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Abstract
In order to explain the ecological-sociological strategy of Tehran land use network/ land cover, the
present study was tried to identify the spatial process of the change in the landscape mosaic pattern
and its effect on carbon sequestration over the course of 3 decades from 1990 to 2020. In this study,
the role of landscape measures in the identification of landscape mosaic spatial pattern changes and
its combination with data obtained from ecosystem service modeling was shown. To this end, after
examining the process of structural-functional changes in landscape mosaic using decision tree
algorithm and InVEST model, the complexity of the relationship between landscape spatial pattern
and the quantity of carbon sequestration regulatory services at the two levels of class and landscape
was addressed using the measures and data obtained from InVEST model. The findings indicated that
the volume of carbon sequestration regulatory services in all periods had reduced due to the effects of
the spatial process of “accumulation” in construction strains. Moreover, in the 1990-2020 period, the
highest rate of carbon storage loss (291656 tones, 9.58%) occurred due to the effects of the spatial
processes of “deletion” in green lands and “fragmentation” in barren lands. In the 2000-2010 and
2010-2020 periods, the volume of carbon storage reduction were 182209 (6.62%) and 159688
(6.22%) tones, respectively. Pertaining to this discussion was the finding that the effect of the change
in the index of strain numbers in green and barren lands for all periods was accompanied by increased
fineness, which indicates its reverse relationship with carbon sequestration rate. On the other hand,
the reduction of other measures in green and barren lands reveals the existence of a direct relationship
with the loss of a volume of carbon sequestration in the foregoing period. At the landscape level, the
reduction of heterogeneity and simplification of the landscape mosaic spatial pattern led to the
reduction of carbon sequestration. From this perspective, it is necessary to prioritize the identification
of the spatial processes effective on the landscape structure model in the completion of the processes
of the evaluation of the urban development effects on the carbon sequestration service current.
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تحلیل روند تغییر خدمت تنظیمی ترسیب کربن شهر تهران ،متأثر از
فرایندهای فضایی موزاییک سیمای سرزمین
بهروز ناروئی ،1شهیندخت برقجلوه ،2حسن اسماعیلزاده ،3لعبت زبردست

4

 .1دانشجوی دکتری آمایش محیط زیست ،پژوهشکدة علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشتی ،مربی گروه
مهندسی فضای سبز دانشگاه سیستان و بلوچستان
 .2دانشیار گروه برنامهریزی و طراحی محیط ،پژوهشکدة علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشتی ،ایران
 .3استادیار گروه برنامهریزی و طراحی محیط ،پژوهشکدة علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشتی ،ایران
 .4استادیار گروه برنامهریزی مدیریت وآموزش محیط زیست ،دانشکدة محیط زیست ،پردیس دانشکدههای
فنی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت 1011/11/11 :ـ تاریخ پذیرش)1011/11/22 :

چکیده
مطالعة حاضر ،با هدف تبیین راهبرد بومشناختی ـ جامعهشناختی شبکة کاربری /پوشـ اراضـی شـرر ترـرا  ،سـعی در شـناخت فراینـدهای
فضایی تغییر الگوی موزاییک سیمای سرزمین و چگونگی تأثیر آ بر عملکرد ترسیب کربن طـی سـه دهـه بـین  1991ـ  2121دارد .در ایـن
مطالعه ،نق سنجههای سیمای سرزمین در شناسایی تغییرات الگوی فضایی موزاییک سیمای سـرزمین و تلفیـ آ بـا دادههـای حاصـ از
مدلسازی خدمات اکوسیستمی اهمیت مییابد .در این زمینه ،پس از بررسی روند تغییرات ساختاریـ عملکردی موزاییک سیمای سـرزمین بـا
استفاده از مدل الگوریتم درخت تصمیمگیری و مدل  InVESTبه تحلی پیچیدگی ارتبـا بـین الگـوی فضـایی سـیمای سـرزمین و کمیـت
خدمت تنظیمی ترسیب کربن در دو سطح کالس و سیمای سرزمین با استفاده از سنجهها و دادههای حاص از مدل  InVESTپرداختـه شـد.
یافتهها نشا میدهند میزا خدمت تنظیمی ترسیب کربن در همة دورهها متأثر از فرایند فضایی «تجمـ » در لکـههـای سـاختوسـاز رونـد
کاهشی داشته است .همچنین در بازة زمانی  1991ـ  2111بیشترین میزا از دست رفتن ذخیرة کربن ،بـه مقـدار  291292تـن ( ،)%9/95بـه
واسطة تأثیر فرایندهای فضایی «حذف» در اراضی سبز و «قطعهقطعهشدگی» در اراضی بایر رخ داده است .در فاصـلة  2111ـ  2111و 2111
ـ  2121نیز کاه مقدار ذخیرة کربن برابر با میزا  )%2/22( 152219و  )%2/22( 199255تن بوده است .در این زمینه ،تأثیر تغییـر شـاخ
تعداد لکه در اراضی سبز و بایر برای همة دورهها با افزای ریزدانگی همراه بوده است که بیانگر وجود رابطـهای معکـوس بـا میـزا ترسـیب
کربن است .از سوی دیگر ،کاه سایر سنجهها در خصوص اراضی سبز و بایر از وجود رابطهای مسـتقیم بـا از دسـت رفـتن میـزا ترسـیب
کربن در بازة زمانی یادشده نشا دارد .در سطح سیمای سرزمین نیز کاه ناهمگنی و سادهسازی الگوی فضایی موزاییک سـیمای سـرزمین
منجر به کاه میزا ترسیب کربن شده است .از این منظر ،الزم است شناخت فرایندهای فضایی مؤثر بر الگوی ساخت سیمای سـرزمین در
اولویت تکمی فرایند ارزیابی تأثیرات توسعة شرری بر جریا خدمات تنظیمی ترسیب کربن قرار گیرد.

کلیدواژگان
ترسیب کربن ،تغییرات کاربری اراضی ،تررا  ،فرایندهای فضایی سیمای سرزمین.


رایانامة نویسندة مسئولs-barghjelveh@sbu.ac.ir :
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مقدمه
در حال حاضر پدیدة شهرنشینی در جهان رو به افزایش است و حدود  55درصد از جمعیتت دنیتا
در مناطق شهری زندگی میکنند ( .)Arnold et al. 2018رشد سریع شهرها در دهههای اخیر ستب
شده تغییرات قابل توجهی در پوشش /کاربری اراضی سرزمین منتاطق شتهری در نتیجتة پتراکنش
جمعیت انسانی ،پیچیدگی ساختوسازها ،توسعة شبکههای حمتلونقتل ،و فعالیتتهتای صتنعتی
شکل گیرد ( .)Sadat et al. 2020: 2تغییرات حاصل منجتر بته دگرگتونی و ترریت

نتواحی قابتل

توجهی از اکوسیستمهای طبیعی و زیرساختهای سبز در ماتریس سیماهای سرزمین شهرها شتده
است ( .)Mu˜noz-Vallés et al. 2013: 451این امتر موجت

شتده شتاهد بتر هتم ختوردن تعتادل

بومشناختی و بهتبع آن جامعهشناختی در مناطق شهری در نتیجة تغییر ساختار و به دنبال آن تغییتر
عملکرد سیماهای سرزمین شهری باشیم ( .)Kindu et al. 2016: 138از مهمترین چالشهای موجود
در ارتباط با تغییرات ساختاری سیمای سرزمینهای شهری میتتوان بته تشتدید تغییترات اقلیمتی
ناشی از انتشار دیاکسید کربن در اتمسفر اشتاره کترد

( Edmondson et al. 2014; Solomon et al.

 .)2018; Zhang et al. 2020در واقع روند حذف دیاکسید کربن اتمسفر به واسطة ذخیرة این گتاز
در قال

زیست تودة گیاهی و وارد کردن کربن آلتی بته ختا منتاطق شتهری در رونتد افتزایش

همگنی الگوی فضایی سطوح نفوذناپذیر و ترری

فضاهای سبز سیستم ستیمای سترزمین کتاهش

مییابد ( .)Linden et al. 2020: 1; Sadat et al. 2020: 2در چنین شرایطی پایتداری محتی زیستتی
شهرها در معرض تهدید قرار گرفته است ( .)Li et al. 2019: 595بنابراین جهت نیتل بته پایتداری
روندهای بومشناختی و جامعهشناختی شهرها مدیران و مترصصان امتر همتواره بته دنبتال روشتی
مناس

برای برنامهریزی شهری با هدف تنظیم ساختار و حمایتت از ثبتات عملکترد بتومشتناختی

اکوسیستم شهری هستند

(.)Zhang et al. 2020: 2

برای این مقصود ،در ارتباط با برنامهریزی بتومشتناختی ستاختار ستیماهای سترزمین شتهری،
شناخت تغییرات فضاییت زمانی کاربری اراضی شهر متتثثر از فراینتدهای فضتایی تغییتر موزاییت
سیمای سرزمین اهمیت مییابد .فرایندهای فضایی تغییر موزایی

