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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی محیط زیست ،دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران
 .2استادیار گروه محیط زیست ،دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران
 .3دانشیار گروه شهرسازی ،دانشکدة هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت5901/20/20 :؛ تاریخ پذیرش)5901/50/20 :

چکیده
بر اثر فعالیتهای انسانی و پدیدههای طبیعی ،چهرة زمین همواره تغییر میکند .سرعت و تنوع این تغییر و تحول در محیی هیای شیهری
بیش از سایر مناطق است .مقالة حاضر تغییر زمانی و فضایی دو شهر ساحلی (چالوس و بابلسر) و دو شهر غیرسیاحلی (آمی و قائمشیهر)
استان مازندران را از جنبههای فشردگی ،پیچیدگی و مرکزیت شک شهر با بهکارگیری سنجههای سیمای سرزمین بررسیی کیرده اسیت.
روش تحقیق مقاله کمی است و نقشههای کاربری اراضی در سه طبقه (شیهر ،اراضیی کشیاورزی و آ ) بیه روش طبقیهبنیدی حیداک ر
احتمال از تصاویر ماهوارة لندست تهیه شدند .برای تحلی تغییرات سیمای سرزمین از 50سنجه و در دو سطح طبقه و سییمای سیرزمین
استفاده شد .نتایج نشان داد مقدار سنجة  NPبرای طبقة کشاورزی چهیار شیهر میورد بررسیی افیزایش یافتیه ،کیه نشیاندهنیدة پدییدة
خردشدگی ،کاهش پیوستگی و وجود اختالل در کاربری کشاورزی است .عالوه بر این ،یافتهها روند افزایشی تعداد لکههیا را در دو شیهر
قائمشهر و بابلسر نشان داد که گویای وجود ساختار ریزدانهای در این دو شهر است .همچنیین ،کیاهش سینجة  ENN-MNفقی بیرای
قائمشهر نشاندهندة مرکزیت باال است .بهطور کلی ،تفاوت بارزی بین شهرهای ساحلی و غیرساحلی از جنبههای فشیردگی و پیچییدگی
مشاهده نشد.

کلیدواژگان
پیچیدگی ،تغییر کاربری زمین ،شک شهر ،فشردگی ،مرکزیت.

∗ نویسندة مسئول ،رایانامهSamereh.falahatkar@modares.ac.ir :
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بیان مسأله
جمعیت شهری در چند دهة اخیر بههسهرتت در اهال رشهد بهود اسهت (

World Urbanization

 .)Prospects & Revision, 2009, p.50بنا بر پیشبینيهای سازمان ملل ،همة افزایش جمعیهت دنیها
بین سالهای  0222تا ( 0202ادود  0میلیارد نفر) در نوااي شهری اتفاق افتاد اسهت و در سهال
 0202بیش از  02درصد جمعیت دنیا (ادود  9/4میلیارد نفر) در شههرها زنهديي خواهنهد كهرد و
تقریباً  90درصد این افزایش جمعیت در كشورهای دراالتوسعه بهود اسهت (.)UN، 2007, p.15
در نتیجة رشد سریع جمعیت ،مهاجرت از نوااي روستایي بهه ااشهیة شههرها ،تهوازن شههری را
مختل كرد ( )Srivastava & Gupta, 2003, p.234و اركت مناطق مسهووني و تجهاری بهه سهمت
مناطق كشاورزی در ااشیة مناطق شهری آثار سوء محیط زیسهتي را بهه دنبهال داشهته اسهت ،كهه
مي توان به كاهش كیفیت آب و هوا ،ازبینرفتن اراضي طبیعي ،و تبدیل زمهینههای كشهاورزی بهه
مناطق مسووني اشار كرد (جعفری و همواران ،0092 ،ص.)0
توسعة شهری در دنیا در چند دهة يذشته چنان بود كه بهه بهيتعهاد ي در چگهونگي اسهتفاد از
اراضي منجر شد است و سیمای سرزمین و كاربریهای مناطق مختلف به واسطة رشد شهرنشهیني
و افزایش جمعیت ،بهسرتت تغییر كرد و كاربریهای بور او یه به كاربریهای شهری تبدیل شهد
است .در واقع ،تغییرات ناشي از فعا یت انساني سبب تبدیل رویشگا های طبیعي به دیگر كاربریها،
ازدسهترفهتن و تخریهب و چنهدپاريي زیسهتگا شهد اسهت

