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 چکیده
ین از شود. تغییر سیعای سرزمامروزه تغییر در کاربری و پوشش  ارای  در ارر اام  بییار اررذاار ازااش  معیی  اشااد م 

بررسش   مااشیشه و تیلی  ارار رششه شبر بر  پاشرد. اشن مطالیه به منظورطرشق تغییر پوشش  و کاربری ارایش  رشوری م 

سشاتااری ماااوی و بررسش  رو ه تغییرای سیعای سرزمین در ارر رشه  سشیعای سشرزمین دو منطاه از ششبر کرا با ما ی 

 ای ای و سناه ای پوش  سرزمین و اشکارسازی تغییرای  از تصاوشر ما وارهشبری ا اام شهه اس . به منظور تبیه  اشه

باز در  زضای در کلاس شک  ذیا  )زضای سبا( پوش  اعهة کلاس سه در زمین  ایسشیعای سشرزمین اسشاااده شه. پوش 

حاک  از ان  4 ای سیعای سرزمین در منطاه تااشه و تیلی  سناه .شه ه بنهی طباه 3ساز در کلاس سات  و  کلاس دو و

درره رشه داشاه و اررای اشن رشه مبنای کا    44ساله  52میشاح  طباه سشات  و ساز شبری در بازه زما   که اسش  

 یا با تومه  1درره ذردشهه اس . اشن  ااشج در منطاه  31و  51به ترتیب به میاان  ای زضای سبا و باز میاان میاح  طباه

ا  به کا   شک دررهی از میاح  طباه پوش  زضا ای سبا از ک  سیعای سرزمین منطاه به  عراه کا   تیهاد اشن لکه

 موزاشیک شبکه و پیوساگ با اشن رو ه تخرشب وکا   وسشی   بنابراشن باششه. ای زضشای سشبا م حاف ششهن لکه مبین

در میرض تبهشه قرار  اشن مناطق زشیشش مییط کیای  اکولوژشک و بببود ارائه تهمای شششبری  سششبا و باز زضششای  ایلکه

کنه در رشای و مهشرش  شبری بیان م در بر امه را ینسشرزم یعایسش یارشول اکولوژ اش  که برداری از مهللاا الگو .دار ه

 باشه.ارلاح  و احیاء ساتاار اکولوژشک سرزمین بییار یروری م ای  اقهامای توسیه
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 مقدمه
 عنوان متمركزترين به شهر اكولوژيك هايويژگي به توجه

 اكولوژي در اصلي آن، زيستگاه و انسان حضور پهنه

 شد،نمي واقع توجه مورد شد ومي انگاشته ناديده كلاسيك

 فضايي الگوي به ايويژه توجه اكولوژي مدرن كه حالي در

اكولوژيك  فرايندهاي با آن متقابل ارتباط شهرنشيني و

(Pickett et al., 2001; Wu et al., 2002) داشته معطوف 

 كلاسيك(، )اكولوژي سنتي اكولوژي ديدگاه براساس .است

 و شودمي تمام شهر كه شودمي جايي شروع در طبيعت

 ساختارهاي طبيعي وجود به اكولوژيك هاياصالت سيستم

 مطالعه به چنداني كلاسيك تمايل اكولوژي رو اين از است،

 در اما ندارد، است، انسان دست كه ساخته شهري هايپهنه

وجود  به اكولوژيك هايسيستم اصالت ديدگاه مدرن،

 و اقليم، خاك باران، بارش قبيل از اكولوژيك فرايندهاي

 دارند حضور نيز شهر دل در كه است گياهان رشد

.(Tjallingii, 2000)  يك به عنوان تواندمي شهري پهنه 

 نظر در علم اكولوژي مطالعه موضوع و اكولوژيك سيستم

 زماني تغييرات تحليلPickett et al., 2001). )شود  گرفته

 خاصي ز اهميتئحا شهري سبز فضاهاي مكاني توزيع و

 گذشته فضاهاي در كه هاييمكان شناسايي در زيرا است

استعداد  داراي كه هاييمكان منزله به اندبوده باز و سبز

 و كندمي كمك هستند، سبز فضاهاي توسعه براي طبيعي

 استعدادهاي و گياه تخريب بر شهرنشيني درك آثار امكان

عبارت است  1سيماي سرزمين .آوردفراهم مي را اكوسيستم

هاي از موزاييكي با كيلومترها وسعت كه در آن اكوسيستم

 Dramestad)هاي زمين تكرار شده باشند محلي و كاربري

et al., 1996)  در واقع سيماي سرزمين عبارت است از

سرشت و ويژگي كلي يك منطقه سيماي سرزمين به عنوان 

يك محدوده سرزميني همگن تشكيل شده است از يك 

ها كه داراي روابط متقابل هستند كه خوشه از اكوسيستم

اي از در نهايت قطعهشوند. به فرم مشابهي تكرار مي

                                                           
1  Landscape 

6 Deriving Force 

نيروي پيشران، هر نوع فاكتورهاي طبيعي )بيوفيزيكي( يا انساني  3

اجتماعي( كه به طور مستقيم يا غير مستقيم منجر به  -)اقتصادي

 كنيمسرزمين كه به طور فراگيري در اطراف خود حس مي

كه نگاهي نزديك به يك و به چشم ما آشناست، بدون آن

عنوان شهرها به .(Farina, 1998جزء خاص داشته باشيم )

سيماي سرزمين موزاييك از سه عنصر مختلف تشكيل 

 .اندشده
ها، مانند جادهساخت انسان هاي مصنوعي وكاربري (1

كارخانجات، صنايع، مناطق مسكوني، بازار و ساير 

مصنوعي مانند طبيعي و نيمهعناصر نيمه (6 هاساختمان

سيماي  (3 هاي كشاورزيها، فضاي سبز و زمينپارك

هاي طبيعي. گاههاي طبيعي مانند رودخانه، ذخيرهسرزمين

هاي موزاييك سيماي سرزمين شهري از ساير موزاييك

سيماي سرزمين از لحاظ ساختار و عملكرد متفاوت است. 

كاركرد اصلي موزاييك شهري فراهم ساختن مكاني براي 

تغيير ,.Yu.X et al).  (2006  زندگي و خدمات انساني است

هاي كاربري اراضي فرايندي پيچيده و پوياست كه سيستم

ي سازد. تأثير مستقيمطبيعي و انساني را به هم مرتبط مي

مستقيم با بر خاك، آب و جو دارد و بنابراين به طور 

زيستي كه در سطح جهاني داراي بسياري از مباحث محيط

امروزه   et al.(Koomen., (2007 دارد اهميت است ارتباط

وارد  زيست فشارمتعددي بر محيط 2نيروهاي پيشران

 واقع يك نيازيك عامل يا نيروي پيش برنده در  .3كنندمي

توان نياز به پناه و آب و است. به عنوان يك مثال ساده مي

غذا را براي انسان يك نيروي محركه اوليه دانست در حالي 

كه نياز به حمل ونقل، سرگرمي و فرهنگ نيروهاي محركه 

روند. براي يك بخش صنعتي سود آور ثانويه به شمار مي

عنوان نياز و نيروي هاي پايين به بودن و توليد با هزينه

باشد. تغيير در كاربري و پوشش اراضي محركه مطرح مي

فشارهايي است كه در اثر عوامل پيش راني چون  يكي از

(. Kristensen, 2004) شودجمعيت و افزايش آن ايجاد مي

تخريب سيماي سرزمين، تغيير پوشش گياهي و تغيير 

مداوم كاربري و پوشش اراضي مواردي هستند كه به طور 

ر اجتماعي تأثيرگذار ب -تغيير در اكوسيستم يا فرآيندهاي اقتصادي

 (Scherval & Kurmar, 2010شوند )اكوسيستم مي
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 Environmentalكنند زيست كشور فشار وارد ميبر محيط

