هودف  ین،سورزم  یمایسو  شناسی بوم دانش

 اسوت  ینسرزم یعیطب عمطکرد و ختارسا حفظ یبرا ییفضا یدما چ و الگوهااساس  بر یزیر برنامه

 ینبنوابرا . یاسوت پو ینود فرا یوک  یاراضو  یکاربر ییرتر یطرف از (.32 :1394 همکارا  و )زبردست

 یکیاکولوژ یرهایمتر یساز یکپارچه با .باشد متفاوت تواند یم ینسرزم یمایس ییرتر مقدار و جهت

 یود مف ابوزار  یوک  یانتگراد یمپارادا که است شده ثابت مختطف یها رشته در یزیکیف و یاجتماعو 

 ارتبوا   یبورا  ،همچنوین  (.Yu & Ng 2007: 97) اسوت  ینیشهرنشو  شناسی بوم عواق  ةمطالع یبرا

 در است. یازن مورد یکمّ یمکان یلتحط یها روش یکیاکولوژ یندهایفرا با ینیشهرنش یمکان یالگو
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 یمطالعوات  ینچنو  یبورا  رسود  یمو  نظر به ینسرزم یمایس یالگو یزآنال و یانتگراد یزآنال یا ،م ینا

 یفتوصو  یبرا گسترده طور به ینسرزم یمایس یها سنجه از یاریبس یگر،د طرف از باشد. مناس 

 شناسوی  بووم  در اموا . انود  رفتوه  کوار  هبو  گذشته ةده چند در ینسرزم یمایس یالگوها مختطف انواع

 یمایسو  یهوا  سونجه  که آنجا از (.Luck & Wu 2002: 328) کمتر به آ  پرداخته شده است. یشهر

 یگزینجا یروش د،نکن یفتوص را ینسرزم یمایس یالگو یمکان و یزمان ییراتتر ندنتوا یم ینسرزم

 (.Aguilera et al. 2011: 231) دهند یم ارائه ییروستا ویشهر ییرتر یریگ اندازه یبرا

 فضایی و کالبدی ساختار از تهرا . است مواجه فراوانی مشکالت با شهرکال  عنوا  به امروز تهرا 

 زیسوتی  اسوتانداردهای  و پایوداری  هوای  شواخص  با و نیست برخوردار نیازش با متناس  عمطکردی و

 اسوت.  آورده وجوود  به دهندهآزار فضاهایی نامناس  و ناسازگار های کاربری ازدحام دارد. زیادی فاصطة

 نووین  های حلراه منزلة به پایدار توسعة رچوبچها در شهری توسعة جدید نظریات شرایطی چنین در

 توالش  در جهانی مشارکت سب  که حطیراه تنها منزلة به و شده روروبه المططیبین جامعة نظر اجماع با

 حمایوت  دنیوا  شهرهایکال  همة سوی از شود می شهرنشینی و جمعیت گسترش منفی آثار کاهش برای

 راتییو تر رونود  یبررسو  کوه  ،تحقق نیا هدف به توجه با (.560 :1393 یمثنو و کوخائی) است شده

 تهورا   شهرکال  در ییروستا و یشهر انتیگراد لیتحط روش از استفاده با نیسرزم یمایس یها سنجه

 یبرا مناس  یعطم یمبنا عنوا  به یشهر نیسرزم یمایس یشناسبوم کردیرو از مطالعه نیا در ،است

  یمحوو در یعوویطب و یانسووان یهووا سووتمیرسیز نیبوو تعووامالت و یعوویطب ینوودهایفرا و سوواختار درک

 روش و ینسورزم  یمایس یها  سنجه از استفاده با توا می یجهنت در شود. یم استفاده یشهر یها ستیز

 & Yu) کورد  یبررسو  خواص  یترانسکت طول در را یاراض یکاربر ییفضا ییراتتر یانت،گراد یلتحط

Ng 2007: 97.) در هوم  ،ینیشهرنش یندفرا به ین،سرزم یمایس یهاسنجه با یانتگراد یلتحط ی ترک با 

 لوذا،  .شود می اختهدپر تر یکمّ ییکردرو از استفاده با آ  یاییپو و ،یزمان یاسدر مق هم یمکان یاسمق

 :شودمی جستجو ذیل های پرسش به پاسخ تحقیق این در

  است؟ چگونه تهرا  شهر کال  در سرزمین سیمای های سنجه ترییرات. 1

 و ریوزی  برنامه در سرزمین سیمای ترییرات روند ارزیابی نتایج از توا  می را هاییرراهکا چه. 2

  ؟کرد ارائه روستایی و شهری توسعة مدیریت
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 نظری مبانی

 یها ستمیس و (Nagy & Lockaby 2011: 75) ستیز  یمح بر یانسان اختالالت ریتأث یبررس جهت

 انوت یگراد (Ostrom 2009: 420) یانسوان  و یعیطب یهاستمیس و (Timm et al. 2016: 93) یاجتماع

 یهانیزم متراکم، تیجمع یدارا معمول طور به یشهر مناطق .است یدیمف ابزار ییروستا و یشهر

 تیو جمع توراکم  یدارا ییروسوتا  مناطق کهیدرحال ؛هستند فراوا  رینفوذناپذ سطح و ،اندک یعیطب

 بوا  (.Ratcliffe et al. 2016: 8) نود اکوم  رینفوذناپوذ  سطح و ،ادیز کشت ریز ای یعیطب یها نیزم کم،

 فراتور  نگاه وجود به هاستمدت یطیمحستیز و یاجتماع عطوم یها حوزه پژوهشگرا  حال، نیا

 صیتشوخ  را ینیشهرنش تر فیظر اتیخصوص و اند کرده اذعا  ییروستا ویشهر سادة یدوگانگ از

بووم  نودهای یفرا به شهری گسترش یمکان الگوی کرد  مرتب  (.Kaminski et al. 2021: 3) اند داده

 الگووی  اسوت.  یکمّو  و یمکوان  لیوتحطهیتجز های روش از استفاده ازمندین نیسرزم ماییس یشناس

 ریتوأث  تحوت  را شوهری  یشناسبوم و کند یم منعک  را یانسان نیادیبن ندهاییفرا ها کاربری یمکان

 از هوا  روش نیو ا نیب نیسرزم ماییس الگوی لیوتحطهیتجز و انتیگراد لیوتحطهیتجز دهد. یم قرار

 روش نیا نیسرزم ماییس انتیگراد لیوتحطهیتجز یبیترک روش ابداع زما  از ند.ا مناس  نظر نیا

 (.Luck & Wu 2002: 337) اسوت  کورده  دایپ شهری گسترش روند و الگو ةمطالع در ادییز کاربرد

بنودی  بطووک  صوورت  به و نیسرزم ماییس مختطف جهات در ترانسکت چند ای کی روش، نیا در

 ردیگیم قرار نیسرزم ماییس ةنقش روی است، ثابت ای زهااند دارای که ،متحرک های هپنجر با شده

 کوه  اسوت  نیو ا انوت یگراد روش اجرای از هدف کنند. یم محاسبه را نیسرزم ماییس های سنجه و

 و کنود  یمو  ریییو تر چوه  نیسورزم  ماییس های یژگیو شهر مرکز از گرفتن فاصطه با شود مشخص

 نظر از مختطف های پوشش کاربری/ ةهم راتییتر ایآ و گذاردیم هاآ  بر یریتأث چه شهر گسترش

 و یشهر انتیگراد چهارچوب (.Rafiee et al. 2009) فردمنحصربه ای است مشابه مختطف های سنجه

 بوا  اسوت.  برخووردار  یا ژهیو و تیو از اهم شهرها اطراف در یناسش بوم یالگوها درک در ییروستا