سیمای سرزمین 1بیتانگر ماهیتت

1. Spatial processes of landscape change
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هستتند .بتا استتفاده از
3

2

مبانی بومشناسی سیمای سرزمین 1انواع فرایندهای تغییر از جمله تغییر جهتت  ،کتاهش انتدازه ،
تجمتتع ،4حتتذف ،5ایجتتاد ،6تغیی تر شتتکل ،7چنتتد تکتته شتتدن ،8توستتعه ،9قطعتتهقطعتته شتتدن ،10و
سوراخشدگی 11الگوی فضایی سیستم سیمای سرزمین قابل بررسی هستتند (
 .)64در واقع هر ی

Bogaert et al. 2004:

از این مفاهیم تعیینکنندة رواب بین الگوی فضایی و فرایندهای بومشتناختی

در شکلگیری ظرفیتها و محدودیتهای عملکرد اکوسیستماند .در این ارتباط ارزیتابی و تحلیتل
عملکرد بومشناختی ترسی

کربن به دنبال تغییرات ناشی از فرایندهای فضایی در الگتوی ستاخت

سیمای سرزمین شهری اهمیت مییابد .بنابراین ،جهت در

بهتر تغییرات عملکرد تنظیمی ترسی

کربن در شهرها گردآوری اطالعات مبتنی بر نقشهسازی تغییرات پوشش /کاربری اراضی (

Linden

 ،)et al. 2020: 1; Zhang et al. 2020: 2پایش فراینتدهای فضتایی تغییتر الگتوی ستاخت ستیمای
سرزمین ( ،)Bogaert et al. 2004: 63و مدلسازی و تحلیل تغییرات خدمت اکوسیستتمی ترستی
کربن مبتنی بر فرایندهای تغییر فضایی سیستم سیمای سرزمین در بازة زمانی مشر

میتوانتد در

جهت برنامهریزی و تعیین سیاستهای مدیریتی مبتنی بر بهبتود عملکترد بتومشتناختی ستیماهای
سرزمین شهری تعیینکننده باشد.
توسعة سریع شهرنشینی در کالنشهر تهران به واسطة تمرکز زیاد جمعیت و نحوة پتراکنش آن
در چند دهة اخیر منجر به شتاب تغییرات کاربری /پوشش اراضی موجود شده است .این تغییترات
متثثر از فرایندهای فضایی تغییر سیمای سرزمین طی زمان شکل گرفتته استت و بتدون تردیتد بتر
میزان عملکرد اکوسیستمی ترسی

کربن تثثیرگذار بوده است .از این رو هدف از پتووهش حاضتر
1. landscape ecology
2. shift
3. shrinkage
4. aggregation
5. attrition
6. creation
7. deformation
8. dissection
9. enlargement
10. fragmentation
11. perforation
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چگونگی تثثیر انواع فرایندهای فضایی در تغییر الگوی ساخت سیمای سرزمین تهران و تثثیر

آن بر میزان عملکرد تنظیمی ترسی

کربن در بازة زمانی سالهای  1990ت  2020متیالدی ( 3دورة

دَهساله) است .بنابراین مهمترین سؤاالتی که در این پووهش سعی بر آن است به آنهتا پاست داده
شود عبارت اند از :روند تغییرات فضایی ت زمانی الگوی کاربری /پوشش اراضتی ستیمای سترزمین
تهران چگونه است؟ فرایندهای فضایی مؤثر در تغییر الگتوی ستاختاری ستیمای سترزمین تهتران
چگونه است؟ تثثیر فرایندهای فضایی در تغییر الگوی ساخت سیمای سترزمین چگونته بتر میتزان
عملکرد تنظیمی ترسی

کربن شهر تهران تثثیرگذار است؟

پیشینة تجربی پژوهش
مطالعات متعدد خارجی و داخلی در ارتباط بتا تتثثیر تغییترات کتاربری /پوشتش اراضتی ستیمای
سرزمین بر میزان ترسی

و ذخیرة کربن صورت گرفتته استت .چتون 1و همکتارانش ( )2019بته

بررسی تغییرات کتاربری اراضتی و میتزان ترستی

کتربن در بتازة زمتانی  1989ت  2009در یت

محدودة در حال توسعه در نزدیکی شهر واسیون در ایالت یانگی کترة جنتوبی پرداختنتد .در ایتن
مطالعه از مدل  InVEST2جهت مدلسازی و تحلیل تغییرات میزان ترسی

کربن استفاده شد .نتایج

تحقیق نشان داد طی بیست سال کل ذخایر کربن منطقة مورد مطالعه در حتدود  0/07میلیتارد تتن
کاهش یافته است .ژانگ 3و همکارانش ( )2020به ارزیابی تغییرات فضاییت زمانی ترستی

کتربن

متثثر از رشد سریع شهر شانگهای چین در بازة زمانی  1990ت  2015پرداختند .یافتههای پووهش
نشان میدهد در نتیجة تغییرات کاربری اراضی شهری کل ذخایر کربن به میزان  7/319000تتن در
بازة زمانی یادشده کاهش یافته است .بر اساس تصتاویر ستنجش از دور بیشتترین تغییتر کتاربری/
پوشش اراضی در این شهر مرتب با تبدیل  1476/67کیلومتر مربع (بیش از  )%30از زمینهای زیر
کشت به مناطق ساختهشده بوده است .دامفتا )2021( 4مطالعتهای در ارتبتاط بتا ارزیتابی تغییترات
کاربری /پوشش زمین در منطقة جنوب غربی کشور گامبیا در بازة زمانی  1985ت  2020با استتفاده
1. Chun
2. integrated valuation of ecosystem services and trade offs
3. Zhang
4. Dampha

تحلیل روند تغییر خدمت تنظیمی ترسیب کربن شهر تهران ،متأثر از فرایندهای فضایی موزاییک سیمای سرزمین
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از مدل  InVESTانجام داد .یافتههای پووهش بیانگر کاهش  18درصد از مساحت منتاطق جنگلتی
در نتیجة تبدیل به مناطق شهری و صنعتی است که به انتشار  21824تن کربن کم

کترده استت.

عالوه بر آن مطالعات متعددی نیز در سایر نقاط دنیا صورت گرفته که بیانگر از دست رفتتن میتزان
کربن در مقیاس منطقتهای و ملتی در نتیجتة گستتر

کالبتدی شهرهاستت (

;Hutyra et al. 2011

 .)Zhang et al. 2012; He et al. 2016; Daba & Dejene 2018در ایران نیز مطالعات مشابهی در این
زمینه صورت گرفته است .سادات و همکارانش ( )2020در پووهشی به متدلستازی و پتیشبینتی
ترسی

و ذخیرظ کتربن در شهرستتان قتا مشتهر استتان مازنتدران در بتازة زمتانی  2001ت 2027

پرداختند .نتایج تحقیق بیانگر کاهش میزان کربن ذخیرهشتده بته میتزان  1064436/62مگتاگرم در
منطقه در بازة زمانی یادشده در نتیجة پدیدة جنگلزدایی و ترری
ساختوساز در پیرامون قا مشهر استت

(2020

مراتع به واسطة گستر

مناطق

 .)Sadat et al.ستجادی قتا ممقتامی و همکتارانش

( ) 1400در پووهشی دیگر به ارزشیابی پیامدهای رشد شهری بر خدمت اکوسیستمی ذخیرة کتربن
در زیرحوزههای آبریز شهر کتر (زیرحتوزة استتان البترز ،کتر  ،هشتتگرد ،اشتتهارد) پرداختنتد.
یافتههای این مطالعه نشان میدهد افزایش  11درصدی مناطق انسانستاخت در منطقتة یادشتده در
بازة زمانی  1988ت  2018شکل گرفته است .برآورد اقتصتادی میتزان ترستی

و ذخیترة کتربن در

منطقه از حدود  14163میلیارد ریال در تن بر هکتار در سال  1988به میزان  13163میلیتارد ریتال
در سال  2018کاهش یافته است .همچنین محقق و همکتارانش ( )1399در مطالعتهای بته بررستی
تغییرات بومسازگان با استفاده از سنجههای سیمای سرزمین و ترسی
زمانی  1986ت  2016پرداختند .در این مطالعه شهر تهران بر اساس رو

کتربن شتهر تهتران در بتازة
آنتالیز گرادیتان از مرکتز

شهر به  11بافر سهکیلومتری تقسیم شده است .یافتههای پووهش نشان میدهتد افتزایش مستاحت
فضای سبز و پیوستگی لکههای این کاربری در زونهتای  5و  6و  7بیشتترین تتثثیر را بتر میتزان
ترسی

کربن در بازة زمانی مورد مطالعه داشته است و برعکس در زون  3کمترین میتزان ترستی

کربن رخ داده است.
اما مطالعة حاضر در جهت تبیین راهبرد بومشتناختی ت جامعتهشتناختی برنامتهریتزی کتاربری/
پوشش اراضی سرزمین شهری سعی بر شناخت فرایندهای فضایی تغییر الگوی موزاییت

ستیمای
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سرزمین شهر تهران و چگونگی تثثیر آن بر میزان عملکرد ترسی