( Kelarestaghi & Jeloudar, 2011,

 .)p.401این امر از معیارهای بيشماری مانند تغییرات جمعیت ،افزایش میزان مهاجرت از روستا بهه
شهر و افزایش نرخ شهرنشیني تأثیر پذیرفته است .ادامة فرایند افزایش جمعیت ،زمینههسهاز افهزایش
تقاضا برای سوونت و يسترش سریع مراكز فعا یت در اومهها شد است .در نتیجه ،توسعة اراضهي
شهری ساختهشد به تغییر در كاركرد و كاربری اراضي مناطق شههری منجهر شهد اسهت (رهنمها و
همواران ،0090 ،ص .)004در این فرایند ،در وهلة اول تغییر و تحوالتي كه در كهاربری اراضهي رخ
ميدهد ،نخست ،بر اراضي كشاورزی ،بایر و مرتع دید ميشود (.)Doygun, 2008, p.471
در ایران فرایند تغییر روزافزون كاربری اراضي كشاورزی و باغي به اراضي ساختهشد از دههة
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 0042روبهافزایش بود و ازدیاد اراضي شهری ساختهشد بهه تهدت تعهادل میهان كهاربری اراضهي
شهری و طبیعي در مناطق شهری منجر شد است .بر مبنای روند یادشد  ،ا گوی كهاربری اراضهي
در استان مازندران نیز تحت تأثیر روند شهرنشیني ،يسترش جمعیت و افزایش مهاجرت ،به سمت
و سویي جدید رفته و تغییر كاربری اراضي كشاورزی و باغي در اراضهي پیرامهون شههر را سهبب
شد است (داداشپور و ساالریان ،0094 ،ص059؛ مشیری و قماشپسند ،0090 ،ص .)0بها توجهه
به اینوه كاربریهای انسانساخت در طبیعت و يسترش شهرنشهیني موجهب تغییهرات اساسهي در
ساختار و كاركرد اكو وژیوي سیمای سرزمین و تغییر تدریجي سهاختار فضهایي و ا گهوی سهیمای
سرزمین ميشود ( ،)Forman & Godron, 1986, p.95تحلیل این خصوصهیات و سهاختار وههههای
تشویل دهندة سیمای سرزمین از موضوتات مهم روز در تفسهیر و مهدلسهازی تغییهرات فضهایي-
زماني است ( .)Wegener, 1994, p.19; Herzog & Lausch, 2001, p.37از جمله ا گوریتمههایي كهه
برای كميكردن خصوصیات مواني وهها ،كالس ،یا كل سیمای سرزمین بههكهار يرفتهه مهيشهود،
سنجههای سیمای سرزمیناند ،كه بهترین را برای مقایسة وضعیت سیمای سهرزمینههای مختلهف
است ( .)McGarigal et al., 2002, p.77با توجه به مسائل یادشد  ،مقا ة ااضر در پي جواب به این
پرسش اساسي است كه آیا بین شهرهای ساالي و غیرساالي از نظر ابعاد فشهرديي ،پیییهديي و
مركزیت شول شههر تفهاوتي وجهود دارد و در برنامههریهزیههای آتهي مهيتهوان آنهها را بهرای
مدیریتهای شهری بهكار يرفت؟
مبانی نظری
سیمای سرزمین در برخي متون به معاني چشمانداز ،منظر و منظر ترجمه ميشود .در اا ي كهه در
تلوت بنیادی محیط زیست (بوتشناسي) و دانشهای كهاربردی آن (برنامههریهزی محهیط زیسهت و
طرااي محیط زیست) این واژ بههمعنهای سهیمای سهرزمین اسهت )مخهدوت و هموهاران،0030 ،
ص .)024ماهیت سیمای سرزمین را تناصر ساختاری آن ،یعنهي سهه تنصهر اصهلي بسهتر ،وهه و
كریدور تعریف ميكنند .وه یوي از تناصر سهاختاری سهیمای سهرزمین اسهت .وهههها ،قطعهاتي
غیرخطي بود كه از نظر پوشش اراضي با محهیط پیرامهوني خهود متفاوتنهد