 هوا  یکواربر  رییو تر یچگوونگ  خصووص  در تووا   یم یاراض یکاربر یها نقشه بر انتیگراد لیتحط

 (.Carreiro et al. 2009: 310) آورد دست به یسودمند اطالعات
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 پژوهش نظری ةپیشین

 سوری  یوک  و ،شوهری  مقیاس گسترش شهری، جمعیت شامل است پیچیده یندافر یک شهرنشینی

 و ،اجتمواعی  سواختار  شوهری،  اقتصوادی  سواختار  ترییور  آ  ماهیت اجتماعی. و اقتصادی ترییرات

 ترییور  و فضوایی  شد  تکه تکه مشکالت شد ، صنعتی و رنشینیشه روند در است. فضایی ساختار

 مطالعوات  ،بنوابراین  کننود.  می تضعیف را شهری اکوسیستم ثبات ها این زیرا. ندا کننده نگرا  کاربری

 اسوت  شوده  زیوادی  عطموی  تحقیقوات  موضووع  و گرفتوه  قرار گسترده توجه مورد نیسرزم ماییس

(Huang et al. 2021: 771.) شوود  می تقسیم تر کوچک های لکه به سرزمین سیمای ،انسا  دخالت با 

(Forman 1995: 8.) پوذیری  آسوی   باشند، تر یکنواخت ها کاربری و باشد کمتر ها لکه تعداد چه هر 

 سورزمین  سویمای  های سنجه بنابراین (.Gergeh & Turner 2017: 119) است کمتر سرزمین سیمای

 در و برخوردارنود  کمتوری  حساسویت  از تور  بوزر   های لکه مثالً .اند محی  حساسیت های شاخص

 (.Farnia 2008: 296) ترند سالم نتیجه در و تر مقاوم تخری  مقابل

 در مکوانی  نواهمگنی  سوازی  کمّوی  سورزمین  سیمای مدیریت و مطالعه در مهم های چالش از یکی

 سازی کمّی (.Li & Wu 2004: 390) است بررسی تحت های پدیده به توجه با مناس  مقیاس و روش

. دارد وجود مختطفی های روش سازی کمّی برای کند. می کمک آ  پایش و مدیریت به محی  وضعیت

 (.McGarigal et al. 2009: 450) اسوت  سورزمین  سویمای  هوای  سونجه  از استفاده ها روش این از یکی

 اصوطی  مبنوای  انود.  سورزمین  سویمای  وضوعیت  سونجش  برای مفید بسیار های روش از یکی ها سنجه

 .Kaminski et al) اسوت  شده داده قرار شدگی تکه تکهفرایند  بر سرزمین سیمای سازی کمّی محاسبات

 اسوت.  محوی   عمطکرد و ساختار سطح در انسانی اختالل داد  نشا  برای مهمفرایندی  که (3 :2021

 اثور  بهبوود  یوا  کواهش  بوه  اکولوژیوک  اصوول  اسواس  بر سرزمین سیمای پایداری و یکپارچگی حفظ

 حاضور  پوژوهش  رویکورد  شود. می منجر محطی سیماهای پویایی و زیستی تنوع بر انسا  های فعالیت

 سویمای  های سنجه از 2018 سال در تهرا  شهر کاربری ترییرات روند بررسی جهت در که ستا این

 گیرد.ب بهره و سرزمین سیمای درصد ،شکل شاخص متوس  ،لکه تراکم ،لکه تعداد شامل و سرزمین

 پژوهش تجربی ةپیشین

 های سنجه از استفاده با سرزمین سیمای ترییرات  ةحوز در هایی پژوهش کشور از خارج و داخل در
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 .دشو می اشاره حاضر پژوهش موضوع به نزدیک موارد از برخی به که است دهش انجام مربوطه

 در ییروسوتا  و یشوهر  یهوا  راب  در را نیسرزم یمایس یالگوها( 2021) همکارانش و 1بائز و زیاورت

 یبررسو  ترانسوکت  شوش  در نیزم یکاربر /پوشش پنج از استفاده با اکوادور کشور در 2تویکو شهرکال 

 .ابود ی یمو  گسوترش  ییروسوتا  یها بخش به و شود یم آغاز یشهر هستة از انتشار داد نشا  جینتا .کردند

 کوه  شود  مشوخص  یرشوهر یغ منواطق  یاهیو گ پوشش یبرا یختگیگسازهم توجه قابل سطح ن،یهمچن

 بور  نیسورزم  یمایسو  یالگوهوا  ریتأث (2021) همکارانش و 3ایژ .کند یم دیتهد را ستیز  یمح یداریپا

 از یریو گ بهوره  بوا  شوا  یا .کردنود  یبررس نیچ 4ائوههیلرودخانة  در را آب به مربو  ستمیاکوس خدمات

 توا  2007 سوال  یزموان   دورة در پوژوهش  به خدمات کپارچةی یابیارز مدل و نیسرزم یمایس یها سنجه

 یهوا  نیزمو  یرهاسواز  زموا   از آب بوه  مربوو   سوتم یاکوس خودمات  داد نشوا   جینتوا  .پرداختند 2015

 نیسورزم  یمایسو  یهوا  لکوه  تعوداد  بوه  یتووجه  قابل طور به خدمات نیا و است افتهی بهبود یکشاورز

 جهوت  دیو جد کورد یرو کیو  یمعرفو  بوه  یپژوهشو  در( 2021) همکوارانش  و 5یسکنیکام .دارد یبستگ

 جهوت  در نیسورزم  یمایسو  یهوا  سونجه  یبررسو  از اسوتفاده  بوا  یعو یطب منابع و وحش اتیح یداریپا

 را یسواختار  یها سنجه و نیزم پوشش  یترک  مجموعة هاآ  .پرداختند ییروستا و یشهر یها تانیگراد

 یا خوشوه  زیآنوال  جینتوا  .گرفتند  بهره یا خوشه زیآنال ندیفرا جهت یورود مثابة به هاآ  از و دادند توسعه

 .اسوت  گوذار ریتأث اریبسو  شوهرها  ةتوسوع  بور  ها جنگل وجود کرد مشخص شهر پنج یها تانیداگر یرو

 در نیسورزم  یمایسو  یالگو یبررس به نیچ در فوژه شهر بر یپژوهش در( 2021) همکارانش و 6هوانگ

 2000 یهوا  سال شا یا .پرداختند یشهر سبز یفضا یزیر برنامه جهت یکیاکولوژ شبکة ساختار با رابطه

 آشوکار  شوهر  مرکوز  در یشوهر  توسعة داد نشا  جینتا .کردند انتخاب یبررس جهت را 2021 و 2010و 

 و 7طورا یآگ .اسوت  2021 توا  2000 سوال  از یجودّ  یا مسولطه  یشوهر  سوبز  یفضا شد  تکهتکه و است

 ةمنطقو  دو در یشهر یاراض یکاربر یالگوها زیآنال در را نیسرزم یمایس یها سنجه( 2011) همکارانش

                                                                                                                                                    
1. Ortiz-Báez 

2. Quito 

3. Xia  

4. Liaohe 

5. Kaminski 

6. Huang 

7. Aguilera 
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 در شوهر  رشود  ییفضوا  یهوا  یژگو یو یسواز  یکمّ یبرا ق،یتحق نیا در بردند. کار هب ییایاسپان شهرکال 

 و هواس  شود.  اسوتفاده  یاراض یزیر برنامه یبرا ییفضا یها سنجه از اروپا جنوب در یشهر کال  مناطق

 بوا  ،یوق تحق یون ا در پرداختنود.  مطبور  شهر ییروستا و یشهر یانتگراد یساز یکمّ به (2006) 1مکدانل

 اسوتفاده  ینیشهرنشو  یابیارز یبرا معمول روش هفده از هاآ  ی،اصط یها لفهؤم یلوتحطیهتجز از استفاده

