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تحقیق حاضر با هدف تحلیل تغییرات ساختاری سیمای سرزمین و الگوهای توسعه شهری شهر مشهد با استفاده از تصاویر

ماهوارهای چندزمانه طی سالهای  1389 ،1379و  1398انجام شده است .این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی  -تحلیلی
میباشد .اطالعات از طریق تصاویر ماهواره لندست سنجنده  TMسالهای  1379و  ،1389سنجنده  OLIبرای سال 1398

تهیه و تنظیم شد .قبل از انجام عملیات مربوط به پردازش تصاویر تصحیحات رادیومتریک و اتمسفری با استفاده از نرمافزار

 ENVI5.3و از روش  FLAASHبرای تصحیح اتمسفری استفاده شده است .در ادامه تصاویر با استفاده از الگوریتم حداکثر
احتمال طبقهبندی شدند .در این روش بهمنظور طبقهبندی پیكسلها از نمونههای آموزشی استفاده شد .برای پیشبینی در افق

 1410و  1420از مدل زنجیره مارکوف در نرمافزار  TERSETاستفاده شد .سپس نقشههای تولیدشده ،برای اندازهگیریهای

متریک سیمای سرزمین وارد نرمافزار  FRAHSTATS4.2گردیدند .شاخص توسعه چشمانداز نوع رشد شهری( )LEIنیز با

استفاده از نرمافزار  GISمورد ارزیابی قرار گرفت .یافتههای تحقیق نشان داد که اراضی ساختهشده در بازه زمانی  20ساله برای

شهر مشهد بیشترین تغییرات مساحت را داشته است و این کاربری با افزایش مساحت روبهرو بوده و از سال  1389تا سال
 1398مساحت کاربری کشاورزی و باغات بهشدت با کاهش مساحت روبهرو بوده است .اراضی مربوط به کاربری بایر در این

بازه زمانی دارای روند کاهشی بوده و کاربری مراتع در این بازه زمانی تغییر چندانی نداشته است .نتایج حاصل از شاخص LEI

نشان داد برای افق  1410رشد شهر حدود  92/60درصد از نوع توسعه از لبه و حدود  1/28درصد توسعه بیرونی ()Outlaying
خواهد داشت .توسعه شهر مشهد در افق  1420حدود  98/17درصد از نوع رشد لبهای بود که نشان از توسعه لبهای دارد.
واژههای کلیدی :متریکهای سیمای سرزمین ،تغییرات کاربری ،مارکوف ، LEI،مشهد
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مقدمه

توسعه شهری در دنیا در چند دهۀ گذشته چنان بوده که
به بیتعادلی در چگونگی استفاده از اراضی منجر شده است
و سیمای سرزمین و کاربریهای مناطق مختلف بهواسطۀ
رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت ،بهسرعت تغییر کرده
و کاربریهای بکر و دستنخورده به کاربریهای شهری
تبدیلشده است .درواقع ،تغییرات ناشی از فعالیت انسان
باعث تبدیل رویشگاههای طبیعی به دیگر کاربریها ،از
دست رفتن و تخریب و چندپارگی زیستگاه شده است
(رضایی و همكاران.)58 :1396 ،
همزمان با این تغییرات نیز روشها و الگوریتمهای متنوع
برای بررسی روند تغییرات کاربریها بهوجود آمده است.
یکی از این روشها که زمینه ک ّمیسازی ساختار فضایی
سیمای سرزمین (سطحی از زمین که ّ
لکههای مختلفی را
در بر دارد ،چیدمان ویژهای از توپوگرافی ،پوشش گیاهی
و کاربری زمین) را فراهم آورده است ،سنجههای سیمای
سرزمین میباشد (آپان 1و همكاران .)2002 ،درک الگوی سیمای
سرزمین همچنین تغییرات و تعامالت بین فعالیتهای
انسانی و پدیدههای طبیعی برای مدیریت زمین و بهبود
تصمیمگیریها امری ضروری میباشد (راوات و کومار:2015 ،2
 .)87تعیین تغییرات سیمای سرزمین و تأثیر گسترش شهری،
نیازمند آنالیز تغییرات سطح زمین و شناسایی الگوریتمهای
مناسب میباشد و نمیتوان از این مسئله چشمپوشی کرد که
روشهای سنتی برای بررسی تغییرات کاربریهای اراضی
و پوشش اراضی مانند نقشهبرداری زمینی ،عموم ًا وقتگیر
و پرهزینه و نیازمند مهارتهای خاص میباشد (نظرنژاد
و همكاران .)24 :1397 ،در همین راستا ظهور تکنیکهای
سنجشازدور و  ،GISمحققان و برنامهریزان و مدیران
شهری را قادر ساخته است که با هزینه کمتر دید جامعی
نسبت به زمین و تغییرات کاربری زمین در طول زمان
داشته باشند (آرایا و کابرال .)155 :2010 ،3بااینحال ،این ابزارها
1- Apan
2- Rawat & Kumar
3- Araya & Cabral

بهتنهایی نمیتوانند روند و الگوهای اصلی شهر و توسعه
شهری را توصیف کنند؛ از همین رو ترکیبی از متریکهای
سیمای سرزمین و شاخص توسعه مطرح میگردید که در
کنار سنجشازدور و  GISنتایج مطلوبتر و دقیقتری را
به دنبال دارند (بورل .)9 :2005 ،4استان خراسان رضوی با
داشتن شرایط بهتر نسبت به استانهای مهاجر و وجود
حرم امام رضا (ع) در کالنشهر مشهد ،همواره بهعنوان
یک مقصد جذاب برای مهاجران کشور مورد توجه بوده
است (اکبری .)1397 ،همچنین مشهد دومین کالنشهر کشور
میباشد و بهعنوان یکی از بزرگترین شهرهای ایران شاهد
روند رو به رشد جمعیت ،رشد کالبدی و تغییر کاربری
اراضی است .بنابراین با توجه به نیاز به برنامهریزی برای
این کالنشهر ،نیاز به پیشبینی نوع تغییر کاربری اراضی
در مناطق سیزدهگانه ضروری است .درنتیجه تحقیق حاضر
باهدف تحلیل تغییرات ساختاری سیمای سرزمین و
الگوهای توسعه شهری شهر مشهد با استفاده از تصاویر
ماهوارهای چندزمانه طی سالهای  1379و  1389و 1398
انجام شده است .همچنین در این راستا سؤاالت اصلی
تحقیق به این صورت میباشد -1 :رشد و توسعه شهر
مشهد از سال 1379تا افق 1420به کدام سمت خواهد بود؟
 -2گسترش شهر مشهد از سال  1379تا 1420از کدام نوع
رشد پیروی کرده است؟ بنابراین فرضیه اصلی تحقیق بر این
اساس بدینصورت ارائه شده است :با استفاده از فناوری
سنجشازدور و مدل زنجیره مارکوف طی دو دهه گذشته
کالنشهر مشهد شاهد توسعه فضایی و گسترش فیزیکی در
جهات مختلف بوده است.
ادبیات نظری و پیشینه تحقیق-
متریکهای سیمای سرزمین :کمیسازی ساختار سیمای
سرزمین با استفاده از شاخصهای فضایی سیمای سرزمین
یا متریکها انجام میشود .متریکها ،ساختار فضایی
سیمای سرزمین را در یکلحظه از زمان تشریح میکنند و
ابزارهایی میباشند که وضعیت هندسی و فضایی یک لکه
4- Burel
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یا موزائیکی از لکهها را مشخص میکنند (لتیو و آرن.)2002 ،1
در واقع متریکهای سیمای سرزمین الگوریتمهایی برای
کمی کردن خصوصیات مکانی خاص لکهها ،کالسها و یا
کل سیمای سرزمین میباشد .متریکهای سیمای سرزمین
ابزاری مناسب برای تجزیهوتحلیل ساختار و ترکیب
سیمای سرزمین است (مکگارگال و کوشمن .)2002 ،2انتخاب
متریکهای مناسب به هدف مطالعه و خصوصیات سیمای
سرزمین و ویژگی فرآیندهای اکولوژیک وابسته میباشد.
مناطق مختلف دارای وضعیت ساختاری گوناگونی هستند
که در نتیجه متریکهای مناسب برای بررسی آنها متفاوت
میباشد و تغییر میکند .از طرفی نقشههایی که برای تجزیه
و تحلیل مورد استفاده قرار میگیرد از لحاظ مقیاس ،نوع
طبقهبندی و درجه وضوح متفاوت میباشد.
مطالعات نشان داده است که اغلب متریکهای سیمای
سرزمین بر روی نقشههای طبقهبندی شده پوشش زمین
و یا نقشههای طبقهبندی شده کاربری زمین قابل محاسبه
میباشند (بوتیگولیا 3و همكاران.)2006 ،
تحلیل متریکهای سیمای سرزمین :مبنای محاسبه
متریکهای سیمای سرزمین ،نقشه کاربری اراضی و پوشش
گیاهی ،در سطح کالس به وسیله نرمافزار FRAHSTATS
میباشد .برای آنالیز و درک متریکهای سیمای سرزمین
در سطح کالس توصیه میشود؛ به آنالیز تنها یک شاخص
اتکا نشود ،بلکه به تجزیه و تحلیل دستهای از متریکها
برای درک بهتر و توصیف پویایی اکوسیستمها و ساختار
چشمانداز اقدام شود (فتحیزاده و همكاران.)93 :1392.
متریکهای مختلفی برای نیل به هدف ،در اکولوژی
سیمای سرزمین مورد استفاده قرار میگیرد.در این تحقیق
از شش متریک سیمای سرزمین ،به علت توانایی آنها در
تفسیر ترکیب و توزیع فضایی عناصر ساختاری در سیمای
استفاده شده است (مکگاریگال و کوشمن.)41 :2002 ،
فردوسی ( )1394در مقالهای با عنوان تحلیل فضایی-
1- Leitao & Ahern
2- McGargal & Cushman
3- Botequila