Protection Agency,  2005) .)  موضـوع فضـاي سـبز

مهــم و اسـتراتژيك  در شــهر، يــك موضــوع (باغــات)

توان آن اسـت و اهميت اين كاربري به حدي است كه مي

هر شيافتگي و اقتصـاد پايه  هاي توسـعهرا يكـي از شـاخص

متعددي  دلايلهاي اخيـر، بنـا بـه بـه شـمار آورد. در سال

ها اقتصادي است، بسياري از باغات شهر ترين آنكه مهم

 ها مخصوصـاً تغيير كاربري داده و به ساير كاربري

، رونـد اندهشد تر مانند مسكوني تبديلهاي انتفاعيكاربري

ـهر شـايع تغييــر كـاربري بـاغي در داخـل محـدوده ش

اسـت و تخريب و تغيير كاربري باغات موجب گسترش 

رويـه شهر شده است. اهميت بلندمدت كاربري كالبدي بي

مـدت و وضــع قــوانين بر منـافع كوتاه (باغ)فضاي سبز 

 طسـختگيرانه و عـدم رعايت قوانين مرتب با باغات توس

مديريت شهري، زمينه تحقيق چگونگي حفظ و نگهداري 

امروزه  .را در شهر ايجاد نموده است (باغــات)اي ســبز فض

صورت مكرر و پراكنده در  در تمامي شهرها روزانه و به

سطح شهر شاهد تخريـب و تغييـر كـاربري فضــاي سـبز 

طرف در يك مقطع  يك هستيم. مالكان باغات از (باغات)

زيـاد مبـادرت بـه احـداث  مشكلاتزماني با سپري كردن 

كنند و در مقطعي ديگر با دست خود به طرق بـاغ مي

 (.Golchobi, 2017رند )مختلف سعي در تخريب آن دا

بنابراين نظر به آثار منفي و پيامدهاي نامطلوبي كه در اثر 

كشي و استفاده ناپايدار از سرزمين به وجود آمده است، بهره

تغييرات سيماي سرزمين و بررسي و تجزيه و تحليل 

تواند در ارزيابي كمي اثرات روندسازي آن در طي زمان مي

ثر باشد. از مطالعه ؤتوسعه به عنوان ابزاري مفيد م

توان در سيماي سرزمين به طور مستقيم مي 1هايسنجه

پذيري اكوسيستم و نيز تغييراتي كه در آن ايجاد آسيب

گيري كرد. تيجهاي نشده است به صورت اعداد كمي شده

هاي سيماي سرزمين، اين اعداد كمي كه تغييرات سنجه

پذيري سيماي سرزمين را بيان وضعيت ترميم و يا آسيب

هاي مختلفي قابل تفسير هستند. به دارند به صورتمي

                                                           
1 Metric 

6 Patch 

انند توپذيري ميعنوان مثال اين تغييرات در شكل آسيب

كاهش اندازه لكه و افزايش انزوا  2به صورت حذف كامل لكه

هاي باقيمانده در اثر تغيير سيماي سرزمين در بين لكه

ها در واقع اين سنجه (Farina, 1998).نمود پيدا كنند 

هاي مكاني الگوها و محاسبات عددي هستند كه ويژگي

ها، عوارض موجود در سطح زمين را در سه سطح لكه

ه كنند كرزمين تعيين ميها و سيماي سها يا طبقهكلاس

ها به صورت كمي شده و عددي نمايش داده اين سنجه

مطالعات گوناگوني در سطح ايران و جهان در  شوند.مي

خصوص تحليل تغييرات كاربري و پوشش سرزمين صورت 

گرفته است كه نتايج اين تحقيقات به طور عمده مؤيد 

و  هاي انسان در محيطاثرات تخريبي ناشي از فعاليت

هاي باشد. در اين مطالعات از سنجهسيماي سرزمين مي

گيري گوناگوني براي تحليل تخريب سيماي سرزمين بهره

 4و ميانگين 3هاي تعداد لكهشده است. استفاده از سنجه

اندازه لكه به همراه تحليل تغييرات نشان داده است كه 

 رهاي انساني و اثرات ناشي از آن در آيووا دچگونه فعاليت

ايالات متحده پوشش گياهي جنگل را تخريب كرده و در 

هاي مديريتي هاي حفاظتي اتخاذي و برنامهادامه سياست

هايي از جنگل را به طور مجدد احيا توانسته است بخش

هاي تحليل تغييرات به كند. اين در حالي است كه روش

توصيف تغييرات در سطح طبقه پرداخته و موقعيت اين 

هاي سيماي كنند اما كاربرد سنجهمي مشخص تغييرات را

سرزمين درك مناسبي نسبت به اثرات ناشي از اين 

. با (Narumalani et al., 2004)كنند تغييرات ايجاد مي

هاي سيماي سرزمين و سنجش از دور استفاده از سنجه

ساختارها و تغييرات در كاربري و پوشش اراضي شهري در 

مورد بررسي قرار گرفته است و  سانتابارباراي كاليفرنيا

هاي سيماي سرزمين در مقياس مشخص گرديده كه سنجه

هاي شهري نيز از كارايي بالاي برخور دارند و محيط

ها افزايش كاربري نواحي ساخته توان با استفاده از آنمي

شده شهري و نواحي متراكم شهري را مشخص كرد 

(Herold et al., 2002)هايي نظير نجه. با استفاده از س

3 Number of Patches 

4 Mean Patch Size 
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ها الگوي سيماي سرزمين در تعداد لكه و ديگر سنجه

سواحل جنوب شرقي چين مورد بررسي قرار گرفته است و 

سال فرايندهايي كه منجر به  11مشخص شد كه در طي 

د انسيماي سرزمين شده اند، افزايش يافته 1تكه شدنتكه

(Huang et al., 2010)ها . در واقع سنجه تعداد لكه

تكه شدن سرزمين كه شاخصي است ساده از تجزيه و تكه

تكه توان از طريق كاربست آن فرايندهاي تجزيه و تكهمي

. تحليل (Fichera et al., 2012)شدن را آشكارسازي كرد 

 ترين كاركردهايتغييرات سيماي سرزمين يكي از اصلي

رود. در نواحي هاي سيماي سرزمين به شمار ميسنجه

ها مشخص يا ضمن استفاده از اين سنجهحساس هيمال

شده كه تخريب سيماي سرزمين در اين منطقه شكننده و 

هاي ها از پيامدهاي توسعه فعاليتتكه شدن اكوسيستمتكه

انساني بوده است. كاهش تراكم جنگل از ديگر پيامدهاي 

 هاي انساني در اين محدوده بوده استفعاليت

(Ramachandra et al., 2012) .هايي تجزيه و تحليل سنجه

 بيانگر جايگزيني گسترده نظير ميانگين اندازه لكه

ها به اراضي كشاورزي در هاي جنگلي و تبديل آنزمينه

(. TalebiAmiri et al., 2005) حوزه آبخيز نكا بوده است

هاي توسعه با استفاده از ارزيابي پيامدهاي فعاليت

شفارود حاكي از هاي سيماي سرزمين در حوزه سنجه

ها در ارزيابي سريع اثرات توسعه و قابليت اين سنجه

تخريب ناشي از آن در مقياس سيماي سرزمين است. با 

 هاي سيماي سرزمينالگوسازي تخريب با استفاده از سنجه

توان از وضعيت و شدت ميزان تخريب در سيماي مي

سرزمين در كمترين زمان ممكن و با كمك حداقل داده 

 Khazaei et) مي و هزينه به وضعيت تخريب پي بردرقو

al., 2009). 

