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ارای در ارر اام بییار اررذاار ازااش

و کاربری ارایش رشوری م پاشرد .اشن مطالیه به منظور بررسش

سشیعای سشرزمین دو منطاه از ششبر کرا با ما ی
سشیعای سشرزمین اسشاااده شه .پوش
اسش

که میشاح

میاان میاح
به کا

مااشیشه و تیلی ارار رششه شبر بر

سشاتااری ماااوی و بررسش رو ه تغییرای سیعای سرزمین در ارر رشه

شبری ا اام شهه اس  .به منظور تبیه اشه ای پوش
کلاس دو و سات

معیی

اشااد م شود .تغییر سیعای سرزمین از

سرزمین و اشکارسازی تغییرای از تصاوشر ما وارهای و سناه ای

ای زمین در سه کلاس اعهة پوش

ذیا (زضای سبا) در کلاس شک زضای باز در

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

و ساز شبری در بازه زما

 52ساله  44درره رشه داشاه و اررای اشن رشه مبنای کا

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

شک دررهی از میاح

طباه پوش

زضا ای سبا از ک سیعای سرزمین منطاه به عراه کا

مبین حاف ششهن لکه ای زضشای سشبا م باششه .بنابراشن با اشن رو ه تخرشب وکا
لکه ای زضششای سششبا و باز شششبری ارائه تهمای اکولوژشک و بببود کیای

وسشی

مییطزشی ش

تیهاد اشن لکه ا

و پیوساگ شبکه موزاشیک

اشن مناطق در میرض تبهشه قرار

دار ه .لاا الگوبرداری از مهل اش که ارشول اکولوژی سشیعای سشرزمین را در بر امهرشای و مهشرش

شبری بیان م کنه در

اقهامای توسیهای ارلاح و احیاء ساتاار اکولوژشک سرزمین بییار یروری م باشه.

واژههای کلیدی :پوش

ارای

رشه شبر اشکارسازی تغییرای سناه ای سیعای سرزمین کرا
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مقدمه
توجه به ويژگيهاي اكولوژيك شهر به عنوان متمركزترين
پهنه حضور انسان و زيستگاه اصلي آن ،در اكولوژي
كلاسيك ناديده انگاشته ميشد و مورد توجه واقع نميشد،
در حالي كه اكولوژي مدرن توجه ويژهاي به الگوي فضايي
شهرنشيني و ارتباط متقابل آن با فرايندهاي اكولوژيك
) (Pickett et al., 2001; Wu et al., 2002معطوف داشته
است .براساس ديدگاه سنتي اكولوژي (اكولوژي كلاسيك)،
طبيعت در جايي شروع ميشود كه شهر تمام ميشود و
اصالت سيستمهاي اكولوژيك به وجود ساختارهاي طبيعي
است ،از اين رو اكولوژي كلاسيك تمايل چنداني به مطالعه
پهنههاي شهري كه ساخته دست انسان است ،ندارد ،اما در
ديدگاه مدرن ،اصالت سيستمهاي اكولوژيك به وجود
فرايندهاي اكولوژيك از قبيل بارش باران ،اقليم ،خاك و
رشد گياهان است كه در دل شهر نيز حضور دارند
) .(Tjallingii, 2000پهنه شهري ميتواند به عنوان يك
سيستم اكولوژيك و موضوع مطالعه علم اكولوژي در نظر
گرفته شود ( .(Pickett et al., 2001تحليل تغييرات زماني
و توزيع مكاني فضاهاي سبز شهري حائز اهميت خاصي
است زيرا در شناسايي مكانهايي كه در گذشته فضاهاي
سبز و باز بودهاند به منزله مكانهايي كه داراي استعداد
طبيعي براي توسعه فضاهاي سبز هستند ،كمك ميكند و
امكان درك آثار شهرنشيني بر تخريب گياه و استعدادهاي
اكوسيستم را فراهم ميآورد .سيماي سرزمين 1عبارت است
از موزاييكي با كيلومترها وسعت كه در آن اكوسيستمهاي
محلي و كاربريهاي زمين تكرار شده باشند (Dramestad
) et al., 1996در 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
خوشه از اكوسيستمها كه داراي روابط متقابل هستند كه
به فرم مشابهي تكرار ميشوند .در نهايت قطعهاي از
Landscape
Deriving Force

