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Abstract 

Urban societies are complex landscapes that face unbalanced and exogenous growth and are 

rapidly changing as a result of population growth and urbanization. That is to say, non-urban, 

large swaths of land are consumed by cities and urban settlements, and over time they are 

fragmented into smaller pieces. Therefore, the present study was designed to detect and evaluate 

changes in the landscape structure of Tabriz metropolitan area and to evaluate the performance 

of landscape metrics in analyzing changes. To this end, first the land use maps for 1984, 2000 

and 2018 were prepared using Landsat satellite imagery. Then, in order to analyze the changes, a 

combination of Landscape metrics including NP, CA, PLAND, LPI, ED, MPS, LSI, and 

COHESION was computed at two levels of land class and landscape using Fragstats4.2 

software. The results showed that the lands used for urban settlement during this period have 

had the most changes and growth, in contrast to agricultural farms, gardens and green-space 

which have had a downward trend and have been converted to other uses. Also, the number and 

density of patches have increased over time, leading to the fragmentation of the landscape. On 

the other hand, the average size of patches belonging to constructed lands and agricultural and 

horticultural lands respectively increased and decreased, and caused more distortion and 

complexity of Tabriz city landscape through an increase in the landscape shape index. In 

general, the analysis of land use maps and landscape metrics clearly reveals the effects of human 

activities and urbanization on the surrounding environment, and the results indicate that the 

landscape of Tabriz has got more granular, more complex and geometrically more irregular. 

Then, with this decreasing connectivity, it has become more fragmented. 
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شهر تبریز با استفاده  کالن ساختاری سیمای سرزمینتغییرات  ی برتحلیل

 مفهوم پیوستگی با تأکید بر و سیمای سرزمین اکولوژی مبانی از

 2حسن مسعودی ،1حسن محمودزاده

 رانیا ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر ،یطیو علوم مح یزیر برنامه ۀدانشکد ار،یدانش .1

 رانیا ز،یتبر ز،یتبر دانشگاه ،یطیو علوم مح یزیر هبرنام ۀارشد، دانشکد کارشناس. 2

 (80/42/8931تاریخ پذیرش:  ؛72/40/8931)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 اندد  شدده مواجه  زا و برون با رشد نامتوازن شهرنشینیگسترش افزایش جمعیت و  که بر اثرهستند ای  سیماهای سرزمین پیچیده ،جوامع شهری
و بدا گذشدت    دهیرسد  یشدهر  یوسدازها  به مصرف شهرها و سداتت  ی و بزرگرشهریغ یها نیزمبه طوری که  ند؛و به سرعت در حال تغییر

 نیسدرزم  یمایگرفته در ساتتار س صورت راتییتغ یابیو ارز یلذا پژوهش حاضر با هدف آشکارساز. شوند یم میتر تقس به قطعات کوچک ،زمان
هدای   در ابتددا نقشده   ،زمینده در همدین  . اسدت  دهشد  نیتددو  راتییتغ لیدر تحل نیمسرز یمایس یها کیمتر ییکارا یو بررس زیشهر تبر کالن

به منظدور تحلیدل تغییدرات،    ای لندست تهیه گردید. در ادامه  با استفاده از تصاویر ماهواره 7481و  7444، 8310های  کاربری اراضی برای سال
در دو سدط  کدالو و    COHESIONو  NP ،CA ،PLAND ،LPI ،ED ،MPS، LSIشامل:  های سیمای سرزمین ترکیبی از متریک
بیشدترین   ،زمدانی  ةشدده در ایدن بداز    اراضی ساتته محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد Fragstats4.2افزار  با کاربرد نرم و سیمای سرزمین

 اندد.  هدای دیردر تبددیل شدده     اربریه کد اراضی کشاورزی، باغات و فضای سبز روند نزولدی داشدته و بد    اند و در مقابل را داشتهرشد  وتغییرات 
متوسد    ،از سدوی دیردر   شدگی سیمای سرزمین منجر شده اسدت.  ها در طول زمان افزایش یافته و به تکه لکهحاشیۀ همچنین تعداد و تراکم 

تص شدکل سدیمای   شده و اراضی کشاورزی و باغی به ترتیب افزایش و کاهش یافته و با افدزایش شدا   های متعلق به اراضی ساتته لکه  اندازة
 هدای کداربری اراضدی و    نقشده  لید تحلبه طدور کلدی،   اند.  گسیختری بیشتر و پیچیدگی سیمای سرزمین شهر تبریز شده سرزمین موجب ازهم

اسدت کده    نیاز ا یحاک جیو نتا سازد یم انیاطراف را نما  یبر مح ینیو شهرنش یانسان یها تیوضوح آثار فعال به نیسرزم یمایس یها کیمتر
 است. دهیگرد تر ختهیاز هم گس ،یوستریتر و با کاهش پ نامنظم یو از نظر هندس  دهیچیپ ،   دانه زیمرور ر به زیشهر تبر نیسرزم یمایس

 یکلید واژگان

 .های سیمای سرزمین متریککاربری اراضی،  ،سیمای سرزمین، شهر تبریز، سیمای سرزمینپیوستری 
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 بیان مسئله

سالمت ، یکار، آموزش، خدمات اجتماع یمتعدد برا یها فرصت ردنک فراهم لیبه دل یمناطق شهر

بهر   ای کهه  بهه وونهه  (؛ Chan & Vu, 2017: 89) هستند انسانی تیجمع یجاذب اصل گر،یو موارد د

 یجههان در منهاطق شههر    تیه درصهد از جمع  55در حدود  اکنون ل، هموزارش سازمان مل اساس

 United) ابهد ی شیدرصهد افهزا   86بهه   زانیه م نیه ا 5050تا سها    رود یو انتظار م کنند یم یزندو

Nations, 2018) . موجه  وسهترش اسهتهادز از    تأمین نیازهای انسانی ضرورتافزایش جمعیت و ،

 ,.Ersoy et al) های اکولوژیکی به منهاطق شههری شهدز    منابع طبیعی و تبدیل بسیاری از اکوسیستم

در بسیاری از کشهورها   را رای زمین و مسکنتقاضا بوساز شهری،  با افزایش ساختو  (308 :2019

 (.Tannier et al., 2016: 76) استکردز ویژز کشورهای در حا  توسعه تشدید  به

بهه   3115درصهد در سها     13از  در کشورمان نسبت شهرنشینیمرکز آمار،  یاه بر اساس وزارش

در واقع، شهرنشینی در (. 3135)مرکز آمار ایران،  افزایش یافته است 3135درصد در سا   47بیش از 

: 3135مرادنهژاد،   )آنها  های اخیر داشته ای در دهه بقهسا طور چشمگیری پویاست و رشد بی بهکشور ما 

زا  ای ازجمله رشد شتابان و توزیع بسهیار نهامتوازن، تمرکزورایانهه و بهرون     های عمدز با ویژویو ( 37

 (.833: 3134، دیگران)میرآبادی و  مراز استبا پیامدهای مثبت و منهی فراوانی ه و بودز رو هروب

 کهردز  مواجهه با رشد نامتوازن  را ه مناطق شهریک است یریناپذ اجتناب ندیافر شهرهاوسترش 

 نیبهه زمه   یدسترس برای ها و اکوسیستم نیبه موازات آن، فشار به سرزم و (Guite, 2018: 2)است 

 ،نیزمه  یکهاربر  رییتغ بر اثرلذا (. Vuilleumier & Droux, 2002: 157) دهد می شیافزارا  ازیمورد ن

و  (558: 3134، دیگهران و  یاری)محمهد  شهدز  لیتبهد  یشههر  یهها  نیبه زمه  یرشهریغ یها نیزم

 :Asfaw & Worku, 2019) رسهیدز  یشههر  یوسهازها  بزرگ به مصرف شهرها و ساخت یها نیزم

  .(Su et al., 2010: 61) شوند تر تقسیم می به قطعات کوچکروز  به روزو  (145

سطح سهیمای  مهم تغییرات یکی از ناپذیر،  عنوان روندی بروشت بهپوشش زمین  تغییر کاربری/

در  طبیعهی های  ترین تهدید برای سیستم بزرگو  (Boccia et al., 2009:35)زیست  و محیط سرزمین

یهل آن در  بررسی و تحل ،در عصر حاضربه طوری که ؛ (Zhang et al., 2013: 49)است قرن حاضر 