هاي سيماي سرزمين در بررسي الگوي استفاده از سنجه

كاربري اراضي در استان كهگيلويه و بويراحمد حاكي از آن 

بوده كه درصد و تراكم مناطق مسكوني در منطقه بيشتر 

 شده و پيوستگي سيماي سرزمين نيز كاهش يافته است

.(Feghhi et al., 2007) هاي نتايج حاصل از بررسي سنجه

سيماي سرزمين در تهران نشان داده است كه عناصر 

                                                           
1  Fragmentation 

اند يا در حال ساختاري اكولوژيك اين شهر از بين رفته

نتايج حاصل از .  (Privar et al., 2009)هستندنابودي 

بررسي پيشينه تحقيق و مرور منابع نشانگر آن است كه در 

سازي ساختار سيماي سرزمين در كشور كميزمينه 

ه اين ويژمطالعات درحد قابل قبولي صورت نگرفته است. به

شهرها  سرزمين درهاي سيماي گيري از سنجهكه بهره

مد نظر قرار گرفته است. از طرف ديگر توسعه شتابزده  اخيراً

سازهاي سريع منجر به تحولات شديدي در و  و ساخت

سيماي سرزمين رخ داده است. هدف اين ساختار و تركيب 

 مطالعه بررسي اين تغييرات در يك بازه زماني طولاني مدت

( و ارزيابي كمي تغييرات مذكور از طريق 6212تا  6222)

 ،(NPتعداد لكه ) هاي سيماي سرزمينكاربست سنجه

لبه  تراكم ،(MNND) يگيفاصله همسا نيكترينزد نيانگيم

ED)،) اندازه لك نيانگيم( هMPS) ،طبقه  مساحت(CA) 

توان به پايش باشد. از اهداف ديگر اين تحقيق ميمي

تغييرات پوشش اراضي و پوشش گياهي و بررسي پويايي 

روند اين تغييرات و با توجه به اين نتايج تحليلي، درك 

ريزي در جهت بهبود ها و برنامهگيريدرستي در تصميم

 نمود.ايجاد  هاكيفيت زيستي سكونتگاه

 

 هامواد و روش
 های اطلاعاتیسازی و تهیه لایهآماده

هاي اطلاعاتي پوشش در اين تحقيق به منظور تهيه لايه

 از استفاده با زمين پوشش جهت تحليل تغييرات، اطلاعات

  وLandsat 8 OLI_TIRS به  مربوط ايماهواره تصاوير

Landsat   ETM7+  بدست آمد كه از طريق سايتUSGS 

 سيستم و G1 سطح تا هندسي ، تصحيحGeoTiffفرمت  با

 .تهيه شدند UTM WGS 1984 Zone 39N مختصاتي

(Landsat Project Office, 2002, US Geological, 2015 

Survey .) تصاوير بودن موجود زماني، مقاطع انتخاب علت 

 هدف تحقيق بوده است. و

تجزيه هاي اطلاعات جغرافيايي توانايي ذخيره، سيستم

ا هبسياري از اكولوژيست. ها را دارندتحليل و مدلسازي داده
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هاي سيماي سرزمين را براي مديريت و نمايش بهتر داده

ها براي انجام آناليز بر روي داده. كنندذخيره مي GISدر 

ها را به فرمت رستري تبديل كرد، بدين منظور بايستي آن

آيد كه در آن اي درميصورت شبكهسيماي سرزمين به

ر اين د. گيرندهاي مشابه، شناسه يكسان ميشبكه پديده

توان پارامترهاي حالت با انجام آناليزهاي مربوطه مي

. به Farina, 2000)مختلف سيماي سرزمين را تعيين كرد )

منظور مشخص كردن وضعيت فعلي پوشش اراضي و 

هاي اطلاعات كرج از سيستم 1و  4ها در مناطق زيرساخت

اتي هاي اطلاعجغرافيايي در تهيه اطلاعات لازم و تركيب لايه

 .كار گرفته شدمورد نياز در آناليزهاي سيماي سرزمين به

هاي سنجش از دور، اين پس از استخراج اطلاعات از داده

ها با يكديگر تركيب و برخي از آناليزهاي سيماي لايه

 سرزمين روي كاربري اراضي و پوشش زمين توسط 

GIS صورت گرفته و جهت آناليز در پايگاه داده ذخيره

 .(1شكل ) شدند

 های پوشش اراضیبندی تصویرها و تهیه لایهطبقه

 ERDAS IMAGINEافزار بندي تصويرها در نرمطبقه

يكي از نكات مهم و كليدي و  انجام شده است.8.1 نسخه 

ه اي، دستيابي بتهيه نقشه پوشش زمين از تصاوير ماهواره

 هاي موجود درتعريفي واضح و روشن از كاربري و پوشش

رهيافتي اكولوژيك به سيستم شهري باشد. منطقه مي

آن  بنديمستلزم به كارگيري مفهوم پوشش زمين و طبقه

رو سه نوع پوشش زمين در شهر قابل تمايز از اين. است

 :(Ridd, 1995; Gluch & Ridd, 2010)خواهند بود 

  بدون پوشش گياه، فضاي باز (6پوشش گياهي،  (1

هايي تمام عرصهسطوح ساخت و ساز به  .ساخت و ساز (3

 هاي سخت و نفوذناپذير شود كه سازهاطلاق مي

پوشش گياهي يا . انددر آن استقرار يافته 1ساختانسان

شود كه پوشش سبز فضاي سبز، همۀ نقاطي را شامل مي

. آن رسته استدر ( اي و علفياي، بوتهدرختي، درختچه)

ش اند و پوشهايي هستند كه ساخته نشدهفضاهاي باز پهنه

از مزاياي اين نوع   .متراكمي در آن وجود ندارد گياهي

بندي پوشش زمين، معنادار بودنش از لحاظ طبقه

راج دور در استخ اكولوژيك و قابليت كاربرد فنون سنجش از

عه بنابراين با توجه به هدف و مقياس مطال .آن است

هاي شناخت از منطقه و شناخت از قابليت ها و داده

 طبقه پوشش زمين براي  3اي مورد استفاده ماهواره

بندي طبق تعاريف زير در نظر گرفته شد. استفاده از طبقه

هاي كاربري و پوشش زمين حاصل از طبقه بندي نقشه

اي به يك روش معمول براي محاسبه تصاوير ماهواره

 سرزمين تبديل شده است. هاي سيمايسنجه

 