 .بود ینسرزم یمایس یها سنجه و یزیکیف یرهایمترو  یشناختیتجمع یرهایمتر شامل که کردند

های  شدگی شهرری با استفاده از سنجه تکه ( به ارزیابی روند تکه1400فروتن و همکارانش ) در ایرا 

لندسوت، چهوار کواربری مسوکونی،     گیری از تصواویر مواهوارة    سیمای سرزمین پرداختند. ایشا ، با بهره

ترین لکه  های تعداد لکه، تراکم لکه، و بزر  های بایر را استخراج و سنجه کشاورزی، فضای سبز، و زمین

بود. نتوایج نشوا  داد مسواحت     1397تا  1367های  را به کار گرفتند. دورة زمانی مورد مطالعة ایشا  سال

های کشاورزی  دوره افزایش و در مقابل مساحت زمین های مسکونی و فضای سبز شهری در این کاربری

های سیمای سورزمین بوه    ( با استفاده از گرادیانت1398و بایر کاهش یافته است. مهرفروز و همکارانش )

ارزیابی روند ترییرات پایداری اکولوژیک فضاهای سبز شهری سبزوار پرداختند. ایشا  نقشة فضایی هور  

ها نقشة پایداری به دست آمد. نتوایج نشوا  داد    کردند که پ  از تطفیق آ سنجة سیمای سرزمین را تهیه 

پایداری اکولوژیک فضاهای سبز شهری در بخش درونی و مرکزی شهر بیشتر است و با حرکت از مرکز 

را روسوتایی   و تحطیل گرادیانت شهری (1395) همکارانشبوذری و  شود. به حاشیه از پایداری کاسته می

شناسی سویمای   با رویکرد بوم ،2016در سال  ،شهر تهرا  شهری کال  ةشناسایی عوارض توسعبه منظور 

 محسوس کاهش و ساخت انسا  های لکه باالی پیوستگی از حاکی پژوهش این سرزمین انجام دادند. نتایج

 در بواال  گسویختگی  ازهوم  و تهرا  شهر کال  تجاری مرکز در باز اراضی و گیاهی پوشش های لکه مساحت

به ارزیوابی   (1393) همکارانش. ذوقی و بود مرکزی ترانسکت از فاصطه افزایش با گیاهی پوشش های لکه

زمانی سال  ةتهرا  در دور شهر 5 ةمنطق گسیختگی فضای سبز شهری با رویکرد سیمای سرزمین در ازهم

مطالعوه ترییور محسوسوی در مسواحت      ةها نشا  داد طوی دور  پرداختند. نتایج این تحطیل1388 تا 1364

 .است ناپذیرگسیختگی در فضای سبز شهری منطقه انکار اما بروز ازهم رخ نداده است؛فضای سبز منطقه 

 مطوی  پوارک  در جواده  از ناشوی  ترییورات  بررسی» عنوا  با ای مطالعه در( 1390) همکارانش و زبردست

                                                                                                                                                    
1. Hahs & McDonnell 
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 هوای  شواخص  از سورزمین  سویمای  هوای  سنجه از استفاده با «1389 تا 1366 های سال فاصطة در گطستا 

 متوسو   لکوه،  حاشویة  متوسو   حاشویه،  تراکم حاشیه، کل لکه، اندازة متوس  لکه، تعداد طبقه، مساحت

 و همسوایه،  ترین نزدیک از فاصطه متوس  فراکتال، ابعاد مساحت به محی  نسبت متوس  شکل، شاخص

 اسوتفاده  سازی دوتکه و جداافتادگی، اندازه، کاهش حذف، شدگی، سوراخ شامل سرزمین ترییر فرایندهای

 سویمای  سوطح  در گطسوتا   مطوی  پوارک  در گسویختگی  ازهم افزایش دهندة نشا  مطالعه این نتایج. کردند

 .بود متراکم جنگل طبقة و سرزمین

 ها روش و مواد
 مطالعاتی ةمنطق معرفی

 بووه  تهورا   د.بوو  مربع کیطومتر 19000 به نزدیک مساحتی با تهرا  شهر کال  مطالعه موردة محدود

 البورز  هوای  کووه  رشوته  جنووبی  های دامنه در استقرار .دارد ویژه یجایگاه جررافیایی موقعیت لحاظ

 بوه  ،جنوبی های دشت است. آورده ارمرا  به معتدلی وهوایی آب شرای  و آب غنی و سرشار منابع

 بخوش  این های فعالیت انواع و کشاورزی استقرار برای مناسبی بستر کویری، و زار شوره مناطق جز

 جمعیت، استقرار برای تهرا  ساختگاه و شرای  به توجه با ،مکانی موقعیت نظر از آید. می شمار به

 (.1 )شکل دارد اختیار در سرزمین مدیریت و دسترسی برای مکانی مرکزیت نوعی

 استفاده مورد های داده و تصاویر سازی آماده

از  Landsat 8 (OLI–TIRS) ةمواهوار  یرتصوو  تحقیوق  یون در ا زموین  پوشوش  نقشوة  تهیة منظور به

، واقوع در زو   WGS 1984مرجع  یضوی، بGeoTiffبا فرمت  1یکاامر یشناس ینسازما  زم تارنمای

 زاویوة و  درجوه  49/107 خورشویدی  آزیمووت  زاویة. شد تهیه UTM یرتصو یستمو س یشمال 39

 پوشوش ) صاف جوّی شرای  در تصاویر این همچنین. باشدیدرجه م 07/68 یزن خورشیدی ارتفاع

 شوهر کال  مرز دریافت از . سپ ، بعداست شده استخراج 2018%( مربو  به سال 1 از کمتر ابری

 بورای  سوازی  آمواده  و تصواویر  بورش  بوه  اقودام  تهرا ، شهر ریزی برنامه و مطالعات مرکز از تهرا 

 .شد اصالحات

                                                                                                                                                    
1. United States Geological Survey. http://glovis.usgs.gov/ 
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 تهران استان جغرافيایی موقعيت .1 شکل

 الگووریتم  از تصواویر  اتمسوفری  تصوحیح  و جهوت  cos Ɵ روش رادیومتریک از جهت تصحیح

 25000/1 هوای  نقشوه  از استفاده با تصاویر هندسی تصحیح .شد گرفته  بهره 1سریع تصحیح اتمسفری

OIF  شواخص  از گیوری  بهره با سپ . شد انجام کشور برداری نقشه سازما 
 بانودی  ترکیو   بهتورین 2

مرحطوه   یون بعد از ا .شد تعیین 6 و 5 و 4 باندی ترکی  صورت به رنگی کاذب تصویر ساختن جهت

 یوادین، هوا، م  مانند تقواطع جواده   و نقشه یساخت مشابه رو و انسا  یعینقطه از عوارض طب 100تعداد 

RMS یخطا ینشدند. همچن انتخاب و یا محل اتصال خطو  آبراهه
 بورآورد  یکسول پ 47/0کمتور از   3

 دند.ش یبارزساز یربعد تصاو ةشده، در مرحطیاد یحاتپ  از اعمال تصحد. ش

 پوشش طبقة چهار در نقشه این. شد استفاده ای ماهواره تصاویر از زمین پوشش نقشة تهیة برای

 کارشناسی نظر و مطالعه مقیاس و هدف به توجه با باز اراضی و ساخت، انسا  سطوح آب، گیاهی،

 ENVI افوزار نورم  محی  در شباهت حداکثر الگوریتم. شد تهیه شدهنظارت بندی طبقه صورت به و

در جهوات   ییروسوتا  و یشهر یانتگراد یمطالعه، هدف بررس ین. در ارفت کار به منظور بدین 5.4