( Forman & Godron,
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p.97

ميدهد ) Burel

 .)1986,آرایش مواني موازییک و شبوهها ،ا گوی سیمای سرزمین را تشویل

 .(& Baudry, 2003, p.69سنجههای سیمای سرزمین ابزار بسیار مناسبي برای بیان ا گوی موزاییوي
كههاربریهههای شهههری و تغییههرات آن در ارتبهها بهها فراینههدهای شهرنشههیني اسههت و از آنههها در
تصمیميیریهای مرتبط با رشد شهر ،توزیع كاربریها و برنامهریزی توسهعة فضهای سهبز شههری
ميتوان بهر برد ( .)Botequilha & Ahren, 2002, p.65ایهن سهنجههها بهرای نزدیهکكهردن زبهان
برنامهریزان شهری و اكو وژیستها اهمیت دارنهد .سهنجههها ویژيهي شهولي ،هندسهي و ماهیهت
پراكنش و توزیع اجزای ساختاری سیمای سرزمین را تعریف شدني كرد و به صورت كمي مقایسه
ميكنند ( .)Herzog & Lausch, 2001, pp.37-38سنجههای سیمای سرزمین در سه سطح وه ،طبقه
و سیمای سرزمین محاسبه ميشوند .در سطح طبقات ،مجموتة وههای مربو به طبقههای خهاص
محاسبه ميشود .در صورتي كه سنجهها در سطح سیمای سرزمین در كل محدودة محاسبه شهد  ،و
برآیند ویژييهای وهها و طبقاتاند (زبردست و همواران ،0092 ،ص.)00-00
با توجه به رشد سریع جمعیت ،یوي از موضوتات اساسي در زمینة توسعة شهری ،شول شههر
است و آياهي از آن ميتواند یوي از توامل تأثیريذار برنامهریزی شهری محسوب شهود (پوراامهد
و همواران ،0090 ،ص .)10این شول توسعة شهری ميتواند به صهورتههای فشهرد  ،پیییهد و
مركزیت باشد .ایدة شول شهری فشرد ميتواند در سطوح مختلف از توسعة درونشهری يرفته تها
سوونتگا های جدید تملي شود ( .)Rafeq Jabareen, 2006, p.46توسعة متراكم در نزدیوي یا هستة
مركزی شهر با اختالطي از مسون ،مراكز كار و مراكز فروش ،مهمترین اصل در نظریة شههر فشهرد
است ( .)Holden & Norland, 2005, p.2148در شهر فشهرد بههتنهوان یوهي از راهبردههای رشهد
هوشمند با كاهش فاصلههای فیزیوي ،ميتواند نیاز به ترددهای شهری كهاهش یابهد و از آ هوديي
هوای ناشي از املونقل و اتومبیلها كاسته شود .در این راستا ،از زمینهای درونشههری اسهتفادة
بهینه ميشود و اراضي كشاورزی پیرامون شهرها را از دستاندازی و توسعههای شههری محفهو
ميدارد (مثنوی ،0030 ،ص .)90مركزیت درجهای از توسعههای مسووني یها غیرمسهووني ناایهة
شهری (یا هر دو) بود كه نزدیک به بخش مركزی شهر اسهت .بهه بیهاني ،مقهدار متوسهط فاصهلة
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Galster et