 3نيروي پيشران ،هر نوع فاكتورهاي طبيعي (بيوفيزيكي) يا انساني
(اقتصادي -اجتماعي) كه به طور مستقيم يا غير مستقيم منجر به
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سرزمين كه به طور فراگيري در اطراف خود حس ميكنيم
و به چشم ما آشناست ،بدون آنكه نگاهي نزديك به يك
جزء خاص داشته باشيم ( .)Farina, 1998شهرها بهعنوان
سيماي سرزمين موزاييك از سه عنصر مختلف تشكيل
شدهاند.
 )1كاربريهاي مصنوعي و انسانساخت مانند جادهها،
كارخانجات ،صنايع ،مناطق مسكوني ،بازار و ساير
ساختمانها  )6عناصر نيمهطبيعي و نيمهمصنوعي مانند
پاركها ،فضاي سبز و زمينهاي كشاورزي  )3سيماي
سرزمينهاي طبيعي مانند رودخانه ،ذخيرهگاههاي طبيعي.
موزاييك سيماي سرزمين شهري از ساير موزاييكهاي
سيماي سرزمين از لحاظ ساختار و عملكرد متفاوت است.
كاركرد اصلي موزاييك شهري فراهم ساختن مكاني براي
زندگي و خدمات انساني است ) .(Yu.X et al., 2006تغيير
كاربري اراضي فرايندي پيچيده و پوياست كه سيستمهاي
طبيعي و انساني را به هم مرتبط ميسازد .تأثير مستقيمي
بر خاك ،آب و جو دارد و بنابراين به طور مستقيم با
بسياري از مباحث محيطزيستي كه در سطح جهاني داراي
اهميت است ارتباط دارد ) .(Koomen et al., 2007امروزه
نيروهاي پيشران 2متعددي بر محيطزيست فشار وارد
ميكنند .3يك عامل يا نيروي پيش برنده در واقع يك نياز
است .به عنوان يك مثال ساده ميتوان نياز به پناه و آب و
غذا را براي انسان يك نيروي محركه اوليه دانست در حالي
كه نياز به حمل ونقل ،سرگرمي و فرهنگ نيروهاي محركه
ثانويه به شمار ميروند .براي يك بخش صنعتي سود آور
بودن و توليد با هزينههاي پايين به عنوان نياز و نيروي
محركه مطرح ميباشد .تغيير در كاربري و پوشش اراضي
يكي از فشارهايي است كه در اثر عوامل پيش راني چون
جمعيت و افزايش آن ايجاد ميشود (.)Kristensen, 2004
تخريب سيماي سرزمين ،تغيير پوشش گياهي و تغيير
كاربري و پوشش اراضي مواردي هستند كه به طور مداوم
تغيير در اكوسيستم يا فرآيندهاي اقتصادي -اجتماعي تأثيرگذار بر
اكوسيستم ميشوند ()Scherval & Kurmar, 2010
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بر محيطزيست كشور فشار وارد ميكنند
) .)Protection Agency, 2005موضـوع فضـاي سـبز
(باغــات) در شــهر ،يــك موضــوع مهــم و اسـتراتژيك
اسـت و اهميت اين كاربري به حدي است كه ميتوان آن
را يكـي از شـاخصهاي توسـعه يافتگي و اقتصـاد پايه شهر
بـه شـمار آورد .در سالهاي اخيـر ،بنـا بـه دلايل متعددي
كه مهمترين آنها اقتصادي است ،بسياري از باغات شهر
تغيير كاربري داده و به ساير كاربريها مخصوصـاً
كاربريهاي انتفاعيتر مانند مسكوني تبديل شدهاند ،رونـد
تغييــر كـاربري بـاغي در داخـل محـدوده شـهر شـايع
اسـت و تخريب و تغيير كاربري باغات موجب گسترش
كالبدي بيرويـه شهر شده است .اهميت بلندمدت كاربري
فضاي سبز (باغ) بر منـافع كوتاهمـدت و وضــع قــوانين
سـختگيرانه و عـدم رعايت قوانين مرتب با باغات توسط
مديريت شهري ،زمينه تحقيق چگونگي حفظ و نگهداري
فضاي ســبز (باغــات) را در شهر ايجاد نموده است .امروزه
در تمامي شهرها روزانه و به صورت مكرر و پراكنده در
سطح شهر شاهد تخريـب و تغييـر كـاربري فضــاي سـبز
(باغات) هستيم .مالكان باغات از يك طرف در يك مقطع
زماني با سپري كردن مشكلات زيـاد مبـادرت بـه احـداث
بـاغ ميكنند و در مقطعي ديگر با دست خود به طرق
مختلف سعي در تخريب آن دارند (.)Golchobi, 2017
بنابراين نظر به آثار منفي و پيامدهاي نامطلوبي كه در اثر
بهرهكشي و استفاده ناپايدار از سرزمين به وجود آمده است،
بررسي و تجزيه و تحليل تغييرات سيماي سرزمين و
روندسازي آن در طي زمان ميتواند در ارزيابي كمي اثرات
توسعه به عنوان ابزاري مفيد مؤثر باشد .از مطالعه
سنجههاي 1سيماي سرزمين به طور مستقيم ميتوان در
آسيبپذيري اكوسيستم و نيز تغييراتي كه در آن ايجاد
شده است به صورت اعداد كمي شدهاي نتيجهگيري كرد.
اين اعداد كمي كه تغييرات سنجههاي سيماي سرزمين،
وضعيت ترميم و يا آسيبپذيري سيماي سرزمين را بيان
ميدارند به صورتهاي مختلفي قابل تفسير هستند .به