 یهوا  ترانسوکت  ین،شوهر تهورا  بوود. بنوابرا       کال در کالس و سرزمین سیمای سطحدر دو  یفرع

شوهر تهورا  )بوازار بوزر ( در      کوال   یمرکز تجوار  یتبه مرکز فرعی جررافیایی جهت در یعبور

                                                                                                                                                    
1. quick atmospheric correction 
2. optimum index factor 

3. root mean square error 
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 ایجواد  کیطوومتر  4×4 ابعواد  با هایی بطوک در آزیموت و با روش فاصطه ArcGIS 10.7افزار نرم ی مح

 (. 2 )شکل دش

 معمول روشی عنوا  به سرزمین سیمای های سنجه ةوسیط به سرزمین سیمای الگوی کرد  یکمّ

 مطالعوه  هودف  به توجه با ها سنجه این است. گرفته قرار توجه مورد سرزمین سیمای شناسی بوم در

 مورور  بوه  توجوه  بوا  و پوژوهش  این در شهری ةتوسع عوارض سازی یکمّ جهت .شوند می انتخاب

 وجوود  گورفتن  نظور  در بوا  بوالقوه  سرزمین سیمای های سنجه فهرست کارشناسا ، نظر و مطالعات

 بوا  کوالس  و سورزمین  سویمای  سوطح  دو در کوه  یافت کاهش سنجه چهار به ها آ  بین همبستگی

 تعوداد  هوای  سونجه  سورزمین  سویمای  سطح در شدند. سازی یکمّ Fragstats 4.2 افزار نرم از استفاده

ة سونج  شوده یاد ایهو  سونجه  بر عالوه کالس سطح در و 3شکل شاخص متوس  ،2لکه تراکم ،1لکه

 (.1 جدول) شد بررسی نیز 4سرزمین سیمای درصد

     
 2018 سال به مربوط ،تهران شهر کالن عبوری های ترانسکت و زمين پوشش ةنقش .2 شکل

                                                                                                                                                    
1. number of patches 
2. patch density 
3. mean shape index 
4. percentage of landscape 
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 مطالعه دررفته کار به های سنجه .1 جدول    

 دامنه واحد عالمت اختصاری سنجه سطح بررسی

سطح 
 کالس

سطح سیمای 

 سرزمین

 NP≥1 ندارد NP تعداد لکه
 PD≥0 هکتار 100 تعداد لکه در هر PD تراکم لکه

 MSI≥1 ندارد MSI متوس  شاخص شکل

 PLAND≤100>0 درصد PLAND درصد سیمای سرزمین 

 ها وتحلیل داده تجزیه

انجوام   2018، ارزیابی سیمای سرزمین در دو سطح سیمای سورزمین و کوالس در سوال    در این پژوهش

های قبطی بررسی شده است، در ایون مطالعوه بوه بررسوی      شد. با توجه به اینکه جهات اصطی در پژوهش

 آمده است. 1به طور خالصه در نمودار  پژوهش این در استفاده مورد روشجهات فرعی پرداخته شد. 

 

 
 تحقيق یندافر. 1 نمودار

 پردازش تصاویرپیش

Landsat 8 (OLI–TIRS) 2018 

 ساخت نقشة پوشش/ کاربری زمین

 های عبوریطراحی ترانسکت تحلیل سیمای سرزمین

 هاانتخاب سنجه

 هاها در طول ترانسکتتحلیل سنجه

 سطح سیمای سرزمین سطح کالس

 های عبویها در طول ترانسکتسازی سنجهکمّی
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 پژوهش های یافته
 سرزمین سیمای سطح در روستاییـ  شهری گرادیانت آنالیز

 های لکه تراکم یا تعداد که هستند سرزمین سیمای توزیع های سنجه از(NP)  ها لکه تعداد های سنجه

 توا  می را لکه تعداد کنند. می سازی یکمّ را خاص کالس یا لکه نوع یا سرزمین سیمای در گسسته

 هوای  سونجه  سوازی  یکمّو  از حاصول  نتوایج  طبق برد. کار به کالس و سرزمین سیمای سطح دو در

 شومال  بوه  مرکوز  ترانسوکت  طوول  در (NP) ها لکه تعداد ترییرات شود می مشاهده سرزمین سیمای

 طووری ؛ نودارد  یکنواختی روند سرزمین سیمای سطح در غربی جنوب به مرکز ترانسکت و شرقی

 نظور  در با، ها لکه تعداد در کاهش و گسیختگی ازهم افزایشة دهند نشا  ها لکه تعداد در افزایش که

 هوا  لکه بین گسیختگی ازهم کاهش ةدهند نشا  لکه، مساحت میانگین ةسنج تدریجی افزایش گرفتن

 ترانسوکت  طوول  در تهرا  شهر تجاری مرکز از کیطومتری 12ة فاصط در .است پیوستگی افزایش و

 ترانسوکت  ایون  در بواال  گسویختگی  ازهم وجود لکه( 789) لکه تعداد بیشترین شرق شمال به مرکز

 .(2 )جدولدهد  را نشا  می عبوری

 کیطوومتری  12ة فاصوط  تا مرکز از ها لکه تعداد ترییرات غربی، شمال به مرکز ترانسکت طول در

 ها لکه تعداد کیطومتری 16ة فاصط دراما  د.رس می لکه 841 به لکه 539 از و یابد می افزایش تدریج به

 بوه  مرکوز  ترانسوکت  طول در شود. می کاسته گسیختگی ازهم میزا  از نتیجه در و کاهشی تدریج به

 سمت به ترانسکت این از نتیجه در یابد.  می کاهش ها لکه تعداد یکنواخت صورت به شرقی جنوب

 (.3 )جدول یابد می کاهش گسیختگی ازهم و افزایش پیوستگی میزا  شرقی جنوب

 و شرقی شمالـ  مرکز جهت در سرزمين سيمای سطح در ها ترانسکت طول در (NP) لکه تعداد ةسنج کمّی مقادیر .2 جدول

 غربی جنوبـ  مرکز

32- 28- 24- 20- 16- 12- 8- 4- 0 4 8 12 16 20 24 28 
فاصطه از 

 (km)مرکز 

 ها تعداد لکه - 449 511 586 789 731 440 539 580 503 387 334 229 - - -

 و غربی شمالـ مرکز جهت در سرزمين سيمای سطح در ها ترانسکت طول در (NP) لکه تعداد ةسنج کمّی مقادیر. 3 جدول

 شرقی جنوبـ  مرکز

32- 28- 24- 20- 16- 12- 8- 4- 0 4 8 12 16 20 24 28 
فاصطه از 

 (km)مرکز 

 ها لکه تعداد 272 529 491 563 841 787 703 539 541 541 257 238 387 274 - -



 473 ... روستایی ـ های سیمای سرزمین با استفاده از روش تحلیل گرادیانت شهری بررسی روند تغییرات سنجه

 شومال  بوه  مرکز های ترانسکت طول در ها لکه تراکم شود می مشاهده 4 جدول در که طور هما 

 کوه فتوه اسوت   یا بیشوتری  افوزایش  کیطوومتری  12ة فاصوط  تا تراکم سپ  و کاهش کمی ابتدا شرق

 ایون  از بعود  .است عبوری های ترانسکت از بخش این در گسیختگی ازهم میزا  افزایشة دهند نشا 

 شومال  سومت  بوه  دهود  موی  نشوا   کوه هسوتیم   هوا   لکوه  تراکم نزولی روند شاهد مجدداً، ترانسکت

 طوول  در شود. می افزوده پیوستگی میزا  به و کاسته گسیختگی ازهم میزا  از ترانسکت ترین شرقی

 جهوت  این در کطی طور به .دارد کاهشی روند تراکم ترییرات غربی، جنوب به مرکز های ترانسکت