 
 سازی ساختار سیمای سرزمین )منبع: مطالعات نویسندگان(مراحل تهیه نقشه پوشش زمین و کمی -1شکل 

                                                           
1  Anthropogeni 
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 های مورد استفاده در پژوهشنجهس

مقياس مطالعه، ها بر اساس اهداف و نحوه انتخاب سنجه 

خروجي آن و بررسي منابع داخلي و خارجي بوده است. به 

ها، وجود همبستگي بين برخي از دليل تعداد زياد سنجه

ها و به منظور پرهيز از توليد اطلاعات زائد، براساس مرور آن

 ،پريور و همكاران ؛(Botequilha et al., 2002 منابع علمي

ا ها ببه تناسب سنجه و دانش كارشناسي، با توجه (1322

ها، مفهوم هدف مطالعه حاضر انتخاب شد. ويژگي سنجه

 ها در اين تحقيق ذكر ارائه كننده و سطح محاسبه آن

هاي سيماي سرزمين با اند. محاسبات مربوط به سنجهشده

FRAGSTATS  (McGarigal, 1995 )افزاراستفاده از نرم

سنجه سيماي  2صورت گرفته است. در اين تحقيق تعداد 

 سرزمين مورد محاسبه و بررسي قرار گرفته است. در 

توضيحات مربـوط به هر سنجه به همـراه نـوع  1جدول 

چنين دامنه تغييرات عددي آن ارائه شده است. آن و هم

ها به تفكيك سال و در بازه نتايج حاصل از محاسبات سنجه

 در 4اله و انواع طبقات پوشش اراضي منطقه س 12زماني 

 .ارائه شده است 3در جدول  1و منطقه  6جدول 

 
 )منبع: مطالعات نویسندگان( های مورد استفاده در تحلیل سرزمینسنجه -1 جدول

 

 

 محدوده مورد مطالعه

از سطح  ارتفاعو  كيلومتر مربع 126 شهر كرج با مساحت

حدود يك ميليون و ششصد و  جمعيت، با متر 1316 دريا 

 تهران واقع شدهكه در غرب  1312پانزده هزار نفر در سال 

در  1 منطقهو جنوب غربي  كرج در شهر 4منطقه  .است

 .(6)شكل باشدميقسمت مركزي و جنوبي  شهر كرج 

هكتار و جمعيت آن در  12220162مساحت منطقه چهار 

نفر مي باشد كه نسبت  164،162برابر است با  1312سال 

                                                           
1 Mean Nearest Neighborhood Distance 

6 Edge Density 

3 Class Area 

نفر بوده داراي رشد  1620114كه برابر با  12به سال 

ساله بوده  2جمعيت بسيار چشمگير در محدوده زماني 

متر مربع  2222222وسعتي نزديك به  منطقه نه بااست. 

نفر بوده و اين آمار  6430124با جمعيت  1312و در سال 

نفر را در خود  132222 جمعيتي بالغ بر 1312 در سال

(. اين Center for Statistics of Iran) استجاي داده 

افزايش جمعيت منجر به فشار بر محيط زيست و نياز به 

 مصرف منابع بيشتر در محدوده مورد مطالعه گرديده است.

 

 تغییرات عددی سنجه واحد توضیح سنجه سیمای سرزمین

 <NP 1 ندارد ها در هر كاربريمجموع تعداد لكه (NP)تعداد لكه 

ميانگين نزديكترين فاصله 

 (MNND) 1همسايگي

 همان از لكه تريننزديك از متر حسب بر فاصله متوسط

 هالكه لبه به لبه فاصله ترينه كوتا برحسب كه نوع

 شودمي محاسبه

 < MNND 2 متر

 (ED) 2لبه تراكم
 لبه سيماي تراكم مساحت كل به نسبت لبه مقدار

 است سرزمين
 < ED 2 متر در هكتار

 (MPS)ميانگين اندازه لكه 
 هكتار در هالكه تعداد به طبقه هر مساحت يمتقس

 شودمي محاسبه
 <MPS 2 هكتار

 <CA 2 هكتار كندهاي از يك نوع را محاسبه ميمجموع مساحت لكه (CA) 3مساحت طبقه

https://www.google.com/search?q=%DA%A9%D8%B1%D8%AC+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC43TS7Tks9OttLPyU9OLMnMz4MzrFJzUsvALAAVSHIxLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiD4cDpk-vXAhVQyKQKHfZtBU0Q6BMIlgEoADAS
https://www.google.com/search?q=%DA%A9%D8%B1%D8%AC+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC43TS7Tks9OttLPyU9OLMnMz4MzrFJzUsvALAAVSHIxLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiD4cDpk-vXAhVQyKQKHfZtBU0Q6BMIlgEoADAS
https://www.google.com/search?q=%DA%A9%D8%B1%D8%AC+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC43TS7T0spOttLPyU9OLMnMz9MvLgHSxSWZyYk58UWp6UAhq4L8gtIcsCwAXt6RdjkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiD4cDpk-vXAhVQyKQKHfZtBU0Q6BMImQEoADAT
https://www.google.com/search?q=%DA%A9%D8%B1%D8%AC+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC43TS7T0spOttLPyU9OLMnMz9MvLgHSxSWZyYk58UWp6UAhq4L8gtIcsCwAXt6RdjkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiD4cDpk-vXAhVQyKQKHfZtBU0Q6BMImQEoADAT


   52-01،  7011 بهار ،17شماره  محیط زیست و توسعه فرابخشی                                                      فصلنامه علمی 
 

35 
 

 
 در شهر کرج. )منبع: مطالعات نویسندگان( 9و  4موقعیت جغرافیایی مناطق  -2شکل 

 

 نتایج

ها نآهاي سيماي سرزمين و تطابق تحليل و بررسي سنجه

بندي شده به دقت نتايج كمك شاياني طبقههاي با نقشه

( 6)جدول  4ها در منطقه ها اين سنجهبررسي .نمايدمي

مساحت قابل توجهي  6222دهد در سال نشان مي

( در سيماي 1)طبقه  ( هكتار پوشش گياهي226026)

( 6)طبقه  را در بر گرفته و فضاي باز 4سرزمين منطقه 

( 3خت و ساز )طبقه ( هكتار و طبقه سا621064) بيشترين

( هكتار ميزان آن را در بر گرفته بوده 332043) كمترين

كمترين مساحت طبقه  6212كه در سال حالياست. در

سيماي سرزمين منطقه را فضاهاي باز و بيشترين را 

فضاهاي ساخت و ساز داشته و طبقه فضاي سبز به شدت 

(.3)شكل  از نظر اين سنجه كاهش يافته است
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 )منبع: مطالعات نویسندگان(  4مساحت طبقات پوششی سیمای سرزمین منطقه  -3شکل 

45.36

77.4

120.98

050100150

1

2

3

CA2015

1

2

3
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)فضاهاي  1دهد در طبقه نشان مي 6طور كه جدول همان