عنوان مثال اين تغييرات در شكل آسيبپذيري ميتوانند
به صورت حذف كامل لكه 2كاهش اندازه لكه و افزايش انزوا
در بين لكههاي باقيمانده در اثر تغيير سيماي سرزمين
نمود پيدا كنند ) .(Farina, 1998در واقع اين سنجهها
الگوها و محاسبات عددي هستند كه ويژگيهاي مكاني
عوارض موجود در سطح زمين را در سه سطح لكهها،
كلاسها يا طبقهها و سيماي سرزمين تعيين ميكنند كه
اين سنجهها به صورت كمي شده و عددي نمايش داده
ميشوند .مطالعات گوناگوني در سطح ايران و جهان در
خصوص تحليل تغييرات كاربري و پوشش سرزمين صورت
گرفته است كه نتايج اين تحقيقات به طور عمده مؤيد
اثرات تخريبي ناشي از فعاليتهاي انسان در محيط و
سيماي سرزمين ميباشد .در اين مطالعات از سنجههاي
گوناگوني براي تحليل تخريب سيماي سرزمين بهرهگيري
4
شده است .استفاده از سنجههاي تعداد لكه 3و ميانگين
اندازه لكه به همراه تحليل تغييرات نشان داده است كه
چگونه فعاليتهاي انساني و اثرات ناشي از آن در آيووا در
ايالات متحده پوشش گياهي جنگل را تخريب كرده و در
ادامه سياستهاي حفاظتي اتخاذي و برنامههاي مديريتي
توانسته است بخشهايي از جنگل را به طور مجدد احيا
كند .اين در حالي است كه روشهاي تحليل تغييرات به
توصيف تغييرات در سطح طبقه پرداخته و موقعيت اين
تغييرات را مشخص ميكنند اما كاربرد سنجههاي سيماي
سرزمين درك مناسبي نسبت به اثرات ناشي از اين
تغييرات ايجاد ميكنند ) .(Narumalani et al., 2004با
استفاده از سنجههاي سيماي سرزمين و سنجش از دور
ساختارها و تغييرات در كاربري و پوشش اراضي شهري در
سانتابارباراي كاليفرنيا مورد بررسي قرار گرفته است و
مشخص گرديده كه سنجههاي سيماي سرزمين در مقياس
محيطهاي شهري نيز از كارايي بالاي برخور دارند و
ميتوان با استفاده از آنها افزايش كاربري نواحي ساخته
شده شهري و نواحي متراكم شهري را مشخص كرد
) .(Herold et al., 2002با استفاده از سنجههايي نظير
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تعداد لكه و ديگر سنجهها الگوي سيماي سرزمين در
سواحل جنوب شرقي چين مورد بررسي قرار گرفته است و
مشخص شد كه در طي  11سال فرايندهايي كه منجر به
تكهتكه شدن 1سيماي سرزمين شده اند ،افزايش يافتهاند
) .(Huang et al., 2010در واقع سنجه تعداد لكهها
شاخصي است ساده از تجزيه و تكهتكه شدن سرزمين كه
ميتوان از طريق كاربست آن فرايندهاي تجزيه و تكهتكه
شدن را آشكارسازي كرد ) .(Fichera et al., 2012تحليل
تغييرات سيماي سرزمين يكي از اصليترين كاركردهاي
سنجههاي سيماي سرزمين به شمار ميرود .در نواحي
حساس هيماليا ضمن استفاده از اين سنجهها مشخص
شده كه تخريب سيماي سرزمين در اين منطقه شكننده و
تكهتكه شدن اكوسيستمها از پيامدهاي توسعه فعاليتهاي
انساني بوده است .كاهش تراكم جنگل از ديگر پيامدهاي
فعاليتهاي انساني در اين محدوده بوده است
) .(Ramachandra et al., 2012تجزيه و تحليل سنجههايي
نظير ميانگين اندازه لكه بيانگر جايگزيني گسترده
زمينههاي جنگلي و تبديل آنها به اراضي كشاورزي در
حوزه آبخيز نكا بوده است (.)TalebiAmiri et al., 2005
ارزيابي پيامدهاي فعاليتهاي توسعه با استفاده از
سنجههاي سيماي سرزمين در حوزه شفارود حاكي از
قابليت اين سنجهها در ارزيابي سريع اثرات توسعه و
تخريب ناشي از آن در مقياس سيماي سرزمين است .با
الگوسازي تخريب با استفاده از سنجههاي سيماي سرزمين
ميتوان از وضعيت و شدت ميزان تخريب در سيماي
سرزمين در كمترين زمان ممكن و با كمك حداقل داده
رقومي و هزينه به وضعيت تخريب پي برد ( Khazaei et
.)al., 2009
استفاده از سنجههاي سيماي سرزمين در بررسي الگوي
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., 2007نتايج حاصل از بررسي سنجههاي
سيماي سرزمين در تهران نشان داده است كه عناصر
Fragmentation
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ساختاري اكولوژيك اين شهر از بين رفتهاند يا در حال
نابودي هستند ) .(Privar et al., 2009نتايج حاصل از
بررسي پيشينه تحقيق و مرور منابع نشانگر آن است كه در
زمينه كميسازي ساختار سيماي سرزمين در كشور
مطالعات درحد قابل قبولي صورت نگرفته است .بهويژه اين
كه بهرهگيري از سنجههاي سيماي سرزمين در شهرها
اخيراً مد نظر قرار گرفته است .از طرف ديگر توسعه شتابزده
و ساخت و سازهاي سريع منجر به تحولات شديدي در
ساختار و تركيب سيماي سرزمين رخ داده است .هدف اين
مطالعه بررسي اين تغييرات در يك بازه زماني طولاني مدت
( 6222تا  )6212و ارزيابي كمي تغييرات مذكور از طريق
كاربست سنجههاي سيماي سرزمين تعداد لكه (،)NP
ميانگين نزديكترين فاصله همسايگي ( ،)MNNDتراكم لبه
) ،)EDميانگين اندازه لكه ( ،)MPSمساحت طبقه )(CA
ميباشد .از اهداف ديگر اين تحقيق ميتوان به پايش
تغييرات پوشش اراضي و پوشش گياهي و بررسي پويايي
روند اين تغييرات و با توجه به اين نتايج تحليلي ،درك
درستي در تصميمگيريها و برنامهريزي در جهت بهبود
كيفيت زيستي سكونتگاهها ايجاد نمود.

مواد و روشها
آمادهسازی و تهیه لایههای اطلاعاتی
در اين تحقيق به منظور تهيه لايههاي اطلاعاتي پوشش
جهت تحليل تغييرات ،اطلاعات پوشش زمين با استفاده از
تصاوير ماهوارهاي مربوط به  Landsat 8 OLI_TIRSو
 ETM7+ Landsatبدست آمد كه از طريق سايت USGS
با فرمت  ،GeoTiffتصحيح هندسي تا سطح  G1و سيستم
مختصاتي  UTM WGS 1984 Zone 39Nتهيه شدند.
(Landsat Project Office, 2002, US Geological, 2015
 .) Surveyعلت انتخاب مقاطع زماني ،موجود بودن تصاوير
و هدف تحقيق بوده است.
سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي توانايي ذخيره ،تجزيه
تحليل و مدلسازي دادهها را دارند .بسياري از اكولوژيستها
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دادههاي سيماي سرزمين را براي مديريت و نمايش بهتر
در  GISذخيره ميكنند .براي انجام آناليز بر روي دادهها
بايستي آنها را به فرمت رستري تبديل كرد ،بدين منظور
سيماي سرزمين بهصورت شبكهاي درميآيد كه در آن
شبكه پديدههاي مشابه ،شناسه يكسان ميگيرند .در اين
حالت با انجام آناليزهاي مربوطه ميتوان پارامترهاي
مختلف سيماي سرزمين را تعيين كرد ( .(Farina, 2000به
منظور مشخص كردن وضعيت فعلي پوشش اراضي و
زيرساختها در مناطق  4و  1كرج از سيستمهاي اطلاعات
جغرافيايي در تهيه اطلاعات لازم و تركيب لايههاي اطلاعاتي
مورد نياز در آناليزهاي سيماي سرزمين بهكار گرفته شد.
پس از استخراج اطلاعات از دادههاي سنجش از دور ،اين
لايهها با يكديگر تركيب و برخي از آناليزهاي سيماي
سرزمين روي كاربري اراضي و پوشش زمين توسط
GISصورت گرفته و جهت آناليز در پايگاه داده ذخيره
شدند (شكل .)1
طبقهبندی تصویرها و تهیه لایههای پوشش اراضی
طبقهبندي تصويرها در نرمافزار
نسخه  8.1انجام شده است .يكي از نكات مهم و كليدي و
تهيه نقشه پوشش زمين از تصاوير ماهوارهاي ،دستيابي به
تعريفي واضح و روشن از كاربري و پوششهاي موجود در
ERDAS IMAGINE