 است. افزایش حال در پیوستگی و کاهش حال در گسیختگی ازهم

 یافتوه  افزایش کیطومتری 12 ةفاصط تا ها لکه تراکم غرب، شمال به مرکز های ترانسکت طول در

 ایون  ترانسوکت  ترین غربی شمال تا و کاهش شدت به روند این کیطومتری 16 ةفاصط در ولی .است

 رونود  هوا  لکوه  تراکم شرق، جنوب به مرکز های ترانسکت طول در .یافته است ادامه کاهشی حالت

 هوای  ترانسوکت  سومت  بوه  گسویختگی  ازهم الگوی امر این ةنتیج در .دارد یکنواختی نسبتاً کاهشی

 .(5 )جدول است افزایش حال در پیوستگی میزا  و کاهش حال در شرقی جنوب

 و شرقی شمالـ  مرکز جهت در سرزمين سيمای سطح در ها ترانسکت طول در (PD) لکه تراکم ةسنج کمّی مقادیر .4 جدول

 غربی جنوبـ  مرکز

32- 28- 24- 20- 16- 12- 8- 4- 0 4 8 12 16 20 24 28 

فاصطه از 

 مرکز

(km) 
 لکه تراکم - 28.1 31.84 36.69 49.11 45.74 27.39 33.56 36.29 31.31 24.21 20.78 18.71 - - -

 و غربی شمال ـ مرکز جهت در سرزمين سيمای سطح در ها ترانسکت طول در (PD) لکه تراکم ةسنج کمّی مقادیر .5 جدول

 شرقی جنوب ـ مرکز

32- 28- 24- 20- 16- 12- 8- 4- 0 4 8 12 16 20 24 28 

فاصطه از 

 مرکز

(km) 

 لکه تراکم 17.02 32.93 30.72 33.05 52.63 48.99 43.76 33.56 33.66 33.85 16 14.9 24.1 17.16 - -

 

 ایون  اگور  مسواحت.  بوه  محوی   نسوبت  میوانگین  از است عبارت شکل شاخص متوس ة سنج

 هوا  لکوه  شوکل  پیچیودگی  افوزایش  با و خواهند داشت مربعی شکل ها لکه باشد، 1 با برابر شاخص

 مقوادیر  شورق  شومال  بوه  مرکوز  عبووری  هوای  ترانسوکت  طوول  در .کنود  می پیدا افزایش آ  مقدار
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 از سوپ   و رسد می خود حداکثر به کیطومتری 16ة فاصط در شکل شاخص متوس  ةشد سازی یکمّ

 سووی  از .شوود  می نزولی روند این ترانسکت این از بعد دارد. ثابتی نسبتاً روند کیطومتری 20 تا 16

 شاخص متوس  ةشد سازی یکمّ مقادیر غرب، جنوب به مرکز عبوری های ترانسکت طول در دیگر،

 به 139/1 از و یابد می افزایش شدت به کیطومتری 8ة فاصط تا تهرا  شهر کال  تجاری مرکز از شکل

 یابد. می ادامه تدریج به غرب جنوب در ترانسکت ترین انتهایی تا صعودی روند این رسد. می 299/1

 .(6 )جدولاست  عبوری ترانسکت این طول در زیاد پیچیدگیة دهند نشا  امر این

 شواخص  متوسو   ةشود  سازی یکمّ مقادیر غرب، شمال به مرکز عبوری های ترانسکت طول در

 395/1یعنوی   خوود  حد بیشترین به و یابد می افزایش تدریج به ترانسکت ترین غربی شمال تا شکل

 کاسوته  پایوداری  میوزا  از  و افوزوده  پیچیودگی  میوزا   بور  عبوری ترانسکت این طول در رسد. می

 متوسو   ةشود  سوازی  یکمّو  مقوادیر  شورق،  جنوب به مرکز عبوری های ترانسکت طول در شود. می

 میوزا   ترانسوکت  این طول در کطی طوره ب و دارد صعودی روند ترانسکت طول در شکل شاخص

 .(7 )جدولاست  افزایش حال در پیچیدگی

ـ  مرکز جهت در سرزمين سيمای سطح در ها ترانسکت طول در (MSI) شکل شاخص متوسط ةسنج کمّی مقادیر .6 جدول

 غربی  جنوبـ مرکز و شرقی  شمال

32
- 28
- 24
- 20
- 16
- 12
- 8-

 

4-
 

0 4 8 12
 16
 20
 24
 28
 فاصطه از مرکز 

(km) 

 -
 

 -
 

 -
 1.325

 1.319
 1.292
 1.299
 1.216
 1.139
 1.226
 1.191
 1.276
 1.354
 

1.35
 1.304
 

- 
 شاخص متوس  

 شکل

ـ مرکز جهت در سرزمين سيمای سطح در ها ترانسکت طول در (MSI) شکل شاخص متوسط ةسنج کمّی مقادیر .7 جدول

 شرقی  جنوبـ مرکز و غربی شمال

32
- 28
- 24
- 20
- 16
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- 8-
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 مرکز از فاصطه 

(km) 
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 -
 1.34

 1.29
 1.288
 1.336
 1.276
 1.261
 1.139
 1.207
 1.288
 1.246
 1.288
 1.317
 1.325
 1.395
 

 متوس 

 شکل شاخص

 کالس سطح در روستاییـ  شهری گرادیانت آنالیز   

 از کوالس  سوطح  در سواخت  انسوا   هوای  لکوه  تعوداد  شرق، شمال به مرکز های ترانسکت طول در

 شورق  شومال  سومت  به نتیجه در یابد. می افزایش تدریج به شرق شمال سمت به مرکزی ترانسکت
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 کیطوومتری  12ة فاصط تا باز اراضی های لکه .کند پیدا می کاهش پیوستگی و افزایش گسیختگی ازهم

 کاسوته  هوا  لکوه  تعوداد  از گسویختگی  ازهوم  کواهش  بوا  آ  از پ  و رسد می خود تعداد بیشترین به

 رونود  شدت به کیطومتری 8ة فاصط تا مرکزی ترانسکت از نیز گیاهی پوشش های لکه تعداد شود. می

 .اسوت  عبوی های ترانسکت این طول در ساخت انسا  های لکه تعداد کاهش آ  دلیل دارد. صعودی

 .شود می کاسته عبوری ترانسکت ترین انتهایی تا گیاهی پوشش های لکه تعداد از آ  از پ  ولی

 بوه  کوالس  سطح در ساخت انسا  های لکه تعداد غرب، جنوب به مرکز های ترانسکت طول در

 سومت  به نتیجه در .است کاهش حال در یکنواخت صورت به تهرا  شهر کال  تجاری مرکز سمت

 8ة فاصوط  در بواز  اراضوی  هوای  لکوه د تعودا  دارد. وجوود  کمتری گسیختگی ازهم مرکزی ترانسکت

 مشواهده  گسویختگی  هوم  از حوداکثر  ترانسوکت  ایون  در رسود.  می لکه( 150) حداکثر به کیطومتری

 کواهش  حوال  در غرب جنوب سمت به مرکزی ترانسکت از گیاهی پوشش های لکه تعداد شود. می

 (.3 )شکل یابد می افزایش گسیختگی ازهم آ  تبع  به واست 

 
 غرب جنوب ـمرکز و شرق شمال ـمرکز ترانسکت طول در لکه تعداد ةسنج تغييرات .3 شکل

 شوی   سواخت  انسا  های لکه تعداد غرب شمال به مرکز های ترانسکت طول در دیگر، سوی از

 در آ  کمتورین  و لکوه(  207) کیطوومتری  16ة فاصط در لکهد تعدا بیشترین که طوری؛ ندارد منظمی
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 کیطوومتری  12ة فاصط تا نیز باز اراضی های لکه تعداد شود. می مشاهده لکه( 36) کیطومتری 4ة فاصط