کربن طی سته دهتة گذشتته در

بازة زمانی  1990ت  2020دارد.
مبانی نظری پژوهش
خدمات اکوسیستمی به مزایای حاصل از فرایندهای زیستی جریان انرژی و مواد از طریتق اجتزای
زنده و غیرزندة ی

اکوسیستم نسبت داده میشوند که در جهت حمایت از زندگی و رفتاه جوامتع

انسانی اهمیت مییابنتد ( .)Ongsomwang et al. 2019: 43ایتن ختدمات در چهتار گتروه از انتواع
تثمینکننده ،تنظیمی ،پشتیبانی ،و فرهنگتی دستتهبنتدی متیشتوند ( .)MEA 2005ذخیترهستازی و
ترسی

کربن 1یکی از شناختهشدهترین خدمات اکوسیستمی تنظیمکننتدة اقلتیم بته شتمار متیرود

( .)Costanza 2008; Solomon et al. 2018ترسی

کربن در اکوسیستمهای طبیعتی شتامل توانتایی

زیست تودة گیاهی و خا تحت آن برای جذب دیاکسید کربن اتمسفر و ذخیرة بلندمدت آن بته
صورت کربن در خود است (محمودی و همکاران  .)102 :1392با ذخیرة کتربن در چتوب ،انتواع
زیست توده و خا اکوسیستمهای  Co2را خار از جتو زمتین نگته متیدارنتد و از تغییتر اقلتیم
ممانعت میکنند .یافتههای بسیاری از مطالعات در زمینة بومشناستی شتهری در یت

دهتة گذشتته

نشان میدهند که اکوسیستم های شهری میتوانند برش قابل توجهی از ذخیره سازی کتربن زمینتی
(خشکی) را در مقیاسهای محلی و منطقهای عهدهدار باشند
et al. 2011; Nowak & Crane 2002

( Yan et al. 2016; Edmondson et al.

 .)2012; Daviesدر ایتن ارتبتاط نقتش دو عنصتر ختا و

فضاهای سبز در ذخیرهسازی کربن در شکل کربن آلی در اکوسیستمهای شهری اهمیتت متییابنتد
( .)Edmondson et al. 2012: 1در حال حاضر  0/22درصد از کل ذخیترة کتربن ختا در مقیتاس
جهانی به خا های مناطق شهری نسبت داده می شود .همچنین سهم پوشش گیاهی شتهرها از کتل
کربن ذخیرهشده در زیست تودة گیاهی در سطح جهان حدود  0/4درصد است (

Churkina 2016:

 .)7به طور قطع این مقادیر از ذخیرة کربن شهرها در سطح جهان با توجه به سیاستهای توسعهای
آینده ،از جمله الگوهای ساخت شهری و میزان حذف و قطعهقطعه شدن فضتاهای طبیعتی ستبز و
باز و استراتویهای مدیریتی ،قابتل تغییتر استت ( .)Ariluoma et al. 2021; Churkina 2016ستهم
1. carbon sequestration and storage
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انتشار سالیانة کربن در نتیجة توسعة شهرها در سطح جهان رقمی معادل با  5درصد (معادل بتا 0/9
گیگاتن) از کل کربن انتشاریافته در اتمسفر در هر سال برآورد شده است (.)Churkina 2016: 6
در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیتا هتم ستو بتا سیاستتهتای کتاهش انتشتار گازهتای
گلرانهای به دنبال توسعة شهرهای کمکربن در قال
233

ایدة «بومشهر» 1هستند

( Paloheimo & Salmi

 .)2013:در این خصوص ،حفاظت و توسعة زیرساختهای سبز به عنوان مهتمتترین عناصتر

شبکههای بومشناختی در شهرها از اوایل قرن حاضر مورد توجه کارشناسان و برنامهریتزان شتهری
قرار گرفتته استت ( .)Staddon et al. 2018; Wang & Mell 2019بتدون تردیتد تغییترات فضتاییت
زمانی الگوی زیرساخت سبز شهری (اعم از مناطق طبیعی و نیمهطبیعی) متثثر از فرایندهای فضایی
تغییر موزایی

سیمای سرزمین شکل میگیرد و این امتر در میتزان ختدمت اکوسیستتمی ترستی

کربن تعیینکننده است .از این رو شناخت فرایندهای فضایی متؤثر بتر الگتوی موزاییت

ستاخت

سیمای سرزمین شهری میتواند در جهت تکمیل فرایند ارزیابی تثثیرات توسعة شهری بر ختدمات
اکوسیستمی ترسی

کربن در اولویت اهمیت پووهش قرار گیرد.

جمعآوری دادههای الگوی فضایی و مدلسازی خدمت اکوسیستمی ترسی

کتربن در شتهرها

میتواند کمکی مطلوب برای مدیران و برنامهریزان حوزة شهری ستیمای سترزمین باشتد تتا بهتتر
بتوانند اولویتهای مکانی حفاظت و توسعة ساختارهای طبیعی شتبکههتای بتومشتناختی ستیمای
سرزمین شهری را تشری

دهند؛ به نحوی که تدار

ایتن ختدمت توست اکوسیستتم سترزمین

شهری استمرار یابد .در این خصوص مدل  InVESTاز متداولترین مدلهای برآورد ترسی

کربن

است که بر اساس دادههای حاصل از دورسنجی (تصاویر ماهوارهای لندست) و سیستتم اطالعتات
جغرافیایی و جداول بیوفیزی

به کتار گرفتته متیشتود

( ;Daily et al. 2009; Bagstad et al. 2013

 .)Ruckelshaus et al. 2015; Honeck et al. 2020در این میان نقش سنجههای سیمای سرزمین نیتز
در جهت در

ساختار سیمای سترزمین و شناستایی تغییترات الگتوی فضتایی موزاییت

سرزمین در تلفیق با دادههای حاصل از مدلسازی خدمات اکوسیستمی اهمیت

ستیمای

مییابد ( Moarab et

.)al. 2021
1. eco-city
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مواد و روشها
منطقة مورد مطالعه

شهر تهران در دامنة جنوبی کوههای البرز و حاشیة شمالی کویر مرکزی ایران در دشتتی بته نستبت
هموار با مساحت  730کیلومتر مربع و جمعیتی معادل  8693706نفر (مرکز آمار ایران  )1395واقع
شده است .بستر طبیعی تهران بین  35تا  36درجة عرض شمالی و  50تا  53درجة طول شترقی از
نصفالنهار گرینویچ قرار گرفته است .این شهر از شمال به سلسلهجبال البرز ،از شرق به لواسانات،
از غرب به کر  ،و از جنوب به ورامین محدود شده استت (صتمدی و همکتاران  .)1398در ایتن
پووهش سیمای سرزمین تهران منطبق با مناطق 22گانة شهرداری به عنوان منطقتة مطالعتاتی متورد
بررسی قرار گرفته است (شکل .)1

شکل  .1منطقة مورد مطالعه

روش تحقیق

پووهش حاضر از نظر رو شتناختی توصتیفی ت تحلیلتی استت .در ایتن مطالعته ابتتدا استتررا
کالسهای کاربری /پوشش اراضی سیمای سرزمین شهری با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست
در دورههای زمانی ( 2020 ،2010 ،2000 ،1990توست نترمافزارهتای
GIS 10.2

Earth ،Envi 5.3

،Google

 )Arcانجام شد و در ادامه وضعیت ستاختار و عملکترد بتومشتناختیت جامعتهشتناختی

تحلیل روند تغییر خدمت تنظیمی ترسیب کربن شهر تهران ،متأثر از فرایندهای فضایی موزاییک سیمای سرزمین
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سیمای سرزمین تهران با استفاده از الگوریتم درخت تصتمیمگیتری فراینتدهای فضتایی موزاییت
سیمای سرزمین و مدل

3.7.0

 InVESTمورد بررسی قرار گرفت .در نهایت با توجته بته دادههتای

خروجی از مدل  InVESTو سنجش سنجههتای منترت
4.2.1

ستیمای سترزمین (بته کمت

 )FRAGSTATSبه تحلیل روند تغییرات فضاییت زمانی موزایی

دو سطح کالس و سیمای سرزمین و خدمت تنظیمی ترسی

نترمافتزار

سیمای سرزمین شهری در

کربن آن پرداخته شد (شکل .)2

آمادهسازی نقشة کاربری /پوشش اراضی

به منظور تهیة نقشة کاربری /پوشش زمین شهر تهران در بازة زمانی مورد مطالعه ( 1990ت  2000ت
 2010ت  )2020از تصتتاویر ستتنجندههتتای  2000( TMت )2020( OLI ،)2010( ETM+ ،)1990
ماهوارة لندست استفاده شد .این تصاویر از سایت سازمان زمینشناستی ایتاالت متحتده)USGS( 1
تهیه و دانلود شد (جدول  .)1سپس در مرحلة پیشپترداز
تصاویر ماهوارهای تصحیحات هندسی و رایومتری