منطقه ميباشد .رهيافتي اكولوژيك به سيستم شهري
مستلزم به كارگيري مفهوم پوشش زمين و طبقهبندي آن
است .از اينرو سه نوع پوشش زمين در شهر قابل تمايز
خواهند بود (:)Ridd, 1995; Gluch & Ridd, 2010
 )1پوشش گياهي )6 ،فضاي باز بدون پوشش گياه،
 )3ساخت و ساز .سطوح ساخت و ساز به تمام عرصههايي
اطلاق ميشود كه سازههاي سخت و نفوذناپذير
انسانساخت 1در آن استقرار يافتهاند .پوشش گياهي يا
فضاي سبز ،همۀ نقاطي را شامل ميشود كه پوشش سبز
(درختي ،درختچهاي ،بوتهاي و علفي) در آن رسته است.
فضاهاي باز پهنههايي هستند كه ساخته نشدهاند و پوشش
گياهي متراكمي در آن وجود ندارد .از مزاياي اين نوع
طبقهبندي پوشش زمين ،معنادار بودنش از لحاظ
اكولوژيك و قابليت كاربرد فنون سنجش از دور در استخراج
آن است .بنابراين با توجه به هدف و مقياس مطالعه
شناخت از منطقه و شناخت از قابليت ها و دادههاي
ماهوارهاي مورد استفاده  3طبقه پوشش زمين براي
طبقهبندي طبق تعاريف زير در نظر گرفته شد .استفاده از
نقشههاي كاربري و پوشش زمين حاصل از طبقه بندي
تصاوير ماهوارهاي به يك روش معمول براي محاسبه
سنجههاي سيماي سرزمين تبديل شده است.

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

1
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سنجههای مورد استفاده در پژوهش
نحوه انتخاب سنجهها بر اساس اهداف و مقياس مطالعه،
خروجي آن و بررسي منابع داخلي و خارجي بوده است .به
دليل تعداد زياد سنجهها ،وجود همبستگي بين برخي از
آنها و به منظور پرهيز از توليد اطلاعات زائد ،براساس مرور
منابع علمي )Botequilha et al., 2002؛ پريور و همكاران،
 )1322و دانش كارشناسي ،با توجه به تناسب سنجهها با
هدف مطالعه حاضر انتخاب شد .ويژگي سنجهها ،مفهوم
ارائه كننده و سطح محاسبه آنها در اين تحقيق ذكر

شدهاند .محاسبات مربوط به سنجههاي سيماي سرزمين با
استفاده از نرمافزار )McGarigal, 1995( FRAGSTATS
صورت گرفته است .در اين تحقيق تعداد  2سنجه سيماي
سرزمين مورد محاسبه و بررسي قرار گرفته است .در
جدول  1توضيحات مربـوط به هر سنجه به همـراه نـوع
آن و همچنين دامنه تغييرات عددي آن ارائه شده است.
نتايج حاصل از محاسبات سنجهها به تفكيك سال و در بازه
زماني  12ساله و انواع طبقات پوشش اراضي منطقه  4در
جدول  6و منطقه  1در جدول  3ارائه شده است.

جدول  -1سنجههای مورد استفاده در تحلیل سرزمین (منبع :مطالعات نویسندگان)

سنجه سیمای سرزمین

توضیح

واحد

تغییرات عددی سنجه

تعداد لكه ()NP

مجموع تعداد لكهها در هر كاربري
متوسط فاصله بر حسب متر از نزديكترين لكه از همان
نوع كه برحسب كوتا هترين فاصله لبه به لبه لكهها
محاسبه ميشود
مقدار لبه نسبت به كل مساحت تراكم لبه سيماي
سرزمين است
تقسيم مساحت هر طبقه به تعداد لكهها در هكتار
محاسبه ميشود
مجموع مساحت لكههاي از يك نوع را محاسبه ميكند

ندارد

NP>1

متر

MNND >2

متر در هكتار

ED >2

هكتار

MPS>2

هكتار

CA>2

ميانگين نزديكترين فاصله
همسايگي)MNND( 1
تراكم لبه)ED( 2
ميانگين اندازه لكه ()MPS
مساحت طبقه)CA( 3

محدوده مورد مطالعه
شهر كرج با مساحت  126كيلومتر مربع و ارتفاع از سطح
دريا  1316متر ،با جمعيت حدود يك ميليون و ششصد و
پانزده هزار نفر در سال  1312كه در غرب تهران واقع شده
است .منطقه  4شهر كرج در جنوب غربي و منطقه  1در
قسمت مركزي و جنوبي شهر كرج ميباشد (شكل.)6
مساحت منطقه چهار  12220162هكتار و جمعيت آن در
سال  1312برابر است با  164،162نفر مي باشد كه نسبت

32

به سال  12كه برابر با  1620114نفر بوده داراي رشد
جمعيت بسيار چشمگير در محدوده زماني  2ساله بوده
است .منطقه نه با وسعتي نزديك به  2222222متر مربع
و در سال  1312با جمعيت  6430124نفر بوده و اين آمار
در سال  1312جمعيتي بالغ بر  132222نفر را در خود
جاي داده است ( .)Center for Statistics of Iranاين
افزايش جمعيت منجر به فشار بر محيط زيست و نياز به
مصرف منابع بيشتر در محدوده مورد مطالعه گرديده است.

Mean Nearest Neighborhood Distance

1

Edge Density

6

Class Area

3
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شکل  -2موقعیت جغرافیایی مناطق  4و  9در شهر کرج( .منبع :مطالعات نویسندگان)

سرزمين منطقه  4را در بر گرفته و فضاي باز (طبقه )6
بيشترين ( )621064هكتار و طبقه ساخت و ساز (طبقه )3
كمترين ( )332043هكتار ميزان آن را در بر گرفته بوده
است .درحاليكه در سال  6212كمترين مساحت طبقه
سيماي سرزمين منطقه را فضاهاي باز و بيشترين را
فضاهاي ساخت و ساز داشته و طبقه فضاي سبز به شدت
از نظر اين سنجه كاهش يافته است (شكل .)3

نتایج
تحليل و بررسي سنجههاي سيماي سرزمين و تطابق آنها
با نقشههاي طبقهبندي شده به دقت نتايج كمك شاياني
مينمايد .بررسيها اين سنجهها در منطقه ( 4جدول )6
نشان ميدهد در سال  6222مساحت قابل توجهي
( )226026هكتار پوشش گياهي (طبقه  )1در سيماي

CA2015
3

120.98

1
2
3

2

77.4
45.36

1
0

50

100

150

شکل  -3مساحت طبقات پوششی سیمای سرزمین منطقه ( 4منبع :مطالعات نویسندگان)
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(فضـاهاي باز) كاهش  422هكتاري فضـاهاي باز به همراه
افزايش بسـيار زياد تعداد اين لكهها و كوچك شدن آنها
حـدود  2متر و افزايش فاصـــله آنها و كاهش حدود 21
متر بر هكتار از تراكم حاشيه لكهها همگي مؤيد اثرپذيري
فضـاهاي باز از ساخته شدن اين فضاها با توجه به افزايش
شديد مساحت طبقه ( 3فضاهاي ساخت و ساز) در حدود
 622هكتار از ســرزمين در بازه زماني ياد شــده به همراه
كاهش شــديد لكهها در اثر بهم پيوســـتگي آنها افزايش
حـدود  64متري اندازه لكه و كاهش فاصـــله آن در كنار
افزايش  61متري تراكم حاشـــيه لكههاي اين طبقه بوده
است.