 امور  ایون  .هسوتیم  کیطوومتری  28ة فاصوط  توا  نزولوی  روند شاهد آ  پ  ویابد  می افزایش شدت به

 هوای  لکوه  تعوداد  .اسوت  عبووری  هوای  ترانسکت آخرین سمت به گسیختگی ازهم کاهش نمایانگر

 تعوداد  از زیادی شی  با آ  از بعد و رسد می خود حداکثر به کیطومتری 12ة فاصط تا گیاهی پوشش

 افوزایش  گسیختگی ازهم ساخت انسا  های لکه تعداد افزایش با گفت توا  می شود. می کاسته ها لکه

 .شود می کاسته گیاهی پوشش های لکه تعداد از ویابد  می

 12ة فاصوط  توا  سواخت  انسوا   هوای  لکوه  تعوداد  شورق،  جنوب به مرکز های ترانسکت طول در

 های ترانسکت سمت به نتیجه در یابد. می کاهش آ  از پ  و دارد نسبی افزایش مرکز از کیطومتری

 توا  نودارد.  منظموی  رونود  نیز باز اراضی های لکه تعداد شود. می بیشتر پیوستگی کمی شرقی جنوب

 رونود  ایون  و شوود  می کاسته آ  تعداد از کمی سپ  ویابد  می افزایش تدریج به کیطومتری 8ة فاصط

 طوول  در پیوسوتگی  عودم  دلیل بهوضعیت  این یابد. می ادامه ترانسکت آخرین تا کاهش و افزایش

 از گیواهی  پوشوش  هوای  لکه تعداد .است ساخت انسا  های لکه تعداد افزایشدر پی  ترانسکت این

 در پیوسوتگی  عودم  که است شده کاسته شدت به شرق جنوب در ترانسکت آخرین سمت به مرکز

 (.4 )شکل دهد می نشا  را ترانسکت این کل

 
 کالس سطح در غرب شمال ـمرکز و شرق جنوبـ مرکز ترانسکت طول در لکه تعداد ةسنج تغييرات. 4 شکل
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 توراکم  غورب  شمال به مرکز های ترانسکت طول در دهد می نشا  ها لکه تراکم سازی یکمّ نتایج

 توراکم  .اسوت  افزایش حال در جهت این در گسیختگی ازهم افزایش دلیل به ساخت انسا  های لکه

 رونود  مرکوزی  ترانسوکت  سومت  بوه  و رسویده  اوج به کیطومتری 12ة فاصط در باز اراضی های لکه

 ایون  شود. می کاسته مرکز سمت به کیطومتری 8ة فاصط از گیاهی پوشش های لکه تراکم دارد. نزولی

 است. ترانسکت این در باز اراضی در پیوستگی افزایش دلیل بهوضعیت 

 افوزایش  تودریج  بوه  سواخت  انسا  های لکه تراکم شرق، جنوب به مرکز های ترانسکت طول در

 توراکم  .اسوت  افوزایش  حوال  در هوا  ترانسکت این طول در گسیختگی ازهم میزا  نتیجه در یابد. می

 کواهش  بوه  رو آ  رونود  سوپ   ویابود   می افزایش کیطومتر 8ة فاصط تا مرکز از باز اراضی های لکه

 هوای  لکوه  توراکم  .است گسیختگی ازهم و ساخت انسا  های لکه افزایش از ناشی امر این گذارد. می

 هوا  ترانسکت این در پیوستگی واست  ساخت انسا  های لکه تراکم افزایشة نتیج در گیاهی پوشش

 (.5 )شکل یابد می کاهش

 
 غرب جنوب ـمرکز و شرق شمال ـمرکز ترانسکت طول در لکه تراکم ةسنج تغييرات. 5 شکل

 ندارد یکنواختی روند ساخت انسا  های لکه تراکم غرب، شمال به مرکز های ترانسکت طول در

 بیشوترین  دارای کوه  دهود  موی  رخ کیطوومتری  16ة فاصوط  در توراکم  بیشترین .است نوسا  دارای و

 خوود  مقودار  حوداکثر  بوه  کیطوومتری  12ة فاصط در باز اراضی های لکه تراکم .است گسیختگی ازهم
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 پوشوش  هوای  لکوه  توراکم  .اسوت  پیوسوتگی  کاهش و گسیختگی ازهم افزایش نمایانگر که رسد می

 تعوداد  افوزایش  توانود  موی  آ  دلیول  یابد. می کاهش شدت به مرکز از کیطومتری 12ة فاصطدر  گیاهی

 باشد. پیوستگی کاهش و ساخت انسا  های لکه

 12ة فاصوط  توا  ساخت انسا  های لکه تراکم شرق، جنوب سمت به مرکز های ترانسکت طول در

 افوزوده  پیوستگی میزا  بر و کاسته ها آ  مقدار از آ  از پ  ولیاست.  افزایش حال در کیطومترری

 ترانسوکت  این از پ  و رسد می خود حداکثر به کیطومتری 8 در باز اراضی های لکه تراکم شود. می

 هوای  لکوه  توراکم  یابود.  می افزایش مجدداً سپ شود؛  می کاسته آ  مقدار از کیطومتری 12ة فاصط تا

 کواهش  پیوسوتگی  میوزا   نتیجوه  در یابود.  می کاهش شدت به کیطومتری 16ة فاصط تا گیاهی پوشش

 (.6 )شکل شود می افزوده گسیختگی ازهم میزا  بر ویابد  می

  
 کالس سطح در شرق جنوب ـمرکز و غرب شمال ـمرکز ترانسکت طول در لکه تراکم ةسنج تغييرات. 6 شکل

 خاص نوع کی به که است نیسرزم یمایساز   یدرصد واقع در نیسرزم یمایس درصد سنجة

 بوه  و است نیسرزم یمایس  یترک یریگ اندازه شاخص سنجه نیا. دارد اختصاص نیزم پوشش از

 یژگو یو گورفتن  نظور  در بودو   ن،یسورزم  یمایسو  درو  ها لکه انواع یفراوان با مرتب  یها یژگیو

 یهوا  ترانسوکت  لیو تحط در. دارد اشواره  کییموزا درو  ها لکه تیموقع و یریقرارگ نحوة و ،یمکان

 یاراضو  نیسورزم  یمایسو  درصود  شورق،  شومال  سومت  بوه  تهورا   شوهر  یتجار مرکز از یعبور



 479 ... روستایی ـ های سیمای سرزمین با استفاده از روش تحلیل گرادیانت شهری بررسی روند تغییرات سنجه

 شوده  کاسوته  شودت به زین باز یاراض درصد از و دارد شیافزا شدتبه مرکز سمت به ساخت انسا 

 در. اسوت  افتهی کاهش یمرکز ترانسکت سمت به زین یاهیگ پوشش نیسرزم یمایس درصد. است

 درصود  مرکوز  سومت  بوه  یطوومتر یک 20 فاصطة از غرب جنوب سمت به مرکز یها ترانسکت طول

 یمایسو  درصد. دارند ینزول روند باز یاراض و یصعود روند ساخت انسا  یاراض نیسرزم یمایس

 (.7)شکل  شود یم کم مرکز سمت به یاهیگ پوشش نیسرزم

 
 غرب جنوب ـمرکز و شرق شمال ـمرکز ترانسکت طول در سرزمين سيمای درصد ةسنج تغييرات .7 شکل

 ساخت انسا  اراضی سرزمین سیمای درصد غرب، شمال سمت به مرکز های ترانسکت طول در

 بوه  شوهر  تجواری  مرکوز  از چوه  هر که است حالی در این دارد. نزولی روند غرب شمال سمت به