کالبدی نواحی شهری بر اساس شاخصهای رشد هوشمند
پرداخته است .این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و
با هدف تحلیل فضایی کالبدی نواحی شهری بر اساس
شاخصهای رشد هوشمند انجام شده است .نتایج تحقیق
نشان داد که بین نواحی شهر در زمینه تناسب با شاخصهای
رشد هوشمند شهری ،تفاوت قابل توجهی وجود دارد که
در این خصوص برای توسعه آنی شهر ،ضروری است که
توجه ویژهای به نواحی با رتبه پایین شود.
خیرالدین و همکاران ( )1394در پژوهشی با عنوان
الگوسازی گرایشهای فضایی شهرها با استفاده از الگوی
رشد خودکار سلولی برای امکان سنجی و انتظام توسعه
فضایی شهر چالوس پرداختهاند .هدف این تحقیق تحلیل و
الگوسازی روند تحوالت فضایی-کالبدی چالوس به روش
مناسبتری مانند الگوی رشد خودکار سلولی است که نتایج
واقع بینانهتری از سیر تکوین تحوالت فضایی منطقه بهدست
دهد ،تا بستر مناسبی برای بیان رویکردهای انتظام بخشی به
تحوالت فضایی شهرستان فراهم نماید .نتایج تحقیق نشان
میدهد که اغلب توسعههای درونی در بخش ساحلی دریای
مازندران و اراضی داخل محدوده شهری است.
صدرموسوی و همکاران ( )1396در پژوهشی به بررسی
و تحلیل اثرات زیستمحیطی گسترش پراکنده شهری،
مطالعه موردی :شهرهادی شهر پرداختند .هدف از این
پژوهش در وهلۀ اول شناخت الگوی توسعه و گسترش
فیزیکی شهر هادی شهر بوده و در وهلۀ دوم به تبیین
پیامدهای زیستمحیطی گسترش فیزیکی شهرهادی شهر
پرداخته شد .نتایج بهدست آمده از این پژوهش نشان داد
که الگوی توسعۀ فیزیکی شهر هادی شهر در طی15سال
بهصورت پراکنده بوده است.
وارثی و همکاران ( )1397به بررسی وضعیت فضای
سبز شهر فیروزآباد و مکانیابی آن با بهرهگیری از فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی( )AHPپرداختهاند .یافتههای تحقیق
نشان میدهد نسبت فضای سبز موجود در سطح نواحی و
محالت شهر نامتناسب بوده و رو به کاهش هست.
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نتایج تحقیق فجر و ایالنلو ( )1398نشان میدهد که
شهر آبادان در سیمای سرزمین دارای الگوی Aggregation,
 Attritionو  Dissectionشهر بندر امام خمینی (ره)
 Aggregation, Attritionخرمشهر دارای الگوی Creation,
 Attritionو  Dissectionو در بندر ماهشهر سه شاخص
 Creation, Attritionو  Aggregationمشاهده میشود.
همچنین در هر چهار شهر مورد بحث بر مساحت مناطق
مسکونی در بازه زمانی افزوده شده است.
تحلیل نتایج قنبری و همکاران ( )1399نشان داد که در
بازه  12سال اراضی انسان ساخت ( )Km 37/28و باغات
( )Km 61/143به همراه شورهزارها ( )Km 53/2در منطقه
مورد مطالعه افزایش داشته و سایر کاربریها کاهش دارند
و متریک  CAنیز همین تغییرات را نشان میدهد .بررسی
متریک تعداد لکه نیز نشان داد که کاربریهای موجود در
شهرستان در حالت ناپایدار میباشند ،بهطوری که اراضی
باغی از  1611لکه در سال  2005به  4912لکه در سال 2017
افزایش داشته است .سایر کاربریها نیز افزایش مشابهی
داشتهاند .با مقایسه و بررسی یافته ها و متریکهای بهدست
آمده میتوان گفت که وضعیت ساختار سیمای سرزمین
شهرستان میاندوآب در شرایط فعلی ،به دلیل تخریب و
استفاده نادرست از منابع بهصورت اختاللی بوده و بیانگر
روند توسعه تخریب در این منطقه میباشد .یافتههای این
تحقیق بر لزوم توجه بیشتر به بهرهبرداری پایدار از سرزمین
و جلوگیری از تخریب آن در این شهرستان تأکید دارد.
یافتههای تحقیق حسنپور و همکاران ( )1399بیانگر
این است که لکههای سبز منطقه 22تهران در سال  2018در
مقایسه با سال  1996ازنظر پیوستگی و اندازه و شکل دچار
تغییرات عمده شده و در وضعیت مطلوبی قرار ندارند،
چراکه ساختار فضاهای سبز شهری ریزدانه شده و حالت
تکه تکه پیداکرده است .به عبارت دیگر دو نوع تغییر عمده
در سیمای سرزمین منطقه شامل ایجاد لکههای جدید و جدا
شدن لکهها رخ داده است.
براساس نتایج محمودزاده و همکاران ( )1399مناطق

