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ریزيبﺮموضوع ﻫﺎيمحﯿطیتأکﯿدداﺷتهاست،ازقبﯿلاینکهچگونهبﺎید

ﻫﺎياخﯿﺮ،تالشﻫﺎيبﺮنﺎمه


درسﺎل
توسعه را ﺟهتدﻫی و اداره کﺮد تﺎ آسﯿبﻫﺎي وارده بﺮ محﯿط به کﻤتﺮین مﯿزان مﻤکن بﺮسد .تصﻤﯿﻤﺎت
ریزيبدونتوﺟهبهمحﯿططبﯿعیوﻓﯿزیکیمیتوانددرﺟهتمخﺎلفنﯿﺎزﻫﺎيطﺮحو


ﺷدهدرمﺮحلةبﺮنﺎمه

گﺮﻓته
بﺮنﺎمهریزي منﺎسب بﺮاي سﺮزمﯿن حﺮکت کند .در بﺮنﺎمهریزي ملی بﺎید به تعﯿﯿن وظﺎیف ﻓضﺎیی ﻫﺮ منطقه

متنﺎسببﺎتواناکولوژیکیآنوتخصﯿصعواملﻓﯿزیکیتوسعهتوﺟه کﺮد.بنﺎبﺮاین ،درطﺮاحیاستﺮاتژي و
ﻫﺎيبﺮنﺎمهریزيﺷهﺮيبﺎید ارزیﺎبیتواناکولوژیکتوسعهرامدنظﺮقﺮاردادو


ﻫﺎيمﺮبوطبهبخﺶ

سﯿﺎست
بهرغماستفﺎدة چند
.درایﺮاننﯿزبﺎتوﺟهبهاینکهدرستیمدلﻫﺎياکولوژیک  ،

مدلبهﯿنهبﺮايآنطﺮاحیکﺮد
دﻫه،تﺎکنونبﺮايتوسعةﺷهﺮيبﺎاستفﺎدهازسﯿستمGISوسﯿﻤﺎيسﺮزمﯿنبﺮرسینشدهاست،بﺎپﯿشﺮﻓت
مدلسﺎزي اکولوژیک توسعة ﺷهﺮ انجﺎم ﺷود .سپس ،بﺎ سﯿﻤﺎي سﺮزمﯿن و
تکنولوژي ،ضﺮورت دارد نخست  
سنجهﻫﺎيآنمنطبقﺷود.دراینتحقﯿقتﻐﯿﯿﺮاتﺷهﺮﺷﯿﺮازومحدودةآنبﺮاسﺎستﻐﯿﯿﺮاتکﺎربﺮيزمﯿن

بﯿنسهدورةزمﺎنیودودورةتﻐﯿﯿﺮاتدرسﺎلﻫﺎي5492-5494ودورةدوم5491-5492بﺮاسﺎساستخﺮاج

ايازسﺮيمﺎﻫوارهﻫﺎيلندستانجﺎمﺷدهاست.پسازبﺮرسیتﻐﯿﯿﺮاتواستخﺮاجومقﺎیسة


تصﺎویﺮمﺎﻫواره
تﻐﯿﯿﺮاتلنداسکﯿپمنطقةموردمطﺎلعهوتﻐﯿﯿﺮاتآندراسکﯿپﻫﺎيگونﺎگونپﺮداخته

دوره 
بهبﺮرسیسه  

آن ،
ﺷدهاستودرنهﺎیتبهمدل سﺎزيتوسعةﺷهﺮﺷﯿﺮازبﺎتوﺟهبهحفظاکولوژیکمنطقهوتوسعةبهﯿنةﺷهﺮي

آنپﺮداختهﺷدهاست .

کلﯿدواژهﻫﺎ:تﻐﯿﯿﺮاتکﺎربﺮي،توسعةاکولوژیک،سﯿستماطالعﺎتﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیی،ﺷﯿﺮاز،لنداسکﯿپ.
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مقدمه 
ازدیدگاهزیست محیطی،بهترینمکاناستقراربراییکنوعکاربری(شهری،روستایی،صنعتی،حفاظتی ،کشاورزی ،و

غیره) مکانی است که از آن مکان کمترین بار و فشار بر محیط وارد آید (بهرام سلطانی ، .)8908مدلهای کاربری
گذاریاند (وربرگ


ریزیسرزمینوسیاست

ابزارهایمفیدیبرایدرکفرایندکاربریاراضیوحمایتازبرنامه
سرزمین
)ومدلسازیروشباارزشومفیدیبرایدرکیکفراینداست (کاستانزاوروت ، .)8331درایران

و همکاران،8333
محیطیومدلهایاکولوژیکیانجام


لوژیکواحدهایزیست
بینویژگیهایاکو

ارزیابیوطبقهبندیسرزمینازمقایسة

میشود .یکی از کاربریهای سرزمین ،که برای سکونت انسان از دیرباز اهمیت بسیار داشته ،کاربری شهری است

(محرمنژاد،.)8919درایران،برای ارزیابیتواناکولوژیکیکاربریتوسعةشهری،مدلاکولوژیکباسهطبقهتوانارائه

شدهاست.اینمدلشاملاطالعاتپایههمچوناقلیم،جهتجغرافیایی،ارتفاعازسطحدریا،درصدشیب،بافتونوع
خاک،شرایطزهکشیخاک،عمقخاک،ساختمانخاک،درصدتراکمپوششگیاهی،زمینشناسی،وکمیتآباست

کارگرفتهمیشود.


کاربریتوسعةشهریبه
دادنتوانودرجةمرغوبیت(طبقهبندی)سرزمینبرایاجرای


کهبراینشان
میگیرد.درآنجاتقریباًهمة اثرهای
محیطیدرآنهاانجام  


شهرهافضاهاییهستندکهبیشترینتغیراتزیست
بنابراین ،
باهمدیگرایجادمیشوند.شهرهاآبوهوا،پوششگیاهی،پستیوبلندی،آلودگیو

تغییراتاکولوژیکیناشیازتوسعه
).گسترشفضاییشهرهاعالوهبرپیامدهایفضاییکهدارد،

نیازهایفیزیکیخاصخودشانرادارند (آویجی ،8331
گذاردکهعبارتاند از:

همگامباپیشروی خودتأثیرهاوفشارهایمتفاوتیبرنواحیپیرامونیوبسترطبیعیخودمی
بافتاراضیباغیوکشاورزیحاشیهایشهرهاکهباعثتخریبوازبینرفتن

فشارهایناشیازگسترشفضاییدر
هامیشود.اگرچهاینتبدیلازدیدگاهیدیگرروندیمنفینیست ،انعکاسقیمتپاییناراضیکشاورزینسبتبه


آن
یتوجهیبهدرنظرگرفتن
شمارمیروند،ب 


توسعةاقتصادیبه
اراضیشهریرانشانمیدهد.هرچندشهرهانیرویمحرکة

ایبهوجودآوردهاست.آلودگیمحیطزیستبه
لعدیده 

محیطیدربرنامهریزیشهریمشکالتومسائ


عواملزیست
دستانساناززمانیآغازشدکهجمعیتافزایشیافتومردمبرایمدتطوالنیدریکمحیطمحدودسکونتگزیدند
(داسمنوهمکاران،.)8939رشدفیزیکیشهرهااراضیمرغوبکشاورزیرابلعیدهوازبینبردهاست.بیشتر شهرهای
شکلگیری،باهدفاستفادهازخاکهایمرغوببرایزراعت،درکناریادرمیاناراضیمرغوب
ایراندرمراحلاولیة  
اند.بهمرورزمان،همراهباگسترشروستاهاوتبدیلآنهابهشهروسپستوسعةشهرهااراضی


زراعیاستقراریافته
مرغوبزیرپیکرشهرهامدفونشدهوفعالیتهایزراعیناگزیربهسمتاراضینامرغوبعقبنشستهاست.بدیهی

استاینجریاندرطولتاریخازیکسوموجبکاهشمساحتاراضیزراعیومرتعیشدهو ،ازسویدیگر،باتوجه
به عقبنشینی زراعت به سوی خاکهای نامرغوب ،به کاهش بازده فعالیتهای کشاورزی نیز انجامیده است .برای
هایاقماریوصنعتیوغیرهبههیجوجهکافینیستکهخاکراازنوع