سـبز( كاهش مســاحت طبقه به كل ســيماي ســرزمين از 

كاهش تعداد هكتار كاهش يافته و نيز  611به  226حدود 

ها در حدود هـا بـه همراه كـاهش ميانگين اندازه لكهلكـه

ميلادي به همراه افزايش  6222نصف ميانگين آن در سال 

ـــله لكه 61حـدود  ها بوده و نيز متري ميانگين اندازه فاص

هاي هاي لكهمتر بر هكتار از حاشـيه لبه 36كاهش حدود 

ه زماني ها در بازفضــاهاي ســبز اســت. تحليل اين متريك

مذكور در اين طبقه از ســاختار ســرزمين نمايانگر تخريب 

فضاهاي سبز هم به لحاظ تركيب و هم به لحاظ توزيع در 

 6طور در طبقه باشــد. همينمي 4ســطح محدوده منطقه 

هكتاري فضـاهاي باز به همراه  422)فضـاهاي باز( كاهش 

ا هها و كوچك شدن آنافزايش بسـيار زياد تعداد اين لكه

ـــله آن 2حـدود   21ها و كاهش حدود متر و افزايش فاص

ري پذيها همگي مؤيد اثرمتر بر هكتار از تراكم حاشيه لكه

فضاها با توجه به افزايش  فضـاهاي باز از ساخته شدن اين

)فضاهاي ساخت و ساز( در حدود  3شديد مساحت طبقه 

ــده به همراه  622 ــرزمين در بازه زماني ياد ش هكتار از س

ها افزايش ها در اثر بهم پيوســـتگي آنشــديد لكهكاهش 

ـــله آن در كنار  64حـدود  متري اندازه لكه و كاهش فاص

ـــيه لكه 61افزايش  هاي اين طبقه بوده متري تراكم حاش

 است.
 

 میلادی )منبع: مطالعات نویسندگان( 2111 -2112های طبقه پوشش اراضی محاسبه شده منطقه چهار  سنجه -2جدول 

 

 میلادی )منبع: مطالعات نویسندگان( 2111 -2112های طبقه پوشش اراضی محاسبه شده منطقه نه  سنجه -3جدول 

 

گردد در مشاهده مي 3هاي حاصـل در جدول مطابق داده

ــاحت طبقه به كل  1طبقه  ــبز( كاهش مس ــاهاي س ) فض

هكتار كاهش يافته   46به   22سيماي سرزمين از حدود 

ـــله  64به همراه افزايش حدود  متري ميانگين اندازه فاص

متر بر هكتار از حاشـــيه  4ها بوده و نيز كاهش حدود لكه

ا ههاي فضـاهاي سبز است. تحليل اين متريكهاي لكهلبه

ـــرزمين  ـــاختار س در بازه زماني مذكور در اين طبقه از س

نمايانگر تخريب فضــاهاي ســبز هم به لحاظ تركيب و هم 

ـــطح محدوده منطقه  ـــد. مي 1بـه لحاظ توزيع در س باش

هكتاري  663)فضاهاي باز( كاهش  6طور در طبقه همين

ا و هفضاهاي باز به همراه افزايش بسيار زياد تعداد اين لكه

ها متر و افزايش فاصله آن 2/1ها حدود كوچك شـدن آن

ـــيه لكه 13و كاهش حدود  ها متر بر هكتار از تراكم حاش

پذيري فضــاهاي باز از ســاخته شــدن اين يد اثرؤهمگي م

اهاي )فض 3فضاها با توجه به افزايش شديد مساحت طبقه 

هكتار از ســرزمين در بازه  621ســاخت و ســاز( در حدود 

ــديد لكه ــده به همراه كاهش ش ها در اثر بهم زماني ياد ش

ــتگي آن ــله آن در كنار افزايش پيوس  61ها و كاهش فاص

 CLASS CA NUMP MPS MNND ED 

  6222 6212 6222 6212 6222 6212 6222 6212 6222 6212 

4 

All 2 2 224 224 16/6 42/6 2/42 1/23 24/121 14/132 

1 26/226 2/611 161 122 23/3 66/1 21/26 6/64 22/66 32/42 

6 64/621 22/642 132 422 42/2 23/2 66/44 12/42 3/162 4/66 

3 43/332 63/1112 623 43 62/1 12/62 22/43 4/36 6/12 12/162 

 
CLASS 

CA NUMP MPS MNND ED 

 6222 6212 6222 6212 6222 6212 6222 6212 6222 6212 

1 

All 2 2 661 124 21/6 3/4 1/22 1/66 63/121 41/16 

1 22/22 13/46 43 66 12/1 12/1 61/114 32/132 21/36 22/62 

6 12/622 41/36 132 166 16/1 62/2 32/42 34/21 26/132 62/46 

3 41/332 23/222 22 2 32/2 31/116 22/32 32 46/146 42/21 
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 هاي اين طبقه بوده است.متري تراكم حاشيه لكه

با كاهش بســـيار زياد ميانگين اندازه لكه و ميانگين اندازه 

هاي فضــاي ســبز ها به همراه كاهش تعداد لكهلكه فاصــله

دهد كه بســياري از اين نشــان مي 4در مطابقت با شــكل 

ـــده تر و نيز اين طبقه خرد دانهها حذف، كوچكلكه تر ش

ــاي باز،  ــت. در اين بين در اين بازه زماني در طبقه فض اس

ها به همراه كاهش ميانگين افزايش بســـيار زياد تعداد لكه

گردد. در ها و نيز خرد دانه شـــدن مشـــاهده ميآناندازه 

توان روند رشـد شهري و واقع عامل اصـلي اين روند را مي

پيشرفت قابل ملاحظه در طبقه ساخت و ساز دانست و در 

ها در طبقه سـاخت و ســاز اين ها و نقشـهبررسـي سـنجه

ـــايگي و  ـــله همس منطقـه هويدا نمود. كاهش ميزان فاص

افزايش قابل ملاحظه ميانگين اندازه افزايش تراكم حاشيه، 

ـــديـد تعـداد لكـه ها به همراه افزايش ميزان و كـاهش ش

مساحت طبقه ساخت و ساز نشان دهنده به هم پيوستگي 

تر شدن هاي ســاخت و ســاز و بزر و فشـرده شـدن لكه

ها در سـيماي سرزمين و جايگزين ميانگين اندازه اين لكه

 .گرديده استشدن آن در طبقات ديگر اين منطقه 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 میلادی )منبع: مطالعات نویسندگان( 2111در سال   4  و 9تصاویر طبقه بندی شده مناطق  -4 شکل

 
 

 

نيز بــا همين رويكرد تحليــل گرديــد. بــا وجود  1منطقـه 

ـــهر قرار كـه اين منطقـه اين در بافت قديمي و مركزي ش

داشــته و از گذشــته نيز تراكم شــهري بالاتري نســبت به 

ـــت ولي  ـــته اس ـــهر كرج را داش ـــيـاري از مناطق ش بس

دهد هاي سـاختار سـيماي سرزمين نيز نشان ميبررسـي

مديريت شهري در حفظ ساختار اكولوژيك شهري در اين 

ــبز  منطقه اقدام ننموده اســت. مســاحت طبقه فضــاي س

كمترين ميزان را در بين طبقات  6222( در سال 1)طبقه 

مورد بررســـي برخوردار بوده و علي رغم اهميت اين بافت 

در سـاختار سيماي سرزمين منطقه، رو به كاهش گذارده 

 (.2است )شكل 
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 (سندگانی) منبع: مطالعات نو 9منطقه نیسرزم یمایس یمساحت طبقات پوشش -2 شکل