دهگانه تبریز از نظر برخورداری از زیرساخت سبز در سطح
کالس کام ً
ال مناسب بدین ترتیب قرار دارند :منطقه  1با
برخورداری از  72درصد در رتبه اول ،منطقه  2با  51درصد،
منطقه  10با  21درصد ،منطقه  4با  20درصد ،منطقه  3و 7
با  17درصد ،منطقه  5با  14درصد ،منطقه  6و  8با  7درصد
و درنهایت منطقه  9با نداشتن کالس کام ً
ال مناسب بهترتیب
در ردههای دوم تا دهم قرار گرفتهاند .بررسی نتایج سیمای
سرزمین نیز نشان میدهد ،وضعیت زیرساخت سبز شهری
در مناطق دهگانه ،به جز مناطق  2 ،1و  ،10در بقیه مناطق
نامطلوب است .همچنین تناسب زیرساخت سبز شهری از
منظر عدالت فضایی در سطح مناطق دهگانه کالن شهر تبریز
رعایت نشده است.
تینگو1و همکاران ( )2014در مقالهای نظارت بر تغییرات
زمین در یک منطقه شهری با استفاده از تصاویر ماهوارهای،
 GISو سیمای سرزمین را مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج
نشاندهنده انتقال الگوهای شهرنشینی در محل مطالعه با
گسترش ظاهری محدود با وجود روند غالب 2میباشد.
آردیویجایا 3و همکاران ( )2014در مقالهای با عنوان رشد
پراکنده شهری باندونگ و زمین بکر و طبیعی :دیدگاههای
زیست فضایی به رشد جمعیت شهری و نتیجۀ آن در منطقه
شهری باندونگ در غرب جاوا را مطالعه نمودهاند .یافتهها
نشان میدهند که ،سیاست برای مدیریت توسعۀ شهری و
زمینهای بکر و طبیعی بهطور بالقوه بهبود یافته است.
یوسنی سیکوزانی 4و همکاران ( )2018در پژوهشی با
عنوان تنوع و ساختار فضای سبز شهری ،به شهر لوبوشنی
در جمهوری دموکراتیک کنگو پرداختند ،که نشان دادند
شهرنشینی موجب مشکالت زیستمحیطی و تخریب فضای
سبز شهری میشود و با تصاویر ماهوارهای تغییرات کاربری
فضای سبز شهری و تراکم ساختمانها را نشان دادند.
در تحلیل و جمعبندی پیشینه تحقیق میتوان گفت
1- Tingo
2- Suburbanization
3- Ardivijaya
4- Useni Sikuzani
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تمامی تحقیقهای گذشته به سیمای سرزمین تأکید کردهاند و
این امر از اهمیت باالیی برخوردار است .یکی از اهمیتهای
این پژوهش نسبت به پژوهشهای گذشته ،تلفیق دادههای
سنجش از دور و متریکهای سیمای سرزمین میباشد.
همچنین پیشبینی و آینده نگری برای سیمای سرزمین
است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است و از
اهمیت بسیار باالیی در مدیریت و آمایش سرزمین در آینده
برخوردار است.

روش پژوهش

تحقیق حاضر از نظر ماهیت توصیفی  -تحلیلی
میباشد .دادهها از طریق تصاویر ماهواره لندست با قدرت
تفکیک 30متر ،سنجنده  TMسالهای  1379و ،1389
سنجنده  OLIبرای سال  1398از سایت تهیه گردید .قبل
از انجام عملیات مربوط به پردازش تصاویر تصحیحات
رادیومتریک و اتمسفری با استفاده از نرمافزار  ENVI5.3بر
روی تصاویر اعمال شد .در این مرحله از روش FLAASH
برای تصحیح اتمسفری استفاده شده است .پس از انجام
تصحیحات و عملیات پیش پردازش ،این تصاویر در
نرمافزار  ENVI5.3با استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال
طبقهبندی شدند .در این روش برای ردهبندی پیکسلها
از نمونههای آموزشی استفاده میگردد .بدین معنی که
با تعریف پیکسلهای مشخص از تصویر برای هر یک
از کالسها عمل طبقهبندی در قالب کالسهای در نظر
گرفته شده انجام میشود .همچنین الزم به توضیح است که
الگوریتم حداکثر مشابهت بهمنظور طبقهبندی نظارت مورد
استفاده قرار گرفته است .در این روش ارزش بازتابی و
هر پیکسل ناشناخته و بر اساس واریانس و کوواریانس آن
طبقه واکنش طیفی ویژه تجزیه و تحلیل میشود و فرض بر
این است که توزیع دادههای هر طبقه بر اساس توزیع نرمال
در اطراف پیکسل میانگین آن طبقه قرار گرفتهاند .در عمل
واریانس و کوواریانس و میانگین طبقه مختلف هر تصویر
ماهوارهای ،برای طبقهبندی پدیدهها محاسبه میشود تا هر

یک از پیکسلها به طبقهای تعلق یابد که حضورش در آن
طبقه از احتمال بیشتری برخودار است .در ادامه برای پی
بردن به تغییرات صورت گرفته در کاربری اراضی محدوده
مورد مطالعه (شهر مشهد) که شامل کاربریهای باغات و
زمینهای کشاورزی ،محدودههای ساختهشده ،اراضی بایر
و مراتع مد نظر قرار گرفته ،از مدل زنجیره مارکوف استفاده
شد .در زنجیره مارکوف از کالسهای پوشش بهعنوان
حالت یا همان وضعیتهای زنجیره استفاده شده است .در
این تحلیل همواره از دو نقشه رستری استفاده میشود که
موردیها مدل نامیده میشوند .عالوه بر این دو نقشه فاصله
زمانی بین دو تصویر و فاصله زمانی پیشبینی در افق 1410
و  1420نیز در مدل  CAمارکوف در نظر گرفته میشود.
خروجی مدل مارکوف نیز شامل احتمال تبدیل وضعیت و
ماتریس مساحتهای تبدیل شده در هر کالس و در نهایت
تصاویر احتماالً شرطی برای تبدیل کاربری مختلف است.
همینطور در این پژوهش برای اعتماد به طبقهبندی صورت
گرفته از شاخص کاپا استفاده شده است .شاخص کاپا از
رابطه ( )1محاسبه میگردد:
رابطه()1
 :P0درستی مشاهده شده
 :PCتوافق مورد انتظار
مدل زنجیرهی مارکوف و  CAمارکوف
زنجیرههای مارکوف یک روش ریاضی و احتماالتی
میباشد .در واقع مدل زنجیره ای مارکوف بهصورت یک
فرایند تصادفی عمل میکند که در آن وضعیت آینده یک
پیکسل تنها به وضعیت قبلی آن بستگی دارد و بر اساس
آن پیشبینی میشود .نتیجه مستقیم حاصل از این مدل،
ماتریس احتمال انتقال است؛ اما در این مدل هیچ درک
جغرافیایی به دست نمیآید و در پایان مدلسازی نقشه
واحدی که نشاندهنده توزیع مکانی کالسها باشد ،تولید
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نمیشود .برای رفع این مشکل در دهه  1950مدل
مارکوف توسط جان وان نیومن برای اضافه کردن مشخصه
مکانی به مدل مارکوف طراحی شد ) .(Fan et al, 2008پیشبینی
در مـدل مـارکف بـا اسـتفاده از رابطۀ  2محاسبه میشود.

جدول :1ارزیابی صحت طبقهبندی تصاویر ماهوارهای

CA

تاریخ تصویربرداری

تصویر

شاخص کاپا

ضریب صحت

1379/03/08

ETM

0/90

91/25

ETM

0/94

96/35

()2000/05/28

)S(t+1)=Pij*s(t

رابطه()2
در این رابطه؛ ) S(t+1),s(tحالت هاي سیستم در زمان  tو
 t+1هستند و  pijماتریس احتمال انتقال در یک حالت است
که از طریق رابطۀ  3محاسبه میشود.

1389/03/16
()2010/06/06

و

رابطه()3

1
 2

...
...

12
2

11
 21

...


...
...