تخصیصاراضیبهتوسعةشهری،ایجادشهرک
بهراحتیقابلتبدیلبهخاکدرجة  2و  9استوحتی
خاکدرجة  4یا 2کشاورزیتشخیصدهند،زیراخاکدرجة  4 
تواندبهصورتمرتعدرجة 2و  9درآید (بهرامسلطانی ،.)8908دراینتحقیقدرنظراست ،با

همینخاکدرجة  4می
توجهبهتغییراتکاربریزمینوتحلیللنداسکیپ، بارویکردتوانتوسعهوحفظاکولوژیکمنابعسبزمنطقه،بهبررسی
برنامهریزی منطقة گیالن و مازندران برای توسعة
گسترش منطقهای شهر شیراز پرداخته شود .مخدوم ( )8919برای  
شهری ،روستایی ،صنعتی ،و توریسم ،از فرایند ارزیابی توان اکولوژیک استفاده کرد .درنهایت ،توان منطقه با مقایسة
ویژگیهای اکولوژیک واحدهای زیستمحیطی و مدلهای اکولوژیکی توسعة شهری ،روستایی ،صنعتی ،و توریسم

ارزیابیشد.نتیجة ارزیابینشاندادبیشترمنطقهصاحبتواناکولوژیکبرایتوریسمگستردهاست و تناسبیبرای

سﺎزيتواناکولوژیکتوسعةﺷهﺮيبﺮاسﺎسسنجهﻫﺎيسﯿﻤﺎيسﺮزمﯿن…


مدل
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سازیبرنامهریزیمحیطیبااستفادهازسامانةاطالعاتجغرافیاییو

توسعةشهرینداشتهاست.شیخحسنی()8917 
مدل

سنجشازدوررادرمنطقة طالقانانجامداد؛ نتیجهاینشدکه مناسبتریننوعاستفادهازسرزمیندرسازگاریبا
توانهای محیطی با استفاده از مدلهای برنامهریزی محیطی قابل ارائه است .مدل پیشنهادی حفظ حداکثری منابع

موجودراپیشنهاددادهاست.سیاحنیا()8918درارزیابیتواناکولوژیکحاشیة شهرتهرانجهتتوسعةشهریباشعاع

کیلومتریاینشهررابهعنوانمنطقةمطالعاتیدرنظرگرفت.درنهایت،موازنةمیانتوانبالقوةسرزمینموردمطالعه

87
وکاربریفعلیآنمقایسهشد.نتیجة نهاییبیانگراینبودکهفقط  9/2درصدکلمنطقة مطالعاتیقابلتوسعةشهری
یابد.معتدلرو()8912در


شدهبهکمترازیکدرصدکاهشمی

حفاظت
استکهبادرنظرگرفتنحریمگسلهاومنطقة 

بهمنظوریافتن
تحقیقیمشابهبهارزیابیتواناکولوژیکمحدودة  87کیلومتریشهررشتپرداخت.منطقة موردنظر 
بااستفادهازتصویرماهوارهایETM

مکانهایمناسبتوسعةشهری،روستایی ،وصنعتیارزیابیشد.دراینتحقیق ،

کاربریاراضیفعلیبهدستآمدوازآنبرایتهیة نقشة پوششگیاهیمحدودة موردنظراستفادهشد.

منطقه،نقشة 
تحقیقنشانمی دهدکهوجودتوانتوسعةشهریدراینمنطقهباتوجهبهدارابودنشیبوتراکمپوششگیاهی

نتیجة
مدلسازی توسعة شهر گرگان در دورة
مناسب درکنارحفظمنابعاکولوژیکانجامشودکامیابی وهمکاران ( .)1390از 
مکانها
محتملترین 

سالهای2778-8310بارویکردتوسعةگرگاندرکنارحفظبهینةمنابعاکولوژیکویافتن
زمانی 
برای توسعة شهری آیندة گرگاناستفاده کردند .دژکام()1393در تحقیقی به مطالعة روند الگوی تغییرات توسعة شهری با
نامنظمتر ،و

گسیختهتر،

بومشناسی سیمای سرزمین در شهرستان رشت پرداختند .درنتیجهسیمای سرزمین 
ازهم
رهیافت 
پیشبینی تغییرات کاربری پوشش زمین دربسیاریازمطالعات در ایرانو
سالهای اخیر برای 
ناپیوستهتر خواهد شد .در 

ازمدلهای ترکیبی سلول خودکار و زنجیرة مارکوف استفاده شده است.اما درمطالعات کمی در زمینة رشدالگوی

جهان
مناسبترین

درحالیکه یکی از

سنجههای سیمای سرزمین در این زمینه استفاده شده است .

فیزیکی شهر از قابلیت
رهیافتهای ترکیبی که امروزه در سطح دنیا برای مطالعة روند الگوی رشد شهری در مقیاس سیمای سرزمین استفاده
بینیکنندة تجزیه و
پیش 
مدلهای 
ماهوارهای و 

میشود ترکیب پایش و تغییرات سیمای سرزمین با استفاده از تصاویر

تحلیل سیمایسرزمیناست .

معﺮﻓیمنطقةموردمطﺎلعه 

کهشهرباتوجهبهتجسمفضاییآرمانهاواندیشة انساندراشکالوابعادمختلفباعملکرد

محیطجغرافیاییای 

آنجایگرفتهاستمیدانوفضایفعالیتوپویششهریاستکهمتأثرازویژگیهایطبیعیهمانند

متفاوتباپهنة 
شکل زمین ،ساختمان زمینشناسی ،خصوصیات زلزلهخیزی ،گسلها ،خصوصیات آبوهوایی و غیره است .بنابراین،
یابیبهاطالعاتپایهایاز


یدست
مطالعاتمحیطیوجغرافیاییدرچارچوبطرحهایتوسعةشهریامریضروریبرا

محیطاست.شهرشیراز ،مرکزاستانفارس ،درمحدودة  ،99 23و  ،48 23درجة عرضشمالی و ،23 22 93و
بررویجلگهایبهعرض  82کیلومترعرضوطول 827کیلومترواقعشدهوارتفاعمتوسطآناز

 22طولشرقی 
موقعیتشهرستانشیرازرادراستانفارسنشانمیدهد.محدودةشهرشیرازازنظر

سطحدریا8227متراست.شکل8
منطبقبرکوهستانچینخوردةزاگرساست

شناختیدرواحدشکلشناسیزاگرسقراردارد.اینمحدوده


طبیعیوشکل
خوردگیهایزاگرس


ازمتأثرازچین
شرقیدارد.کوهستانهایشهرشیر

جنوب
وناهمواریهایآنروندیشمالغربی- 

شمالبهرشتهکوهبمو باحداکثرارتفاع 2338متر،پشتملهباارتفاع

هاوناودیسهاست.شهرشیرازاز 


اقدیس
شاملط
 2800متر ،چهل مقام با ارتفاع  8171متر ،باباکوهی با ارتفاع  2831متر ،منصورآباد با ارتفاع  8332متر و کوشک
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سفیداوورشتهکوهدراکباارتفاعحداکثرارتفاع 2324مترمحدود

وازغرببهکوههای

بیبیچهباارتفاع 8177متر 

هایحاصلهازاینکوههابه


.سیالب
هایحدغربیبهدلیلارتفاعزیاددرزمستانتااوایلبهاردارایبرفاست


است.کوه
شودوقسمتهایمختلفآنبه


کوهجنوبشیرازکوهقبلهنامیدهمی
طرفشیرازومناطقمسکونیآنجاریمیشود.