 

اند كه افزايش ميانگين فاصله ها حذف شدهبسياري از لكه

ها و نيز كاهش تراكم حاشيه اين ها و كاهش تعداد آنلكه

طبقه پوشش دليلي بر اين مدعاست. در اين منطقه بر 

ماي سرزمين در طبقه فضاي چه كه روند كلي سيخلاف آن

نمايد افزايش هر چند اندك ميانگين اندازه سبز متصور مي

و تحليل ديگر  2ها بوده است كه با بررسي شكل لكه

 ها به اين نتيجه نائل آمديم كه حذف بسياري از سنجه

در عين كوچك شدن برخي از  هاي ريز و باقي ماندنلكه

دلايل افزايش ميانگين هاي بزرگتر موجب گرديده تا لكه

( 6ها مشخص گردد. در طبقه فضاي باز )طبقه اندازه لكه

در اين منطقه تغييرات شديدتري رخ داده و با كاهش بسيار 

زياد مساحت طبقه، افزايش ميانگين اندازه لكه و ميانگين 

 ها همراه بوده است. نزديكترين فاصله لكه

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 میلادی )منبع: مطالعات نویسندگان( 2116در سال  4 و 9بندی شده مناطق تصاویر طبقه -6 شکل
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تحليل طبقه ساخت و ساز نيز نتايج قابل توجهي دارد 

ها و افزايش بسيار زياد ميانگين كاهش شديد تعداد لكه

تراكم حاشيه  كاهش ميانگين و كاهشاندازه لكه به همراه 

هاي اين طبقه همگي حاكي از آنست كه پيوستگي و لكه

هاي طبقه ساخت و ساز شهري در بافت تراكم شديد لكه

اين با توجه به بررسي باشند. بنابرمركزي شهر كرج مي

( 3طبقه انسان ساخت )طبقه نقشه و نتايج فوق آثار رشد 

ها با گرايش تبديل فضاهاي باز و سبز و تغيير كاربري

شهري به منابع انسان ساخت گرايش بسيار بيشتري داشته 

و در واقع حفاظت از فضاهاي سبز و تبديل فضاهاي باز به 

فضاهاي اكولوژيكي و سبز در اولويت نبوده و به تخريب 

 شده است.   ها جهت ساخت و ساز سوق دادهآن

( و 4 و 1) تحليل موارد فوق دو منطقه شهري كرجبنابر 

و در پي آن تغيير سيماي  تحليل ساختار و عملكرد

كه ماهيت ساختاري متفاوت با توجه به اين ها وسرزمين آن

دو منطقه منتخب در بين مناطق شهر كرج مورد نظر بوده 

رفت كه هر كدام با استراتژي متفاوتي در و انتظار مي

به  زيستيمحيطراستاي بهبود عملكرد اكولوژيك و 

تغييرات مثبتي در راستاي تركيب و توزيع ساختار فضايي 

متناسب با شرايط هر منطقه و با انسجام ميان انسان و 

طبيعت و ايجاد انسجام اكولوژيك بيشتر باعث به حداقل 

فضاهاي سبز چنين بشود. همرساندن فرو افت سرزمين 

از نظر نحوه تركيب و توزيع فضايي داراي شرايط  مناطق

هاي مطلوبي نيستند و طي دوره زماني مورد مطالعۀ لكه

فضاي سبز از لحاظ وسعت، پيوستگي و ماهيت تركيب و 

 ،توزيع فضايي دچار روند تخريب شديدي بوده است

اخت ثير سأت فضاهاي باز نيز همانند فضاهاي سبز نيز تحت

ها به سمت و سازها كاهش شديدي داشته و روند تبديل آن

فضاهاي ساخت و ساز شدت بيشتري داشته است. در اين 

شهر كرج كه  1و  4پژوهش سيماي سرزمين مناطق 

ماهيت تركيب و توزيع عناصر ساختاري پوشش اراضي 

سازي ساختار پوشش متفاوتي داشتند، از طريق كمي

سنجه سيماي  2بندي شده به كمك بقهاراضي تصاوير ط

كه به دليل  6212و  6222سرزمين در بازه زماني دو سال 

توسعه شهري و تغييرات پوشش سرزمين، اثرات بسيار 

ها به جاي گذاشته است زيادي بر روي عملكرد اكوسيستم

(Costanza et al., 1997; Dosskey, 2001; Randolph, 

قرار گرفته است. تغييرات مورد بررسي و مقايسه (. 2004

هاي زماني بر كاركردهاي الگوي سيماي سرزمين در بازه

تكه شدن، ثيرات بسياري دارد. حذف، تكهأاكولوژيك ت

 هاي پوشش گياهي و افزايش تراكم خورده شدن لكه

هاي انسان ساخت، منجر به تغييرات اكولوژيك در اثر لكه

در . (Baker et al., 2001) تغييرات سيماي سرزمين است

طبقه فضاي سبز با  مساحت 6222كه در سال  4منطقه 

هكتار مساحت قابل توجه بيشتري از مساحت  226حدود 

ساخت بوده است اين در هكتاري طبقه انسان 332

هكتار از اراضي  1112حدود  6212حاليست كه در سال 

( كه ناشي از تبديل 3ساخت )طبقهمنطقه به طبقه انسان

( و 6هكتار از طبقه فضاي سبز )طبقه  462شدن حدود 

باشد. دور ( مي6هكتار از فضاهاي باز )طبقه 312حدود 

هاي فضاي سبز از يكديگر شدن ميانگين اندازه فاصله لكه

ها متر و كوچك شدن ميانگين اندازه اين لكه 66به ميزان 

ها و نتيجتاً بروز هكتار، نشان از تخريب آن 1062حدود 

ائلي ازقبيل گرمايش، فرسايش، آلودگي و مشكلات و مس

افزايش  .Pauleit, 2000))شود كاهش تنوع زيستي مي

ساز و كاهش  هاي ساخت ومتر از لبه لكه 62ميزان حدود 

ها و افزايش حدود متري ميانگين فاصله اين لكه 6حدود 

 بيانگر توسعه شديد منابع هاهكتاري ميانگين اندازه آن 62

 چوناين رشد افسار گسيخته تبعاتي همساخت و انسان

زميني در اثر افت ظرفيت نفوذ آب، كاهش سطح آب زير

آلودگي خاك، آب و هوا و بسياري موارد ديگر در پي دارد. 