...
 2

...
 1

=  

نتایج دقت طبقهبندی
یکی از پرکاربردترین روشهای ارزیابی صحت
طبقهبندی ،محاسبه ماتریس خطا است .نقشههای طبقهبندی
کاربری اراضی در این مطالعه با صحت کلی و ضریب
کاپای باالتر از  90درصد از محاسبه ماتریس خطا ارزیابی
شد .این مقادیر ضریب کاپا و صحت کلی باالی 90
درصد نشاندهنده این است که بهطور کلی توافق خوبی
بین طبقهبندی و انواع طبقات کاربری موجود در زمین
وجود دارد .جدول( )1ارزیابی صحت طبقهبندی تصاویر
ماهوارهای را نشان میدهد.

1398/02/26
()2019/05/15

OLI

0/98

98/71

برای استخراج نقشه پوشش اراضی و آشکارسازی
تغییرات تصاویر حاصل از طبقهبندی ،تصاویر در 4
طبقه (محدوده ساختهشده ،باغات و کشاورزی ،بایر و
مراتع) دستهبندی شدند .سپس نقشههای تولیدشده برای
اندازهگیری متریکهای سیمای سرزمین وارد نرمافزار
 Fragstats4.2شدند .این نرمافزار متریکها را در سه سطح
لکه ،کالس اراضی و سیمای سرزمین بهدست میآوردMc).
(Garigal and Marks. 1995: 23

محدوده مورد مطالعه

یکی از مهمترین و اصلیترین پارامترهای یک پژوهش
آشنایی و شناخت کامل از منطقهی موردمطالعه میباشد.
گردآوری اطالعات و دادههای موردنیاز نیازمند شناخت
منطقهی موردمطالعه میباشد .مشهد شهری در شمالشرقی
ایران و مرکز استان خراسان رضوی است .این شهر بین
عرضهای  35درجه و  43دقیقه تا  37درجه و  7دقیقه

جدول :2انواع متریکهای سیمای سرزمین مورد استفاده در پژوهش
نام متریک (سنجه)

مشخصه

واحد

محدوده تغییرات

تعریف

تعداد لکه

NP

ندارد

NP>0

مجموع تعدادلکهها در هر کاربری

مساحت کالس

CA

هکتار

CA>0

مجموع مساحت لکهها از یک نوع

درصدکالس

PLAND

درصد

PLAND<100>0

درصد هرکدام از کالسهای همنوع

شاخص بزرگترین لکه

LPI

درصد

PLAND<100>0

درصدی از منطقه با بزرگترین لکهها

تراکم حاشیه

ED

هکتار /متر

ED>0

مجموع طول تمامی لبهها تقسیم بر مساحت کل سیما

شاخص شکل سیما

LSI

ندارد

LSI>=1

شکل لکههای مربوط به هر کاربری
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نگاره :1موقعیت منطقه مورد مطالعه

شمالی و طول  59درجه و  2دقیقه تا  60درجه و  38دقیقه
شرقی واقعشده است .ارتفاع متوسط این شهر از سطح دریا
 985متر و وسعت آن حدود  288کیلومترمربع است .این
شهر در دشت مشهد در حدفاصل رشتهکوههای کپه داغ و
بینالود واقعشده است .موقعیت دشتی و مکانگزینی این
شهر در زمینهای مسطح امکان گسترش شهر را در اطراف
فراهم آورده است .عامل طبیعی که رشد این شهر را محدود
میکند مناطق مرتفع و کوهستانی رشتهکوه بینالود در
غرب و جنوبغرب شهر است .از سوی دیگر این شهر از
شمالغرب با زمینهای بایر و از شمال ،شمالشرق ،شرق
و جنوبشرق عمدت ًا با اراضی کشاورزی همجوار است .از
نظر جمعیتی ،در نخستین سرشماری رسمی ایران ()1335
مشهد با جمعیت  241989نفر ،چهارمین شهر پرجمعیت

ایران بوده است .در سرشماری سال  1395مشهد دارای
جمعیتی معادل  3001184نفر بوده است .مقایسه نقشههای
شهر در دورههای اخیر نشان میدهد که جهت غالب رشد
شهر به سمت شمالغرب بوده است.

بحث و یافتهها

تحلیل سیمای سرزمین در منطقه مورد مطالعه
متریک  :CAاین متریک نسبت مساحت طبقه را در
سیمای سرزمین محاسبه میکند و نشاندهنده آن است که
چه مقدار از سیمای سرزمین از یک نوع کاربری خاص
تشکیل شده است ،همچنین برای تشخیص ماتریکس
سیمای سرزمین و تشخیص بزرگترین لکهها در سیمای
سرزمین مورد استفاده قرار میگیرد.
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متریک  :PLANDدرصد پوشش اراضی :نسبت درصد
هرنوع لکه(کالس) را اندازهگیری میکند .این سنجه
ترکیب سیمای سرزمین را بهصورت عمومی نشان میدهد.
تغییرات زمانی  PLANDمیتواند برای بهدست آوردن یک
ذهنیت کلی از تغییر سیمای سرزمین منطقه مورد مطالعه
بهکار آید.
متریک  :NPبا استفاده از آن میتوان تعداد لکهها را در
سیمای سرزمین و یا کل تعداد لکهها را برای طبقهای خاص
محاسبه کرد.
متریک  :LPIاین متریک شاخص بزرگی لکه و مساحت
بزرگترین لکه نسبت به مساحت کل سیمای سرزمین را
نشان میدهد و حاصل تقسیم بزرگترین لکه بر مساحت
همه لکههای مربوط به یک کالس کاربری است.
متریک ( EDتراکم حاشیه) :این متریک ،برای محاسبه
تراکم حاشیه لکهها میباشد همچنین برای اندازهگیری میزان
اتصال و پیوستگی کاربریها از این متریک نیز استفاده میشود.
متریک  :LSIشاخص شکل سیمای سرزمین میباشد و
نشاندهنده اندازه استاندارد شده از مجموع لبه یا تراکم لبه
میباشد .زمانی که یک کاربری تا حد ممکن در یک لکه
فشرده شده باشد ،باالترین تجمع اتفاق میافتد .در نتیجه
هرچه کاربری مورد نظر پراکنش بیشتری داشته باشد ،مقدار
سنجه افزایش بیشتری داردMc (Garigal and Marks.1995:23) .
متریک  CAدر منطقه مورد مطالعه برای کاربری شهر

و مراتع از سال  1379تا سال 1398روندی افزایشی داشته
است و طی این بازه زمانی مساحت آنها افزایش یافته است.
مساحت کاربری ،کشاورزی و باغات برای سال  1379تا
 1389روندی افزایشی داشته ولی از سال  1389تا 1398
روندی کاهشی داشته است .همچنین مساحت کاربری بایر
طی این بازه زمانی کاهش یافته است.
متریک  PLANDدر منطقه مورد مطالعه برای کاربری
شهر روندی افزایشی داشته است بهطوری که مساحت این
کاربری از  7/022در سال  1379به  12/99درصد در سال
 1398رسیده است و این نشان میدهد که طی این بازه
زمانی کاربری شهر 5درصد افزایش مساحت داشته است.
کاربری باغات و کشاورزی با کاهش مساحت ،همچنین
مراتع نیز با افزایش مساحت رو به رو بوده اند و کاربری
بایر روند کاهشی داشته است.
متریک  NPدر منطقه مورد مطالعه برای تمام کاربریها
روندی افزایشی داشته است و این نشاندهنده این است
که کاربریهای شهر مشهد با گذشت زمان تکهتکه شده و
یکپارچگی خود را از دست داده است .متریک  LPIبرای
کاربری شهر ،مراتع و اراضی بایر در سال  1379دارای
کمترین مقدار بودهاند و با گذشت زمان روندی افزایشی
یافتهاند .اما برای کاربری باغات و کشاورزی کمترین مقدار
برای سال  1389بوده است و با گذشت زمان مقدار آن
افزایش پیدا کرده است.