نام کوه سبزپوشان و کوه قراباغ نیز معروف است .میان این کوه و شهر شیراز دره و تپهماهورهایی قرار گرفته است
بشرقاست.
نقاطبهطرفدریاچةمهارلوودرجهتشمالغرببهجنو 

(عبدالهی ،.)8901شیبکلیایندشتازهمة 
شدنبهدریاچهکاهشمییابد؛ بهنحویکهدرنزدیکیدریاچهبهکمترینمیزانخودحدود8/2


میزانشیببانزدیک
درهزارمیرسد.شهرشیرازدرمحدودة شیبصفرتا 27درصدقرارگرفتهکهمیزانشییب 27درصدوباالترازآن

وتوپوگرافیآنمیتواندریافتکهبیشترمساحتشهردرمحدودة شیب

ناچیزاست.باتوجهبهموقعیتشهرشیراز 
خشکدربسیاریازشهرهایایرانازجملهشیرازوبهطورکلی


چیرگیاقلیمخشکونیمه
صفرتا 27درصدقراردارد.
کهبهعنوانیکنیاز طبیعیواساسیمطرح
هایخاصیازگیاهانرافراهممیکند 


تنوعاقلیمیآنامکانرویشگونه
زیستمحیطیمنطقة شیراز ،باتوجهبهعواملمذکور ،دارایقابلیتساختو
پهنهبندیجغرافیایی - 
بهطورکلی ، 
است . 
هایآبخیز،اکوسیستمهایآبیواراضیدارای


حفاظتحوضه
سازشهری ودارایقابلیتاکولوژیکیاستکهشامل 
هایکشاورزیوبهطورکلیارتباطمتقابلانسانبامحیطاست(عبدالهی،.)8901


قابلیت

ﺷکل.9موقعﯿتمنطقةموردمطﺎلعه 

روشپژوﻫﺶ 
سازیتغییرکاربریزمینتجزیهوتحلیلکاملیازتغییراتزمینباایجادنقشههایتغییراتکاربری،نمودار،انتقال


مدل
ن،قادربهایجادسناریوهایتغییراراضیباادغامعواملزیستی،

هارافراهممیکند.همچنی


کاربریوروندآن
طبقة 
گذارندمدلسازتغییرکاربریاراضیدردسترس در


واجتماعیواقتصادیاستکهدرتغییرکاربریاراضیتأثیر
فیزیکی،
نرمافزارایدریسیوبهصورتاکستنشندر ArcGISابزاریبرایارزیابی وطراحیتغییرپوشش زمینفراهموکاربری

بینیدرمدلسازیتغییراتسطح


آنالیزتغییراتوپیش
اراضی/پوششزمینراآنالیزمیکند(استمن،.)2773بهطورکلی،

اند.یکزیرمدلانتقالمیتواندشاملیکانتقالیابهصورتیکگروهاز

دهی  
شده
هاییسازمان 


صورتزیرمدل
زمینبه
بینیتغییراتمدلسازی

انتقاالتپوششزمینباشد.همة انتقاالتزیرمدل(زیرمدلانتقاالت)بایدقبلازاجرای  
پیش
شوند (استمن ، .)2773روش های متعدد آشکارسازی تغییرات برای ارزیابی تغییرات پوشش زمین و کاربری اراضی با

سﺎزيتواناکولوژیکتوسعةﺷهﺮيبﺮاسﺎسسنجهﻫﺎيسﯿﻤﺎيسﺮزمﯿن…


مدل
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استفاده از دادههای ماهوارهای ارائه شده است (کاپین و همکاران ،2774؛ دووان و یاماگوچی ،2773؛ لو و همکاران،
طورگستردهایاستفادهشدهاست


بندیبه
پس 
طبقه
طبقهبندیو 
ایپیش 


هامقایسه

).ازاینتکنیک
2774؛سینگ،8313
بندی،روشهاییازقبیل

).دررویکردپیش 
طبقه

(سینگ،8313؛کاپینوهمکاران،2774؛دووانویاماگوچی،2773
تفاضل تصویر (دووان و یاماگوچی ، ،)2773نسبت باندی (دووان و یاماگوچی ، ،)2773آنالیز تغییر بردار (جانسون و
کاسیسک ، ،)8331طبقهبندی چندزمانی مستقیم (لی ، ،)8334تفاضل شاخص پوششگیاهی (تاونشند و جاستیک،
شدهاند(دووان ویاماگوچی،.)2773فرض
)توسعهداده  

 ،)8332وآنالیزمؤلفههایاصلی (هارتتر وهمکاران،2771
هایمقادیربازتابپیکسلها

اساسیدراینروشهاایناستکهتغییراتپوششزمینوکاربریاراضیدرنتیجةتفاوت

هادرمکانیابیتغییرکاراهستند،نمیتوانندماهیتتغییر


کهاینروش
نظراست.بااینحال،درحالی


هایمورد

بینتاریخ
نیرابهطورمستقل

طبقهبندیتغییراتزما
پس 
راشناساییکنند(دووانویاماگوچی،)2773درحالتعکس،مقایسههای 
شدهبررسیمیکنند(دووانویاماگوچی،.)2773باوجودمشکالتمربوطبه

بیندادههایپوششاراضیطبقه 
بندی

طبقهبندی (سینگ ،8313؛ کاپین و همکاران ، ،)2774از این روش بهطور گسترده برای شناسایی
مقایسههای پس 

هایشهریاستفادهمیشود(جنسنو


ویژهدرمحیط
تغییراتپوششزمینوکاربریاراضی(لو وهمکاران، 2774
)به
نقشه هایمطلوبیتاحتمالتعلقیکپیکسلیایکسلولرابهکاربریاراضیمتناظر(هاوتوهوبرت،
کوین،.)8333 
مطلوبیتبراییکهدفخاصدریکمنطقهرانشانمیدهند(استمن،.)2773نقشة

 )2773یابهعبارتدیگر ،درجة 
(کهمیتواندکمییاکیفیباشد)یاازطریقروشهای

مطلوبیتبااستفادهازروشهایآماریمانندرگرسیونلجستیک

).روشهایآماریکیفی

ولیدمیشود(اشنایدروپنطیوس،2778؛پارکوهمکاران،2788

چندمعیارهمانندروشWLCت
عاملاصلیورودیوقوعرشدشهریراتعیینمیکنندوروشهایکمیشامل

یاذهنیبرمبنایویژگیهایذاتی 

برآورد مقادیر کمی متغیرهای پایداری شناختهشده است که بهعنوان عوامل ایمنی منطقه تعریف میشود (پارک و
بهمنظور تهیة
همکاران ، .)2788در پژوهش حاضر از روشهای ارزیابی چندمعیاره و بهطور خاص روش  WLC8 
سازیمعیارهابهروشفازیووزندهیپارامترهابا


هایمطلوبیتبرایهرکاربریاستفادهشدهکهبااستاندارد

نقشه
هایاستانداردشدهبرایهرکاربریانجاممیگیرد(ساالریوهمکاران،

روشمقایسةزوجیودرنهایتتلفیقکلیة 
نقشه
مایسرزمینیکعملیاتومحاسباتکمیتسازیساختاروعملکردمکانیو

.)8938تواناییتشریحکمیساختارسی
بهعنوان
دراینراستابومشناسیسیمایسرزمین، 

مراتبچشماندازکلیآناست.


فضاییتغییرسیمایسرزمیندرسلسله
بهراهکارهایبرنامهریزیمفیدباشد(زبردست،.)8930

توانددراینزمینهدردستیابی

نوظهوروچندرشتهای،می

دانشی
سنجههایسیمایسرزمینخصوصیاتشکلی،هندسی ،وماهیتپراکنشوتوزیعاجزایساختاریسیمایسرزمینرا

نمایندوابزاریمناسببرایاستفادهازمبانیعلمبومشناسیدرپایشدقیقپوششکاربریاراضی


توصیفوتشریحمی
بیهمتایطوسیو همکاران ،،)8932با استفاده از این رهیافت از طریقشناسایی عوامل ساختاری و
سوبمیشوند( 

مح
پویاییهای

میتوان به درکمناسبی از ارتباطات و
جریانات و فرایندهای اصلی و عواملایجاد تغییرات در سیمای سرزمین 
سیمای سرزمین دست یافت (زبردست و یاوری ، .)8937در این تحقیق برای سنجش وضعیت پیکربندی و تغییرات
بهمنظور
ساختارسرزمیندرسهسالمتوالیودودورة زمانیازساختارسیمایسرزمیناستفادهشدهاست.بنابراین ، 
نقشههای پوشش
همدید( در بازة زمانیموردمطالعهنیاز است که 
تحلیل تغییرات سیمای سرزمین با روش سینوپتیکی ) 
پیکسلهایهماندازه