. بهه  (550: 3134، دیگهران )رایگهانی و   اسهت برخهوردار  فراوانی ای از اهمیت  سطح ملی و منطقه
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 وههردد یمحسههوب مهه یجهههان راتییههدر تغ یاساسهه یاز فاکتورههها نیزمهه یکههاربر رییههتغعبههارتی، 

 (.1: 3131)محمودزادز، 

 ههای  یهدز و پد یانسهان  ههای  یهت فعال ینو تعامالت به  تغییرات، سرزمین سیمای الگوهای درک

 :Rawat & Kumar, 2015)است  یضرور یامر ها ویری یمو بهبود تصم ینزم یریتمد یبرا یعیطب

 یانسهان  ههای  یهت بلکه از نظر فعال یکی،از نظر اکولوژ یدتنها با نه ینسرزم یمایرو، س ین(. از هم78

 & Vuilleumier) ر ورفتهه شهوند  ظه در ن ها ستمیاز س یعنوان بخش به دیها با ک شود و انساندر یزن

Droux, 2002: 157.) یکردهها یاسهت کهه رو   یا رشهته  نیب کامالً یدانش، نیسرزم یمایس یاکولوژ 

و  ییفضها  یالگوهها  نیو روابط به  کند یادغام م یو اجتماع یعیرا در علوم طب یلیو تحل یکیزیوفیب

 یماین در سطح سه انسان و مناظر اطراف آ نیروابط بو  (Wu, 2013: 5773) یکیاکولوژ یندهایافر

سهازی( تغییهرات سهیمای     )کمی یینتع .(Naveh & Liberman, 2013: 3) کند یم یرا بررس نیسرزم

ههای   وسترش شهری، نیازمند آنالیز تغییرات سهطح زمهین و شناسهایی الگهوریتم    اثرات و  سرزمین

  .(Magidi & Ahmed, 2018: 2)است مناس  

، (RSسهنشش از دور )  ( وGIS) یهایی طالعات جغرافا ۀسامان های تکنیکظهور  ،زمینهدر همین 

زمهین و   بهه دیهد جهامعی   ،کمتر ۀبا هزینرا قادر ساخته است ریزان و مدیران شهری  محققان، برنامه

ایهن حها ،   بها  . (Araya & Cabral, 2010: 1550) داشته باشنددر طو  زمان تغییرات کاربری زمین 

شههری را  توسهعۀ  الگوهای اصلی شههر و   تغییرنند روند توا تنهایی نمی به( RS & GIS) این ابزارها

 & Magidi)شهدز اسهت   های سیمای سرزمین مطرح  ترکیبی از متریک ،ند؛ از همین رونتوصیف ک

Ahmed, 2018: 2)  که در کنارGIS  وRS دارند.  تری به دنبا   تر و دقیق نتایج مطلوب 

اخیهر شهاهد تغییهرات بسهیار     دهۀ سه در  ،شهر شما  غرب کشور ترین کالن  بزرگ ،شهر تبریز

( کهه یکهی از   56: 3138، دیگهران علهوی و  ) های شهری بودز است زیادی در میزان و نوع کاربری

هموارز روند رو بهه   زیشهر تبر تیجمع. استعوامل اصلی بروز این تغییرات، عامل تغییر جمعیت 

 3115نههر در سها     338/563 زانیوذشته از م ۀدهکه در طو  شش  یبه طور است؛ داشته یرشد

 (. 3135، )مرکز آمار است دزیرس 3135نهر در سا   011/441/3به 

از  یشتیمع یها وزیش رییو تغ تیجمع شیسو و افزا کیاز  ینیوسترش شهرنش بر همین اساس،
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و تخری  و تبدیل اراضهی  مرکز  یخیو بافت تار اطرافشهر به سمت  ۀتوسعموج   گر،ید یسو

 در بروز  تغییرات کمی و کیهی بنابراین، (.75: 3163 س،یبن یو صادق یلیکائی)م موجود شدز است

تحقیهق در ذههن   مسهللۀ  ویهری   باعه  شهکل   ،داربودن این روند و ادامه شهر تبریزسیمای سرزمین 

ورفتهه در   صهورت و ارزیهابی تغییهرات    آشکارسهازی محققان وردید. لذا پژوهش حاضر با ههدف  

های سیمای سهرزمین در تحلیهل    کارایی متریکبررسی  شهر تبریز و  ساختار سیمای سرزمین کالن

در  شههر تبریهز  توسهعۀ   که رونهد است وویی به این سؤا   و به دنبا  پاسختدوین وردیدز تغییرات 

 ؟است ی و پیوستگی آن داشتهچه تأثیری بر سیمای سرزمینهای وذشته به چه صورت بودز و  دهه

  پژوهش تجربی و نظری پیشینۀ

 یاجتماع ،یطیاز علم، هنر و تشربه است که با علوم مح یبیدر واقع ترک 3نیسرزم یمایس الحاصط

 یمایسه . (3: 3131 ،یو احمهد  انی)بمان و هنر در ارتباط است یمهندس ،یفن یها و حوزز یو انسان

 اسهت  یپوشهش اراضه   )طبقهات(  یهها  از کهالس  یا دزیه چیپ  یو ترک ییایجغراف یالگو ،نیسرزم

(Adriaensen et al., 2003: 242)       که با کیلومترهها وسهتردوی و سهاختاری نامتشهانس، از اطهرافش

در آن رخ  یانسهان  یهها  تیه کهه فعال  و محلی اسهت  Forman & Gordon, 1986: 733))متمایز بودز 

مهوزاییکی متشهکل از   و   دزیه چیپ ینیرزمسه  یماهایسه  یجوامع شهر(. Ndubisi, 2014: 1) دهد یم

از لحها  سهاختار و    نیسهرزم  یمایسه  یهها  کییه موزا ریسها  باکه  هستندوع اصر طبیعی و مصنعن

 یبهرا  یآوردن مکهان  فراهم ،یشهر نیسرزم یمایس یکه کارکرد اصل یبه طور اند؛ عملکرد متهاوت

بسهتر   اصلیِ جزء. هر سیمای سرزمین از سه (57: 3166 ،ی)مختار است یو خدمات انسان یزندو

شکیل شدز است که عناصر سهاختاری سهیمای سهرزمین را تشهکیل     ت 7و کریدور 1، لکه5یا ماتریس

 یسهاختار ههای   یکهی از ویژوهی   (.Burel, 2003: 9) کننهد  دهند و ماهیت اصلی آن را تعریف می می

)پهودات و  اسهت    شهدوی(  تکهه  تکهوسیختگی یا  هم از)در مقابل  پیوستگیمههوم  ،نیسرزم یمایس

 ,.Zhang et al) هها دارد  زیستی و سهالمت اکوسیسهتم   ( که نقش مهمی در تنوع65: 3138، دیگران

                                                           
1. Landscape 

2. Matrix 

3. Patch 

4. Corridor 
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و عهالوز بهر   اسهت  های شهری از اهمیت بیشتری برخهوردار   ویژز در محیط (. پیوستگی به2 :2019

شناسی در قال  اتصها    جتماعی، فرهنگی و زیباییعملکردهای ا ۀتواند به ارائ فواید اکولوژیکی می

بنهابراین ززم  (. 57: 3137بنهیس،   )صهادقی  منشر شودشهر  ۀمردم و طبیعت و اتصا  داخل و حوم

 است در ارزیابی و تحلیل سیماهای سرزمین مدنظر قرار ویرد.

موجهودات زنهدز در    ۀمطالع ای یبررس»آن عبارت است از  یالهظ تحت یمعنا اکولوژی درۀ واژ

ابهط و  رو و دانش اکولهوژی، دانشهی اسهت کهه اکولهوژی و      (33: 3135 ،ی)شکوئ «ستشانیبستر ز

ابعاد  یدارا یاکولوژ علمکند.  مطالعه می ی راانسان جوامع ویاهی، جانوری و انیمناسبات مشترک م

های آن و دانشهی   ترین شاخه اکولوژی سیمای سرزمین یکی از جوان است که یمختلههای  و شاخه

 & Naveh) کنهد  ای است که روابط بین انسان و مناظر اطهراف آن را بررسهی مهی    رشته بینجامع و 

Liberman, 2013: 3; Wu, 2013: 183 .) 