 سورزمین  سویمای  درصود  همچنوین  شوود.  موی  بیشتر باز اراضی درصد رویم می غرب شمال سمت

 کموی  کطوی  طور به ولی. ندارد یکنواختی روند غربی شمال های ترانسکت سمت به گیاهی پوشش

 سورزمین  سیمای درصد شرق، جنوب سمت به مرکز های ترانسکت طول در دهد. می نشا  افزایش

 طورف  از .است افزایش حال در مرکز سمت به شرق جنوب های ترانسکت از ساخت انسا  اراضی

 از گیواهی  پوشش سرزمین سیمای درصد است. یافته کاهش مرکز سمت به باز اراضی درصد دیگر

 شودت  به آ  مقدار از ترانسکت این از بعد ولی دهد. می نشا  افزایش کیطومتری 12ة فاصط تا مرکز

 (.8 )شکل شود می کاسته
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 سطح در غرب شمال ـمرکز و شرق جنوب ـمرکز ترانسکت طول در سرزمين سيمای درصد ةسنج تغييرات .8 شکل

 کالس

 ایون  اگور  اسوت.  مسواحت  بوه  محوی   نسوبت  میوانگین  ةکنند بیا  شکل شاخص متوس ة سنج

 هوا  لکوه  شوکل  پیچیودگی  افوزایش  با وخواهند داشت  مربعی شکل ها لکه باشد، 1 با برابر شاخص

 هوای  لکوه  ناپایوداری  بوه  توانود  موی  سورزمین  سیمای شکل پیچیدگی کند. می پیدا افزایش آ  مقدار

 احتموال  باشود  بیشوتر  پیچیودگی  ایون  میوزا   چوه  هور  کوه  صورتی به شود؛ منجر سرزمین سیمای

 از سورزمین  سویمای  شوکل  شود   تر نامنظم بنابراین .شود می بیشتر تخری  مقابل در آ  حساسیت

 سوازی  یکمّ از حاصل نتایج طبق دارد. حکایت اکوسیستم در مصنوعی های اختالل و تخری  وقوع

 متوسو   ةشود  سوازی  یکمّو  مقوادیر  شورق،  شومال  سمت به مرکز های ترانسکت طول در سنجه این

 کیطوومتری  12ة فاصوط  تا مرکزی ترانسکت از ساخت انسا  های لکه سرزمین سیمای شکل شاخص

 امور  این یابد. می ادامه تدریج به شرقی شمال تا نزولی روند این آ  از پ  و یابد می کاهش شدت به

 مقوادیر  دیگور  سووی  از .اسوت  شرقی شمال سمت به ترانسکت طول در پایداری افزایش از حاکی

 ایون  در پیچیودگی  افوزایش  کوه  یابود  می افزایش کیطومتری 20ة فاصط تا باز اراضیة شد سازی یکمّ

 کیطومتری 16ة فاصط در گیاهی پوشش های لکه شکل شاخص متوس  .دهد را نشا  می ها ترانسکت

 هوای  ترانسکت طول در یابد. می افزایش فاصطه این در نظمی بی نتیجه در رسد. می مقدار حداکثر به

 سورزمین  سویمای  شوکل  شواخص  متوسو   ةشود  سوازی  یکمّو  مقادیر غرب، جنوب سمت به مرکز
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 نتیجوه  در. دارد نزولوی  رونود  غورب   جنوب های ترانسکت سمت به مرکز از ساخت انسا  های لکه

 غورب  جنووب  سمت به باز اراضی شکل شاخص متوس  که درحالیاست؛  افزایش به رو پایداری

 شواخص  خصوص در .ستها لکه این نظمی بی و پیچیدگی افزایش از حاکی که دارد صعودی روند

 در آ  مقودار ین بیشوتر  کنود.  نمی پیروی خاصی نظم از گفت توا  می گیاهی پوشش های لکه شکل

 (.9 )شکلاست  مرکزی ترانسکت در آ  مقدار کمترین و کیطومتری 8ة فاصط

 
 غرب جنوب ـمرکز و شرق شمال ـمرکز ترانسکت طول در شکل شاخص متوسط ةسنج تغييرات .9 شکل

 سوپ   و رسود  می حداکثر به کیطومتری 12ة فاصط تا مرکزی ترانسکت از ساخت انسا  های لکه

 شومال  در ترانسوکت  آخورین  سمت به کاهش روند این و یابد می کاهش ناگهانی طور به آ  مقدار

 کاسوته  نظموی  بوی  و پیچیدگی مقدار از بعد به کیطومتری 12ة فاصط از نتیجه در یابد. می ادامه غرب

 شومال  سومت  به مرکز از باز اراضی های لکه شکل شاخص متوس ة شد سازی یکمّ مقادیر شود. می

 شواخص  متوسو   مقوادیر  رسد. می کیطومتری 30ة فاصط در خود حداکثر به ویابد  می افزایش غرب

 طوول  در دیگور،  سووی  از یابود.  می افزایش غرب شمال سمت به نیز گیاهی پوشش های لکه شکل

 سویمای  شوکل  شواخص  متوس  ةشد سازی یکمّ مقادیر شرق جنوب سمت به مرکز های ترانسکت

 سومت  به شرق جنوب در ترانسکت آخرین از ندارد. مشخصی نظم ساخت انسا  های لکه سرزمین

 پیچیودگی  شهر تجاری مرکز سمت به که طوریاست؛  صعودی ها لکه این روند مرکزی ترانسکت
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 شوود.  موی  بیشوتر  شورق  جنووب  سمت به مرکز از باز اراضی شکل شاخص متوس  شود. می بیشتر

 شوکل  شواخص ة شد سازی یکمّ مقادیر یابد. می افزایش ها لکه این ناپایداری جهت این دربنابراین، 

 رونود  کیطوومتری  20ة فاصوط  تا سپ یابد؛  می افزایش کیطومتری 8ة فاصط تا گیاهی پوشش های لکه

 (.10 )شکل شود می صعودی آ  مقدار مجدداً آ  از پ  دارد. ثابتی نسبتاً

          
 کالس سطح در غرب شمال ـمرکز و شرق جنوب ـمرکز ترانسکت طول در شکل شاخص متوسط ةسنج تغييرات .10 شکل

 نتیجه

 و روسوتایی  و شوهری  گرادیانوت  فضوایی  الگووی  بوه  تور  جامع نگاه نتیجه در و چندمقیاسی دیدگاه

 اکولووژیکی  و اجتمواعی  تأثیر و زمانیو  فضایی الگوی ینا ایجاد زیرا است. مهم بسیار آ  ترییرات

 قورار  آ  از فراتور  و شوهری  توا  روسوتایی  مناطق از مختطف های مقیاس در یندهاافر تأثیر تحت آ 

 قابول  و کنود  یوا  ترییورات  ایون  و کند می ترییر دچار را ها اکوسیستم زما  گذر که آنجا از .گیرد می

 الگوهوای  تووا   می زما طی  سیستم ترییرات بررسی با هستند،ناپذیر  بینی پیش و سریع یا بینی پیش

 چگونه برد  پی توا  می ترییرات، درک با کرد. مشخص را ترییرات تجمعیآثار  و گذشته اختالالت

 توجوه  با دارند. آینده درآثاری  چه ودهد  می شکل را شهر ترییرات زما طی  زیست محی  پویایی

 روستایی و شهری گرادیانت مدل اساس بر سرزمین سیمای ارزیابی رسد می نظر بهیادشده  موارد به

ة توسع های برنامهآثار  ارزیابی برای و کند شناسایی را فضایی و زمانی تعامالت و ارتباطات تواند می
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 سرزمین سیمای های سنجه از هاستفاد با همچنین، .باشد داشته تری غنی اهداف و معیارها پیشنهادی