نقشهسازی یکسان از منطقه بهاندازة
زمین در منطقة موردمطالعه ،که در مقاطع زمانیودر مقیاس 
سنجههای یکسان مقایسه شود تاتغییرات گذشتهوفعلی

ویژگیهای ترکیب پیکربندی سیمای سرزمینبا

شدهاند ،تا
تهیه 
1. Weighted Linear Combination
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طبقهبندی است؛ با این
سیمای سرزمین پایش و تحلیل شود .روش مذکور معادل آشکارسازی تغییرات در شیوه پس از  
آنها،
سنجهها ،وجود همبستگی بین برخی از 

بهدلیل تعداد زیاد
میکند .
تفاوت که از مفاهیمسیمای سرزمین استفاده  
بهمنظور پرهیز از تولید اطالعات زائد ،براساس مرور منابع علمی )دژکام)1393 ،دانش کارشناسی ،با توجه به تناسب

سنجهها در سطح کالس و سیمای سرزمین

مجموعهای از

مفهومآنها،

سنجهها ،باهدف مطالعه توجه به همبستگی بین

استفادهشده در تحقیقعبارتاستاز:

سنجههای
برای انجامدادن مطالعة حاضر انتخاب شد(امیرخانیوهمکاران،.)8933 
کالسهای

کالسها در سطح سیمای سرزمین و درصد هریک از

لکههای یک کالس معین یا تعداد کل
تعداد 
بزرگترین لکه در هر کالس بزرگترین لکه در کل

بزرگترین لکة برابر مساحت

تشکیلدهندة سیمای سرزمین وسنجة

بزرگترین لکه بر کل مساحت سیمای سرزمین ضرب در 877برای

سیمایسرزمین کهاین سنجه از تقسیم مساحت
لکهها را در
میشود واحد آن درصد است .سنجة دیگر تراکم تکه است؛سنجة تراکمتکه تعداد 
تبدیل به درصد محاسبه  
بهعنوان شاخص گسستگی استفاده
میکند .
مساحتهای مختلف رافراهم  

میدهد و امکان مقایسه بین
واحد سطح نشان  
.یکیدیگرازسنجههایموردمطالعهسنجة شکل

میشود .واحد آن تعداد تکه در  877هکتار سطحسیمای سرزمیناست

حاشیههای موجود در کل سیمای سرزمین به حداقل حاشیة ممکن آن

سیمای سرزمین است که براساس نسبت طول
مرزوحاشیههای سیمای

بینظمی
میآید و بدون واحد است و هرچقدر از عدد یک بیشتر شود نشان از افزایش 
بهدست 

لکههای سیمایسرزمینو
اندازهگیری درجة یکپارچگی 
سنجههای 

پیچیدهترشدن شکل آن دارد.یکیدیگر از

سرزمینو
لکههای کاربریپوشش کامالً
ازهمگسیختگی سیمای سرزمین سنجة پیوستگیاست.هنگامی که انواع 
همچنین درجة 
پراکنده در سیمای سرزمین ناپیوسته باشند این سنجه صفر خواهد بود .هنگامی کهسیمای سرزمین فقط از یک نوع تکه
تشکیل شده باشد پیوستگی در بیشترین مقدار خود است .

تحلﯿلتوسعةاکولوژیک 

توسعةکالبدیمتعادلازنظرگسترشافقیشهروبادرنظرگرفتنتعادلاکولوژیکیوتطابقباویژگیهایجغرافیایی

هاوکاربریهایمناسبو


پذیروهمچنینپهنه

هایآسیب

گسترششهردررابطهباپهنه
تابعیازچگونگیتوسعهو
تعادلبخش است .این عوامل شامل متغیرهایی است ،نظیر شیب ،گسل ،حوضههای سیالبی ،زمینهای کشاورزی ،و

باغها.دراینتحقیقمنظورازتعادلوپایداریشهریعمدتاًتعادلوپایداریاکولوژیکی-کالبدیاستوتوسعةکالبدی

افقی شهر از نظر عوامل محیطی (نظیر شیب ،گسل ،و رودخانه) و کاربریهای حیاتبخش مثل باغات و اراضی
کالبدی(یکپارچگینظامکالبدی-فضاییشهربانظاممحیطی)

کشاورزیکهباعثتعادلاکولوژیکیازبُعدفیزیکی-
گرددبررسیمیشود .


می

سﺎزيتواناکولوژیکتوسعةﺷهﺮيبﺮاسﺎسسنجهﻫﺎيسﯿﻤﺎيسﺮزمﯿن…
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ﺷکل.5روندکلیبﺮرسیتوسعةکﺎلبديازنظﺮتعﺎدلاکولوژیکی 

باتوجهبهایناستداللکهگسترششهربررویپهنههایمستعدخطروهمچنیناراضی

درزمینة توسعةکالبدی :
زراعیوباغیآسیبپذیریشهررادربرابرعواملوحوادثطبیعیباالبرده؛درنتیجهپایداریوتعادلاکولوژیکیشهررا

پذیریدراثرتوسعةکالبدیشهر تابعیازعواملومتغیرهایشیب،


افزایشآسیب
تحتتأثیرقرارخواهدداد.بنابراین ،
واراضیکشاورزی(متغیرهایدرنظرگرفتهشدهدراینتحقیق)است.دراینتحقیق

گسل،حوضههایسیالبی،باغات ،

(زیستمحیطی)است

هایآسیبپذیرازلحاظاکولوژیکی 


یافتهدرمحدوده

یگسترش
دادنپهنهها


)هدفنشان
(شکل 2
هایگسترشیافتةشهررانسبت


خواهیموضعیتموجودپهنه

کهمی
به 
طوری
کهتوسعةکالبدیشهررامتأثرخواهدکرد؛ 
توانپهنههای


گوناگونمحیطیمی
بهمتغیرهایباالبررسیکنیم(البتهذکرایننکتهالزماستکهباتحلیلمعیارهای
مناسبتری برای گسترشآتیتعیینکرد؛ یعنیجهاتتوسعةشهرراکهپیامدهایمنفیکمتریبرمحیطاکولوژیکی

داشتهباشند).بهمنظورتحلیلمتغیرهایمذکور ،ازفنونتحلیلمناسبتمحیطیاستفادهشدوازمیان اینفنون،فن

هایرایانهایاستفادهشد؛ بههمین


کارگیریآندرسیستم

بهساختاراطالعاتموجودوقابلیتبه
ترکیبخطیباتوجه
منظور ،پس از انتخاب ،بررسی ،و تشریح معیارهای مربوط به توپوگرافی ،محیطی ،و اکولوژیکی مانند شیب ،ارتفاع،
واراضیباغیبراساسترکیبخطیبهرتبهبندیاینمعیارهااقدامشد.سپس،اینمعیارهاباتوجه

پهنهبندیخطرزلزله،

بندیشدهنقشةنهاییتولیدشد.یکیاز
هایرتبه 


ودرنهایتهمباترکیبپهنه
هایمربوطبهآنهاتحلیلشد


بهاولویت
مهمترین و حتی در برخی موارد مطالعاتی مهمترین فاکتور احتمال در تغییر و توسعة کالبدی یک سرزمین خطوط

باتوسعةخطوطارتباطی،دسترسیافرادومنابعتوسعةساختوسازدریکمنطقهبهشدت

ارتباطیمعرفیشدهاست 
افزایشمییابدوهمینمسئ لهموجبافزایشجذابیتتبدیلاراضیازحالتکشاورزییاجنگلیبهمناطقساختوساز

بهمنظور افزایش ارزش تجاری آن منطقه میشود (امیرخانی و همکاران ، .)8930مدل رقومی ارتفاع این فاکتور

کنندهمیزاندسترسیافرادبهاراضیوسهولتتوسعةمناطقساختوسازاستکهبهنوعینشاندهندة احتمال


تعیین
تغییر پوشش اراضی آن منطقه نیز هست .بنابراین ،بابررسی و درنظرگرفتن این فاکتور میتوان مناطق مستعد برای
جذاببراییکجانشینیو