را بهرای مهدیریت   شهری توسعۀ ریزی و  تواند روند برنامه ارزیابی اکولوژیکی سیمای سرزمین می

فراینهدهای  ( و Buyantuyev et al., 2010: 208) و نظارت بر نابودی کیهیت محیط زیست بهبود بخشد

(. شناسایی، نظهارت و پهایش   Tian et al., 2014: 98) آورددست ه ای را شناسایی و ب اکولوژیکی بالقوز

منظهور،    تهرین روش بهرای ایهن    مناسه   ای اسهت کهه   پیچیهدز فراینهد   ،تغییرات پوشش سطح زمهین 

 (. 554: 3134، دیگران)محمدیاری و است تحلیل تغییرات الگوی سیمای سرزمین  و تشزیه

ای در  رزمین کهه بهه طهور وسهتردز    سهیمای سه   سنشه( ای شاخص) های متریک ،در همین راستا

توسهعه   3360 هۀاواخر ددر ، (Luck & Wu, 2002: 328) روند مطالعات اکولوژی شهری به کار می

ای بهرای شناسهایی، نظهارت و     عنوان وسهیله  بهتوانند  اکولوژیکی میفرایندهای یافتند که متناس  با 

 وسیختگی( سیمای سهرزمین  هم از) شدوی ( و تکهSu et al., 2010: 61ارزیابی تغییرات اکولوژیکی )

(Carvalho et al., 2009: 1393به کار روند. متریک )  هسهتند کهه    ییها شاخصهای سیمای سرزمین

 س،ی)ماتر نیسرزم یمایس یساختار یاجزا عیپراکنش و توز تیو ماه یهندس ،یشکل تیخصوص

کهردن    کمیتوصیف و برای  مدتاًعو  (60: 3133 ،یو فقه ی)کرمکنند  می فی( را تعردوریلکه و کر

 ،رونهد؛ در نتیشهه   لوژیک شهری بهه کهار مهی   ومورف ناهمگنی فضایی کاربری اراضی و خصوصیات

 (. 14: 3135، دیگران)سبزقبائی و  دهند درک بهتری از کلیات فضایی یک منطقه را نشان می
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زیابی ساختار سیمای به ار های اخیر( ویژز در سا  )به پژوهشگران بسیاری در مطالعات متعددی

ای هه  ورفته در آن با استهادز از سهنشش از دور و متریهک   صورتسرزمین و بررسی روند تغییرات 

( در پژوهشی رونهد تغییهرات سهیمای سهرزمین در     53: 3137) آرخی: اند سیمای سرزمین پرداخته

تهوجهی داشهته و    درخورها تغییرات  که نتایج نشان داد مقادیر متریککرد بررسی دهلران را منطقۀ 

 سیمای سرزمین شهر دهلران وشته است. تشزیۀ موج  تخری  و 

بها   ،انهداز شههر کرمانشهاز    بر ساختار چشمرا ( اثرات شهرنشینی 15: 3135) دیگرانو  سبزقبائی

به ترتی  حهاکی از افهزایش    های تحقیق یافته کردند.بررسی های سیمای سرزمین  کیاستهادز از متر

تر  های کشاورزی نابود و ریزدانه زمین. استمسکونی و اراضی بایر  های بریمساحت کار و کاهش

 است.تکه شدز  و تکهتغییر یافته  انداز شهر شدز و ترکی  و توزیع چشم

شههر   شناختی سهیمای سهرزمین کهالن    بومشبکۀ (، با بررسی 555: 3134) دیگران و محمدیاری

 یهها  کیه متر ی میهزان توجهه بهه رونهد کاهشه    بها  و نیست کرج نشان دادند روند تغییرات مطلوب 

 ریشهر کرج سه  نیسرزم یمایس یشناخت ساز، عملکرد بوم و ساخت یها لکه یشیسبز و افزا یها لکه

  .داشته است ینزول

آبخیهز  حهوزۀ   نیسرزم یمایسکه است بیانگر این ( 45: 3136) دیگرانو  نظرنژاد نتایج تحقیق

تهر و از نظهر    نامنظم تر، دزیچیپ یتر، از نظر شکل تکه تکه هسا  وذشت 17در طو   چای ارومیه بازنچ

و .تهر شهدز اسهت    متنهوع  زیموجود ن یو از نظر نوع کاربر تر وستهیناپ ،یعناصر ساختار یکپارچگی

زیست و روند تغییرات پوشهش ویهاهی     های انسانی بر محیط اثرات فعالیت (،746: 5007) دیگران

 .کردندهای سیمای سرزمین بررسی  متریک در پارک ملی آمریکا را با کاربرد

چهین را   5نگهژو ژِای در شههر   تغییرات الگوی سیمای سرزمین تازب رودخانه ،دیگرانو  3هی  

تهازب بهه   سهاز در اطهراف    و های کشاورزی و سهاخت  ها، سطح زمین . بر اساس یافتهکردندتحلیل 

 .(He et al., 2011: 2165) استشدز ترتی  با روند نزولی و صعودی مواجه 

 یهها  ای و متریهک  تغییرات زمین در شهر آتالنتا را بها کهاربرد تصهاویر مهاهوارز     ،1یانگ و لیو 

                                                           
1. He 

2. Zhengzhou 

3. Yang & Lio 
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کهار ورفتهه شهدز در     ههای بهه    دند که نتایج حهاکی از مؤثربهودن روش  کرسیمای سرزمین ارزیابی 

 . (Yang & Lio, 2015: 42) استوتحلیل تغییرات  تشزیه

های  را طی سا  5شوانصوصیات مکانی و زمانی وسترش شهر خ (،3: 5036) 3فتحی و مگیدی

درصهد   303بیش از  ،شدز ساختهمناطق شد دنبا  آن مشخص   هکه بکردند ارزیابی  5035تا  3367

 .(Fethi & Magidi, 2018: 1) اند رشد داشته

و  یاراضه  یکهاربر  راتییه و تغ یشهر ۀتوسع ندایفر یا در مطالعه (،83: 5033) دیگرانو  1پَن 

 یبررسه  یحرارته  یهها  و دادز نیسهرزم  یمایسه  زیشهر با استهادز از آنال ییورما ریبر جزا رشانیتأث

پیشهینۀ  بررسهی  . استشهری بر جزایر ورمایی شهر توسعۀ که نتایج حاکی از تأثیرات منهی  دندکر

 را آندهندۀ  تشکیلو کاربری اراضی  سیمای سرزمین تغییرات طالعات عمدتاًم دهد تحقیق نشان می

سهیمای سهرزمین و سهنشش از دور بررسهی       های مشخص با استهادز از متریکزمانی دورۀ در یک 

شههر   ورفته در سهیمای سهرزمین کهالن    . اما، این پژوهش عالوز بر ارزیابی تغییرات صورتاند کردز

کمتر  که در تحقیقات مشابهکردز تحلیل شهر بر پیوستگی اکولوژیکی آن را نیز  ۀتبریز، اثرات توسع

 .(Pan et al., 2019: 61)به آن توجه شدز است

 ها مواد و روش
 محدوده و قلمرو مورد مطالعه

و مرکز استان آذربایشان شرقی و شهرسهتان   رانیشهر شما  غرب ا نیتر عنوان بزرگ به،  شهر تبریز

ا وسعتی ب زیشهر تبر کالنواقع شدز است.  تختیپا لومترییک 815تبریز در شما  غرب ایران و در 

 یشمالعرض ۀ قیدق5درجه و  16و  یطو  شرق ۀقیدق 55درجه و  78در  کیلومتر مربع 313معاد  

 .قرار ورفته است ایاز سطح در یمتر 3170النهار مبدأ و در ارتهاع  از نصف

 

                                                           
1. Fethi & Magidi 

2. Tshwane 

3. Pan 
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 شهر تبریز در ایران و استان آذربایجان شرقی . موقعیت جغرافیایی کالن1شکل 

 روش تحقیق

به  یابیبه منظور دست .است یلیتحل -یهیتوص تیو از نظر ماه یاز نظر هدف کاربرد حاضر قیتحق

مطالعهات، چهارچوب انشهام     یصورت ورفت و سپس بر مبنا یا مطالعات کتابخانه ق،یاهداف تحق

 (.5 شهکل ) دیحاصل ورد هشپژو یها افتهیو  جینتا ،تیو در نها هیته ازیمورد ن یها و دادز قیتحق