در محتی نترمافتزار  ENVI 5.3روی

صتورت گرفتت (.)Teferi et al. 2010: 2418

در گام بعدی طبقه بندی نظارت نشده برای در کلی کالسهای کاربری /پوشش زمین موجتود در
منطقة مورد مطالعه انجام شد .برای افزایش دقت فرایند طبقهبندی در این مطالعه طبقهبنتدی مبتنتی
بر شاخ

با استفاده از شاخ

تفاضل نرمالشدة پوشتش گیتاهی ،)NDVI( 2شاخ

تفاضل نرمالشدة آب ،)MNDWI( 3و شاخ

بهبودیافتتة

تفاضل نرمال ساختوساز )NDBI( 4برای استررا

مناطق مورد نظر )ROIs( 5از مؤلفههای ساختاری انجام شد .با استفاده از ROIsهتای تهیتهشتده بتر
استاس الگتوریتم ماشتین بتتردار پشتتیبان )SVMs( 6در محتی

نتترمافتزار

5.3

 ENVIطبقتهبنتتدی

نظارتشده صورت پذیرفت .در این مرحله چهار کتاربری اراضتی ستاختهشتده (انستانستاخت)،
اراضی بایر ،اراضی سبز ،و اراضی آبی در سیمای سرزمین شتهر تهتران شناستایی شتد .ستپس بتا
استفاده از تصاویر

Earth

 ،Googleنقاط  ،GPSو نقشههای موجود از کاربری /پوشش زمین مقیاس

)1. the official website of us geological survey (http://glovis.usgs.gov
2. normalized difference vegetation index
3. modified normalized difference water index
4. normalized difference built-up index
5. regions of interest
6. support vector machines
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منطقة مورد مطالعه صحت طبقهبندی تصاویر مورد بررستی قترار گرفتت .ارزیتابی صتحت شتامل
بررسی مقادیر تحلیل دقت کل )OA( 1و ضری

کاپا )KC( 2است .مقادیر ضتری

کاپتا بتاالی 80

درصد نشاندهندة این است که به طور کلی تطابق خوبی بین طبقهبندی و انتواع طبقتات کتاربری/
پوشش موجود در زمین وجود دارد (.)Teferi et al. 2010
جدول  .1مشخصات تصاویر ماهوارهای مورد استفاده

مشخصات

سنجده

گذر /ردیف

تفکیک مکانی

تاریخ

Landsat 4–5

TM

164/35

30

July 31, 1990

Landsat 4–5

TM

164/35

30

July 26, 2000

Landsat 7

ETM+

164/35

30

July 14, 2010

Landsat 8

OLI

164/35

30

July 17, 2020

تعیین فرایندهای فضایی تغییر موزاییک سیمای سرزمین تهران

بررسی فرایندهای فضایی تغییر الگوی سیمای سرزمین زمینهای را برای در درستی از ظرفیتتهتا و
محدودیتهای بومشناختی سیمای سرزمین شهری فراهم میآورد که میتواند بازگوکنندة ارتباط میان
الگوی فضایی و فرایندهای بومشناختی حاصتل باشتد .ارزیتابی فراینتدهای فضتایی تغییتر موزاییت
سیمای سرزمین بر اساس سه دادة (فضایی ت زمانی) ورودی الگوریتم درخت تصتمیمگیتری صتورت
میگیرد :تعداد لکهها در هر کالس از کاربری /پوشش ( ،)nمساحت هر کتالس از کتاربری /پوشتش
( ،)aمحی هر کالس از کاربری /پوشش ( .)pدادههای ورودی به الگوریتم درخت تصمیمگیری قبتل
از تغییر الگوی سیمای سرزمین به عنوان  n0و  a0و  p0نشان داده میشتوند .همچنتین در پایتان دورة
زمانی درنظرگرفتهشده که در آن تغییر الگوی فضایی سیمای سرزمین صورت میگیرد به عنتوان  n1و
 a1و  p1ثبت میشوند و در الگتوریتم درختت تصتمیمگیتری بته عنتوان عناصتر کلیتدی تشتری
فرایندهای فضایی تغییر موزایی

سیمای سرزمین کاربرد دارند ( .)Bogaert et al. 2004: 65بنابراین از

الگوریتم درخت تصمیمگیری در تشری

فرایندهای فضایی متؤثر در تغییتر کتالسهتای کتاربری/

پوشش اراضی (سبز ،بایر ،ساختوساز ،آبی) در سه دورة زمتانی 10ستاله از  1990ت  2020متیالدی
موزایی

سیمای سرزمین تهران استفاده شد (شکل .)2
1. overall accuracy
2. kappa coefficient

تحلیل روند تغییر خدمت تنظیمی ترسیب کربن شهر تهران ،متأثر از فرایندهای فضایی موزاییک سیمای سرزمین
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شکل  .2الگوریتم درخت تصمیمگیری جهت ارزیابی فرایندهای فضایی تغییر موزاییک سیمای سرزمین ()Bogaert et al. 2004: 65

مدلسازی خدمت اکوسیستمی ترسیب کربن با استفاده از مدل InVEST

در این مرحله از مجموعة نرمافتزاری

3.7.0

می توان اثر تغییر کاربری بر ذخیره و ترسی

 InVESTاستتفاده شتد .بتا استتفاده از متدل

InVEST

کربن را به شکل فضایی و در مقیاس سیمای سرزمین

شهری ترمین زد .در واقع این مدل مجموع مقدار کربن ذخیرهشده در چهار مرزن اعم از زیستت
تودة باالزمینی (برگ و شاخه و تنة درخت) ،زیست تودة زیرزمینی (ریشة گیاهتان) ،ختا (کتربن
آلی خا در افق معدنی ،))SOC( 1و مادة آلی مرده (ال برگ گیاهی و شتاخوبترگ چتوبی متردة
درختان) را در هر واحد سرزمین محاسبه متیکنتد ( .)Zhang et al. 2020ایتن متدل بتا استتفاده از
نقشههای پوشش /کاربری اراضی و مقدار کربن ذخیرهشده در ایتن مرتازن مقتدار ختال

کتربن

ذخیرهشده در هر محدودة زمین را در طول زمان برآورد میکند .در واقع مقدار کربن ذخیرهشده در
این مرازن جهت استفاده در مدل یادشده با استناد به مرور منتابع و پیشتینة موضتوع در جتدول 2
آورده شده است (Sun et al. 2014; Sadat et al. 2020؛ محقتق و همکتاران  .)1399خروجتیهتای
مدل به صورت مگاگرم کربن در شبکههای سلولی یا همان پیکسلها بیان میشتود .در ایتن متدل،
1. soil organic carbon
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کتربن ذخیترهشتده در

میزان ذخیرة کربن خشکی با رابطة  1به دست میآید .در ایتن رابطته

پیکسل مورد بررسی در زمان  tاست که برابر با مجموع کربن ذخیرهشده در منابع ذخیرة کربن
(زی تودة زیرزمینی)،

(خا )،

(زی تودة روزمینی) ،و

(مادة آلی مترده) بته تفکیت

کاربری اراضی هستند .به طوری که  Jنشاندهندة انواع کتاربری اراضتی موجتود در منطقتة متورد
مطالعه است و

مساحت کاربری اراضی در پیکستل  xدر زمتان  tاستت (فتدا ی و همکتاران
ذخیرة کربن در مرتزن انترتابی پتنجم در متدل استت و مترتب بتا

 .)159 :1399در واقع

تولیدات ساختهشده با چوبت از قبیل الوار ،اسباب و اثاثیه ،کاغذ ،زغال چوب ،و ...ت استت کته از
اتمسفر دور نگه داشته میشوند و در این مطالعه در ترمین میزان کلی کتربن ذخیترهشتده در نظتر
گرفته نمیشود (.)Zhang et al. 2020
جدول  .2مخزنهای ذخیرة کربن برای کاربریهای مختلف شهری (واحد مگاگرم بر هکتار معادل تن بر هکتار)

نوع کاربری /پوشش

کربن روی زمین

کربن زیر زمین

کربن خاک

کربن مرده

آب

0

5

0

0

فضای سبز

10

2

62

1.1

انسانساخت

4

5

15

1

بایر

0.4

0.83

60

0

اراضی

() 1
() 2
با توجه به رابطة  ،2ترسی

کربن زمانی رخ میدهد که ذخیرة کتربن در طتول زمتان افتزایش

یابد .بر این اساس اگر تغییر ذخیرة کربن در رابطة
پیکسل مورد بررسی ترسی

مثبت باشتد ،یعنتی از زمتان  tتتا  Tدر

کربن اتفاق افتاده است و اگر منفی باشد ،کربن بین دو بازة زمانی  tو

 Tاز دست رفته است (محقق و همکاران .)8 :1399

تحلیل روند تغییر خدمت تنظیمی ترسیب کربن شهر تهران ،متأثر از فرایندهای فضایی موزاییک سیمای سرزمین
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شکل  .3چارچوب اجرایی تحقیق

سنجههای سیمای سرزمین

در این پووهش سنجههای سیمای سرزمین با توجه به مفهوم پیچیتدگی الگتوی فضتایی موزاییت
سیمای سرزمین تعیین شدند .پیچیدگی موزایی