هایکیازمکانهایاولیة


هاواراضیاطرافآن

د.آبراهه
توسعةاراضیراازقبلشناساییکر
شروع تمدن کشاورزی و شهرنشینی انسانها مخصوصاً در فالت ایران بوده است (فیشر ، ،)8331بنابراین ،حفظ و
نگاهداریازایناراضیدرسالمتسیمایسرزمینتأثیرگذاراست (امیرخانیوهمکاران،)8933ورعایتفاصلة ساخت

هابهدلیل
.گسل 

وسازنسبتبهایناراضیبهدلیلایمنیفرسایشوسیالبحائزاهمیتاست (فانودینگ ،)2783
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هایانسانیداشتهاند


تنگاتنگیباتمدن
آنکهمحلرسیدندوگسستعمقیزمینبهسطحمیباشند،ازدیربازرابطة 

درنزدیکیآنهاساختوساز

دلیلخطرلرزهخیزبودنوتخریبزیرساختها دراینمناطقنباید 


)،امابه
(فیشر ،8331
وتشریحویژگیهایمربوطبهباغاتواراضیکشاورزیامروزهزندگی

انجامگیرد .محدودیتفضایسبز،فضایباز ،
شهری تا حدود زیادی بر کمیت و کیفیت فضای سبز موجود یا پیرامون شهرها متکی است(امیرخانی و همکاران،
،) 8933مفهومشهرهابدونوجودفضایسبزمؤثردراشکالگوناگوندیگرقابلتصورنیست.پیامدهایتوسعةشهریو
هاموجودیتفضایسبزوگسترشآنرابرایهمیشهاجتنابپذیرکردهاست


محیطیآن

هایمعضالتزیست

پیچیدگی
ایکهبه
گونه 
به 
وجودباغهادرشیرازرابطة مستقیمیباشرایطپایداریشهردارد؛  

(مجنونیان ،.)8904باتوجهبهاینکه 
هایکشاورزیوباغاتبهعلتنقشتعادلیباالییکهدراکوسیستم

رویهوبیبرنامة  
زمین


ساختوسازرفتنبی
زیر 
قرارمیدهد.باتوجهبهروند

خوردنتعادلاکولوژیکیشهرمیشود وپایداریآنراتحتتأثیر 

شهردارندباعثبه 
هم

خاطردردسترسبودنزمینومناسببودنفضایسبز،اغلبدراین


رشدفضاییشهریاغلببه
توسعةمناطقشهری،
حفاظتحداکثریازلکههایحیاتیسیمایسرزمین،فضایسبز ،وفضایبازداخلشهرها

قسمترشدمیکند .برای

الزماستمحدودیتوحفظحداکثریآندرنظرگرفتهشود .

نتﺎیج 
هایانسانیبهسرعتدرحالتغییراست،برایبررسیتوان

ازآنجاکهپوششاراضیوکاربریاراضیتحتتأثیرفعالیت
توسعهوتغیراتمربوطبهاینتوانومدیریتسیمایسرزمینودستیابیبهتوسعةپایدارباید اطالعکافیازوضع

کاربریاراضیموردنظرداشتهباشیمکهدراینپژوهشدرسالهای،2787،2782و2783ارائهشدهاستدر

پوشش-

آوریشدهوالگوریتمبیشتریناحتمال،تصاویرماهوارةلندستدر
هایتعلیمیازپیشجمع 


اینبخشبااستفادهازنمونه
طبقهفضایسبز،منابعآبی،مناطقساختوساز،وفضایبازوراههااز

هایفوقتصاویرطبقهبندیشدکهپنج 


تاریخ
فارسدارایجاذبههایسکونتی است و

آنهااستخراجشد.شهرشیرازباداشتننقشاولتجاریوخدماتیدرمنطقة 

بهدلیلکمبودفضا ،برایپذیرشجمعیتدرحالگسترشبه محیطپیرامونوبلعیدنروستاهایاطرافاست.تأکیدبر

توسعةپیوستهوافقیشهرشیراز ،تهدیدیاستبرایازبینرفتنباغاتواراضیکشاورزی ونیزعاملیبرایهدایت
ضمنآنکهبافتمرکزیواصیلشهررادرانزواقرارمیدهد .درهمینابتدا،تنهابا

گسترششهردرمناطقنامناسب؛
رشددرونزایمناطق

رشدکالنشهرشیرازبرپایة 

سالهای 2783–2787
تفسیربصریمیتواناذعانکرددرفاصلة  

بهدلیلهجومجمعیتبهشیرازوکاهش
شهریوروستاهاینزدیکبهشیرازومسیربزرگراهاستودرسالهایآتی ، 

شدیداراضیفضایبازوسبزکافیبرایساختوسازوهمچنینرشدسریعقیمتزمین،ساختوسازبهمناطقحومه
کشیدهشدهاست .

سﺎزيتواناکولوژیکتوسعةﺷهﺮيبﺮاسﺎسسنجهﻫﺎيسﯿﻤﺎيسﺮزمﯿن…


مدل


بنديتصویﺮسﺎلﻫﺎيمتوالی،5492،5494و5491وتدویننقشةکﺎربﺮيزمﯿن(منبع:نگﺎرنده)

ﺷکل .9
طبقه

9491
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طورکهدرشکلزیرروندتبدیلفضایبازبهساختوسازبهمیزانقابلمالحظهایمشهوداستوهمچنین


همان
در بازة  2783–2782تبدیل فضای سبز به فضای باز نیز رخ داده است ،در مدل تغییرات پوشش اراضی رخداده در
محدودة  مطالعه،تبدیلکالسموجودبهکالسساختوسازقابلمالحظهاستورابطة تنگاتنگیبینفضای سبزو
یمثلراههابرایتبدیلوجوددارد.شدتتبدیالتبهساختوسازدربازة

دلیلوجودزیرساختهای


ساختوسازبه
اماباکاهشقابلتوجهاراضیبایر،نرختبدیلبهساختوسازبهشدتافزایش

 2783–2787داراینرخباالییاست؛ 
راههارادرسطحمحدودةمطالعه
یافتهاست.بهطوریکهدرفاصلة2787تا2782بیشترینساختوسازوتوسعةشبکة 

داشتهایم .




مسﺎحتکالسﻫﺎيتعﺮیفﺷده(ﻫکتﺎر)(منبع:نگﺎرنده)

ﺷکل.4



بندیشده (پنج طبقه بودند) ،ضریب کاپای برای هر نقشه محاسبه شد؛ بر حسب دقت
نقشههای طبقه 
درنهایت ، 
ارزیابیبرحسبدرصد34.42بودهاست .
عﻤلکﺮديسﯿﻤﺎيسﺮزمﯿنوبﺮرسینتﺎیجحﺎصلازسﺎختﺎروسنجهﻫﺎيلنداسکﯿپ

کﻤیسﺎزيسﺎختﺎري– 

ﺷهﺮﺷﯿﺮاز 

طورکهدرمجموعشکلهایباالکالسمساحتقابلمشاهدهاست،همزمانبا

متﺮیکمسﺎحتکلکالس :9
همان
وسپسافزایشزمینهایکشاورزیدراینبازه،ابتدا،باشیب

افزایشمساحتکالسساختوسازدربازةسال 2782
مالیمازفضایبازکاستهمیشودوهمچنین منابعآبیدرسرزمیندرحالناپدیدشدن است که

تندوبعدباشیبی 
طورجامعاینتغییرنشاندادهمیشود :


گسستگیسرزمیناستودرشکلزیربه
خوبینشاندهندة


به

1. Class Total Area (CA/TA) Metric

سﺎزيتواناکولوژیکتوسعةﺷهﺮيبﺮاسﺎسسنجهﻫﺎيسﯿﻤﺎيسﺮزمﯿن…


مدل

9491

تﻐﯿﯿﺮاتمسﺎحتکالسﻫﺎيموردمطﺎلعه(منبع :نگارنده)

ﺷکل.2

متﺮیکمﯿﺎنگﯿناندازة لکه :9اینمتریکدرسطحکالسبرایسالموردمطالعهمحاسبهشدهاستکهدر
مشاهدهمیشود :

شکلهایزیرجداگانهودرشکلتجمیعاینشاخصتغییراتآن


لکهﻫﺎ(منبع :نگارنده) 
ﺷکل.1تﻐﯿﯿﺮاتمﯿﺎنگﯿناندازة 

طورجامعتغییراتلکههایسیمایسرزمیندرپنج کالس


حاصلازاینمتغیربه
تجمیعشدة 

گونهکهدرشکل
همان 

،کالسهایآبوفضایسبز،ساختوسازوفضایبازتغییراتبسیاریرادرطولدوسال

شدهمشاهدهمیشود


تعریف
هایقبلمیگذرانند.مقایسة دودوییتغییراتدراین


تریازسال

هایآتیراباروندمالیم

اولیهمتحملشدهوسال
بهلکههایکوچکوخُردشدنبهقطعاتریزتراست .