ا  و هتجزيه و تحليل سيماي سرزمين با استفاده از سنجه

شهر  1و  4تطابق با نقشه هاي طبقه بندي شده در مناطق 

ساله مساحت  12كه در بازه زماني كرج حاكي از آنست 

طبقه ساخت و ساز رشد چشمگيري داشته و با توجه به 

بيشترين  4كه طبقات پوششي فضاي سبز و باز منطقه اين

اند تخريب و سطح از سيماي سرزمين را در منطقه داشته

شد. در باساخت مشهودتر ميتغيير كاربري به پوشش انسان

مركزي شهر واقع گرديده  كه در قسمت 1عين حال منطقه 

ساخت در آن و تراكم آن به و تراكم طبقه پوششي انسان
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نسبت بيشتر بوده است ليكن حفاظت از فضاهاي سبز و 

تغيير كاربري فضاهاي باز براي ايجاد فضاي سبز شهري كه 

تواند در در بهبود ساختار سيماي سرزمين منطقه مي

شهري نبوده و  اولويت قرار گيرد، در دستور كار مديريت

اين فضاها مورد دست اندازي و تخريب و به سمت ساخت 

با اين روند تخريب  و ساز سوق داده شده است. بنابراين

 فضاي هايلكه موزاييك شبكه وكاهش وسعت و پيوستگي

 كيفيت و بهبود اكولوژيك خدمات ارائه شهري، سبز و باز

 .در معرض تهديد قرار دارند اين مناطق زيست محيط

 

 بحث
ــده ) ــان داد در بازه زماني ياد ش تا  6222اين پژوهش نش

( روند تغييرات سـيماي سرزمين شهر كرج، فرايند 6212

ــهري در جهت حفاظت از برنامه ــعه ش ــحيح توس ريزي ص

منابع اكولوژيك و پوشش گياهي نداشته و در واقع ساختار 

ـــهري نيز در  ـــرزمين متفاوت دو منطقه ش ـــيمـاي س س

عه روند شهر بر مبناي پوشش سرزمين با ريزي توسبرنامه

اسـتراتژي مطابق با شرايط ساختاري سيماي سرزمين هر 

ـــت. در واقع عملكردهاي منطقـه هدف ـــده اس گذاري نش

اي ناموزون، هاي توسعهريزيحاصـل از تصميمات و برنامه

تركيب و توزيع فضايي عناصر كيفيت زيست شهري تقليل 

ـــت. همـان با وجود تراكم  1قـه طور كـه در منطداده اس

شـهري نيازمند توسـعه فضاهاي باز به فضاهاي سبز و نيز 

اراضــي كشــاورزي شــهري جهت توليدات اقتصــادي و 

نيز با وجود پوشش گياهي  4اكولوژيك بوده است. منطقه 

متناسـب از لحاظ تركيب، توزيع و درصـد پوشـش اراضي 

هاي مناسبي از نسـبت به ديگر مناطق شـهري، استراتژي

ــاختار محدوده در جم ــعه موزون با س له حفاظت و يا توس

ـــال  ـــده و نيز در س نتـايج تحليل  6222نظر گرفتـه نش

هاي مسـاحت، تعداد و اندازه شكل و حاشيه تراكم سـنجه

هـا به همراه تحليل آن تغييرات در مقطع زماني دوم لكـه

ــده تحت ت 12كه در بازه زماني  ــاله پديدار ش ثير روند أس

ــهري و  ــارهاي وارده فعاليتتوســعه ش ــاني و فش هاي انس

ــاز و ســطوح نفوذ ناپذير بوده و منابع افزايش ســاخت و س

ند. اثر بر كيفيت زيست شهري مورد تخريب قرار گرفتهؤم

ـــده و  ـــعيت موجود مناطق ياد ش بنابراين با توجه به وض

 توانها ميتركيب و توزيع سـاختاري سيماي سرزمين آن

ريزي صـــحيح و منطبق بر اصـــول برداري و برنامهبا بهره

اكولوژي سيماي سرزمين طبقات كاربري و پوشش اراضي 

ــب و منطقي از منابع مورد نظر را جهت بهره برداري مناس

طبيعي و پوشـش اراضـي وضـعيت ساختاري و اكولوژيك 

ـــول  ـــيد. بنابراين تلفيق نمودن اص ـــهري بهبود بخش ش

از ريزي اســـتفاده اكولوژي ســـيماي ســـرزمين در برنامه

سـرزمين )آمايش سرزمين(، منجر به كاهش اثرات منفي 

ناشـي از تغيير )سـيماي سرزمين( و هدايت اين تغييرات 

 .گرددهاي اكولوژيكي منطقه ميدر جهت همسو با ويژگي

در سـيسـتم اكولوژيك سرزمين، برخي عناصر ساختاري، 

ن آمدواجد عملكردهاي غيرقابل جايگزين و غيرقابل كوتاه

ي ناپذيرها شايد اثرات جبرانا از دست رفتن آنهستند و ب

ـــند اند: از اين جمله .بر جـاي بمـاند كه غيرقابل احيا باش

هاي بزر  هاي آب و مواد، لكهها و جريانگذرگاه رودخانه

ـــش گياهي و مثال توان هاي متعدد ديگري را نيز ميپوش

يافت. تلفيق نمودن اصــول اكولوژي ســيماي سرزمين در 

يزي اسـتفاده از سرزمين )آمايش سرزمين(، منجر ربرنامه

به كاهش اثرات منفي ناشي از تغيير )سيماي سرزمين( و 

ـــو بــا ويژگي هــاي هـدايــت اين تغييرات در جهــت همس

 .گردداكولوژيك منطقه مي

 يمايســـ ياصـــول اكولوژهايي كه برداري از مدللذا الگو

 كندريزي و مديريت شهري بيان ميدر برنامه را ينسـرزم

ـــيار بلندي در جهت بهبود ارتقاء كيفيت محيط  گـام بس

زيســت شــهري اســت. نتايج تحقيق حاضــر حاكي از اين 

هاي انســـاني در مناطق مذكور اســـت كه افزايش فعاليت

منجر به دخل و تصـرف انسـان در پوشش طبيعي منطقه 

هاي انسان ساخت كاهش مساحت شده است. افزايش لكه

ه كل سيماي سرزمين از حدود ) فضاهاي سبز(  ب1طبقه 

هكتـار كـاهش يافته به همراه افزايش حدود   46بـه   22

ـــله لكه 64 ها بوده و نيز كاهش متري ميانگين اندازه فاص

هاي فضاهاي متر بر هكتار از حاشيه لبه هاي لكه 4حدود 

)فضــاهاي باز( كاهش  6طور در طبقه ســبز اســت. همين

افزايش بســـيار زياد هكتاري فضـــاهاي باز به همراه  663
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ـــدن آنتعداد اين لكه متر و  2/1ها حدود ها و كوچك ش