، از 5036و  5000، 3367 یهها  سها   ی+( بهرا ETMو TM) لندسهت  یا مهاهوارز  ریوتصها  ،در ابتدا

 پهردازش  شیپه  اتیو عمل حاتیو پس از انشام تصح شد هیته (USGS) شناسی آمریکا سایت زمین

 تمینظارت شدز و با اسهتهادز از الگهور   یبند طبقه  روش یبر مبنا یاراض یکاربر یها نقشه ر،یتصاو

شدز، اراضهی   ساخته)اراضی  یاراض یکاربر سدر پنج کال Envi5.1افزار  رمحداکثر احتما  توسط ن

 دست آمد. ه ب کشاورزی، باغات و فضاهای سبز، اراضی آبی و اراضی بایر(

 ،یا مهاهوارز  ریتصهاو  یبنهد  به دست آمدز از طبقهه  یها صحت نقشه یمنظور بررس  به نیهمچن

( ی)نقهاط کنترله   ینه یزم تیه ه عنهوان نقهاط واقع  ( بیمیتعل یها )نمونه یتصادف یبردار روش نمونه

 یکاربر یها ووول ارث، نقشه ریتصاو قیکه از طر ینقاط کنترل یریکارو با به ،در ادامهاستهادز شد. 

 یها خطا و پارامتر سیبا استهادز از ماتر یبند  دقت طبقه ،اند شدز یآور جمع یبصر ریو تهس یاراض

 یریه و انهدازز  بهرای شهدز  دیتول یهها  نقشهه سپس  .شده کاپا( محاسب  یو ضر ی)صحت کل یآمار
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را در سهه   هها  کیه افهزار متر  نرم نی. ادیورد Fragstats4.2افزار  وارد نرم نیسرزم یمایس یها کیمتر

( McGarigal and Marks, 1995: 23) آورد یدست مه ب نیسرزم یمایو س یسطح لکه، کالس اراض

و محاسهبه   یریه و اندازز نیسرزم یمایطح کالس و سمدنظر در دو س یها متریک قیتحق نیکه در ا

 یهها  کیه هها و متر  بر اساس نقشهه  یاراض  یتخر زانیحادث شدز و م راتییتغ ،تی. در نهادیورد

 .خواهد شد یمدنظر بررس یها سا  یبرا نیسرزم یمایس

 دیه ز تولا زیمنظور پره بهها و  از آن یبرخ نیب یبستگ وجود هم ها، کیتعدد متر لیدر ادامه به دل

یعنهی   تحقیهق ف اههد ابا  ها کیو با توجه به تناس  متر یاطالعات زائد، بر اساس مرور منابع علم

 یا مشموعهاکولوژیکی شهر،تأثیر آن بر پیوستگی شهر تبریز و  تحلیل تغییرات سیمای سرزمین کالن

 (.3)جدو   دندشحاضر انتخاب  قیانشام تحق یدر راستا نیسرزم یمایس های متریکاز 

 های پژوهش یافته
 های کاربری اراضی با استفاده از نقشه راتییتغ لیتحل

را  یاساس یراهکارها توان یشهر، م ۀو جهات توسع نیسرزم یمایس راتییاز روند تغ یبا آواه

موجهود   ید. با درنظرورفتن پنج کالس اراضه کر  جهت بهبود وضع موجود و کنتر  رشد شهر ارائه

و  5000، 3367 یهها  سها   یآن بهرا  ۀو حومه  زیه شهر تبر کالن یاراض یرکارب یها در منطقه، نقشه

 (.1 دست آمد )شکله ب 5036

 تحقیق در شده استفاده سرزمین سیمای های متریک انواع. 1 جدول

 تعریف تغییراتمحدودۀ  واحد مشخصه )سنجه( نام متریک

 ها در هر کاربری مشموع تعداد لکه NP > 0 ندارد NP تعداد لکه

 ها از یک نوع مشموع مساحت لکه CA >0 هکتار CA ت کالسمساح

 نوع های هم ک از کالسهریدرصد  PLAND<100>0 درصد PLAND درصد کالس

 ها ترین لکه درصدی از منطقه با بزرگ PLAND<100>0 درصد LPI ترین لکه بزرگ

 ED تراکم حاشیه
هکتار/م

 تر
ED > 0 

ها تقسیم بر مساحت  مشموع طو  تمامی لبه

 کل سیما

 ها در هر طبقه لکه ۀمیانگین انداز MPS > 0 هکتار MPS لکهاندازۀ متوسط 

 های مربوط به هر کاربری شکل لکه LSI ≥ 1 ندارد LSI شکل سیما

 های یک کالس اراضی پیوستگی لکه 100 > …  > 0 ندارد Cohesion پیوستگی )انسشام(
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 تحقیق انجام مفهومی مدل.  2 شکل

 
 2219 و 2222 ،1891 های سال برای یاراض یبر اساس انوع کاربر یزشهر تبر کالن ینسرزم یمای. س3 شکل
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کشاورزی و فضای  یاز اراض یاریبس ،استشدز مشخص  یبند طبقه ریطور که در تصاو همان

هها وشهته    آن نیگزیجها  ریپذاند و سطوح نهوذنا رفته نیاز ب ینیشهرنش ۀتوسعبر اثر  زیشهر تبر سبز

مورد مطالعهه   یها سا  یط شهر تبریز ی اراضی کالنها یکاربر و درصد مساحت (5) است. جدو 

د کهر مشهخص   توان یم ها آنۀ سیمقابا  دهد که را نشان میهای تولیدشدز  طور صحت نقشه و همین

 شدز است. راتییچه مقدار دستخوش تغ یبعد ۀدر دور ها یهرکدام از کاربر

 نیه شهدز در ا  ساخته یاراض یاست که کاربر نیا یاراض یکاربر یها نقشه یمشهود بررس جیاز نتا

 یهها  در دههه  ینیرشهد شهرنشه   ،شهه یو در نت نیزم یو تقاضا برا تیجمع شیافزا لیبه دل یبازز زمان

 شیدرصهد( افهزا   505) هکتهار  35355 زانیه رو وشته و بهه م  همساحت روب راتییتغ نیشتریبا ب ر،یاخ

 و سهبز  یکیاکولهوژ  یکه اراضه  یمواجه وشته، به طور یبا روند کاهش ها یکاربر ریاست. اما سا افتهی

شهامل  کهه   ریبا یو اراض اند افتهیدرصد کاهش  10از  شیسبز( ب یو باغات و فضا یکشاورز ی)اراض

 د.ان افتهیدرصد کاهش  37حدود  شوند، یمورد مطالعه م ۀمحدودوسعت  نیشتریب

 1891-2219 های دوره طی تبریز شهر کالن اراضی  کاربری درصد و تمساح. 2جدول 

 

 های سیمای سرزمین  متریکبا استفاده از  راتییتغروند  لیتحل

موجهود در   یکم یها ابزارها و شاخص ها، کیتکن ،یرسنشدو یها از دادزای  مشموعه کارویری هببا 

بررسی و شهناخت تغییهرات اکولهوژیکی سهیمای سهرزمین      امکان  ن،یسرزم یمایس ییفضا لیتحل

 ههای  متریهک  ۀمحاسهب بهه   تهوان  یم یپوشش اراض یها با استهادز از دادز ،مثا  برای. شود میفراهم 

 نام کاربری
0222سال  4891سال   0249سال  

 درصد هکتار درصد هکتار درصد هکتار

53/31 35054 31/8 8106 شدز ساخته  33581 38/53 

73/30 3575 43/33 30854 اراضی کشاورزی  3645 65/30 

04/5 7833 10/8 5415 باغات و فضای سبز  1658 57/7 

10/0 544 75/0 163 اراضی آبی  543 10/0 

31/40 87558 87/47 84315 اراضی بایر  54453 75/81 

(٪) ضری  کاپا  37 63 8/38  

(٪) صحت کلی  5/35  8/38  7/34  
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 پرداخهت  یزمهان  راتییه و تغ یکیاکولهوژ  ینهدها یاها بها فر  و ارتباط آن نیسرزم یمایس یختارسا

با استهادز از  های مرتبط با موضوع تحقیق متریک ،در همین راستا .(35: 3137، دیگران)زبردست و 