دهدکهسرزمیندرحالتبدیلشدن


شکلنشانمی
متﺮیک بزرگتﺮین اندازة لکه :5اینمتریک در سطح کالس محاسبه شد و بهصورت درصد ذخیره شد .در
موردمطالعهنرختغییراتآنبرایکالسهایمختلفو

شکلهایاینقسمتازتغییراتکمیسیمایسرزمینمنطقة 

بهوبهصورتنمودارتغییراتنشاندادهشد .

کلسیمامحاس

1. Mean Patch Size
]2. Largest Patch Size [LPI
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تﻐﯿﯿﺮاتبزرگتﺮینلکهدرﻫﺮکالس(منبع :نگارنده)

ﺷکل.1

زمانیاولسیمایسرزمینیشهرشیرازبهخوبیمشهوداستکهتغییراتسرزمیندرمرحلةبسیار

دربررسیدودورة
خصوصدرفضایبازوبایربهخوبینمایاناست.درشکلتجمیعشده


شدنسرزمین،به

شدیداست،ودرحالتبدیل
دهد،همزماندردرون


سرزمینرانشانمی
پارچهترینلکة 
هایسرزمینکهبهعبارتدیگریک 


ترینلکه

تغییراتبزرگ
قطعهشدنسرزمیندرحالافزایشاست.تغییرات
هایدیگر،قطعه 


اراضیبهکالس
کالسهاعالوهبرتبدیلپوشش

بزرگترین لکة ساخت و ساز و کاهش فضاهای باز و زمینهای بایر حکایت از توسعة شهر شیراز بهصورت شدید و

هایکشاورزیبهصورتپراکندهدرنقاطخوشآبوهوایشیرازدارد .


افزایشزمین
تحلﯿلسﺎختﺎرکﻤیسﯿﻤﺎيسﺮزمﯿنﺷهﺮﺷﯿﺮاز 

اینمتریکیکیازمتریکهایمهمترکیبسیمایسرزمیناستودربسیاری

متﺮیکدرصدسﯿﻤﺎيسﺮزمﯿن :9
هایسیمایسرزمیندرراستایتغییراتکمیآنبهکارگرفتهشدهاست.البتهازآنجهتکهمتریکدرصد


ازتحلیل
سیمایسرزمینیکسنجة نسبیاست،احتماالً برایسنجشترکیبسیمایسرزمیننسبتبهمساحتکالسمفیدتر
تکهشدگیسیمایسرزمینرا
واضحروندروبهرشدتکه 

اینمتریکدرسطحکالسمحاسبهشدکهبهطورکامالً 

باشد .
رابرایکالسهایمختلفدرطولدورة زمانیمختلفموردمطالعهدر

دهدودرشکلهایزیرنرختغییرآن 

نشان 
می
شهرشیرازمطالعهمیکنیم .

محدودة

ﺷکل.1تﻐﯿﯿﺮاتدرصدسﯿﻤﺎيسﺮزمﯿن(منبع :نگارنده) 
)1. Percentage of Landscape Metric (PLAND

سﺎزيتواناکولوژیکتوسعةﺷهﺮيبﺮاسﺎسسنجهﻫﺎيسﯿﻤﺎيسﺮزمﯿن…


مدل

9459

هایتعریفشدهرا


خوبیتوزیعکالس
صورتدرصدیازسرزمینتعریفمیشود کهدرشکل 1 
به


اینمتریکبه
بهصورت درصدی از سیمای سرزمین نمایش میدهد .درصد فضای سبز بهصورت مشهودی رو به کاهش است که

حکایت از تغییرات عمدة سرزمین دارد و این تغییرات در مقطع اکولوژیک بسیار مهم و قابل توجه است که به زوال
هایآتیتبدیلمیشود .


سرزمینیدرسال
متﺮیک ﻓﺎصلة اقلﯿدسی از نزدیکتﺮین ﻫﻤسﺎیه :این متریک بهطور کامالً واضح روند رو به رشد
شدگیسیمایسرزمینرانشانمیدهد: 

تکه 
تکه


کالسﻫﺎ(منبع:نگﺎرنده)

اقلﯿدسیازنزدیکتﺮینﻫﻤسﺎیة

ﺷکل.1تﻐﯿﯿﺮاتﻓﺎصلة

تکهشدگیسرزمینو
همانندتغییراتدیگرمتریکهایسرزمیننمایانگرتکه 

روندتغییراتمشاهدهشدهدرشکل 3

تبدیل دیگر پوشش اراضی است ،هرچند در سالهای  2787و  2782 مقدار تغییرات بهصورت خیلی شدید ناشی از
تکهتکهشدنساختارسرزمیننشانازافزایشقطعاتوساختارهادرمنطقة موردمطالعهدارد
تغییراتفضایسبزاست ، 
کهحکایتازگسیختگیوریزلکهگیسرزمیناست. 
ﺷﺎخص نزدیکی /مجﺎورت :9این متریک برابر است با مجموع مساحت لکهها (واحد متر مربع) تقسیم بر
لکههمنوع(متر)دریکهمسایگیازپیشتعیینشده(مترمربع) .هنگامیکهمحدودة همسایگی

نزدیکترینفاصلة 

تنهالکههاییکهدردرونسیمایسرزمینقراردارنددر

جویالگوریتمازمرزسیمایسرزمینخارجمیشود ،

جستو

محاسبهوتفسیرآنبهتنهاییمشکلاست؛اماتفسیر

محاسباتشرکتدادهمیشوند.اینمتریکواحدیندارد.بنابراین،

ت؛درشکلهای

کهدارایواحدکمیاند،بسیارمفیداس

طورنسبیودرارتباطبادیگرمتریکهایسیمایسرزمین،


آنبه
زیرسیمایسرزمینشهرشیرازبهوضوحقابلدرکاست .


1. Proximity Index
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ﺷکل.94تﻐﯿﯿﺮاتمتﺮیکمجﺎورت(منبع :نگارنده) 

جاییلکههای

دهدکهسیمایکلیسرزمینبهصورتسریعوآنیدرحالتغییراستوجابه


اینمتریکنشانمی
ایسرزمینبهطورمرتبنسبتبههم،درحالتغییربودهاست.

مجاوردرسیمایسرزمینیحکایتازاینداردکهسیم
متوالیبهشدتدرحالاجراوتغییراست .