همانطور كه جدول  6نشان ميدهد در طبقه ( 1فضاهاي
سـبز) كاهش مســاحت طبقه به كل ســيماي ســرزمين از
حدود  226به  611هكتار كاهش يافته و نيز كاهش تعداد
لكـههـا بـه همراه كـاهش ميانگين اندازه لكهها در حدود
نصف ميانگين آن در سال  6222ميلادي به همراه افزايش
حـدود  61متري ميانگين اندازه فاصـــله لكهها بوده و نيز
كاهش حدود  36متر بر هكتار از حاشـيه لبههاي لكههاي
فضــاهاي ســبز اســت .تحليل اين متريكها در بازه زماني
مذكور در اين طبقه از ســاختار ســرزمين نمايانگر تخريب
فضاهاي سبز هم به لحاظ تركيب و هم به لحاظ توزيع در
ســطح محدوده منطقه  4ميباشــد .همينطور در طبقه 6

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

ED

NUMP

MPS

CLASS

CA

6212

6222

6212

6222

6212

6222

6212

6222

6212

6222

132/14

121/24

23/1

42/2

6/42

6/16

224

224

2

2

All

42/32

66/22

64/6

26/21

1/66

3/23

122

161

611/2

226/26

1

66/4

162/3

42/12

44/66

2/23

2/42

422

132

642/22

621/64

6

162/12

12/6

36/4

43/22

62/12

1/62

43

623

1112/63

332/43

3

4

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

MPS

MNND

NUMP

6212

6222

6212

6222

6212

6222

6212

6222

6212

6222

16/41

121/63

66/1

22/1

4/3

6/21

124

661

2

2

All

62/22

36/21

132/32

114/61

1/12

1/12

66

43

46/13

22/22

1

46/62

132/26

21/34

42/32

2/62

1/16

166

132

36/41

622/12

6

21/42

146/46

32

32/22

116/31

2/32

2

22

222/23

332/41

3

مطابق دادههاي حاصـل در جدول  3مشاهده ميگردد در
طبقه  ( 1فضــاهاي ســبز) كاهش مســاحت طبقه به كل
سيماي سرزمين از حدود  22به  46هكتار كاهش يافته
به همراه افزايش حدود  64متري ميانگين اندازه فاصـــله
لكهها بوده و نيز كاهش حدود  4متر بر هكتار از حاشـــيه
لبههاي لكههاي فضـاهاي سبز است .تحليل اين متريكها
در بازه زماني مذكور در اين طبقه از ســـاختار ســـرزمين
نمايانگر تخريب فضــاهاي ســبز هم به لحاظ تركيب و هم
بـه لحاظ توزيع در ســـطح محدوده منطقه  1ميباشـــد.
36

CA
CLASS

1

همينطور در طبقه ( 6فضاهاي باز) كاهش  663هكتاري
فضاهاي باز به همراه افزايش بسيار زياد تعداد اين لكهها و
كوچك شـدن آنها حدود  1/2متر و افزايش فاصله آنها
و كاهش حدود  13متر بر هكتار از تراكم حاشـــيه لكهها
همگي مؤيد اثرپذيري فضــاهاي باز از ســاخته شــدن اين
فضاها با توجه به افزايش شديد مساحت طبقه ( 3فضاهاي
ســاخت و ســاز) در حدود  621هكتار از ســرزمين در بازه
زماني ياد شــده به همراه كاهش شــديد لكهها در اثر بهم
پيوســتگي آنها و كاهش فاصــله آن در كنار افزايش 61
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متري تراكم حاشيه لكههاي اين طبقه بوده است.
با كاهش بســـيار زياد ميانگين اندازه لكه و ميانگين اندازه
فاصــله لكهها به همراه كاهش تعداد لكههاي فضــاي ســبز
در مطابقت با شــكل  4نشــان ميدهد كه بســياري از اين
لكهها حذف ،كوچكتر و نيز اين طبقه خرد دانهتر شـــده
اســت .در اين بين در اين بازه زماني در طبقه فضــاي باز،
افزايش بســـيار زياد تعداد لكهها به همراه كاهش ميانگين
اندازه آنها و نيز خرد دانه شـــدن مشـــاهده ميگردد .در
واقع عامل اصـلي اين روند را ميتوان روند رشـد شهري و
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پيشرفت قابل ملاحظه در طبقه ساخت و ساز دانست و در
بررسـي سـنجهها و نقشـهها در طبقه سـاخت و ســاز اين
منطقـه هويدا نمود .كاهش ميزان فاصـــله همســـايگي و
افزايش تراكم حاشيه ،افزايش قابل ملاحظه ميانگين اندازه
و كـاهش شـــديـد تعـداد لكـهها به همراه افزايش ميزان
مساحت طبقه ساخت و ساز نشان دهنده به هم پيوستگي
و فشـرده شـدن لكههاي ســاخت و ســاز و بزر تر شدن
ميانگين اندازه اين لكهها در سـيماي سرزمين و جايگزين
شدن آن در طبقات ديگر اين منطقه گرديده است.

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

منطقـه  1نيز بــا همين رويكرد تحليــل گرديــد .بــا وجود
اينكـه اين منطقـه در بافت قديمي و مركزي شـــهر قرار
داشــته و از گذشــته نيز تراكم شــهري بالاتري نســبت به
بســـيـاري از مناطق شـــهر كرج را داشـــته اســـت ولي
بررسـيهاي سـاختار سـيماي سرزمين نيز نشان ميدهد
مديريت شهري در حفظ ساختار اكولوژيك شهري در اين

منطقه اقدام ننموده اســت .مســاحت طبقه فضــاي ســبز
(طبقه  )1در سال  6222كمترين ميزان را در بين طبقات
مورد بررســـي برخوردار بوده و علي رغم اهميت اين بافت
در سـاختار سيماي سرزمين منطقه ،رو به كاهش گذارده
است (شكل .)2
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CAD 2000

3
3
2
1

50.58

2

1
355.4
1
255.9
6

شکل  -2مساحت طبقات پوششی سیمای سرزمین منطقه ( 9منبع :مطالعات نویسندگان)