محاسهبه   FRAGSTATS 4.2افهزار   و با کاربرد نرم قبلمرحلۀ در  شدز تهیههای کاربری اراضی  نقشه

 (.1)جدو   وردید که نتایج آن در ادامه آوردز شدز است

 1891-2219 های دوره طی تبریز شهر کالن اراضی  کاربری درصد و مساحت. 3جدول 

 متریک
 کاربری
 سال

اراضی 
شده ساخته  

 اراضی کشاورزی
باغات و 
 فضای سبز

 اراضی بایر اراضی آبی

CA 

3367 8106 30854 5418 163 84315 
5000 35056 3575 7833 546 87554 
5036 33585 3645 1658 543 54455 

PLAND 

3367 31/8  43/33  10/8  733/0  87/47  
5000 53/31  73/30  04/5  10/0  35/40  
5036 38/53  65/30  57/7  53/0  75/81  

NP 

3367 61 364 363 38 361 
5000 566 585 335 56 550 
5036 830 763 184 53 546 

LSI 

3367 11/38  58/38  50 58/34  85/37  
5000 04/34  85/34  36 46/50  05/37  
5036 50/13  30/78  71/73  80/37  10/56  

LPI 

3367 41/5  76/5  30/5  36/0  57/41  
5000 53/35  33/5  86/0  05/0  67/73  
5036 56/35  03/3  13/0  37/0  85/15  

ED 

3367 405/5  575/4  853/8  535/3  515/35  
5000 553/6  714/4  140/5  558/3  755/37  
5036 745/31  550/35  780/35  500/3  370/53  

MPS 

3367 48 33/58  83/13  63/51  50/143  
5000 8/36  05/18  05/57  15/4  70/531  
5036 07/315  55/6  75/5  44/8  358 

COHESION 

3367 17/33  35/36  73/36  56/38  38/33  
5000 45/33  38/36  14/34  54/35  67/33  
5036 68/33  16/33  05/33  44/38  41/33  
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. هسهتند  یاراضه  یمساحت و درصد کاربر ۀکنند فیتوص  یبه ترت PLAND و CA یها کیمتر

کهه چهه    دهنهد  یو نشهان مه   کنند یم یریو را اندازز نیسرزم یمایس یساختار  یها ترک متریک نیا

دو  نیه ا ریاست. با توجه به مقهاد   شدز لیخاص تشک ینوع کاربر کیاز  نیسرزم یمایمقدار از س

و از مسهاحت   افتهه ی شیافهزا  یا نهدز یطور فزا سه دهه، به نیدز در طو  اش ساخته یها ، لکهمتریک

 هها  یکهاربر  یمهابق  .اند دزیرس 5036هکتار در سا   33581به مساحت  3367هکتار در سا   8106

 PLANDو  CA یها کیمتر نی. بنابرااند افتهیها در جدو  فوق کاهش  متریک ریبا توجه به مقاد زین

افهزار   با استهادز از نرم یآسان که به هستند نیسرزم یمایس راتییتغ یدر بررس ها کیمتر نیاتریاز وو

FRAGSTATS اند   یریو قابل اندازز. 

 ۀفاصهل در  یاراض یها کالس یتمام. دهد یمدنظر نشان م ۀمحدودها را در سطح  تعداد لکه 3NPمتریک 

 یهها  است کهه لکهه   نیاز ا یحاک نیند و اا ها مواجه وشته تعداد لکه شیبا افزا 5036تا  3367 یها سا  نیب

 یو فضها   بها   یکاربر ،مثا رای اند. ب خود را از دست دادز یکپارچگیتکه شدز و  موجود در طو  زمان تکه

سهبز و   یهها  اسهت؛ امها تعهداد لکهه     برخوردار بودزهکتار  5418و مساحت  لکه 61، از 3367سبز در سا  

اذعهان   تهوان  یمه  نیبنابرا .استهکتار نشان  1658عدد و  184بر برا  یبه ترت 5036ها در سا   مساحت آن

 یشهتر یدر ابتهدا از مسهاحت و انسهشام ب    زیه شههر تبر  سهبز کهالن   یها و فضاها مربوط به با  یها کرد لکه

 ،ریه اخ یهها  سهازها در دههه  و ساخت شیو افزا ینیاند. اما با توجه به رشد شهرنش بودز تر وستهیبرخوردار و پ

 زیه سهبز ن  یهها  هها و لکهه   بها   ،اسهت  افتهی شیافزا زشد ساخته یمربوط به اراض یها داد لکهتع نکهیضمن ا

 یاسهت بهرا   یکهه شاخصه   اسهت نظر مهم  نیاز ا NP متریک، نیبنابرا اند. شدز تر  ختهیوس هم ازتر و  تکه تکه

یهک نهوع   در طو  زمان برای شاخص  نیا زانِیکه م یو در صورت نیسرزم یمایس یختگیوس ازهم یابیارز

 .، الف(7)شکلاست  لکه و سیمای سرزمین  یاز تخر یحاک ،کاربری خاص کاهش یابد

اتصها  و   زانیه م یریو اندازز یبرا توان یمو  کند یها را محاسبه م لکه ۀیحاشتراکم  5ED یکمتر

فضهاها را نشهان    ۀیتشز ۀیحاشتراکم  کیمتر ،یاستهادز کرد. در حالت کلآن از  ها یکاربر یوستگیپ

هها   لکهه  ،ابهد ی  یکهاهش مه   نیسهرزم  یمایسه  یوسهتگ یاتصها  و پ  ،ابدی یم شیافزا هرچهو  دهد یم

                                                           
1. Number of Patches 

2. Edge Density 
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 شیو رشهد به   ینیشهرنش شیافزا. شود یم هیو تشز   یتخر نیسرزم یمایس ،شهیتر و در نت کوچک

 یفضهاها   یه ، سهب  تخر وذشهته  سها   17شدز در طو   ساخته یها مساحت لکه یدرصد 500از 

 نهوان ع بهه شهدز اسهت و    یو بهاغ  یکشهاورز  یهها  نیزمه  یختگیوسه  ههم  از ،شهیو در نت کیاکولوژ

 .، ب(7)شکل شود یدر نظر ورفته م زیشهر تبر کالن یمنظر شهر یشدو تکه عامل تکه نیتر یاصل

( 1)جهدو    . مقادیر ایهن شهاخص  شود یها به کار ورفته م لکهۀ اندازمتوسط  یبررس برای 3MPS یکمتر

 48و از  افتهه ی شیشدز در طو  سهه دورز افهزا   ساخته یمربوط به اراض یها لکه ۀانداز نیانگیمدهد  نشان می

 شیاست که بها افهزا   یمعن نیبد نیا .است دزیرس 5036هکتار در سا   315به حدود  3367هکتار در سا  

شهدز   سهاز  و سهاخت  یاراضه  ،شهیو در نت افتهی شیافزا زیها ن لکه اندازۀ شدز، متوسط ساخته یمساحت اراض

داشهته   یرونهد کاهشه   گهر ید یهها  یکهاربر  یها لکه ۀاندازاست که متوسط  یدر حال نیاند. ا شدز تر ستهویپ

 یوسهتگ یتکه شهدز و پ  سبز تکه یو فضا یکشاورز یاراض 5036تا  3367 یها در طو  سا  نیاست. بنابرا

 یجهد  یطهر در شههرها خ  کیه سهبز و اکولوژ  یها یکاربر یبرا MPSبودن  نییپااست.  افتهیها کاهش  آن

 یهها  تیه و فعال یشهر طیارتباط لکه با مح ،یستیضمن کاهش تنوع ز زیرا شود؛ یها محسوب م وونه یبرا

 .، ج(7)شکل ردیو یقرار م یو آلودو  یدر معرض تخر شهیشدز و در نت شتریب یانسان

 اریه تراکم لبهه در اخت  ایاستانداردشدز از مشموع لبه  یا اندازز 5LSI ینسرزم یمایشکل س متریک

لکه فشردز شدز باشهد، حهداکثر تشمهع رخ     کیتا حد ممکن در  یکه کاربر ی. زماندهد یما قرار م

. بهر  ابهد ی یمه  شیافهزا  متریهک داشته باشد، مقدار  یشترینظر پراکنش بدم یو هرچه کاربر دهد یم

داشته اسهت و در   یشیروند افزا نیسرزم یمایشکل س کیمتر(، 1)جدو   های تحقیق اساس یافته