امااینتغییراتدرطولسالهای

بﺮرسیتﻐﯿﯿﺮاتسﯿﻤﺎيسﺮزمﯿنیﺷهﺮﺷﯿﺮازوتﻐﯿﯿﺮاتآن 

رایدستیابیبهتوسعةپایدارو

هایگذشتهبهسرعتدرحالتغییربودهاست .بنابراین،ب


سیمایسرزمینشیرازدردهه
کاربستخردمندانةمنابعبهاطالعاتیازتغییراتآندراینبازةزمانینیازهست. 
تﻐﯿﯿﺮاتسﺎلﻫﺎي 5492–5494


آشکارسازیتغییراتوبررسیتغییراتاتفاقافتادهدرطیدورةزمانیموردمطالعه

نقشههایکاربریاراضی،
پسازتهیة 
انجام شد .این تغییرات شامل کاهشها ،افزایشها ،و تغییرات خالص برای هر کالس و انتقال از یک کالس به
منظورآشکارسازیتغییراتکاربریاراضیازروشمقایسهپسازطبقهبندیو

کالسهایدیگراست.دراینتحقیق، 
به

بهعنوان
ستفادهشد.ارزیابیتغییراتکاربریزمینبینسالهای2787تا2782 

طورخاصازروشجدولبندیافقیا


به
سالپایهنشاندادکهدرسال،2787کالساراضیبازوبایردرمحدودةشهرشیرازبا90درصدازکلمساحتمنطقة
ترتیبکالسهایمناطقسبز،اراضیمسکونیوساختوسازشده،


ترینکالساست.پسازآنبه

موردمطالعهوسیع
دسترسیوراههاست.دراینسال،کالسمناطقسبزشاملسبزشهریوفضای

مناطقآبی ورطوبتودرآخرشبکة 
سبزتوسعهیافتهشاملکشاورزیوباغاتبا 83درصددرردة دومینکالساستوسهکالساراضیمسکونی،مناطق

گرفتهاند.طیدورة  2787تا 2782بیشترینکاهش
هابهترتیب،3 ،9و 2درصدازمساحتکلرادربر  
راه 
آّبیوشبکة  
مربوطبهکالسمناطقبازوبایراستکهاز 32به 22درصدرسیدهاستوسپسکالساراضیساختوسازشهر
شیرازومحدودههایآناستکهاز 3به 84درصدافزایشیافتهاست.درمقابلکالسمناطقسبز از 83به 22درصد

درصدکاهشرسیده

ارتقایافتهوتغییراتدراینکالسرخداده است .البتهکالسمنابعومناطقآبینیزاز 9به 2
استکهروندروبهپایینرانشانمی دهد.درایندورهکالسمناطقمختلفشهرشیرازتغییراتمحسوسیداشتهاست

گرفتهرامیتوانناشی

بیشترتبدیلهای 
انجام

کهروندناهمگونومنظمدرکالسکاربریآنملموسنیست.بنابراین ،
شدهدرشکلمیتوان

بادقتدرتصاویرپهنه 
بندی

ازگسترشمناطقمسکونیدرمحدودة مناطقاراضیبایردانست .
د.دلیلرقمباالیرشدمناطقسبزدراینبازهرامیتوانناشیازعاملمهم،افزایشکشاورزی،

تغییراترامشاهدهکر
واینکهاستانفارسبهعنوانقطبکشاورزیشناختهشدهدانست .
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مدل

9459

ﺷکل.99تﻐﯿﯿﺮاتپوﺷﺶاراضی 5492–5494

پوششاراضیدرسالهای 2787و 2782محدودة مطالعه،که

دراینبخش،نتایجمقایسة تغییراتحاصلازنقشة 
مشاهدهمیشود.شکل  89بیانگرآناستکهدرروند

دستآمدهـ 

مدلسازتغییراتزمینمنطقهبه
ازآنالیزتغییراتدر 
تبدیلپوششاراضی،تبدیلاراضیفضایسبز وفضایبازبهساختوساز،عملکردقابلتوجهیداشتهاستودر
مشهودمیباشند.

جدولهایزیر

نﺮختﻐﯿﯿﺮاتعدديسﺎلﻫﺎي( 0201 -0202منبع:نگﺎرنده)

ﺟدول.9


(ﻫکتﺎر)سﺎل 5494
راهها 

منابعآبی 

فضایسبز 

فضایباز 

ساختوساز 





 -8277

 -877

 +8177

 -8277

7

ساختوساز 



 -2777

 +277

 -0277

7

 -2277

فضایباز 

سال 2782

 -8277

 -877

7

 0177

 -8177

فضایسبز 

(هکتار) 

 -277

7

 37

 -977

 -877

منابعآبی 

.

 +27

 +8827

 +8177

 +8927

راهها 

تﻐﯿﯿﺮات 5491–5492

طیدورة  2782تا 2783 نیزکالسمناطقبازوبایربابیشترینافزایشبههمانمیزاناماباکاهشمحسوسبسیار
کمیدرحد 4درصداست.مناطقسبزنیزبا3درصدافزایشاز 22درصدبه 21درصدافزایشیافتهاست.کالسآب
مناطقساختوسازبهترتیببا 8درصدکاهشروندیکاهشییا

محسوسینداشتهودوکالساراضیراهها و 

تغییر
ثابتداشتهاند .

بهطورکلیتقریباً


ﺷکل.95تﻐﯿﯿﺮاتپوﺷﺶاراضی 5491–5492
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پوششاراضیدرسالهای2782و2783محدودةمطالعهراکه

دراینبخش،نتایجمقایسةتغییراتحاصلازنقشة
دوسالمتوالیبدستآمدهدرجدولزیرمشاهدهمیکنید.جدول2بیانگرآناست

ازآنالیزتغییراتکاربریزمینمنطقة
کهدرروندتبدیلپوششاراضیهمچنانتبدیلاراضیفضایسبزوفضایبازبهساختوسازعملکردقابلتوجهی
داشتهاستکهدرشکل88تا84وجدول8و2مشهوداست .
سﺎلﻫﺎي(5491–5492منبع:نگﺎرنده)
ﺟدول.5نﺮختﻐﯿﯿﺮاتعددي 


(ﻫکتﺎر)سﺎل 5492
راهها 

منابعآبی 

فضایسبز 

فضایباز 

ساختوساز 





 -8777

 -877

 -1777

 -2277

7

ساختوساز 



 -277

 +277

 -2777

7

 -277

فضایباز 

سال 2783

 +8977

 +87

7

 +2977

 +8377

فضایسبز 

(هکتار) 

 +277

7

 -97

 -217

 +277

منابعآبی 

.

7

 -8927

 +817

 -287

راهها 

میشود،
همانطورکه در تحلیل سیمای سرزمینی و تغییرات شهر شیراز در بازة زمانی  2787تا  2727مشاهده  

تکهشدناستکهاینمسئلهزنگخطری
صورتگسیختهوبدقوارهدرحالرشدوتکه 


سرزمینقدیمیشهرشیرازبه
استبروضعیتسیمایسرزمیندرسطوحباالتر(شهرشیرازواطرافآن).باتوجهبهعواملآشکارشدهوبهکاررفتهدر

دستآمده در پژوهش ،شهر شیراز توسعة ناهمگون و گسیخته
این پژوهش و نقشههای حاصل از سیمای سرزمین به 
(شکل2تا)87خواهدداشت .

سﺎلﻫﺎي(5491–5494منبع:نگﺎرنده) 
ﺷکل.99انتقﺎلتﻐﯿﯿﺮاتکﺎربﺮي 

از آنجا که در این پژوهش سعی شده است با عملکرد طبیعی ،مبنی بر شهرگرایی و گسترش شهری بهصورت
آمدهازتحلیلسنجههای

تغییراتپوششاراضیو رشد کالنشهرشیرازدرنظرگرفتهشود ،باتوجهبهنتایجبه 
دست
دهسالهکهرشدساختوسازدرآنمشهوداست،روندرشددرراستایتبدیل
سیمایسرزمینومدلسازیسیمادربازة 
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اراضی فضای سبز به ساخت و ساز و نابودی شبکة سبز باقیمانده در شهر شیراز است .بنابراین ،به تعریف و اجرای
حفظواحیایشبکهوکریدورهایحیاتیبرایسیمایسرزمینکالنشهرشیراز

سیاستهایمفیدوکاربردیدرزمینة 

شدتروبهکاهشوراههاومناطقساختوسازرو

طورکهدرتصویرزیرمشاهدهمیشود،فضایبازبه


.همان
نیازهست
بهافزایشاست.افزایشفضایسبزناشیازتوسعةکشاورزیدرحومهواطرافشهرشیرازاست .