ستیمای سترزمین در نتیجتة تغییترات فضتایی در

الگوی ترکی  1و پیکربندی 2لکههای بستر سیمای سرزمین شکل میگیرد .بتا توجته بته مطالعتات
1. composition
2. configuration
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انجامشده و اهداف تحقیق و با در نظر گرفتن همپوشانی بین برخی از سنجهها در سطح کتالس 4
سنجه از جمله شاخ

های تعداد لکه ( ،)NPدرصد لکته ( ،)PLANDبتزرگتترین لکته ( ،)LPIو

پیوستگی لکه ( )COHESIONانتراب شده است .همچنین تعداد  2سنجه شامل شاخ

های شکل

سیمای سرزمین ( )LSIو تنوع سیمپسون ( )SIDIدر ستطح ستیمای سترزمین متورد استتفاده قترار
گرفتند .محاسبة شاخ

های سیمای سرزمین با

نرمافتزارMcGarigal et al. ( FRAGSTATS 4.2.1

 )2012روی نقشههای کاربری /پوشش اراضی انجام شد.
نتایج و بحث
وضعیت کاربری /پوشش اراضی سیمای سرزمین تهران

طبقهبندی تصاویر بر اساس الگوریتم ماشین بردار پشتیبان نشان داد که چهار نوع کاربری از جملته
اراضیهای ساختوساز ،سبز ،بایر (بدون پوشش) ،و آبی در سیمای سرزمین تهران قابل تشری
است .در جدول  3میزان مساحت هر ی

از کاربریها و همچنین نتایج حاصتل از صتحتستنجی

طبقهبندی تصاویر در ستالهتای  2020 ،2010 ،2000 ،1990نشتان داده شتده استت .نقشتههتای
پوشش /کاربری اراضی شکل  4و دادههای جدول  3بیانگر افزایش مساحت اراضی انستانستاخت
از میزان  37/34درصد در سال  1990به رقم  64/78درصد در سال  2020است .در مقابل مساحت
اراضی بایر از  48/32درصد در سال  1990به  23/09درصد در ستال  2020کتاهش یافتته استت.
همچنین کاهش سهم اراضی فضای سبز نیز از رقم  14/19درصد در سال  1990بته میتزان 11/86
درصد در سال  2020قابل توجه است .در واقع همگرایی و گستتر

لکتههتای ستاختوستاز در

قسمتهای مرکزی و شمالی و غربی شهر در بتازة زمتانی متورد مطالعته ستب

کتاهش نتاهمگنی

عناصر سبز و بایر بینابینی سیمای سرزمین تهران شده است.
بر اساس دادههای جدول  3میتوان گفت افزایش مستاحت کتاربری انستانستاخت بته دلیتل
افزایش جمعیت و تقاضا برای زمین در نتیجة رشد شهرنشینی در فاصلة بتین ستالهتای  1990تتا
 2000بیشترین روند رو به رشد را داشته است و در این زمان کاهش شدید مناطق بایر و تبدیل آن
به مناطق مسکونی مشهود است (جدول .)3

تحلیل روند تغییر خدمت تنظیمی ترسیب کربن شهر تهران ،متأثر از فرایندهای فضایی موزاییک سیمای سرزمین

a

b

c

d
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شکل  .4نقشة کاربری /پوشش اراضی سیمای سرزمین تهران در سالهای 2121 )d ،2111 )c ،2111 )b ،1991 )a
جدول  .3مساحت و تغییرات کاربری /پوشش اراضی منطقة مورد مطالعه

کاربری /پوشش

سال 0991

سال 0111

سال 0101

سال 0101

اراضی شهری

هکتار

درصد

هکتار

درصد

هکتار

درصد

هکتار

درصد

پهنههای آبی

89/55

0/14

104/85

0/17

43/92

0/07

168/75

0/27

فضای سبز

8706/06

14/19

8012/16

13/07

7295/58

11/89

7281/54

11/86

ساختوساز

22907/43

37/34

30668/31

49/99

35517/78

57/89

39726/27

64/78

بایر

29642/85

48/33

22560/66

36/77

18488/70

30/15

14169/42

23/09

دقت کلی

94/83

95/42

98/80

97/38

کاپا

0/923

0/931

0/982

0/958

ضری
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وضعیت ساخت و عملکرد موزاییک سیمای سرزمین تهران متأثر از فرایندهای فضایی
در ارتباط با ساختار ستیمای سترزمین تهتران ،یافتتههتای حاصتل از خروجتی الگتوریتم درختت
تصمیمگیری نشان میدهد طی سه دورة زمانی یادشده در نتیجة فرایند فضایی نتوع تجمتع (تعتداد
لکهها کاهش و مساحت آنها افزایش مییابد) در کالس انسانساخت تعداد لکههای انسانستاخت
کاهش و مساحت آنها از میزان  37/34به  64/78درصد افزایش یافته است (جتدول  .)4همچنتین
در بازة زمانی  1990ت  ،2000فرایندهای فضایی انواع حذف در ارتبتاط بتا اراضتی ستبز (تعتداد و
مساحت لکهها در حال کاهش است) ،قطعهقطعه شدن در ارتباط بتا اراضتی بتایر (تعتداد لکتههتا
افزایش و مساحت شدیداً کاهش مییابد) و ایجاد در ارتباط با اراضی آبی (تعداد لکهها و مساحت
آنها در حال افزایش است) رخ داده است .در ایتن دوره میتزان ترستی

کتربن در ستال  1990از

میزان  3041990تن به میزان  2750334تن ( 9/58درصد) کاهش یافته است (جدول  .)5در واقتع
در این دورة زمانی فراینتد فضتایی قطعتهقطعته شتدن در اراضتی بتایر (کتاهش مستاحت 11/56
درصدی) و همچنین فرایند فضایی حذف در اراضی ستبز (کتاهش مستاحت  1/12درصتدی) بته
ترتی

بیشترین تثثیر را در میزان از دست رفتن ذخیرة کربن آلی خا و ترسی

کتربن داشتتهانتد.

پس از آن در بازة زمانی  2000ت  2010مجدداً آشکارترین تغییر در اراضی بتایر ،در نتیجتة فراینتد
فضایی حذف ،با کاهش  6/62درصدی مشتاهده متیشتود .عتالوه بتر آن ،در اثتر فراینتد فضتایی
قطعهقطعه شدن ،اراضی سبز در این دوره با افزایش تعداد لکه و کتاهش مستاحت  1/18درصتدی
مواجه شده است که به ترتی
و ترسی

بیشترین تثثیر را در میزان از دست رفتن کربن آلی ذخیره در ختا

آن داشته است (جدول  .)3در این بازة زمانی میزان ترستی

کتربن از  2750334تتن در

سال  2000به  2568125تن ( )%6/62در سال  2010کاهش یافته است .در نهایتت در بتازة زمتانی
 2010ت  2020نیز فرایند فضایی حذف در اراضی سبز شتکل گرفتته و مستاحت اراضتی ستبز در
حدود  0/03درصد تقلیل یافته است و همچنین فرایند فضایی قطعتهقطعته شتدن در اراضتی بتایر
باعث کاهش  7/06درصدی مساحت این کاربری شده است که در نتیجة ایتن فراینتدهای فضتایی
موزایی

سیمای سرزمین میزان ترسی

کتربن در ستال  2010از میتزان  2568125تتن بته میتزان

 2408437تن ( )%6/22در سال  2020تقلیل یافته است.

تحلیل روند تغییر خدمت تنظیمی ترسیب کربن شهر تهران ،متأثر از فرایندهای فضایی موزاییک سیمای سرزمین
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جدول  .4فرایندهای فضایی مؤثر بر ساختار و عملکرد ترسیب کربن در موزاییک سیمای سرزمین تهران ( = y1سال آغاز
دورة زمانی مورد مطالعه = y2 ،سال پایان دورة زمانی مورد مطالعه)

دورة
زمانی

کاربریها

مناطق سبز
1990

مناطق بایر

تا
2000

فرایند

تعداد لکهها

فضایی

NP

PA

تغییر

y2 – y1

حذف

1799

قطعهقطعه
شدن

2976
- 2623

مناطق ساختوساز
مناطق آبی

ایجاد

55 - 20

قطعهقطعه

- 1799

شدن

2592

2000
2010

حذف

مناطق ساختوساز

تجمع

مناطق آبی

حذف

مناطق سبز

حذف

تا

1733

- 2976
2893
- 1733
1575
28 - 55
- 2592
2169

()km2

80/12 – 87/06
225/60 – 296/42
306/68 - 229/07
1/0485 - 0/8955
72/95 – 80/12
184/88 – 225/60
355/17 – 306/68
0/4392 - 1/0485
72/81 – 72/95

قطعهقطعه

- 2893

شدن

3582

مناطق ساختوساز

تجمع

852 - 1575

397/26 - 355/17

مناطق آبی

تجمع

25 -28

1/6875 - 0/4392

مناطق بایر

تا
2020

- 2118
- 2440

مناطق بایر

2010

y2 – y1

تجمع

مناطق سبز

مساحت لکهها

141/69 - 184/88

محیط لکهها ()km
PP

میزان
تغییرات
کربن

y2 – y1

(تن)