بسياري از لكهها حذف شدهاند كه افزايش ميانگين فاصله
لكهها و كاهش تعداد آنها و نيز كاهش تراكم حاشيه اين
طبقه پوشش دليلي بر اين مدعاست .در اين منطقه بر
خلاف آنچه كه روند كلي سيماي سرزمين در طبقه فضاي
سبز متصور مينمايد افزايش هر چند اندك ميانگين اندازه
لكهها بوده است كه با بررسي شكل  2و تحليل ديگر
سنجهها به اين نتيجه نائل آمديم كه حذف بسياري از

لكههاي ريز و باقي ماندن در عين كوچك شدن برخي از
لكههاي بزرگتر موجب گرديده تا دلايل افزايش ميانگين
اندازه لكهها مشخص گردد .در طبقه فضاي باز (طبقه )6
در اين منطقه تغييرات شديدتري رخ داده و با كاهش بسيار
زياد مساحت طبقه ،افزايش ميانگين اندازه لكه و ميانگين
نزديكترين فاصله لكهها همراه بوده است.

شکل  -6تصاویر طبقهبندی شده مناطق  9و  4در سال  2116میلادی (منبع :مطالعات نویسندگان)
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تحليل طبقه ساخت و ساز نيز نتايج قابل توجهي دارد
كاهش شديد تعداد لكهها و افزايش بسيار زياد ميانگين
اندازه لكه به همراه كاهش ميانگين و كاهش تراكم حاشيه
لكههاي اين طبقه همگي حاكي از آنست كه پيوستگي و
تراكم شديد لكههاي طبقه ساخت و ساز شهري در بافت
مركزي شهر كرج ميباشند .بنابراين با توجه به بررسي
نقشه و نتايج فوق آثار رشد طبقه انسان ساخت (طبقه )3
و تغيير كاربريها با گرايش تبديل فضاهاي باز و سبز
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
آنها جهت ساخت و ساز سوق داده شده است.
بنابر تحليل موارد فوق دو منطقه شهري كرج ( 1و  )4و
تحليل ساختار و عملكرد و در پي آن تغيير سيماي
سرزمين آنها و با توجه به اينكه ماهيت ساختاري متفاوت
دو منطقه منتخب در بين مناطق شهر كرج مورد نظر بوده
و انتظار ميرفت كه هر كدام با استراتژي متفاوتي در
راستاي بهبود عملكرد اكولوژيك و محيطزيستي به
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
رساندن فرو افت سرزمين بشود .همچنين فضاهاي سبز
مناطق از نظر نحوه تركيب و توزيع فضايي داراي شرايط
مطلوبي نيستند و طي دوره زماني مورد مطالعۀ لكههاي
فضاي سبز از لحاظ وسعت ،پيوستگي و ماهيت تركيب و
توزيع فضايي دچار روند تخريب شديدي بوده است،
فضاهاي باز نيز همانند فضاهاي سبز نيز تحت تأثير ساخت
و سازها كاهش شديدي داشته و روند تبديل آنها به سمت
فضاهاي ساخت و ساز شدت بيشتري داشته است .در اين
پژوهش سيماي سرزمين مناطق  4و  1شهر كرج كه
ماهيت تركيب و توزيع عناصر ساختاري پوشش اراضي
متفاوتي داشتند ،از طريق كميسازي ساختار پوشش
اراضي تصاوير طبقهبندي شده به كمك  2سنجه سيماي
سرزمين در بازه زماني دو سال  6222و  6212كه به دليل
توسعه شهري و تغييرات پوشش سرزمين ،اثرات بسيار

شماره  ،17بهار 52-01 ، 7011

زيادي بر روي عملكرد اكوسيستمها به جاي گذاشته است
( Costanza et al., 1997; Dosskey, 2001; Randolph,
 .)2004مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است .تغييرات
الگوي سيماي سرزمين در بازههاي زماني بر كاركردهاي
اكولوژيك تأثيرات بسياري دارد .حذف ،تكهتكه شدن،
خورده شدن لكههاي پوشش گياهي و افزايش تراكم
لكههاي انسان ساخت ،منجر به تغييرات اكولوژيك در اثر
تغييرات سيماي سرزمين است ) .(Baker et al., 2001در
منطقه  4كه در سال  6222مساحت طبقه فضاي سبز با
حدود  226هكتار مساحت قابل توجه بيشتري از مساحت
 332هكتاري طبقه انسانساخت بوده است اين در
حاليست كه در سال  6212حدود  1112هكتار از اراضي
منطقه به طبقه انسانساخت (طبقه )3كه ناشي از تبديل
شدن حدود  462هكتار از طبقه فضاي سبز (طبقه  )6و
حدود  312هكتار از فضاهاي باز (طبقه )6ميباشد .دور
شدن ميانگين اندازه فاصله لكههاي فضاي سبز از يكديگر
به ميزان  66متر و كوچك شدن ميانگين اندازه اين لكهها
حدود  1062هكتار ،نشان از تخريب آنها و نتيجتاً بروز
مشكلات و مسائلي ازقبيل گرمايش ،فرسايش ،آلودگي و
كاهش تنوع زيستي ميشود ( .(Pauleit, 2000افزايش
ميزان حدود  62متر از لبه لكههاي ساخت و ساز و كاهش
حدود  6متري ميانگين فاصله اين لكهها و افزايش حدود
 62هكتاري ميانگين اندازه آنها بيانگر توسعه شديد منابع
انسانساخت و اين رشد افسار گسيخته تبعاتي همچون
كاهش سطح آب زيرزميني در اثر افت ظرفيت نفوذ آب،
آلودگي خاك ،آب و هوا و بسياري موارد ديگر در پي دارد.
تجزيه و تحليل سيماي سرزمين با استفاده از سنجهها و
تطابق با نقشه هاي طبقه بندي شده در مناطق  4و  1شهر
كرج حاكي از آنست كه در بازه زماني  12ساله مساحت
طبقه ساخت و ساز رشد چشمگيري داشته و با توجه به
اينكه طبقات پوششي فضاي سبز و باز منطقه  4بيشترين
سطح از سيماي سرزمين را در منطقه داشتهاند تخريب و
تغيير كاربري به پوشش انسانساخت مشهودتر ميباشد .در
عين حال منطقه  1كه در قسمت مركزي شهر واقع گرديده
و تراكم طبقه پوششي انسانساخت در آن و تراكم آن به
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نسبت بيشتر بوده است ليكن حفاظت از فضاهاي سبز و
تغيير كاربري فضاهاي باز براي ايجاد فضاي سبز شهري كه
در بهبود ساختار سيماي سرزمين منطقه ميتواند در
اولويت قرار گيرد ،در دستور كار مديريت شهري نبوده و
اين فضاها مورد دست اندازي و تخريب و به سمت ساخت
و ساز سوق داده شده است .بنابراين با اين روند تخريب
وكاهش وسعت و پيوستگي شبكه موزاييك لكههاي فضاي
سبز و باز شهري ،ارائه خدمات اكولوژيك و بهبود كيفيت
محيط زيست اين مناطق در معرض تهديد قرار دارند.