و  تهر  دزیچیپ زیشهر تبر کالن نِیسرزم یِمایاست که شکل س نیاز ا یروند حاک نیا شیموع افزامش

از  5036تها   5000 یدر بهازز زمهان   ینظمه  یو ب یدویچیپ نیتر شدز است و ا نامنظم یاز نظر هندس

، 5036وهت در سها    توان یاساس م نیبودز است. بر ا ردارقبل برخوۀ دوربه  نسبت یشتریشدت ب

قبل تهراکم   یها به سا  نسبتشدز  ساخته یو اراض یکشاورز یسبز، اراض یبا  و فضا یها یربرکا

 ، د(.7)شکل اند پخش شدز ها یکاربر ریسا انیاند و در م خود را از دست دادز یو فشردو

                                                           
1. Mean Patch Size 

2. Landscape Shape Index 
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اسهت کهه توسهط     نیسهرزم  یمایاز کهل سه   یلکه بهه مسهاحت    ۀاندازنسبت  انگریب 3LPI متریک

 میحاصهل تقسه   ک،یه متر نیه خاص پوشهاندز شهدز اسهت. ا    یکالس کاربر کیلکه از  نیتر بزرگ

 جیاست. مطابق نتها  یکالس کاربر کیمربوط به  یها لکه ۀهملکه بر مساحت  نیتر مساحت بزرگ

 نیدر ابتهدا در کمتهر   LPI متریکشدز،  ساخته یاراض  در سطح کالس کیمتر نیا لیحاصل از تحل

آن  ریمقهاد  د،یه جد یهها  هسته یریو د پراکندز به سب  شکلرش ۀدورقرار داشته و سپس در  زانیم

 41/5 زانیه کهه از م  ینهادز است؛ بهه طهور   شی(، رو به افزا5000-5036) یانیپا ۀدوردر  خصوصاً

 است.  دزیرس 5036در سا   رهکتا 56/35به مقدار  3367هکتار در سا  

روند  یکشاورز یاراض یلکه برا نیتر که شاخص بزرگ میپژوهش شاهد هست نیدر ا نیهمچن

 لیه بهه دل  ریبها  یاراض ،نیب نیداشته است. در ا یسبز، روند کاهش یو فضا یباغ یو اراض یشیافزا

  LPI متریهک  ریمقهاد  ،رو وشته و به دنبا  آن ه( روب1 )جدو  با کاهش مساحت ،ینیشهرنش ۀتوسع

 ، هه(.7 )شکل است افتهیکاهش  زیمربوط به آن ن

، هها  ویری مساحت و محهیط لکهه   بر اساس اطالعات حاصل از اندازز(، Cohesion) پیوستگیشاخص 

ویهری   های یک طبقه )کالس( از اراضی موجود در سیمای سرزمین را انهدازز  پیوستگی لکه میزان انسشام یا

شهدز در   سهاخته بهرای اراضهی   مقادیر این شاخص ، 1مطابق جدو   (.81: 3134کند )شعبانی و دیگران،  می

انهد. افهزایش و    یافتهه  سا  وذشته افزایش یافته و اراضی باغی و فضاهای سبز شهری نیهز کهاهش   17طو  

و اراضهی بهاغی و فضهای    اند  تر شدز مرور پیوسته بهشدز  ساختهاین مقادیر بدین معناست که اراضی  کاهش

اراضی بایر و خهالی موجهود   فته و افزایش یا سازهای شهری و ساخت میزان ییاز سوکه  ؛ چراتر تکه تکه ،سبز

ای از اراضهی سهبز و    قسهمت عمهدز   ،گهر یاند و از سوی د های شهری تبدیل شدز به کاربریدر داخل شهر 

انهد.   ههای دیگهر تبهدیل شهدز     تخری  و به کهاربری ، دست آمده طور که از نتایج ب  ژیک شهری هماناکولو

توسهعۀ  دلیهل    بهه ، اراضی باغی و فضای سهبز  Cohesionشاخص  نتایج حاصل از تحلیلبر اساس  بنابراین

 اند. تکه شدز پیوستگی خود را از دست دادز و تکهها،  شهرنشینی و تشاوز به حریم آن

های اراضهی   ها برای هریک از کاربری ویری شدز و نمودار تغییرات آن انداززهای  مقادیر متریک

 (. 7)شکل باشند میشهر تبریز وویای مطال  فوق الذکر  کالن

                                                           
1. Largest Patch Index 
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مشهکالت و مسهائل    شیضمن افهزا  ،یعیطب یبدون توجه به اراض ینیوسترش شهرنش نیبنابرا

 ،شهه یهها و در نت  ترشهدن آن  سبز، کوچهک  یها لکه  یباع  تخر ز،یتبر یشهر تیریمد یرو  شیپ

 ،ههای اخیهر   دههه در طهو   وههت   تهوان مهی   مهی  .شدز اسهت  کیاکولوژ یفضاها یوستگیکاهش پ

 نیاند. همچن داشته زیشهر تبر کالن نیسرزم یمایرا در س راتییتغ نیشتریب ،یشهر یها وساز ساخت

 ریمقهاد  های سیمای سرزمین در سطح سیمای سرزمین نیز محاسبه وردید که این تحقیق متریکدر 

 .آوردز شدز است 7ها در جدو   آن

  

  

  
 1891-2219های  ر تبریز طی سالشه های سیمای سرزمین کالن . نمودارهای تغییرات متریک1 شکل

 الف

 ه و

 ب

 د ج
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 1891-2219 های دوره طی تبریز شهر کالن اراضی  کاربری درصد و مساحت. 1 جدول

 

مشهابه بها    جینتها  سهطح سهیمای سهرزمین    یهها  کی، مترشود ز میمشاهد 7 طور که در جدو   همان

هها   که تعداد لکهه  NP متریک که یبه طور ؛اند دست آوردزه را ب یسطح کالس طبقات اراض یها کیمتر

 شیکهردز اسهت. افهزا    رییه تغ 5036در سها    8053بهه   3367در سا   850تعداد  از ،کند یرا مشخص م

 نی. همچنه اسهت آن  یوسهتگ یکهاهش پ  شهه یو در نت نیسرزم یمایس یشدو تکه تکه یها به معن تعداد لکه

بهه   3367هکتهار در سها     5/41مهدنظر از مقهدار    یلکه( در بازز زمان نیتر )شاخص بزرگ LPI کیمتر

 یختگیوسه  ههم  ازو    یه تخر یها بهه معنها   لکه ۀدازاست که کاهش ان  دزیرس 5036هکتار در سا   4/15

داشهته و   یمشهابه  راتییه تغ زیه ن نیسهرزم  یمای. شاخص شکل ساست زیشهر تبر کالن نیسرزم یمایس

 منشر شدز است. نیسرزم یمایدر س یو ناهمگن یوستگیکاهش مقدار آن، به کاهش پ

 گیری نتیجه

از  یاریبا بسه  ینیشهرنش شیو افزا تیرشد جمع ۀواسط به ن،ینش انسان شهر ریاخ یها در طو  دهه

نامناسه  در   نیو قوان ها استی. وجود سکند ینشه نرم مدست و پ یستیز  طیمشکالت و مسائل مح

 یاراضه   یه و تخر رانیه ا یشههرها  یاصولریو رشد غ یسب  آشهتگ ،یشهر نیرابطه با شهر و زم

از  ،متروپل شما  غهرب کشهور   نیتر بزرگ ،زیشهر تبر ،انیم نیاست که در ا دزیو سبز ورد یعیطب

طبهق  وشته است.  یریچشمگ راتییتغ وشدستخ ریاخ یها نبودز و در طو  دهه یقاعدز مستثن نیا

(، 6: 3138نیا و مختهاری،   سیاح) شدن نباشد، قابل مدیریت نیست کمینچه قابل آاصل مدیریتی که 

ورفته در سهیمای   صورتسازی تغییرات  شهر تبریز و کمیتوسعۀ بررسی روند  این تحقیق با هدف

وضعیت سیمای سهرزمینی شههر    تری از بمطلوشناخت  این شهر تدوین وردیدز است تا سرزمینی