جدول :3شاخص  CAمساحت هر طبقه و  PLANDدرصد هر طبقه در سالهای مورد مطالعه
1379

1398

1389

وسعت
(واحد اندازهگیری هکتار)

درصد
12/99

وسعت
(واحد اندازهگیری هکتار)

درصد
8/11

35997/39
22961/43

8/29
57/77

کاربری

وسعت
(واحد اندازهگیری هکتار)

درصد

شهر (ساختهشده)

19454/49

7/02

22460/85

30514/23

11/01

48903/93

17/65

171291/69

61/83

150726/69

54/43

160048/35

55788/84

20/14

54957/78

19/84

58042/08

20/95

278428/25

100

278438/25

100

278447/25

100

کشاورزی و باغات
اراضی بایر
مراتع
جمع
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جدول :4شاخص  NPتعداد لكههای هر کالس و  LPIبزرگترین لكه به درصد در سالهای مورد مطالعه
1379

1398

1389

شرح

LPI

NP

LPI

NP

LPI

NP

شهر

4/8722

4117

5/6624

4236

9/0386

5599

کشاورزی و باغات

1/4236

4842

1/2658

7656

1/5148

5839

اراضی بایر

57/7792

4167

43/0093

4354

41/0339

5144

مراتع

7/6706

4019

8/5333

6831

18/2553

5133

متریک  EDبرای کاربری شهر و اراضی بایر در سال
 1379دارای کمترین مقدار بوده و با گذشت زمان روندی
افزایشی یافته است .اما برای کاربری باغات و کشاورزی
روندی کاهشی داشته است.همچنین برای مراتع بیشترین
مقدار این متریک برای سال  1389بوده است و با گذشت
زمان مقدار آن کاهش یافته است.
متریک  LSIدر منطقه مورد مطالعه برای کاربریهای
شهر و اراضی بایر روندی افزایشی داشته است ولی برای
کشاورزی و باغات و مراتع از سال  1379تا  1389روندی
افزایشی داشته و برای سال  1389تا  1398به شدت کاهش
یافته است .روند افزایشی نشاندهنده این است که شکل
سیمای سرزمین در شهر مشهد پیچیدهتر شده و از نظر
هندسی نامنظمتر شده است.
شرح

تحلیل تغییرات با استفاده از نقشه کاربری اراضی:
زمین بهعنوان یک نیاز اساسی در جوامع شهری و
روستایی محسوب میشود و همچنین بهعنوان یک فاکتور
اصلی تولید غذا و از عناصر حیاتی توسعه اجتماعی-
اقتصادی هر کشور و هر جامعه ایفای نقش میکند.
رشد و توسعه روستاها در ادوار گذشته مراکز شهری
و در نهایت مادر شهرها و کالنشهرها را بهوجود آورده
است که این امر باعث بهوجود آمدن تقاضاهای متنوع زمین
برای اهداف مختلف بهصورت رقابتی شده است .این نیازها
و رقابتها برای استفاده بهینه از زمین برای استفادههای
مختلف نیاز به برنامهریزی صحیح و درست و کنترل زمین
بهمنظور توسعه موزون عملکردهای شهری و سکونت دارد
).(Jiboye,2005

جدول :5شاخص  EDتراکم حاشیه به هكتار
1379

1389

1398

11/8982

12/6649

18/8437

20/9484

32/3988

18/5153

مراتع

29/7205

31/3426

34/2685

18/6913

23/6289

16/1616

شرح

1379

1389

1398

59/0925

58/5060

68/8126

83/2747

102/7661

86/2730

50/7707

56/3438

59/7999

55/0311

70/0659

46/7399

شهر
کشاورزی و باغات
اراضی بایر

شهر
کشاورزی و باغات
اراضی بایر
مراتع

جدول :6شاخص  LSIشكل سیمای سرزمین
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نگاره :2تصویر طبقهبندی شده سال1379
لندست 7

نگاره :3تصویر طبقهبندی شده سال1389
لندست 7

نگاره :4تصویر طبقهبندی شده سال1398
لندست 8
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جدول :7تجزیه و تحلیل سنجهها در سطح سیمای سرزمین
سال

مساحت سیمای سرزمین

TA

تعداد لكه

شاخص بزرگترین لكه به درصد

تراکم حاشیه به هكتار

شاخص شكل سیما

NP

LPI

ED

LSI

1379

277049/25

17145

57/7792

40/6292

54/4635

1389

277049/25

23/77

43/0098

50/0176

66/8141

1398

277049/25

21715

41/339

43/8945

58/7598

باتوجه به نقشه کاربری اراضی که برای بازه 20ساله تهیه به کاربری بایر در این بازه زمانی روندی کاهشی داشته است
شده است ،اراضی مربوط به شهر در این بازه زمانی برای و با 4درصد کاهش مساحت روبهرو بوده است .کاربری
شهر مشهد به دلیل افزایش جمعیت و تقاضا برای زمین در مراتع در این بازه زمانی تغییر چندانی نداشته است.
نتیجه رشد شهرنشینی در دهههای اخیر بیشترین تغییرات
مساحت را داشته است .بهطوری که مساحت این اراضی تحلیل متریکها در سطح سیمای سرزمین برای افق1410
از 7درصد درسال  1379به 12درصد در سال 1398رسیده
در این مرحله کل پهنه بهعنوان یک سیمای یکپارچه
است و این نشاندهنده رشد  5درصدی مساحت اراضی درنظر گرفته شده است .تجزیه و تحلیل سنجهها در سطح
این کاربری در طی این بازه زمانی میباشد .کشاورزی و سیمای سرزمین با محاسبه سنجههای مساحت سیمای
باغات از سال  1379تا سال  1389روندی افزایشی داشته سرزمین ،تعداد لکه ،شاخص بزرگترین لکه ،تراکم
است بهطوری که مساحت این کاربری از 11درصد در سال حاشیه ،شاخص شکل سیما انجام گرفت .در جدول()7
1379به 17درصد در سال  1389رسیده و این نشاندهنده نتایج متریکهای مختلف لکههای کاربری در سطح سیمای
رشد 6درصدی مساحت این کاربری میباشد ،اما از سال سرزمین نشان داده شده است .متریک مساحت سیمای
 1389تا سال  1398مساحت کاربری کشاورزی و باغات سرزمین طی سالهای  1379تا  1398تغییری نداشته و
به شدت با کاهش مساحت روبهرو بوده است بهطوری که ثابت بوده است .متریک تعداد لکه روندی افزایشی داشته
مساحت این کاربری در سال  1389برابر با 17درصد میباشد است ،شاخص بزرگترین لکه روندی کاهشی داشته است
و برای سال  1398برابر با 8درصد است که این نشاندهنده که نشاندهنده کاهش یکپارچگی لکهها و افزایش تکهتکه
کاهش 9درصدی مساحت این کاربری است .اراضی مربوط شدن است .تراکم حاشیه و شاخص شکل سیمای سرزمین

نگاره :5شبیهسازی تغییرات کاربری اراضی
برای افق 1410

) دوره ،30شماره  ،119پاییز 1400

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافیایي (

Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.30,No.119, Autumn 2021 / 200