 عمطکرد و ساختار میا  ارتبا  ایجاد طریق از .کرد کمّی را سرزمین سیمای فضایی ساختار توا  می

 منظوور  بوه  سورزمین  سیمای ارزیابی به توا  می اکولوژیک فرایندهای بهتر درک و سرزمین سیمای

 در جوویی  صورفه  ضومن  هوا،  سونجه  از استفاده نتیجه در .پرداخت آ  پایدار مدیریت و ریزی برنامه

 و شوهری  گرادیانت فضایی سازی مدل پژوهش این در بنابراین، دهد. می ارائه قبولی قابل نتایج زما ،

 شوهر  کوال   سرزمین سیمای ترییرات بررسی و شهری ةتوسع عوارض شناسایی منظور به روستایی

 کوه  ای مطالعوه  در .شود  انجوام  سرزمین سیمای های سنجه از استفاده با شناسی بوم رویکرد با تهرا 

 هوای  بخوش  بور  شهرنشوینی  تأثیر از حاکی نتایج نیز دادند انجام( 2021همکارانش ) و بائزو  اورتیز

 را روسوتایی  و شهری سرزمین سیمای فضایی الگوهای پیچیدگی وضوح به نتایج این بود. روستایی

 و هوانگ پژوهش در .دهد نشا  می زمین از استفاده الگوهای دررا  محطی ترییرات و کند می آشکار

 شود   تکوه  تکه و چین در فوژه شهر مرکز در شهری ةتوسع از حاکی نتایج نیز( 2021همکارانش )

 از (2011همکوارانش )  و 1آگیطراة مطالع در همچنین .بود 2021 تا 2000 سال از شهری سبز فضای

 و شود  استفاده سناریو هر برای شهری رشد فضایی یندهایافر تیّکمّ تعیین برای فضایی های سنجه

 .کنند بینی پیش اسپانیا شهریة منطق دو در را شهری رشد ةبالقو تکامل توانستند طریق این از

 به شهر کال  این . زیراشد گرفته نظر در مطالعه مورد ةمنطق تهرا  شهر کال  ،حاضر پژوهش در

 نظور  از اعموالی  هوای  سیاسوت  و ،شوهری  ریوزی  برناموه  بودو   توسعه جمعیت، ةروی بی رشد عطت

 ةمطالع است. اصولی و جامع ریزی برنامه نیازمند و رددا قرار بحرانی وضعیت در شهری شناسی بوم

 هوای  الگوو  درک بورای  ویوژه  یاهمیتو  از کوه  کنود  موی  پیشنهاد را مکانی شاخص چندین شده انجام

 ترییورات  رونود ة مطالعو  تحقیق، این در برخوردارند. روستا به شهر گرادیانت امتداد در شناختی بوم

ة محودود  اراضوی  کاربری در زیاد ترییراتة دهند نشا  ای ماهواره تصاویرة مقایس با اراضی کاربری

 هوای  کواربری  سوایر  و مسکن به نیاز آ  تبع به و جمعیتی تحوالت نقش موضوع ینا است. شهری

سرزمین در طول گرادیانوت  تحطیل نشا  داد ساختار سیمای این  .دهد می نشا  را شهری نیاز مورد

 مرکز از فاصطه افزایش با است وترییر  در حالروستایی از مرکز به سمت نواحی روستایی  و شهری

                                                                                                                                                    
1. Aguilera 
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کواهش   مسوکونی  منواطق  تجمع و ساخت انسا  سطوح نفوذناپذیر و تراکم سطح درصد شهر تجاری

 تعوداد  و شکل، اندازه، نشأ،م در چشمگیر ترییرات رو، از این کند. می ترییر اراضی کاربری و یابد می

نزدیوک شود  بوه    بوا   از سوویی دیگور،   .اسوت  شوده مشوهود   هدایت های ترانسکت امتداد در ها لکه

 بوه  .یابود  موی  ساخت به طور قابل توجهی افوزایش  ترانسکت مرکزی درصد اراضی با پوشش انسا 

 مسواحت  میوانگین  شود  مشوخص  تهورا   شوهر  کال  در عبوری های ترانسکت بررسی با، کطی طور

 بواز  اراضوی  هوای  لکوه  آ  از پو   ،دارد را سورزمین  سیمای درصد بیشترین ساخت انسا  های لکه

 در گیواهی  پوشوش  ةطبقو دهود، و   موی  اختصواص  خوود  بوه  را سورزمین  سویمای  درصود  بیشترین

 در .گیورد  موی  قورار  بعودی ة رتبو  در عبوری های ترانسکت الیه منتهی در واقع عبوری های ترانسکت

 فواز  در که ،ها زیستگاه گسیختگی ازهم به باید سرزمین سیمای های لکه فضایی فرایندهای خصوص

 موورد  جهوات  در عبوری های ترانسکت طول در .کرد اشاره ،شود می حادث زیستگاه تخری  میانی

 سویمای  کواهش پیوسوتگی   و گسیختگی ازهم میزا  باالترین میانی های ترانسکت در تقریباً بررسی

 است. شده حادثسرزمین 

 تهورا   شوهر  کوال   تجواری  مرکوز  از فاصطه افزایش با سرزمین سیمای سطح در کطی حالت در

 و، کواهش  پیوسوتگی  افوزایش،  لبوه  توراکم  کواهش،  هوا  لکه مساحت میانگین افزایش، ها لکه تعداد

 مرکوز  از فاصوطه  افوزایش  بوا  نیوز  کوالس  سطح در .یابد می افزایش سرزمین سیمای شکل شاخص

 سواخت  انسوا   اراضوی  هوای  لکوه  مسواحت  میوانگین  افزایش، ها لکه تراکم تهرا  شهر کال  تجاری

 افوزایش،  هوا  لبوه  توراکم  افوزایش،  گیواهی  پوشوش  و بواز  اراضی های لکه مساحت میانگین ،کاهش

 و ،کواهش  سواخت  انسوا   های لکه سرزمین سیمای درصد ،افزایش سرزمین سیمای شکل شاخص

 .یابد می افزایش باز اراضی و گیاهی پوشش های لکه

 پیشنهاد

 مکوانی  سوازی  مودل  آ ، ترییورات  رونود  پویوایی  و سرزمین سیمای مطالعات گستردگی به توجه با

 نتوایج  به توجه با است. زمین پوشش اراضی کاربری ترییرات عطت بهتر درک برای مناس  ابزاری

 سرزمین سیمای الگوی گیری شکل سازوکارهای فهم برای مطالعه این ةادام پژوهش، این از حاصل

 شوهر  کوال   در توسعه وضعیت گرفتن نظر در با دارد. تری جامع ای رشته بین مطالعات به نیاز شهری
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 توری  دقیوق ة مقایس و بررسی مورد مختطف های سنجه از استفاده با را ترییرات روند توا  می تهرا ،

 در سورزمین  سویمای  الگووی  ةآینود  وضوعیت  بینوی  پیش در حاصل نتایج از توا  می نیز و داد قرار

 سوایر  بوا  تووا   موی  را سورزمین  سویمای  ارزیوابی  روش داد نشوا   مطالعوه  این .دکر استفاده شهرها

 نهایوت،  در د.کور  اسوتفاده  شوهری ة توسع تر دقیق بینی پیش جهت زیست محی  ارزیابی های روش

 تفکیوک  قدرت با تصاویر از بهتر نتایج به دستیابی جهت شهری های محدوده برای شود می پیشنهاد

 شوود.  نمایا  بیشتری جزئیات تاکرد  استفاده اراضی کاربری های نقشه تولید ه منظورب باالتر مکانی

 و شوهری  جوامع  هوای  طورح  در آینوده  های برنامه جهت حاصل نتایج از شود می پیشنهاد همچنین،

 .شود استفاده ها گذاری ستاسی
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