 دست آورد. ه ب تبریز

 متریک

 سال
NP PD LPI MPS LSI 

3367 850 43/0  5/41  01/370  65/37  

5000 444 65/0  6/76  37/334  33/37  

5036 8053 54/8  4/15  5/50  8/11  
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و  شهد  یابیه وذشهته ارز  ۀدهه در طهو  سهه    زیه شههر تبر  نیسرزم یمایابتدا س ،راستا نیدر هم

 ،هها  آن ۀسه یمقاتها بها    دیورد هی( ته5034و  5000، 3367) یها سا  یبرا یاراض یکاربر یها نقشه

توسهط   نیسهرزم  یمایسه  یهها  کیه متر یساز یکم با نی. همچنشود یو تحوزت بررس رییروند تغ

 یاراضه  ینشان داد کهاربر  قیتحق جیمطالعه شد. نتا تر یصورت جزئ بهروند  نیا Fragstats افزار نرم

هکتهار   35355 زانیه مساحت را داشته و به م راتییتغ نیشتریب ،یبازز زمان نیشدز در طو  ا ساخته

 ی. اراضه اسهت  ینیوسازها و شهرنش ساختشدت  از یکردز که حاک دایدرصد توسعه پ 505معاد  

انهد. در   درصد کاهش داشهته  15و  1/4در حدود   یک به ترتیهرسبز  یباغات و فضا ،یکشاورز

سها    11آمهدز در طهو     دسهت  هبه  یهها  بر اساس نقشه یاراض نیهکتار از ا 5880حدود  ،مشموع

و  اهه  هها، تهازب   شامل رودخانه یآب یها اند. پهنه شدز لیتبد گرید یها یو به کاربر  یوذشته تخر

 رونهد  شیاز افهزا  یانهد کهه ناشه    رو بودز هروب یدرصد 54مدت با کاهش حدود  نیدر ا زیها ن برکه

 نیشهتر یبشهامل  کهه   زیه ن ریبها  ی. اراضه است ریاخ یها آب در دهه ۀیرو یبو برداشت  یسال خشک

ههای دیگهر    به کهاربری و   هدرصد کاهش داشت 37حدود  شوند، یمورد مطالعه م ۀمحدودوسعت از 

شدز   یتخر یاند و اراض وساز داشته  ساخت یوسو سمتشدز عمدتاً  حادث راتیی. تغاند شدزتبدیل 

ههای سهیمای    تحلیل متریهک  اند. شدز لیتبد یها و معابر شهر شهر به ساختمان ۀمحدوددر  ژزیو به

و  سهازد  ط اطراف را نمایهان مهی  های انسانی و شهرنشینی بر محی وضوح آثار فعالیت نیز به سرزمین

و از نظهر هندسهی     ، پیچیهدز    دانه مرور ریز بهسیمای سرزمین شهر تبریز  حاکی از این است کهنتایج 

 تر وردیدز است. وسیخته هم ازبا کاهش پیوستگی، تر شدز و  نامنظم

( و 3131) (، محمهودزادز 3133) رحیمینتایج حاصل از این تحقیق با نتایج تحقیقات همچنین 

ها حاکی از تغییر و تخری  کاربری اراضهی   به طوری که تمامی آن دارد؛ مطابقت( 3135) تیموری

. تحقیقهات مهذکور، رشهد سهریع     هسهتند ویژز فضاهای سبز شهر تبریز در طو  سهالیان وذشهته    هب

ههای نامناسه  زمهین و مسهکن را دزیهل اصهلی        جمعیت، توسعه و وسترش افقی شهر و سیاست

 .  اند یدزضی نامتخری  ارا

تبدیل کاربری اراضی و در نتیشهه تغییهر و تخریه  سهیماهای     ورفت  شهینت توان یم تیدر نها

کهه در صهورت    اسهت  نیسهرزم  یماینامناس  س تیریو مد یزیر ها برنامه ماحصل سا  ،سرزمینی
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 ،ضهر در عصهر حا  رسهد  یتر خواهد شد. لذا بهه نظهر مه    بغرنج زین یکنون تیبودن، از وضع دار ادامه

خصهوص   به ،از مسائل و مشکالت یعیحشم وس یوو توانند پاسخ ینم گرید یسنت یها یزیر برنامه

مختص هر مسلله،  یافزارها ابزارها و نرم یریکارو بهرو با  نیباشند. از هم یستیز طیمح یها چالش

بهر   ورد.دست آه ب یتر مطلوب جینتا توان یم ها، نهیدر زمان و منابع و کاهش هز ییجو ضمن صرفه

بها  و  نیسهرزم  یمایسه  یاصو  اکولوژ یریکارو ورفت با به شهینت توان یم قیتحق نیا جیاساس نتا

دن الگهوی  کهر  کمهی هها در   ههای متریهک   )با توجه به قابلیت های سیمای سرزمین متریکاستهادز از 

بینهی وضهعیت کهاربری اراضهی، وهامی مهؤثر در        توان ضهمن تهسهیر و پهیش    می سیمای سرزمین(

 زیست برداشت. ریزی و مدیریت شهرها و محیط امهبرن

 اهپیشنهاد

شهر تبریز، اقدامات  های تحقیق و لزوم توجه به تغییرات سیمای سرزمین کالن یافتهپایۀ بر در پایان 

 :شود میو راهکارهای ذیل پیشنهاد 

 تحقیق در نظهر ورفتهه شهدز     ۀمحدود ،شهر تبریز در این پژوهش کل سیمای سرزمین کالن

شههر تبریهز    ۀتر، مناطق دهگانه  تر و مطلوب د جهت کس  نتایج دقیقشو ت؛ پیشنهاد میاس

 .شوند میدر مطالعات بعدی بررسی  صورت جداوانه به

  پهژوهش و   تیه هیک افهزایش  بهرای  شهود  یمه  شنهادیپ ق،یتحق نیا یکاربرد ۀجنببا توجه به

بهاز و   کیه با قدرت تهک یا ماهوارز ریاز تصاو ،شهری و مطالعات ها استهادز از آن در طرح

از وضهع   یقه یکهه اطالعهات کامهل و دق   استهادز شود  ی شهراراض یکاربر  ۀنقش جدیدترین

 .  دهند یموجود ارائه م

 طیمحه  یزیه ر و برنامهه  یشهرسهاز  ۀحهوز در  یو کهاربرد  یپژوهش جزء مطالعات کم نیا  

پژوهش با  نیا جینتا قیعالوز بر تلهدر مطالعات آتی  شود یم شنهادیپ نیبنابرا است؛ ستیز

.. در نظهر ورفتهه   .و یفرهنگه  ،یاجتماع ،یاقتصاد گرید یرهایعوامل و متغ ،یهیمطالعات ک

 شههر  ۀتوسهع  تیه و کم تیهیمؤثر بر ک یهیو ک یعوامل کم تمامی. در واقع بهتر است ودش

   د.وش یبررس
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 راتییه از تغ ممانعهت جههت   یو حههاظت  یتیریمهد  یهها  استیو س داتیتمه ن،یاعما  قوان 

ههای   کهاربری  در مقایسه بها که  موجود در شهر ریسبز و با یخصوصاً اراض یاراض یکاربر

هها   راحتهی بهه حهریم آن    بهه برخوردار بودز و تری یشباهمیت از  ،آتی شهر ۀتوسعدیگر در 

 .  شود های دیگر تبدیل می تشاوز و به کاربری

 یبها اجهرا   اسهتهادز  یبه  و متروکهه  یفضهاها  ، یانسهان  ۀدیه د  یآس یها طیمح یساز باز زندز 

شدز و اکنون   یکه در طو  زمان تخر ییصورت که فضاها نیبه ا شهری ۀتوسع یها طرح

 یشوند که ضمن آثار اجتمهاع  لیتبدهای دیگر و مهید  ی اند، به کاربر به حا  خود رها شدز

 مطلوب شهر نقش بسزایی خواهند داشت. ۀتوسعدر فراوان، 

 نی بر کاهش پیوستگی اکولوژیکی سیمای سرزمین شهر تبریز در با توجه به نتایج تحقیق مب

حهه  و ایشهاد   ، های سبز و اکولوژیک شبکه ۀتوسعبا  شود پیشنهاد میهای اخیر،  طو  دهه

ههای   رودخانهه حواشهی  های )کریدور( اکولوژیکی شامل مسیرهای سبز )سهبزراز( و   راهرو

اقهدامات  های بهایر و خهالی،    نظیر زمینسایر امکانات بالقوز در شهر ویری از  بهرزشهری و 

 بهبود پیوستگی اکولوژیکی شهر صورت ویرد.  در راستایززم 
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 منابع 
بها   های سیمای سرزمین در ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضهی  کاربرد متریک(. 3137ی، صالح )رخآ

 ۀ، شهمار غرافیا و توسعهج ،موردی: منطقه بیابانی دهلران( ۀ)مطالعGIS استهادز از سنشش از دور و 

70 ،86-53. 