جدول :8نتایج محاسبه سنجهها برای افق 1410
CA

PLAND

تعداد
لكه

شاخص بزرگترین لكه
به درصد

تراکم حاشیه
به هكتار

شاخص شكل
سیما

46012/59

1606081

4302

12/1003

13/6604

44/1104

20481/03

7/3926

3792

1/1328

13/4978

66/5602

152114/85

54/9053

3087

38/3965

25/0086

44/90777

58440/78

21/0940

3063

18/3698

14/3880

41/8027

کالس

مساحت سیمای
سرزمین

درصد هر
کالس

شهر
کشاورزی و باغات
اراضی بایر
مراتع

NP

LPI

ED

جدول :9تجزیه و تحلیل سنجهها در سطح سیمای سرزمین در افق 1410
LSI

LSI

ED

LPI

NP

TA

شاخص شكل سیما

تراکم حاشیه به هكتار

شاخص بزرگترین لكه به درصد

تعداد لكه

مساحت سیمای سرزمین

44/7920

33/2774

38/3965

14244

277049/25

از سال 1379تا 1389روندی افزایشی داشته است و از سال
1389تا 1398روندی کاهشی داشته ،ولی در کل طی این
بازه زمانی افزایش یافته است .متریکهای سیمای سرزمین
برای نقشه کاربری اراضی پیشبینی شده برای افق 1410
برای شهر مشهد محاسبه شد .نتایج نشان داد که متریک
 CAو  PLANDبرای منطقه مورد مطالعه برای کاربریهای
شهر ،و مراتع روندی افزایشی خواهد داشت و مساحت
این کاربریها افزایش خواهند یافت .مساحت کاربری
اراضی بایر و کشاورزی و باغات در افق پیشبینی شده با
کاهش مساحت روبهرو خواهند بود .متریک  NPبرای همه
کاربریهای مورد مطالعه روندی کاهشی خواهد داشت و
این نشاندهنده این است که کاربریهای مذکور با گذشت
زمان یکپارچهتر خواهند شد .متریک  LPIبرای کاربریهای
شهر ،اراضی بایر و مراتع روندی افزایش خواهد داشت و
برای کاربری کشاورزی و باغات روندی کاهشی خواهد
داشت .متریک  EDبرای همه کاربریها روندی کاهشی
خواهد داشت و این نشاندهندۀ آن است که کاربریهای
مختلف شهر مشهد برای افق  1410منسجمتر خواهند شد
و از تخریب سیمای سرزمین جلوگیری میشود .متریک
 LSIبرای همه کاربریها روندی کاهشی داشته و این نشان
میدهد که شکل سیمای سرزمین در شهر مورد مطالعه با
گذشت زمان از نظر هندسی منظمتر شده و سادهتر خواهد

شد .تحلیل متریکها در سطح سیمای سرزمین برای افق
 1410شهر مشهد نشان داد که مساحت این شهر هیچ
تغییری نخواهد داشت .تعداد لکه روندی کاهشی خواهد
داشت که نشاندهنده آن است که با گذشت زمان شکل
شهر منسجمتر خواهد شد .شاخص بزرگترین لکه و تراکم
حاشیه روندی کاهشی خواهد داشت و این نشاندهنده آن
است که شهر در افق  1410منسجمتر خواهد شد .شاخص
شکل سیمای سرزمین روندی کاهشی خواهد داشت.
تحلیل متریکها در سطح سیمای سرزمین برای افق1420
متریکهای سیمای سرزمین همچنین برای نقشه کاربری
اراضی پیشبینی شده برای افق  1420برای شهر مشهد
محاسبه شد .نتایج نشان داد که متریک  CAو PLAND
برای منطقه مورد مطالعه برای کاربریهای شهر ،اراضی
بایر و مراتع روندی افزایشی خواهد داشت و مساحت
این کاربریها افزایش خواهند یافت .مساحت کاربری
کشاورزی و باغات در افق پیشبینی شده با کاهش مساحت
روبهرو خواهد بود .متریک  NPبرای کاربریهای شهر،
کشاورزی و باغات و مراتع روندی کاهشی خواهد داشت و
این نشاندهنده این است که کاربریهای مذکور با گذشت
زمان یکپارچهتر خواهند شد و برای کاربری اراضی بایر
روندی افزایشی خواهد داشت و این نشاندهنده آن است که
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نگاره :6شبیهسازی تغییرات کاربری
اراضی برای افق 1420

کاربری اراضی بایر با گذشت زمان از هم گسیختهتر خواهند
شد .متریک  LPIبرای کاربری شهر روندی افزایشی خواهد
داشت و برای اراضی بایر ،کشاورزی و باغات و مراتع روندی
کاهشی خواهند داشت .متریک  EDبرای همه کاربریها
روندی کاهشی خواهد داشت و این نشاندهندۀ آن است
که کاربریهای مختلف شهر مشهد برای افق 1410منسجمتر
خواهند شد و از تخریب سیمای سرزمین جلوگیری میشود.
متریک  LSIبرای همه کاربریها روندی کاهشی داشته و این
نشان میدهد که شکل سیمای سرزمین در شهر مورد مطالعه تحلیلالگوهایتوسعهشهری(شاخصسیمایسرزمین())LEI
طبق شاخص توسعه شهری و بر اساس ارزش عددی
با گذشت زمان از نظر هندسی منظمتر شده و سادهتر خواهد
شد .تحلیل متریکها در سطح سیمای سرزمین برای افق مشخص شد که بیشترین توسعه شهر مشهد حدود 0/000001

 1420شهر مشهد نشان داد که مساحت این شهر هیچ تغییری
نخواهد داشت .تعداد لکه روندی کاهشی خواهد داشت که
نشاندهنده آن است که با گذشت زمان شکل شهر منسجمتر
خواهد شد .شاخص بزرگترین لکه و تراکم حاشیه روندی
کاهشی خواهد داشت .و این نشاندهنده آن است که شهر
در افق  1410منسجمتر خواهد شد .شاخص شکل سیمای
سرزمین روندی کاهشی خواهد داشت.

جدول :10نتایج محاسبه سنجهها برای افق 1420
CA

کالس
شهر
کشاورزی و باغات
اراضی بایر
مراتع

PLAND

NP
تعداد لكه

LPI

ED

مساحت سیمای
سرزمین

درصد هر
کالس

53205/39

19/2043

3181

19279/53

6/9589

2109

0/9065

146151/45

52/7529

1751

36/7264

21/1369

58412/88

21/0839

2462

18/2533

13/5262

LSI

شاخص بزرگترین لكه
به درصد

تراکم حاشیه
به هكتار

شاخص شكل
سیما

14/1966

13/6396

40/9980

11/2197

57/2743
38/7933
39/3493

جدول :11تجزیه و تحلیل سنجهها در سطح سیمای سرزمین در افق 1420

LSI

ED

LPI

NP

TA

شاخص شكل سیما

تراکم حاشیه به هكتار

شاخص بزرگترین لكه به درصد

تعداد لكه

مساحت سیمای سرزمین

40/1664

29/7612

36/7264

9503

277049/25
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جدول :12اطالعات حاصل از گونه رشد شهری از سال  1379تا سال  1410 ،1398و 1420

 1379تا 1398

 1410تا 1420

 1398تا 1410

درصد

مساحت 1398
(کیلومترمربع)

LEI

درصد

مساحت 1410
(کیلومترمربع)

LEI

درصد

مساحت 1420
(کیلومترمربع)

LEI

0/0001

37/37

0

1/28

5/89

0

1/73

9/24

0

321/49

<50>,0

92/60

424/61

0/000001

0/35

100

321/22

99/99

>50

مجموع

6/11
100

28/02

458/52

<=2

>0<2

مجموع

0/087

0/47

100

531/11

98/17

521/41

0-7

7-30

مجموع

نگاره :7نمایش گونه رشد شهری
از سال  1379تا سال 1398

نگاره :8نمایش گونه رشد شهری
از سال  1398تا افق 1410

درصد از نوع توسعه به سمت حاشیه شهر 1و حدود 99/99
درصد از نوع توسعه از لبه شهر 2و  0/0001درصد توسعه
بیرونی شهر 3میباشد .همچنین برای افق  1410پیشبینی
شده است که برای رشد شهر مورد مطالعه حدود 6/11
درصد از نوع گسترش به سمت حاشیه شهر و حدود 92/60
درصد از نوع توسعه از لبه شهر خواهد بود و حدود 1/28
1- Infilling
2- Edge-Expansion
3- Outlaying

درصد توسعه بیرونی خواهد داشت .در افق پیشبینی شده
بیشترین گسترش شهر مشهد از نوع توسعه لبهای خواهد بود.
همچنین برای افق  1420نیز شاخص سیمای سرزمین ()LEI
پیشبینی و محاسبه شده است .توسعه شهر مشهد برای افق
 1420حدود  1/73درصد توسعه بیرونی شهر ،حدود 98/17
درصد از نوع رشد لبهای و حدود  0/087درصد از نوع
توسعه به سمت حاشیه شهر خواهد بود .بیشترین توسعه
شهر مشهد در افق  1420از نوع توسعه لبهای خواهد بود.