بحث
اين پژوهش نشــان داد در بازه زماني ياد شــده ( 6222تا
 )6212روند تغييرات سـيماي سرزمين شهر كرج ،فرايند
برنامهريزي صــحيح توســعه شــهري در جهت حفاظت از
منابع اكولوژيك و پوشش گياهي نداشته و در واقع ساختار
ســـيمـاي ســـرزمين متفاوت دو منطقه شـــهري نيز در
برنامهريزي توس عه روند شهر بر مبناي پوشش سرزمين با
اسـتراتژي مطابق با شرايط ساختاري سيماي سرزمين هر
منطقـه هدفگذاري نشـــده اســـت .در واقع عملكردهاي
حاصـل از تصميمات و برنامهريزيهاي توسعهاي ناموزون،
تركيب و توزيع فضايي عناصر كيفيت زيست شهري تقليل
داده اســـت .همـانطور كـه در منطقـه  1با وجود تراكم
شـهري نيازمند توسـعه فضاهاي باز به فضاهاي سبز و نيز
اراضــي كشــاورزي شــهري جهت توليدات اقتصــادي و
اكولوژيك بوده است .منطقه  4نيز با وجود پوشش گياهي
متناسـب از لحاظ تركيب ،توزيع و درصـد پوشـش اراضي
نسـبت به ديگر مناطق شـهري ،استراتژيهاي مناسبي از
جمله حفاظت و يا توســعه موزون با ســاختار محدوده در
نظر گرفتـه نشـــده و نيز در ســـال  6222نتـايج تحليل
سـنجههاي مسـاحت ،تعداد و اندازه شكل و حاشيه تراكم
لكـههـا به همراه تحليل آن تغييرات در مقطع زماني دوم
كه در بازه زماني  12ســاله پديدار شــده تحت تأثير روند
توســعه شــهري و فشــارهاي وارده فعاليتهاي انســاني و
افزايش ســاخت و ســاز و ســطوح نفوذناپذير بوده و منابع
مؤثر بر كيفيت زيست شهري مورد تخريب قرار گرفتهاند.
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بنابراين با توجه به وضـــعيت موجود مناطق ياد شـــده و
تركيب و توزيع سـاختاري سيماي سرزمين آنها ميتوان
با بهرهبرداري و برنامهريزي صـــحيح و منطبق بر اصـــول
اكولوژي سيماي سرزمين طبقات كاربري و پوشش اراضي
مورد نظر را جهت بهرهبرداري مناســب و منطقي از منابع
طبيعي و پوشـش اراضـي وضـعيت ساختاري و اكولوژيك
شـــهري بهبود بخشـــيد .بنابراين تلفيق نمودن اصـــول
اكولوژي ســـيماي ســـرزمين در برنامهريزي اســـتفاده از
سـرزمين (آمايش سرزمين) ،منجر به كاهش اثرات منفي
ناشـي از تغيير (سـيماي سرزمين) و هدايت اين تغييرات
در جهت همسو با ويژگيهاي اكولوژيكي منطقه ميگردد.
در سـيسـتم اكولوژيك سرزمين ،برخي عناصر ساختاري،
واجد عملكردهاي غيرقابل جايگزين و غيرقابل كوتاهآمدن
هستند و با از دست رفتن آنها شايد اثرات جبرانناپذيري
بر جـاي بمـاند كه غيرقابل احيا باشـــند .از اين جملهاند:
گذرگاه رودخانهها و جريانهاي آب و مواد ،لكههاي بزر
پوشـــش گياهي و مثالهاي متعدد ديگري را نيز ميتوان
يافت .تلفيق نمودن اصــول اكولوژي ســيماي سرزمين در
برنامهر يزي اسـتفاده از سرزمين (آمايش سرزمين) ،منجر
به كاهش اثرات منفي ناشي از تغيير (سيماي سرزمين) و
هـدايــت اين تغييرات در جهــت همســـو بــا ويژگيهــاي
اكولوژيك منطقه ميگردد.
لذا الگوبرداري از مدلهايي كه اصـــول اكولوژي ســـيماي
سـرزمين را در برنامهريزي و مديريت شهري بيان ميكند
گـام بســـيار بلندي در جهت بهبود ارتقاء كيفيت محيط
زيســت شــهري اســت .نتايج تحقيق حاضــر حاكي از اين
اســـت كه افزايش فعاليتهاي انســـاني در مناطق مذكور
منجر به دخل و تصـرف انسـان در پوشش طبيعي منطقه
شده است .افزايش لكه هاي انسان ساخت كاهش مساحت
طبقه  (1فضاهاي سبز) ب ه كل سيماي سرزمين از حدود
 22بـه  46هكتـار كـاهش يافته به همراه افزايش حدود
 64متري ميانگين اندازه فاصـــله لكهها بوده و نيز كاهش
حدود  4متر بر هكتار از حاشيه لبه هاي لكههاي فضاهاي
ســبز اســت .همينطور در طبقه ( 6فضــاهاي باز) كاهش
 663هكتاري فضـــاهاي باز به همراه افزايش بســـيار زياد
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تعداد اين لكهها و كوچك شـــدن آنها حدود  1/2متر و
افزايش فاصـــله آنها و كاهش حدود  13متر بر هكتار از
تراكم حاشـيه لكهها همگي مؤيد اثرپذيري فضاهاي باز از
ساخته شدن اين فضاها با توجه به افزايش شديد مساحت
طبقه ( 3فضـاهاي ساخت و ساز) در حدود  621هكتار از
ســرزمين در بازه زماني ياد شــده به همراه كاهش شــديد
لكه ها در اثر بهم پيوســتگي آنها و كاهش فاصــله آن در
كنار افزايش  61متري بوده اســـت به عبارت ديگر مبناي
كاهش ميزان مســاحت طبقههاي فضـــاي ســـبز و باز به
ترتيب به ميزان  11و  31درصــد گرديده اســت .كه باعث
شــده اســت پيوســتگي بين پوشــشهاي طبيعي مناطق
كاهش پيدا كند .لذا ســاختار شــهري گرايش به ســاختار
ريزدانهاي (تعداد زياد لكه در ابعاد كوچك) دارد و رشــد
لكههاي انسـان سـاخت در دوره مطالعه شده مؤيد اين امر
اســت كه با نتايج مطالعات پيشــين همســو اســت .به طور