ﺷکل.94تﻐﯿﯿﺮاتپوﺷﺶاراضی 5491–5494

پهنهبنديمنﺎسبمحﯿطیتوسعةکﺎلبديدرمحدودةموردمطﺎلعه 


شدهمانندخطرزلزله،شیب،ارتفاع،حوضههای


هایبارگذاری

هایگوناگونازپهنه

بندینهاییشاملترکیب

فرایندپهنه
سیالبی ،و ...است.ترکیبمعیارهایگوناگونبراساسمناسبتذاتیمعیارهاینهایی فرایندعمومیتحلیلمناسبت
بندیشدة معیارهایمختلفباهمترکیبمیشوندکهازطریق
هایرتبه 


گیرد.دراینقسمتپهنه
محیطیانجام  
می
گذاریشده و جمعبندی بارهای آنها پهنهبندی جدید و ترکیبی بهدست میدهد .درواقع ،از ترکیب

رتبههای ارزش

شدهتولیدمیشودکهبیانگرتقسیمگسترة مطالعاتی

معیارهایگوناگونپهنههایجدیدبارگذاری

هایبارگذاریشدة 


پهنه
).بدینترتیب،

هاییاستکهبرحسبگسترشفضاییدرجهبندیمناسبت خواهندشد (رضایی وهمکاران ،8914


بهپهنه
امتیازهاینهاییترکیبنهاییپهنهبندیمناسبتمحیطیدرمحدودة مورد

براساسدرجاتسهگانة مناسبت ودامنة 

بندیمناسبتمحیطیبهصورتزیراست :


آمدهدرسهگروهپهنه
مطالعهانجامشدکهگروهبندیامتیازهایبه 
دست

گروهاول:پهنههاییبابیشترینمناسبتگسترشفضاییبا0.2درصدازکلمنطقه؛ 

هنههاییبامناسبتکمترگسترشفضاییبا22.8درصدازکلمنطقه؛ 
گروهدوم:پ 
گروهسوم:پهنههاینامناسبگسترشفضاییبا30.2درصدازکلمنطقه. 

پسازهمپوشانیالیة مناطقشهریبرروینقشة نهاییمناطقاکولوژیکوسبزمشاهدهشدکهبیشترینسهم

کهنشانمیدهدتوسعةشهرشیرازدرراستای

توسعةشهریدرشیرازدرمنطقهکامالًنامناسبتوسعهقرارگرفته است 
سیختگیوتکهتکهشدنسرزمینشده

یکودرکلباعثازهمگ

ازبینرفتنفضاهایسبزوباغاتومناطقاکولوژ
است .در این راستا پهنة کامل متناسب برای شهر شیراز وجود ندارد؛ اما پهنة نسبتاً مناسب هم بهصورت محدود در
صورتپراکندهدراطرافشهرکها


اصلیوبه
قسمتشمالغربیدرمحدودةشهرکصدراوغربشیرازدرمسیرجادة
قرارداردکهبهصورتنقشةنهایی(شکل)82محاسبهشدهاست .
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ﺷکل .92تدوینﺟهﺎتگستﺮشﺷهﺮﺷﯿﺮازبﺎتوﺟهبهاکولوژيسﯿﻤﺎيسﺮزمﯿنیمنطقةموردمطﺎلعه(منبع:نگﺎرنده) 

میتوان گفت اجرای فرایند تحلیل مناسبت محیطی وابستگی بسیار زیادی به اطالعات مناسبت تحلیل دارد .اما

هاییکهدرشرایطکنونیبهشدتشاهد


تحلیلیعدممناسبتگسترشفضاییرادرپهنه
بهطورکلیفرایندمطالعاتی -
توسعة بیرویه و بدون برنامة شهر بوده نشان داد .با توجه به نقشة فوق ،مشاهده میشود  47درصد شهر بر روی
ةکمترمناسب؛درحالیکهفقط29درصداز
هاینامناسبازلحاظتوسعةکالبدیقرارگرفتهاندو91درصددرپهن 


پهنه
مناسبتوسعةکالبدیازنظرمخاطراتمحیطیوپهنههایاکولوژیکیقرارگرفتهاست .

مساحتشهردرپهن 
ة

بحثونتﯿجهگﯿﺮي 

با توجه به توسعه و توان شهری در راستای اکولوژیک و حفظ منابع پایدار در محدودة شهر شیراز ،که یکی از
اخیرآنمدلسازیشد

ایتغییراتوکاربریزمیندهسالة


بااستفادهازتصاویرماهواره
کالنشهرهایجنوبکشوراست،

وبااستفادهازسیمایسرزمینوضعیتتغییراتآنبررسیومطالعهشدودرهمینراستانسبتبهشرایطاکولوژیکو
نسبتبهحفظفضایسبزوتوسعةمتعارفشهرنیزمدلسازی و جهاتتوسعةشهرتعیینشد.

توانتوسعةشهری ،
نتایجتوانتوسعهوتغییراتکاربریزمینبادیدگاهاکولوژیکسیمایسرزمینبااندازة پیکسلسایز 97مترباتصاویر
هایمختلفمحاسبهشدهدرطولسهدورة2787و2782و2783


نتایجمختلفباسنجه
ماهوارهایتعیینوتدوینشد؛

وبهصورت
قابلتوسعةآننشانازاینداردکهساختاریکپارچةاکولوژیکمنطقهازهمگسیخته 

درشهرشیرازوحومة
توسعةشهریوزیرساختهانیزبهاینگسیختگیدرراستایکاهشاندازةقطعات

تکهتکهدرآمدهاستوبههمیندلیل

دستآمده از تحلیل
کاربری و افزایش تعداد قطعات و قطع کریدورهای اکولوژیک بستگی دارد .با توجه به نتایج به 
دهساله،کهرشدساختوسازدرآنمشهوداست،روند
سنجههایسیمایسرزمینومدلسازیسیمایسرزمیندربازة 

سبزباقیماندهدراینمنطقهاست .بنابراین،

رشددرراستایتبدیلاراضیفضایسبزبهساختوسازونابودیشبکة 
نیازبهتعریفواجرایسیاستهایمفیدوکاربردیدرزمینة حفظواحیایشبکهوکریدورهایحیاتیبرایسیمای

توسعةشهربهدلیلفقدانتفکر

شهرشیرازوجوددارد.درشیرازفضاهایسبزوباغات بهموازاترشدو 


سرزمینکالن

سﺎزيتواناکولوژیکتوسعةﺷهﺮيبﺮاسﺎسسنجهﻫﺎيسﯿﻤﺎيسﺮزمﯿن…
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محیطیواکولوژیکیباغات،توسعهوگسترششهرهموارهبهسمتآنهابوده


شدهونقشحساسزیست
برنامه 
ریزی

بهخوبیمستعد
باغهایقصرالدشتشیرازنقشبسیارمهمیدرتصفیهوتلطیفهوایشهردارد ، 
است.باتوجهبهاینکه 
ازهویتتاریخیشیرازمحسوبمیشود.اما

هایگردشگری،تفرجی،فراغتی،وفرهنگیاستکهبخشی


پذیرشفعالیت
علتکارکردهاوجاذبههایمتنوعموردتجاوزوتهاجمقرار


محیطیرابه

عظیمزیست
توسعةشتابانشهریاینپهنة 
گسترششهربهسمتاینپهنهبودهاست.همچنین،

هاوروندتوسعةشهرنشاندهندة 


ایکهنقشه

بهگونه
دادهاست؛ 
آمدهازنقشهسازیپوششزمین،هدایترشدشهریبهسمتفضایبازدرجهت

نگارندگانباتوجهبهنتایجبه 
دست
مطالعهرابهترازفضایسبزدرجهتمزارعوباغاتشهرشیرازمیدانند.

جنوبغربیوشمالشرقی،محدودةمورد

پﯿشنهﺎدﻫﺎ 
هایمختلفارزیابیسرزمینبرایحوزههایدیگرنیزانجامشودو


شودشیوه

پیشنهادمی
باتوجهبهپژوهشانجامشده ،

کازآنهاباتوجهبهنوعاکوسیستمبرایمناطقمختلفکشورسنجیدهشود .با توجه به اینکه توسعه و

قابلیتهری
گسترش شهر و صنایع در منطقة مطالعاتی به سمت اراضی کشاورزی ،باغات سنتی ،و مراتع است ،ارزیابی توان
نظرمیرسد؛ درکنارهمة مواردفوق ،تعریفوپایش


صورتتوأمانضروریبه

هایتوسعةشهریوصنعتیبه

کاربری
حیاتی(اکولوژیک-سبز)سرزمینیشهرشیرازوحومه .

وضعیتتغییراتپوششوکاربریزمینباتوجهبهشبکة
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