– 2712/09
2401/48
- 3297/41
4029/20
- 3887/54

-291656

2441/62
64/187 - 29/310
- 2401/48
3242/85
- 4049/20
4029/62
- 2441/62

-182209

2324/22
30/424 – 64/187
- 3242/85
2924/24
- 4029/62
5013/72
- 2324/22
1329/37
30/217 - 30/424

-159688
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جدول  .5میزان برآورد ذخیرة کربن بر اساس مشخصات تصاویر حاصل از طبقهبندی نظارتشده

حداقل کربن ذخیر (تن

حداکثر کربن ذخیره (تن

کل کربن ذخیره

در سلول)

در سلول)

(تن)

6.759

3041990
2750334

سال

تعداد پیکسل

1990

681621

0.45

2000

-

-

-

2010

-

-

-

2568125

2020

-

-

-

2408437

b

a

d
1

c

شکل  .5نقشة میزان ترسیب کربن در موزاییک سیمای سرزمین تهران در سالهای 2121 )d ،2111 )c ،2111 )b ،1991 )a

ارتباط پیچیدگی الگوی فضایی موزاییک سیمای سرزمین تهران با میزان عملکرد ترسیب کربن

با توجه به نقشههای ذخیرة کربن در برشهای مرکزی و شمالی موزایی

سیمای سترزمین تهتران

در سالهای  1990ت  ،2000شاهد رشد سریع کاربری /پوششهای انسانساخت هستیم کته ستب
شده ذخیرة کربن در نتیجة افزایش سطوح سرت و حذف فضاهای سبز و منتاطق بتایر بتهشتدت
کاهش یابد .پس از آن در سالهای  2000تا  2020با به بنبست رسیدن گستتر

شتهر در جهتت

تحلیل روند تغییر خدمت تنظیمی ترسیب کربن شهر تهران ،متأثر از فرایندهای فضایی موزاییک سیمای سرزمین
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شمال و شمال شرق و شرق و برخورد با موانع طبیعی رشد شهر در این قسمتها محتدود شتده و
توسعة شهر به سمت جنوب (زمینهای حاصلریز کشاورزی) ،شمال غرب ،و غترب (زمتینهتای
بایر) هدایت شده است (واحدیانبیکی و همکاران  .)37 :1390روند کلی میزان ذخیتره و ترستی
کربن در موزایی

سیمای سرزمین تهران در بازة زمانی مورد نظر رو به کتاهش استت و از مقتدار

 3041990تن در سال  1990به رقم  2408437تن در سال  2020رسیده است (جتدول  .)5نتتایج
تحقیق نشان میدهد در سطح کالس در الگوی فضایی ترکی

موزایی

سیمای سرزمین تهتران در

نتیجة فرایندهای فضایی حذف و قطعهقطعه شدن اراضی سبز ،به طور متناوب ،در بازههتای زمتانی
سالهای  2020 ،2010 ،2000 ،1990تعداد لکههای سبز به ترتی
 2055لکه تغییر یافته است .این امر سب

برابر با  ،2592 ،1799 ،2118و

شده طی این بازة زمانی میزان مستاحت اراضتی ستبز از

 8706/06هکتار در سال  1990به میزان  7281/54هکتار در سال  2020کاهش یابتد کته بته طتور
مستقیم با کاهش میزان ترسی

کربن (جدول  )3همبستگی دارد .همچنین تعتداد لکته ( )NPبترای

اراضی بایر از  2440در سال  1990به میزان  3582لکه در ستال  2020افتزایش متییابتد کته ایتن
موضوع حاکی از خردانگی بیشتر اراضی بایر در دورههای زمانی یادشتده متتثثر از فراینتد فضتایی
قطعهقطعه شدن بوده است که منجر به کاهش شدید مساحت اراضی بایر از میزان  329365هکتتار
در سال  1990به میزان  157438هکتار در سال  2020شده است که میتواند توجیهی مستتدل بتر
میزان از دست رفتن برش قابل توجهی از کربن آلی خا در سیمای سرزمین تهران در ایتن بتازة
زمانی باشد (جدول .)6
نمودار مرتب با  PLANDنیز بیانگر کاهش درصد مساحتهای اراضی سبز و بتایر و بترعکس
افزایش سریع مساحت مناطق انسانساخت در سیمای سرزمین تهران در بازة زمانی یادشتده استت
(شکل  .)6در واقع اراضی بایر با مساحتی معادل  48/33درصد از کل سطح سیمای سرزمین تهران
در سال  1990در جایگاه اول اهمیت به لحاظ استرر ذخیرة کربن آلی خا قرار داشته استت .امتا
در دهههای بعد ،با افزایش ساختوسازها و کاهش ناهمگنی در اراضی سبز و بایر سیمای سرزمین
تهران ،مساحت اراضی بایر به میزان  23/09درصد در سال  2020کاهش یافته است (جتدول  )3و

424

این موضوع سب
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شده میزان ذخیرة کربن آلی خا از  1470193/767تن در سال  1990به میتزان

 556108/103تن در سال  2020تقلیل یابد (جدول .)6

شکل  .6تغییرات سنجهها در سطح کالس (در نمودارهای فوق محور  xبیانگر دورههاای زماانی و محاور  yباه ترتیاب در
نمودارهای  COHESION ،LPI ،PLAND ،NPنشاندهندة تعداد لکه ،درصد پوشش سیمای سرزمین ،درصد بزرگترین
لکه ،میزان عددی پیوستگی سیمای سرزمین است).

همچنین در الگوی فضایی ترکی

موزایی

سیمای سرزمین تهران در ستطح کتالس ،شتاخ

بزرگترین لکه ( )LPIبرای اراضی انسانساخت در بازة زمانی یادشده افزایش یافته است که بیانگر
کاهش ناهمگنی برای اراضی طبیعی سبز و باز و گستر

سطوح نفوذناپذیر از منتاطق مرکتزی بته

قسمتهای غربی ،جنوب غربی ،و شمالی شهر است .این شاخ

برای اراضی سبز و بایر کتاهش

یافته است که نشاندهندة از دستت رفتتن پتانستیل جتذب و ذخیترة کتربن در موزاییت
سرزمین تهران است (جدول  .)6از سوی دیگر ،در الگوی فضایی توزیع موزایی
تهران در سطح کالس ،شاخ

ستیمای

سیمای سرزمین

پیوستگی لکه ( )COHESIONبترای اراضتی ستبز و بتایر در بتازة

تحلیل روند تغییر خدمت تنظیمی ترسیب کربن شهر تهران ،متأثر از فرایندهای فضایی موزاییک سیمای سرزمین
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زمانی مورد مطالعه روندی نزولی دارد (نمودار  )6که حاکی از کاهش مساحت لکههتا و از دستت
رفتن پتانسیل ترسی
شاخ

و میزان ذخیرة کربن در سیمای سرزمین شهر تهران استت (جتدول  .)6ایتن

برای مناطق انسانساخت افزایش یافته است که نشان از کتاهش نتاهمگنی و ستادهستازی

الگوی فضایی سیمای سرزمین تهران دارد .با توجه به اینکه سهم تشکیل لکههای آبی (کته عمتدتاً
شامل استررهای آبی عمومی و آبنماها و دریاچههای مصنوعی است) از کتل موزاییت
سرزمین شهری تهران نتاچیز استت و در ستالهتای اخیتر بته ستب

ستیمای

ستاخت دریاچتة مصتنوعی

خلیجفارس در کنار دریاچة مصتنوعی آزادی رونتدی افزایشتی را شتاهد بتوده استت ،هتر چهتار
شاخ

در این کاربری روندی رو به رشد را نشان میدهند.

شکل  .7تغییرات سنجهها در سطح سیمای سرزمین (در نمودارهای فوق محور  xبیانگر بازة زمانی و محور  yدر نمودارهای
 LSIو  SIDIبه ترتیب نمایانگر میزان عددی شاخصهای شکل و تنوع سیمای سرزمین است).