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافیایي (

)

تحلیل تغییرات ساختاری سیمای سرزمین و 203 / ...

نگاره :9نمایش گونه رشد شهری از سال  1410تا
افق 1420

نتیجهگیری:

توزیع نامتوازن و نامناسب کاربریهای شهری
ناپایداریهای زیست محیطی زیادی را در شهرها بهوجود
میآورد .این مطالعه نشان داد در طول مقطعها ،عالوه بر
کاربریها ،شکل و تراکم لکهها نیز دچار تغییر شده و روند
این تغییرات در دو مقطع از هم متفاوت بوده است .در
پژوهش حاضر بررسی تغییرات فضای کاربری برای شهر
مشهد با استفاده از متریکهای سیمای سرزمین و شاخص
توسعه شهری انجام گرفته است .برای این منظور ابتدا
طبقهبندی تصاویر توانست چهار کالس کاربری شامل:
شهر ،کشاورزی و باغات ،اراضی بایر و مراتع برای منطقه
مورد مطالعه تفکیک نماید.
براساس متریکهای بهدست آمده از نرمافزار Fragstats
میتوان نتیجه گرفت که میزان متریک  CAدر منطقه مورد
مطالعه در بازه زمانی20ساله برای کاربری شهر و مراتع از سال
 1379تا سال  1398روندی افزایشی داشته است و مساحت
آنها افزایش یافته است .مساحت کاربری ،کشاورزی و
باغات برای سال 1379تا  1389روندی افزایشی داشته
است ولی از سال  1389تا  1398روندی کاهشی داشته
است .همچنین مساحت کاربری بایر طی این بازه زمانی
کاهش یافته است .متریک  PLANDدر منطقه مورد مطالعه
برای کاربری شهر روندی افزایشی داشته است .کاربری
باغات و کشاورزی با کاهش مساحت ،همچنین مراتع نیز

با افزایش مساحت روبهرو بودهاند و مساحت کاربری بایر
روندی کاهشی داشته است .در مطالعه حاضر تعداد لکه
 NPدر این بازه زمانی در منطقه مورد مطالعه برای تمام
کاربریها روندی افزایشی داشته است و این افزایش نشان
خردشدگی و کاهش پیوستگی و وجود اختالل در سیمای
سرزمین میباشد .این نتیجه رشد و گسترش اراضی ساخت
و ساز است .افزایش  NPدر کالس کشاورزی بیانکننده این
است که گسترش شهر باعث تکهتکه شدن لکههای بزرگ
این کاربریها و منجر به ساختار ریزدانه در شهر مشهد
شده است LPI .بیانکننده بزرگترین لکه و نشاندهنده
تخریب یکپارچگی پوشش اراضی میباشد .برای کاربری
شهر ،مراتع و اراضی بایر در سال  1379دارای کمترین
مقدار بودهاند و با گذشت زمان روندی افزایشی داشتهاند.
اما برای کاربری باغات و کشاورزی کمترین مقدار برای
سال  1389بوده است و با گذشت زمان مقدار آن افزایش
پیدا کرده است .متریک  EDتراکم حاشیه از متریکهای
پیکربندی است و طول لبهها و مرزهای موجود در درون
سیمای سرزمین را نشان میدهد .همچنین بیانکنندۀ محیط
تکهها در سطح کالس میباشد .برای کاربری شهر و اراضی
بایر در سال  1379دارای کمترین مقدار بوده و با گذشت
زمان روندی افزایشی داشته است .اما برای کاربری باغات و
کشاورزی روندی کاهشی داشته است .همچنین برای مراتع
بیشترین مقدار این متریک برای سال  1389بوده است و با

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافیایي (

) دوره ،30شماره  ،119پاییز 1400

Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.30,No.119, Autumn 2021 / 204

گذشت زمان مقدار آن کاهش یافته است .متریک  LSIبرای
شهر مشهد برای کاربریهای شهر و اراضی بایر روندی
افزایشی داشته ولی برای کشاورزی و باغات و مراتع از سال
 1379تا  1389روندی افزایشی داشته است و برای سال
 1389تا  1398به شدت کاهش یافته است .روند افزایشی
نشاندهنده این است که شکل سیمای سرزمین در شهر
مشهد پیچیدهتر شده و از نظر هندسی نامنظمتر شده است.
همچنین متریکهای سیمای سرزمین برای نقشه کاربری
اراضی پیشبینی شده برای افق  1410و  1420برای شهر
مشهد محاسبه شد.
نتایج نشان داد که متریک  CAو  PLANDبرای منطقه
مورد مطالعه برای سال  1410برای کاربریهای شهر ،و
مراتع روندی افزایشی خواهد داشت و مساحت این
کاربریها افزایش خواهند یافت .مساحت کاربری اراضی
بایر و کشاورزی و باغات در افق پیشبینی شده با کاهش
مساحت روبهرو خواهند بود .همچنین برای سال 1420
این متریکها برای کاربریهای شهر ،اراضی بایر و مراتع
روندی افزایشی خواهد داشت و مساحت این کاربریها
افزایش خواهد یافت و مساحت کاربری کشاورزی و باغات
نیز با کاهش مساحت روبهرو خواهد بود.
متریک  NPبرای سال 1410همه کاربریهای مورد
مطالعه روندی کاهشی خواهد داشت و این نشاندهنده
این خواهد بود که کاربریهای مذکور با گذشت زمان
یکپارچهتر خواهند شد .متریک مورد نظر برای سال1420
نیز برای کاربریهای شهر ،کشاورزی و باغات و مراتع
روندی کاهشی خواهد داشت و این نشاندهنده این است
که کاربریهای مذکور با گذشت زمان یکپارچهتر خواهند
شد و برای کاربری اراضی بایر روندی افزایشی خواهد
داشت و این نشاندهنده آن است که کاربری اراضی بایر با
گذشت زمان از هم گسیختهتر خواهند شد.
متریک  LPIبرای سال  1410برای کاربریهای شهر،
اراضی بایر و مراتع روندی افزایشی خواهد داشت و
برای کاربری کشاورزی و باغات روندی کاهشی خواهد