 ،شهرنشهینی در ایهران   ۀو الگهوی توسهع  ریزی فضایی  (. تحلیلی بر برنامه3135بردی ) آنامرادنژاد، رحیم 

 .31-335، 58 ۀ، شمار4سا  ریزی شهری،  پژوهش و برنامه

 ،هها  و روشاصو   بر یا منظر، مقدمه یو اکولوژ یطراح (.3131) ا یفر ،یاحمد و محمدرضا ان،یبمان

 .قرن یهنر معمار تهران:

 کههردیبهها رو یسههبز شههر  یفضها  ۀتوسههع یکیسههاختار اکولهوژ  یالگوسهاز  (.3135) هیراضهه ،یمهور یت

 ،یشههر  یزیه ر و برنامه ایجغراف ۀدر رشت یدکتر ۀرسال (،زیشهر تبر : کالنیمورد ۀنمو) یپژوه ندزیآ

 .زیدانشگاز تبر ،یزیر و برنامه ایجغراف ۀدانشکد

 نیزم یکاربر راتییتغ ینیب شیپ(. 3134شوقی، نروس ) و راد، امیر بهزاد؛ جهانی، علی؛ ستاریرایگانی، 

مهوردی: شههر    ۀ)مطالعه  لندسهت  ۀزمان سنشش از دور و تصاویر چند با استهادز از 5010سا   یبرا

 .575-583، 5 ۀ، شمار30 ۀدورآمایش سرزمین،  ،مشهد(

(، زیتبر یمورد ۀنمون) افزا انیم ۀبر توسع دیبا تأک یکالبد -ییفضا ۀتوسع یابیارز (.3135)اکبر  ،یمیرح

 .زیدانشگاز تبر  ،یشهر یزیر و برنامه ایجغراف ۀدر رشت یدکتر ۀرسال

 هیه پا میبهر مههاه   یا مقدمهه  (.3137)ستودز، احهد   و پرستو ور،یاحمدرضا؛ پر ،یاوریزبردست، لعبت؛ 
 .قلم یآوا :چاپ او ، تهران ،ستیز طیمح یزیر با کاربرد در برنامه نیسرزم یمایس یاکولوژ

(. ارزیهابی الگوههای   3135آرابلشتی، مژوان ) بزم و رضا؛ دشتی، سولماز؛ جعهرزادز، کاوز سبزقبائی، غالم

مهوردی: شههر    ۀ)مطالعه  دازان ویری اثرات شهرنشینی بر ساختار چشم انداز شهری برای اندازز چشم

 .15-50، 53 ۀر، شماجغرافیا و پایداری محیط ،کرمانشاز(

چهاپ   ،ینسهرزم  یمایسهاختار سه   یساز یمطالعه و کم یمبان. (3138) زهرا ،یمختار و نایروم ا،ین احیس

 .  قلم یآوا: او ، تهران

 .(3134)  ر؛یه ام ،یگه یب علهم  و نیکهار، افشه   مظهاهر؛ دانهه   ،ینیالد نیمع رکو،یش ،یجعهر ن؛یافش ،یشعبان

 یمایسه  یهها  هوا، صوت و دما با اسهتهادز از سهنشه   فضای سبز شهری با آلودوی ۀسازی رابط مد 
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دوم،  ۀرسها  نههم، شهما   ، یعه یدر منهابع طب  ییایاطالعات جغراف ۀسنشش از دور و سامان ،نیسرزم

 .53-45 ،یدانشگاز آزاد اسالم

، سازمان انتشارات جههاد  شهر یاجتماع یاکولوژ ،شهرها یاجتماع ییایجغراف(. 3135شکوئی، حسین )

 هشتم. دانشگاهی، چاپ

 ۀ)مطالعه  یشهر کیاکولوژ ۀشبک یمنظر در بهساز یها کیاستهادز از متر(. 3137)مژوان  س،یبن یصادق

 .51-85، سا  دوازدهم، 15 ۀ، شمارنظر  با  .(زی: شهر تبریمورد

(. آشکارسازی تغییرات کاربری 3138اهلل ) کیا، روح و علوی، سید علی؛ روستایی، شهرام؛ یوسهی، مریم

 ،موردی: شهر تبریز( ۀ)مطالع عصبی ۀای بر مبنای شبک ستهادز از پردازش تصاویر ماهوارزشهری با ا

 .54-78، 53 ۀ، شمارپژوهشی فضای جغرافیایی-علمی ۀفصلنام

توسهعۀ   کهرد یبها رو  یشههر  یاراضه  یکاربر یابیارز(. 3137نژاد، علی ) حاجی و دوست، دیمن کاشهی

 .43-37، 3 ۀ، شمار4 ۀ، دوررزمینآمایش س ،مورد مطالعه: پیرانشهر()داریپا

دی: مهور  ۀ)مطالع های سیمای سرزمین کردن سنشه (. بررسی کمی3133فقهی، جهانگیر ) و کرمی، آرش

 .43-66، 80 ۀ، شمار14، سا  شناسی محیط، استان کهگیلویه و بویر احمد(

 سهم یبر متابول دیشهر با تأک یاکولوژ یایاح یابیو ارز لیتحل (.3135) یدانشپور، عبدالهاد و احمدرضا ،یلطه

 .3-35، 3135دوم، بهار و تابستان  ۀ، سا  او ، شمارمنظر یو اکولوژ یمهندس یطراح ،یشهر

 یدکتهر  ۀرسهال  ،زیشهر تبر کالن ییفضا ۀتوسع کیاکولوژ لیو تحل یابیارز  (.3131)محمودزادز، حسن 

 .زیدانشگاز تبر ،یشهر یزیر هو برنام ایجغراف ۀدانشکد ،یشهر یزیر و برنامه ایجغراف ۀدر رشت

کارشناسهی ارشهد    ۀنامه  پایهان  ،ن الگوی سیمای سرزمین شهر اصهههان کرد (. کمی3166)  زهرا ،یمختار

 منابع طبیعی، دانشگاز صنعتی اصههان. ۀزیست، دانشکد محیط

 .3135نتایج سرشماری عمومی نهوس و مسکن سا  (. 3135مرکز آمار ایران )

 افهت یبهر ره  دیه کأشههر سهبزوار بها ت    کیساختار اکولوژ یداریپا زانیم یابیارز (.3135) دیمهرفروز، ام

 ۀدانشهکد  ،یعه یمنهابع طب  یمهندسه  ۀارشهد در رشهت   یکارشناس ۀنام انیپا ،نیسرزم یمایس یاکولوژ

 .یسبزوار میدانشگاز حک ،یطیو علوم مح ایجغراف

ی بهر الگهوی فضهایی، ابعهاد و     (. تحلیله 3134کریمی، احمهد )  و فر، صادق میرآبادی، مصطهی؛ بشارتی

ای و  ههای توسهعه   بهر شهاخص   کیهد أ)بها ت  معاصهر در ایهران   ۀعوامل مرتبط با رشد شهرنشینی دور
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 .805-854، 1 ۀ، شمار8 ۀدورریزی شهری،  های جغرافیای برنامه پژوهش ،معیشتی(

 یرهها و راهکا زیه شههر تبر  یکیاکولهوژ  ۀشهبک  (.3163)مژوهان   س،یبنه  یصهادق  و رضها یعل ،یلییکایم

و  زییدوم، پها  ۀسها  او ، شهمار   ،سهت یز طیمحه  یهها  پهژوهش  ،آن ۀحه  و توسع یبرا یشنهادیپ

 .71-55، 3163زمستان 

تحلیل تغییرات کاربری اراضی حهوزۀ  (. 3136زادز، رئوف ) مصطهی و نظرنژاد، حبی ؛ حسینی، مرتضی

 .45-30، 57 ۀ، شماروسعهجغرافیا و ت .های سیمای سرزمین سنشهبا استهادز از  آبخیز بازنج چای
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