در سطح سیمای سرزمین نیز شاخ

تنوع سیمپسون ( )SIDIستیمای سترزمین تهتران بیتانگر

روندی نزولی در طی سه دهة قبل است که نشان از افزایش همگنتی فضتایی سترزمین شتهری در
نتیجة تجمع لکههای انسانساخت و کاهش ناهمگنی از اراضی طبیعی سبز و باز دارد که بر میتزان
روند کلی ترسی
فضایی ترکی

کربن تثثیر منفی گذاشته است (جدول  .)5این شاخ
موزایی

بیانگر سادهسازی الگوی

سیمای سرزمین شهری تهران است (شکل  .)7همچنین وضعیت شتاخ

شکل ( )LSIدر سطح سیمای سرزمین بیانگر تداوم روند کاهشی در بازة زمانی مورد مطالعه استت
که نشان از سادهتر شدن و منظمتر شدن موزایی

سیمای سرزمین در نتیجة پیوستگی و یکپارچگی

اراضی ساختوساز در جهت فرایندهای فضایی حذف و قطعهقطعه شدن زیرستاختهتای ستبز و
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باز در الگوی توزیع فضایی موزایی

ستیمای سترزمین تهتران در دورة زمتانی متورد مطالعته دارد

(شکل .)7
جدول  .6میزان ذخیرة کربن در کالسهای کاربری اراضی سیمای سرزمین تهران در سالهای مختلف

طبقات کاربری اراضی

اراضی سبز

اراضی بایر

اراضی انسانساخت

اراضی آبی

سال

تعداد پیکسل

مساحت کاربری/
پوشش

کل کربن ذخیره (تن)

1990

96734

8706/06

431658/381

2000

89024

8012/16

359468/653

2010

81062

7295/58

305350/062

2020

80906

7281/54

28564/6282

1990

329365

29642/85

1470193/767

2000

250674

22560/66

1011297/811

2010

205430

18488/70

774289/687

2020

157438

14169/42

556108/103

1990

254527

22907/43

1135879/066

2000

340759

30668/31

1374891/966

2010

394642

35517/78

1486687/562

2020

441403

39726/27

1560185/488

1990

995

89/55

4258/786

2000

1165

104/85

4675/567

2010

488

43/92

1797/687

2020

1875

168/75

6502/779

نتایج حاصل از مدلسازی در دهههای مرتلف در ارتباط با خدمات ترسی
سیمای سرزمین تهران نشان داد میزان ترسی

کربن در موزایی

و ذخیرهسازی کتربن بته علتت تغییترات کتاربری/

پوشش اراضی در نتیجة فرایندهای فضایی تجمع اراضی ساختوساز و حذف و قطعهقطعته شتدن
اراضی سبز و باز در حال کاهش است .حجم ترسی

کربن در بازة زمتانی  1990تت  2020کتاهش

 20/83درصدی داشته است .این نتتایج بتا تعتداد زیتادی از مطالعتات دیگتر کته تثکیتد متیکنتد

تحلیل روند تغییر خدمت تنظیمی ترسیب کربن شهر تهران ،متأثر از فرایندهای فضایی موزاییک سیمای سرزمین
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فعالیتهای انسانی و توسعة اراضی ساختهشده بر افزایش میزان از دستت رفتتن پتانستیل ترستی
کتتربن و کتتاهش ذخیتترهستتازی آن بتته شتتکل کتتربن آلتتی در ختتا تثثیرگتتذار استتت تطتتابق دارد
( Edmondson et al. 2012; Davies et al. 2011; Churkina 2016; Zhang et al. 2020; Ariluoma et

.)al. 2021
نتایج پووهش حاضر در قیاس با مطالعات موجود در زمینتة ارزیتابی رونتد تغییترات فضتاییت
زمانی خدمت تنظیمتی ترستی

کتربن (

;Hutyra et al. 2011; Zhang et al. 2012; He et al. 2016

 ،)Daba & Dejene 2018عالوه بر کمیسازی آن ،بتر نقتش فراینتدهای فضتایی در تغییتر الگتوی
ساخت سیمای سرزمین شهری و به دنبال آن تثثیر بتر عملکترد ترستی
مشر

کتربن طتی بتازة زمتانی

تثکید دارد .در واقع رو شناسی مطالعة حاضر بیان میدارد کته چگونته الگتوی پیچیتدة

ساخت سیمای سرزمین شهری ،که در نتیجة تثثیر ی

سری از فرایندهای فضایی طی زمتان شتکل

گرفته است ،بر فرایند بومشناختی جذب کربن در موزایی

سیمای سرزمین تثثیر میگذارد .این در

حالی است که در سایر مطالعات مشابه تنها به تحلیل انواع تغییر کتاربری اراضتی در شتهرها و بته
دنبال آن برآورد کمّی میزان ترسی

کربن توس مدل  InVESTبسنده شتده استت .متثالً ژانتگ و

همکارانش ( ) 2020در تحقیقی که به بررسی روند تغییرات میزان ترسی

کربن در شهر شتانگهای

چین در بازة زمانی  1990ت  2015پرداختنتد صترفاً ترمینتی از میتزان کتربن ازدستترفتتة (رقتم
 7319000تن) سیمای سرزمین شهری در نتیجة تغییترات کتاربری اراضتی کشتاورزی و مرتتع و
جنگل به کاربری ساختوساز بته دستت آوردنتد .در واقتع رو شناستی ایتن پتووهش تنهتا بتر
چگونگی بهکارگیری تکنی

و متدولوژی برآورد ترسی

کربن متمرکز بوده است .همچنتین نتتایج

مطالعة دامفا ( )2021بیانگر تثثیر توسعة پراکندة مناطق شهری و صتنعتی در منطقتة جنتوب غربتی
کشور گامبیا در بازة زمانی  2003ت  2020نیز اشاره به میزان از دست رفتن قابلیتت ترستی
منطقه به مقدار  21824تن کربن بوده است .اما تحقیق حاضر ی
نهاده و عالوه بر کمیسازی میزان ترسی

کتربن

گتام از مطالعتات مشتابه فراتتر

کربن در بازة زمانی  1990ت  2020به بررسی فرایندهای

فضایی تغییر الگوی ساخت سیمای سرزمین به عنوان علل مؤثر بر تنزل کیفیت فرایند بومشتناختی
جذب کربن در سیمای سرزمین تهران پرداخته است .بر اساس نتایج این تحقیتق متیتتوان گفتت
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بیشترین میزان از دست رفتن قابلیت ترسی

کربن در سیمای سرزمین تهران در بازة زمتانی 1990

ت  2000بر اثر فرایندهای فضایی قطعهقطعه شدن در اراضی بایر و همچنین حذف در اراضتی ستبز
(عمدتاً از نوع باغی و درختی) در مناطق شمالی و شرقی سیمای سرزمین تهران به میتزان 291656
تن کربن شکل گرفته است (شکل  5و جدول .)6
بدون تردید توجه به رویکرد بومشناختیت جامعتهشتناختی متدیریت سیستتم فضتایی ستیمای
سرزمین ،مدیریت فرایندهای فضایی ایجاد (تعداد لکهها و مساحت آنها در حال افزایش استت) و
توسعه( 1تعداد لکهها ثابت ولی مساحت آنها در حال افتزایش استت) ()Bogaert et al. 2004: 64
در زیرساختهای طبیعی سبز و باز شبکههای بتومشتناختی موزاییت
میطلبد که میتواند در ارتباط با ارتقای ویوگی عملکردی ترسی

ستیمای سترزمین تهتران را

کتربن سترزمین آن متؤثر واقتع

شود .افزایش مساحت اراضی سبز و بایر در اکوسیستتمهتای شتهری همبستتگی مثبتتی بتا بهبتود
عملکرد بومشناختی ترسی

و ذخیرهسازی کربن در الگوی موزایی

که توس نتایج بستیاری از مطالعتات قابتل تثییتد استت (

سیمای سرزمین شتهری دارد

;Churkina 2016; Staddon et al. 2018

 .)Ariluoma et al. 2021اما آنچه در مطالعة حاضر میتواند در ارتباط با پایداری سیماهای سرزمین
شهری تعیینکننده باشد تثکید بر نوع و چگونگی فرایند فضایی توسعه در زیرساختهای طبیعی و
ساختوساز شهری است .زیرا با توجه به مبانی بتومشتناختیت جامعتهشتناختی ستیمای سترزمین
شهری نوع و میزان پیوستگی در الگوی فضایی موزایی

سیمای سرزمین مشتمل بر ترکی

اراضی

طبیعیت زیستگاهی و ساختوساز سرزمین شهری متیتوانتد ضتمن جلتوگیری از افتزایش میتزان
آشفتگی در پراکنش لکههتای ستبز و بتاز ستاخت فضتایی ستیمای سترزمین در ارتقتای ختدمت
اکوسیستمی ترسی

کربن سرزمین شهری اهمیت یابد.