داشت .همچنین برای سال  1420برای کاربری شهر روندی
افزایشی خواهد داشت و برای اراضی بایر ،کشاورزی و
باغات و مراتع روندی کاهشی خواهد داشت.
متریک  EDبرای افق 1410و 1420برای همه کاربریها
روندی کاهشی خواهد داشت و این نشاندهندۀ آن است
که کاربریهای مختلف شهر مشهد برای افق 1410
و 1420منسجمتر خواهد شد و از تخریب سیمای سرزمین
جلوگیری میشود.
متریک  LSIبرای افق 1410و 1420برای همه کاربریها
روندی کاهشی داشته و این نشان میدهد که شکل سیمای
سرزمین در شهر مورد مطالعه با گذشت زمان از نظر هندسی
منظمتر شده و سادهتر خواهد شد .در بررسی سؤال اول
مبنی بر رشد و توسعه شهر مشهد از سال  1379تا افق
 1420به کدام سمت خواهد بود؟ با توجه به نقشههای
طبقهبندی شده در بازه زمانی 20ساله و نقشههای پیشبینی
شده برای افق  1410و  1420برای شهر مشهد مشخص شد
که بیشترین تغییر مربوط به محدودۀ شهر میباشد ،بهطوری
که در این دوره ساختوسازها و رشد فیزیکی شهر در
جهت شمالغرب بوده است و از طرفی بهدلیل اینکه
بهطور معمول ساختوسازها بر روی اراضی مربوط به
باغات و کشاورزی انجام میشود ،در این سمت شهر شاهد
کاهش اراضی کشاورزی و باغات و به دنبال آن افزایش
محدودههای شهری شده ،میباشیم .با توجه به نقشه سال
 1398اراضی کشاورزی و باغات در سمت جنوبشرق
همچنان باقی است و یکی از دالیل آن میتواند عدم توسعه
شهر در این جهت باشد.
با توجه به پیشبینی انجام شده در مقاله حاضر ،در
صورت عدم برنامهریزی و سیاستگذاری صحیح و مناسب
برای شهر مشهد ،و همچنین با توجه به گسترش و توسعه
شهر به سمت شمالغرب و در جهت باغات و اراضی
کشاورزی ،در آیندهای نه چندان دور ،شاهد نابودی باغات
و اراضی کشاورزی شمالغرب منطقه مورد مطالعه و تبدیل
آنها به مناطق مسکونی شهری خواهیم بود .همچنین در
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بررسی سؤال دوم تحقیق مبنی بر اینکه گسترش شهر مشهد منابع و مآخذ

از سال  1379تا  1420از کدام نوع رشد پیروی کرده است؟
یافتههای تحقیق نشان داد ،طبق شاخص توسعه شهری و
براساس ارزش عددی که به بافر داده بودیم مشخص شد
که گسترش شهر مشهد در بازه زمانی بین  1379تا  1420از
نوع توسعه از لبه شهر 1میباشد .برای مقایسه مطالعات مشابه
صورت گرفته میتوان به تحقیقی با عنوان رشد پراکنده
شهری باندونگ و زمین بکر و طبیعی :دیدگاههای زیست
فضایی به رشد جمعیت شهری و نتیجۀ آن در منطقه شهری
باندونگ در غرب جاوا اشاره کرد که توسط آردیویجایا
و همکاران ( )2014انجام شد .یافتههای این تحقیق نشان
داد که ،سیاست برای مدیریت توسعۀ شهری و زمینهای
بکر و طبیعی بهطور بالقوه بهبود یافته است .در تحقیقی
دیگر که به بررسی تنوع و ساختار فضای سبز شهری در
شهر لوبوشنی در جمهوری دموکراتیک کنگو توسط یوسنی
سیکوزانی و همکاران ( )2018پرداخته شد ،نتایج تحقیق
نشان داد شهرنشینی موجب مشکالت زیستمحیطی و
تخریب فضای سبز شهری میشود و با تصاویر ماهوارهای
تغییرات کاربری فضای سبز شهری و تراکم ساختمانها
نشان داده شد.
یافتههای تحقیق نشان داد نسبت فضای سبز موجود در
سطح نواحی و محالت شهر نامتناسب بوده و رو به کاهش
است .رشد شهری به دو صورت افقی و عمودی است،
مشهد از رشد افقی شهری برخوردار میباشد .این فرم رشد
شهری در گذر زمان منجر به از بین رفتن باغات و زمینهای
کشاورزی و تغییر آنها به محدودههای شهری میشود که
این اتفاق باعث بسیاری از مشکالت و بحرانهای اقتصادی،
اجتماعی و زیستمحیطی میشود .با توجه به نتایج پژوهش
پیشنهاد میشود که در مطالعات شهری از تصاویر با قدرت
تفکیک باالتری استفاده شود .همچنین برای برنامهریزی بهتر
و جلوگیری از مشکالت از نرمافزارهای محاسبه متریکهای
سیمای سرزمین استفاده شود.
1- Edge-Expansion

 -1اکبری ،ابراهیم ( .)1397مدلسازی  GISپایه کیفیت
زندگی شهری ،مطالعه موردی منطقه  9و  11شهر مشهد،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تبریز ،ایران.
 -2حسنپور ،سیاحنیا ،اسماعیلزاده؛ پرستو ،رومینا ،حسن
( .)1399ارزیابی ساختار اکولوژیکی فضای سبز شهری با
رویکرد سیمای سرزمین مطالعه موردی :منطقه  22تهران.
مجله علوم محیطی.202-187 ،)67(18 ،
 -3خیرالدین ،ساالریان؛ رضا ،فردیس ( .)1394الگوسازی
گرایشهای فضایی شهرها با استفاده از الگوی رشد خودکار
سلولی برای امکانسنجی و انسجام توسعۀ فضایی شهر چالوس،
نشریه تحقیقات کاربری علوم جغرافیایی.153-176 ،)39(15 ،
 -4رضایی ،فالحتکار ،داداشپور؛ فاطمه ،سامره ،هاشم
( .)1396تغییرات فضایی -زمانی شکل شهرهای ساحلی و
غیرساحلی استان مازندران با بهکارگیری سنجههای سیمای
سرزمین .مجله علمی آمایش سرزمین.79-57 ،)1(9 ،
 -5صدرموسوی ،کریمزاده ،صبوری ،زادولی؛ میرستار ،حسن،
رحیمه ،فاطمه ( .)1396بررسی وتحلیل اثرات زیستمحیطی
گسترش پراکندگی شهری مطالعه موردی :شهر هادیشهر،
فصلنامه برنامهریزی منطقهای.160-147 ،)26(7 ،
 -6فتحیزاد ،نوحهگر ،فرامرزی ،تازه؛ حسن ،احمد،
مرزبان ،مهدی ( .)1392بررسی تغییرات کاربری اراضی بر
اساس تجزیه و تحلیل متریکهای سیمای سرزمین با استفاده
از سنجش از دور و  GISدر منطقه خشک و نیمهخشک
دهلران .مجله علمی آمایش سرزمین.99-79 ،)1(5 ،
 -7فجر ،ایالنلو؛ سکینه ،مریم ( .)1398ارزیابی تغییرات
فضایی -زمانی شکل شهرهای ساحلی استان خوزستان با
بهکارگیری سنجههای سیمای سرزمین .جغرافیا و مخاطرات
محیطی.184-167 ،)3(8 ،
 -8فردوسی ،شکری فیروزجاه؛ سجاد ،پری ( .)1394تحلیل
فضایی کالبدی نواحی شهری براساس شاخصهای رشد
هوشمند ،نشریه پژوهش و برنامهریزی شهری.15-32 ،)22(6 ،
 -9قنبری ،رحیمی ،موسوی؛ ابوالفضل ،آرزو ،طاهره السادات
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) بررسی تغییرات کاربری اراضی بر اساس تجزیه و1399(
تحلیل متریکهای سیمای سرزمین با استفاده از سنجش از
20 . فضای جغرافیایی. در شهرستان میاندوآبGIS دور و
.130-117: )69(
 مهدی، محمد، هریسچیان؛ حسن، صمدی، محمودزاده-10
 بررسی تناسب زیرساخت سبز شهری با رویکرد.)1399(
عدالت فضایی با استفاده از متریکهای سیمای سرزمین
.) کالنشهر تبریز:و تحلیل شبکۀ فازی (مطالعۀ موردی
.325-299 )2(8 ،پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری
.)1397(  طیبه، مرتضی، ایرانی؛ حبیب، حسینی، نظرنژاد-11
استفاده از سنجههای سیمای سرزمین در ارزیابی تغییرات
 جغرافیا و.ساختار چشمانداز حوضه آبخیز قرهسو کرمانشاه
.36-23 ،)2(7 ،مخاطرات محیطی
، کاووس، پورقیومی؛ حمیدرضا، علینژادطیبی، وارثی-12
 بررسی وضعیت فضای سبز شهر فیروزآباد و.)1392( حسین
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