ـــله آن متر بر هكتار از  13ها و كاهش حدود افزايش فاص

پذيري فضاهاي باز از يد اثرؤها همگي متراكم حاشـيه لكه

ساخته شدن اين فضاها با توجه به افزايش شديد مساحت 

هكتار از  621)فضـاهاي ساخت و ساز( در حدود  3طبقه 

ســرزمين در بازه زماني ياد شــده به همراه كاهش شــديد 

ها و كاهش فاصــله آن در لكه ها در اثر بهم پيوســتگي آن

ـــت به عبارت ديگر  61كنار افزايش  مبناي متري بوده اس

هاي فضـــاي ســـبز و باز به كاهش ميزان مســاحت طبقه

اســت. كه باعث  درصــد گرديده 31و  11ترتيب به ميزان 

ــش ــتگي بين پوش ــت پيوس ــده اس هاي طبيعي مناطق ش

ــاختار  ــهري گرايش به س كاهش پيدا كند. لذا ســاختار ش

ــد كوچك( دارد و ابعاد در لكه زياد اي )تعداددانهريز  رش

 امر اين مؤيد شده مطالعه در دوره سـاخت انسـان هايلكه

اســت كه با نتايج مطالعات پيشــين همســو اســت. به طور 

هاي موجود ي تغييرات چهره سيماي سرزمين و كاربريكل

 به ها و نگرش انساني است. بايدثر از سـياسـتأمنطقه مت

ــت نكته اين ــيماي اكولوژي رويكرد در كه توجه داش  س

ــرزمين ــاحت( لكه تنها س ــرط هاموجوديت )مس  كافي ش

 هالكه بهينه چيدمان فضــايي و نظم اين بر علاوه و نيســت

ـــبـت گيرد. افزايش قرار مي ارزيابي مورد نيز هم بـه نس

ها شده هاي اخير منجر به تغيير كاربريجمعيت در سـال

ال امكان ندارد، لذا حفاظت از محيط زيست به صورت ايده

اي مديريت كرد كه نرخ تخريب پس بايد منطقه را به گونه

ـــترين  ـــد. بيش و تغيير آن بـه كمترين ميزان ممكن برس

تخريب  دگي آن ناشــي ازتخريب فضــاي ســبز و خرد شــ

ها، شامل مفاهيم سـاز در آن و براي سـاخت هاعامدانه باغ

ريختن نفت يا گازوئيل پاي درختان، قطع كردن درختان، 

آتش زدن باغ، آهك ريختن دور درختان، تخريب تدريجي 

ضعف نظارت و نبود  .ها، تخريب تعمدانه باغ و ... اسـتباغ

ر دزيستي محيطق لاحسـاسيت بر اجراي قانون، بحران اخ

ـــتجـامعه، از بين رفتن قبح نق  قوانين محيط ر ي دزيس

ـــاماني و بي اعتباري قانون حفظ ـــترش  جامعه، نابس گس

ــايي و  ــهري و عدم قاطعيت نهادهاي قض ــبز ش ــاي س فض

 زبراي گري لازماي، بســـتر تنبيهي به عنوان عوامل مداخله

منجر به خرد از قانون حفظ و گسترش فضاي سبز شهري 

ر صورت قاطعيت گردد. دشـدن و تخريب فضـاي سبز مي

ـــايي و تنبيهي در برخورد با قانون گريزان و  نهادهاي قض

ــهري،  ــبز ش ــاي س ــترش فض چنين ايجاد همحفظ و گس

ـــهروندان موجب زمينـه ـــب جهت آموزش ش هـاي مناس

ـــدگيمي ـــبز  گردد تا  از تخريب و خرد ش ـــاهاي س فض

ـــبز بزر ، كه براي لكه (1جلوگيري به عمل آيد.  هاي س

حفاظت آبخوان و تنوع زيستي از اهميت بسزايي برخوردار 

هاي رودكناري، هاي جريان آب و پوششگذرگاه (6است، 

ـــرزمين ـــامن تداوم فرايندهاي اكولوژيك در س  اند كـه ض

ز بهاي سوسـيلۀ گذرگاهههاي سـبز بزر  باتصـال لكه (3

ـــيـده،  ـــده در ها و گذرهاي كوچكِ توزيعلكـه (4پوش ش

 شوند وسـرتاسـر سرزمين، كه هم باعث تنوع در بستر مي

ـــكل عبور موقت  كنند، و ايفا مي هم نقش ارتبـاطي به ش

هاي بزر  كه هـا و گذرهاي كوچك پيرامون لكهلكـه( 2

ـــبز را ايجاد ميگراديـاني از پهنـه كند. با توجه به هاي س

 هاي فضــاي ســبزشهري اين تحقيق كه در زمينهموضـوع 

به عنوان يكي از عناصــر و اجزاي مهم در ســاخت منظر و 

كه باشـــد و با علم به اينســـاخت مورفولوژيك شـــهر مي

ـــاختار اكولوژيك در مقياس  ـــاماندهي س امروزه روش س

 ريزيسيماي سرزمين توان جديدي در رفع نيازهاي برنامه

  .كنده ميكاربري اراضي و توسعه عرض

ـــال هاي اخير انجام با توجه به مطالعات مختلفي كه در س

هاي شــده، رهيافت اكولوژي ســيماي ســرزمين و ســنجه

ـــرزمين در اين نوع مــديريــت نقش تعيين  ـــيمــاي س س

 و تغييرات مكاني درك كه آنجـايي اي دارنـد. ازكننـده

 هاييبيني پروژهپيش براي سرزمين سـيماي الگوي زماني

 هاسنجه بالاي توانايي در نظر داشتن با و مختلف اهداف با

 نتايج از شودمي سرزمين پيشنهاد سيماي سـازيكمي در

 در مديريت و ريزيدر برنامه مطالعات گونه اين از حاصــل

اســتفاده كرد. بنابراين در  ملي و ايمنطقه محلي، ســطوح

ـــيماي مقيـاس اين محـدوه هـا نيز از رهيافت اكولوژي س

روش هاي حاصـــل و همســـو با آن از جمله ســـرزمين و 

( Forman, 2008اسـتفاده از مدل شـبكۀ سبز اكولوژيك )

توزيع بهينۀ مكاني و چيدمان  كـه از معـدود الگوهايي كه
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كشد و بر اساس هاي سبز در سرزمين را به تصوير ميلكه

توان بر الگوي لكه كريدور و ماتريس اســتوار اســت و مي

ـــاس آن و ديگر الگوهـا  ـــيماي اس ـــول اكولوژي س و اص

ـــرزمين، طرح هـاي جـامع را مورد بازنگري قرار داده و س

ــامــه ـــعيــت برن ريزي از اين منظر در جهــت بهبود وض

ـــتيمحيط ـــت  زيس و اكولوژيــك و افزايش كيفيــت زيس

اي، اصــلاحي و احياء ها شــده و اقدامات توسـعهسـكونتگاه

 .دساختار اكولوژيك سرزمين است، در دستور كار قرار گير
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Abstract 
Today, changes in land use and land cover are caused by a very important factor affecting 

population growth. Landscape change is done by changing the cover and land use. This study 

was conducted to investigate, compare and analyze the effects of urban growth on the 

landscapes of two regions of Karaj with different structural natures and to investigate the trend 

of land landscape changes due to urban growth. Satellite images and landscapes were used to 

produce land cover maps and detect changes. Ground cover was classified into three main 

classes of vegetation, open space and construction. The analysis measures the landscape in 

area 4 indicate that a floor area of the urban construction period of 15 years, 48 percent and 

the effects of this growth on reducing the floor area of green and open space by as much as 19 

and 39 Percentage is up. These results in Zone 9 also indicate the removal of patches of green 

space due to a one percent reduction in the total area of green space coverage from the total 

landscape. Thus, the extent and continuity of the network and reduce the destruction of open 

green space and urban mosaic spots, providing ecological services and improve environmental 

quality in these areas are threatened. Therefore, modeling the models that express the 

principles of land landscape ecology in urban planning and management is essential in the 

development, remediation, and restoration of the ecological structure of the land. 
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