نتیجه
تغییرات کاربری /پوشش اراضی سیمای سترزمین تهتران طتی سته دهتة گذشتته ( 1990ت )2020
نشاندهندة جایگزین شدن عرصههای سبز و بایر با اراضی انستانستاخت استت؛ بته گونتهای کته
افتتزایش مستتاحت  27/44درصتتدی (از می تزان  37/34درصتتد بتته رقتتم  64/78درصتتد) کتتاربری
1. Enlargement

تحلیل روند تغییر خدمت تنظیمی ترسیب کربن شهر تهران ،متأثر از فرایندهای فضایی موزاییک سیمای سرزمین

ساختوساز در موزایی

سیمای سرزمین تهران در ی
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بازة زمانی ستی ستاله ( 1990ت  )2020در

نتیجة فرایند فضایی تجمع شکل گرفته و باعث کاهش مستاحت  25/24درصتدی اراضتی بتایر و
همچنین کاهش  2/33درصدی اراضی سبز در ترکی

الگوی فضتایی موزاییت

ستیمای سترزمین

شهری شده است .این امر متثثر از فرایندهای فضایی حذف و قطعهقطعه شدن در طول سه دهه در
عرصههای سبز و بایر سرزمین شهری رخ داده است (جدول  )4و به کاهش ناهمگنیها در ارتبتاط
با اراضی سبز و باز و ستادهستازی الگتوی فضتایی موزاییت

ستیمای سترزمین شتهری (کتاهش

سنجههای  LSIو  )SIDIمنجر شده است .همچنین تعداد لکههای  NPاراضی سبز و بتاز نیتز طتی
بازة زمانی مورد مطالعه افزایش یافته است (جتدول  )4کته بیتانگر ریزدانگتی و پراکنتدگی بیشتتر
لکههای سبز و باز در الگوی فضایی موزایی

سیمای سرزمین تهران است .بر این اساس مستاحت

لکههای سبز ( )PLANDاز میزان  14/19درصد در سال  1990به رقم  11/86درصد در سال 2020
و همچنین مساحت لکههای باز از رقم  48/33درصد در سال  1990به عدد  23/09درصد در سال
 2020کاهش یافته است .این در حالی است که مساحت عرصههتای آبتی در بتازة زمتانی یادشتده
افزایش  0/13درصدی را نشان میدهد .همة این دادهها نشان از کاهش مساحت عرصههای ستبز و
باز در نتیجة توسعة سریع عرصههای انسانساخت موزایی
کاهش عملکرد بومشناختی ترسی

سیمای سرزمین تهتران استت کته بته

و ذخیرة کربن از میزان  3041990تن در ستال  1990بته رقتم

 2408437تن در سال  2020منجر شده است.
عالوه بر آن بررسی روند تغییرات میزان کربن ذخیرهشدة موزایی

سیمای سرزمین تهران نشان

میدهد بین سالهای  1990ت  2000بیشترین میزان از دستت رفتتن ذخیترة کتربن در نتیجتة تتثثیر
فرایندهای فضایی حذف مناطق سبز و قطعهقطعه شدن اراضی بایر رخ داده است .در واقع در ایتن
بازة زمانی میزان کربن ذخیرهشده در موزایی

سیمای سرزمین تهتران  9/58درصتد کتاهش یافتته

است و از رقم  3041990تن به میزان  2750334تن رسیده است .پس از آن در رتبتة دوم در بتازة
زمانی بین سالهای  2000ت  2010میزان تغییرات و از دست رفتن ذخیرة کربن موزاییت

ستیمای

سرزمین تهران برابر با  6/62درصد بتر استاس متدل  InVESTبترآورد شتده استت کته از میتزان
 2750334تن به رقم  2568125تن رستیده استت .در واقتع در ایتن بتازة زمتانی فراینتد فضتایی
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قطعهقطعه شدن سب

افزایش تعداد و کاهش مساحت اراضی سبز (مرتب با سنجههتای ،LPI ،NP
کتاهش

 )PLAND ،COHESIONشده است .همچنین در این دوره فراینتد فضتایی حتذف ستب

 6/62درصدی اراضی باز شده است .بتر استاس نقشتههتای کتاربری موجتود ،قطعتهقطعته شتدن
زمینهای کشاورزی در مناطق جنوبی و حذف اراضی باز در مناطق شمال غربی و غترب شتهر در
این زمان سب

کاهش میزان ترسی

کربن شده است.
کتربن

در دورة سوم ،یعنی بازة زمانی  2010ت  2020تغییر  6/21درصدی کاهش میزان ترسی

( )-159688برآورد شده است .بر اساس یافتههای حاصل از الگوریتم درختت تصتمیمگیتری ،در
این بازة زمانی فرایندهای فضایی حذف اراضی سبز و قطعهقطعه شدن اراضی بتاز ستب
فضایی در الگوی موزایی
میزان ترسی

تغییترات

سیمای سرزمین تهران شده است (جتدول  .)4ایتن امتر موجت

شتده

کربن از رقم  2568125به مقدار  2408437تن کاهش یابد.

به طور کلی مدیران و برنامهریزان شهری در جهت تدوین سیاستهای متدیریتی ارتقتای کیفیتت
بومشناختی شهرها همواره به دنبال تغییر الگتوی فضتایی ستیمای سترزمین در دستتیابی بته اهتدافی
خاص ،از جمله بهبود خدمات اکوسیستمی (شامل عملکرد ترسی
بر این اساس استوار است که آرایش فضایی عناصر در موزایی

کربن) ،هستند .زیرا فرض غالت
سیمای سرزمین شهری متیتوانتد در

جهت بهبود فراینتدهای بتومشتناختی نقتش مهمتی ایفتا کنتد .در ایتن میتان تغییتر الگتوی فضتایی
زیرساختهای سبز شهری به عنوان ی

ابزار برنامتهریتزی در جهتت بهبتود و ارتقتای شتبکههتای

بومشناختی سرزمین شهری اهمیت می یابد .در این رابطه بر اساس هفت دسته از فراینتدهای فضتایی
(شامل :تغییر جهتت ،کتاهش انتدازه ،حتذف ،تغییتر شتکل ،چنتد تکته شتدن ،قطعته قطعته شتدن،
سوراخشدگی) ،که سب

دگرگونی الگوی فضایی در زیرساختهای طبیعی و انستانستاخت ستیمای

سرزمین شهری میشوند ،سه نوع از فرایندهای فضایی ،شتامل تجمتع و ایجتاد و توستعه ،بته دنبتال
شکلگیری الگوهای جدید پوشش /کاربری اراضی هستند که میتوان از این فرایندها در جهت بهبود
وضعیت ساختاری شبکة زیرساختهای طبیعی و ساختوساز و به تبع آن عملکرد تنظیمتی ترستی
کربن سرزمین شهری بهره جست .در واقتع هتر ستة ایتن فراینتدها در جهتت افتزایش مستاحت و
سرانههای فضای طبیعی شهری به کار گرفته میشوند .اما موضوعی کته متیتوانتد نقتش آن هتا را در

تحلیل روند تغییر خدمت تنظیمی ترسیب کربن شهر تهران ،متأثر از فرایندهای فضایی موزاییک سیمای سرزمین

پایداری سیماهای سرزمین شهری و بهبود فرایند بومشناختی ترسی
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کربن پراهمیتتتتر جلتوه دهتد

بهکارگیری صحیح سیاستهای اجرایی مرتب با این فرایندها در طرحها و برنامههای آمایش سرزمین
شهری است .مثالً با هدف بهبود فرایند بومشناختی جذب کتربن ستیمای سترزمین تهتران متدیریت
فرایند فضایی ایجاد (افزایش تعداد لکههتای ستبز و افتزایش مستاحت آن هتا) در رابطته بتا افتزایش
عرصههای سبز ،از جمله احداث پار های شهری و فضاهای سبز لکهای ،کاربرد دارد .اما استتفاده از
فرایند فضایی توسعه (ثابت بودن تعداد لکهها ولی افزایش مستاحت آنهتا) شتبکة زیرستاخت ستبز
میتواند در جهتت احیتا و گستتر

فضتاهای ستبز خطتی مربتوط بته داالن هتای انستانستاخت و

روددرههای طبیعی شهر تهران در جهت افزایش پیوستگی و یکپارچگی لکههای طبیعتی شتبکههتای
بوم شناختی به کار گرفته شود .از سوی دیگر فرایند فضایی تجمع (کاهش تعداد لکهها حین ثبتات یتا
افزایش مساحت آن ها) نیز با هدف احیا و جلوگیری از قطعه قطعه شتدن اراضتی جنگلتی در منتاطق
شمال شرقی (عرصههای پار جنگلی لویزان و سرخهحصار) ،مناطق شتمال غربتی (پتار جنگلتی
چیتگر و فضاهای سبز منطقة  ،)22و اراضی کشاورزی حاشیة جنوبی شهر در طرحهای جامع شهری
گنجانده شود .بنابراین ،رو شناسی پووهش میتواند با هدف افزایش عملکرد عرصههتای طبیعتی و
لحاظ کردن عملکرد تنظیمی ترسی

کربن ،از طریق مدیریت فراینتدهای فضتایی ایجتاد و توستعه و

تجمع زیرساختهای طبیعی و انسانساخت طرحهای توسعة شهری ،تعیینکنندة اصلی باشد .در ایتن
زمینه موارد ذیل مورد توجه قرار میگیرند:
بررسی تثثیر الگوهای کاشتت ستاختارهای ستبز و بتهکتارگیری گونتهبنتدی مناست

از انتواع

گونههای گیاهی (اعم از درختی ،درختچه ای ،بوته ای ،علفی) در ارتقای ختدمت تنظیمتی ترستی
کربن در بستر سیمای سرزمین شهری؛
مدیریت طرحهای جامعهشناختی توسعة شهری و پیشبینی تثثیر آنهتا بتر ستاختار و عملکترد
بومشناختی شبکة زیرساخت طبیعی شهری؛
ارزیابی سناریوهای برنامه ریتزی فضتایی توستعة زیرستاخت هتای طبیعتی شتهری بتر استاس
مدل سازی مکانی در محی سامانه های اطالعات جغرافیتایی و بهتره گیتری از اصتول بتوم شناستی
سیمای سرزمین.
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