كلي تغييرات چهره سيماي سرزمين و كاربريهاي موجود
منطقه متأثر از سـياسـتها و نگرش انساني است .بايد به
اين نكته توجه داشــت كه در رويكرد اكولوژي ســيماي
ســرزمين تنها موجوديت (مســاحت) لكهها شــرط كافي
نيســت و علاوه بر اين نظم فضــايي و چيدمان بهينه لكهها
نســـبـت بـه هم نيز مورد ارزيابي قرار ميگيرد .افزايش
جمعيت در سـالهاي اخير منجر به تغيير كاربريها شده
لذا حفاظت از محيط زيست به صورت ايدهال امكان ندارد،
پس بايد منطقه را به گونهاي مديريت كرد كه نرخ تخريب
و تغيير آن بـه كمترين ميزان ممكن برســـد .بيشـــترين
تخريب فضــاي ســبز و خرد ش ـدگي آن ناشــي از تخريب
عامدانه باغها براي سـاخت و سـاز در آنها ،شامل مفاهيم
ريختن نفت يا گازوئيل پاي درختان ،قطع كردن درختان،
آتش زدن باغ ،آهك ريختن دور درختان ،تخريب تدريجي
باغها ،تخريب تعمدانه باغ و  ...اسـت .ضعف نظارت و نبود
حسـاسيت بر اجراي قانون ،بحران اخلاق محيطزيستي در
جـامعه ،از بين رفتن قبح نق قوانين محيطزيســـتي در
جامعه ،نابســـاماني و بي اعتباري قانون حفظ گســـترش
فضــاي ســبز شــهري و عدم قاطعيت نهادهاي قضــايي و
تنبيهي به عنوان عوامل مداخلهاي ،بســـتر لازم براي گريز
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از قانون حفظ و گسترش فضاي سبز شهري منجر به خرد
شـدن و تخريب فضـاي سبز ميگردد .در صورت قاطعيت
نهادهاي قضـــايي و تنبيهي در برخورد با قانون گريزان و
حفظ و گســترش فضــاي ســبز شــهري ،همچنين ايجاد
زمينـههـاي مناســـب جهت آموزش شـــهروندان موجب
ميگردد تا از تخريب و خرد شـــدگي فضـــاهاي ســـبز
جلوگيري به عمل آيد )1 .لكههاي ســـبز بزر  ،كه براي
حفاظت آبخوان و تنوع زيستي از اهميت بسزايي برخوردار
است )6 ،گذرگاههاي جريان آب و پوششهاي رودكناري،
كـه ضـــامن تداوم فرايندهاي اكولوژيك در ســـرزميناند
 )3اتصـال لكههاي سـبز بزر بهوسـيلۀ گذرگاههاي سبز
پوشـــيـده )4 ،لكـهها و گذرهاي كوچكِ توزيعشـــده در
سـرتاسـر سرزمين ،كه هم باعث تنوع در بستر ميشوند و
هم نقش ارتبـاطي به شـــكل عبور موقت ايفا ميكنند ،و
 )2لكـههـا و گذرهاي كوچك پيرامون لكههاي بزر كه
گراديـاني از پهنـههاي ســـبز را ايجاد ميكند .با توجه به
موضـوع اين تحقيق كه در زمينههاي فضــاي ســبزشهري
به عنوان يكي از عناصــر و اجزاي مهم در ســاخت منظر و
ســـاخت مورفولوژيك شـــهر ميباشـــد و با علم به اينكه
امروزه روش ســـاماندهي ســـاختار اكولوژيك در مقياس
سيماي سرزمين توان جديدي در رفع نيازهاي برنامهريزي
كاربري اراضي و توسعه عرضه ميكند.
با توجه به مطالعات مختلفي كه در ســـالهاي اخير انجام
شــده ،رهيافت اكولوژي ســيماي ســرزمين و ســنجههاي
ســـيمــاي ســـرزمين در اين نوع مــديريــت نقش تعيين
كننـدهاي دارنـد .از آنجـايي كه درك تغييرات مكاني و
زماني الگوي سـيماي سرزمين براي پيشبيني پروژههايي
با اهداف مختلف و با در نظر داشتن توانايي بالاي سنجهها
در كميسـازي سيماي سرزمين پيشنهاد ميشود از نتايج
حاصــل از اين گونه مطالعات در برنامهريزي و مديريت در
ســطوح محلي ،منطقهاي و ملي اســتفاده كرد .بنابراين در
مقيـاس اين محـدوههـا نيز از رهيافت اكولوژي ســـيماي
ســـرزمين و روش هاي حاصـــل و همســـو با آن از جمله
اسـتفاده از مدل شـبكۀ سبز اكولوژيك ()Forman, 2008
كـه از معـدود الگوهايي كه توزيع بهينۀ مكاني و چيدمان
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لكههاي سبز در سرزمين را به تصوير ميكشد و بر اساس
الگوي لكه كريدور و ماتريس اســتوار اســت و ميتوان بر
اســـاس آن و ديگر الگوهـا و اصـــول اكولوژي ســـيماي
 طرحهـاي جـامع را مورد بازنگري قرار داده و،ســـرزمين
برنــامــهريزي از اين منظر در جهــت بهبود وضـــعيــت
محيطزيســـتي و اكولوژيــك و افزايش كيفيــت زيســـت
 اصــلاحي و احياء،سـكونتگاهها شــده و اقدامات توسـعهاي
. در دستور كار قرار گيرد،ساختار اكولوژيك سرزمين است
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Investigation and Comparison of Urban Growth Effects on
Landscape of 4 and 9 Areas of Karaj to Revise the Settlement
Planning Process
Yahya Chehrazar 1, Faeze Chehrazar 1, Mohammad Javad Amiri 1*
1*- Department of Planning Management and Environmental Training, Faculty of Environment,
University of Tehran, Tehran, Iran

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.

Key words: Land Cover, Urban Growth, Detect Changes, Measures the Landscape, Karaj
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