 .)al., 2001, p.694تعریفهای متفاوتي برای شول شهری بیان شد است ،اما بهطهور كلهي شهول
شهری نتیجة يردهمآمدن مفاهیم و تناصر متعددی از ساختار شهر است .شول شههر بههد یهل آثهار
مختلف اقتصادی ،اجتماتي و زیستمحیطي ،ميتواند یک شهر را به سوی پایداری یا ناپایداری براند
(.)Jabareen, 2006, p.39
در سالهای اخیر مطا عات زیادی از سنجههای سیمای سرزمین بهرای برنامههریهزی و مهدیریت
سرزمین بهر برد اند ،برای مثال میرزایي و همواران ( )0090بها بههكهاريیری سهنجهههای سهیمای
سرزمین تغییرات پوشش اراضي استان مازندران را بین سالهای  0000-0039بررسي كردند .نتهای
ااكي از افزایش مساات در پوششههای مسهووني ،كشهاورزی ،مرتهع ،جهاد و افهت شهدید در
جنگلهای این استان بود است .بيهمتای طوسي و همواران ( )0090با هدف كميكردن ا گوهای
سیمای سرزمین در بخش مركزی استان مازندران به این نتیجه رسیدند كه طبقة شهری بهه بهیش از
دو برابر رسید است و پدیدة تخریب و چندپاريي ١در طبقة كشاورزی بیشتر رخ داد است .دژكات
و همواران ( )0094تغییرات سیمای سرزمین را با بهكاريیری سنجهههای سهیمای سهرزمین پهایش
كردند .طبق نتای  ،سیمای سرزمین توهتوهتر ،از نظر شولي پییید تر و نامنظمتر ،از نظر پیوستگي
وهها ،ناپیوستهتر و از نظر نوع كاربری و پوشش موجود متنوعتر شهد اسهت .آرخهي ( )0094در
مطا عهای كاربرد سنجههای سیمای سرزمین در ارزیابي روند تغییهرات كهاربری اراضهي در منطقهة
دهلران استان ایالت را بررسي كرد .نتای تحقیق او نشان داد روند تخریب و تجزیة سیمای سرزمین
افزایشي بود است .دنگ و همواران ( )0229با بهكاريیری سنجههای سهیمای سهرزمین تغییهرات
سیما در یک دورة د سا ه واقع در شهر هانگزو را ارزیابي كردند .نتای تحقیق آنان نشان داد در طول
این د سال ،پسزمینة سیمای سرزمین از كشاورزی به شهری تغییركهرد اسهت .هانهگ و هموهاران
( )0221شولهای شهری جهاني را با به كاريیری معیارههای موهاني و سهنجش از دور را مقایسهه
1. Fragmentation
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كردند و به این نتیجه رسیدند كه تفاوتهای شایان تهوجهي در شهول شههری در سراسهر منهاطق
وجود دارد.
از آنجا كه در استان مازندران پوشش سرزمین با توجه به تراكم جمعیت نسبتاً بهاال ،نهرخ بهاالی
مهاجران فصلي و دائمي ،شرایط مساتد طبیعهي و فرهنگهي ،و سهیر تظهیم سهاختوسهاز در طهول
� كمهيسهازی
سالهای اخیر ب سرتت در اال تغییر اسهت (میرزایهي و هموهاران ،0090 ،ص)01
ا گوی توسعة مناطق شهری اهمیت بیشتری ميیابد .كميكردن ا گوی سیمای سرزمین نقش مهمي
در فهم اساس سیمای سرزمین و تغییرات ممون در آیند دارد .این ابزار شاخصهها و راهبردههای
مهم را برای پایش و مدلسازی بسیاری از جنبههای تغییر محیط زیست فهراهم

مهيكنهد ( Green,

 (1993, p.12و بهتنوان راهواری برای آياهي از وضعیت موجود و اداقلكردن آسیبهای محهیط
زیستي بهكار يرفته ميشوند .با توجه به پیشینة تحقیق ،ميتوان دریافت تا كنون مطا عاتي در زمینهة
ارزیابي توسعة مناطق شهری از نظر بعد فشرديي و پیییديي انجات نگرفته است و مطا عهة ااضهر
با هدف ارزیابي روند توسعه در دو شهر ساالي و دو شهر غیرسهاالي اسهتان مازنهدران از جنبهة
فشرديي ،١پیییديي ٢و مركزیت ٣با به كاريیری سنجههای سیمای سرزمین طي یک دورة 05سها ه
انجات يرفته است.
محدوده و قلمرو مورد مطالعه

محدودة مطا عاتي این تحقیق چهار شهر استان مازندران شامل آمل ،قائمشهر ،چا وس و بابلسهر بها
جمعیت متوسط  52تا  052هزار نفر است كه در طرح پایة آمهایش سهرزمین بههتنهوان شههرهایي
متوسط دستهبندی شد اند (سازمان برنامهریهزی و بودجهه .)0004 ،دو شههر چها وس و بابلسهر از
شهرهای ساالي ،و آمل و قائمشهر از شهرهای غیرساالي این استان محسهوب مهيشهوند .اسهتان
1. Compactness
2. Complexity
3. Centrality
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مازندران با وسعتي ادود  00150/4كیلومتر مربع نزدیک به  0/40درصد از مسهاات كهل كشهور را
شامل ميشود و در موقعیت جغرافیایي  05درجهه و  41دقیقهه تها  00درجهه و  05دقیقهة تهر
شما ي ،و  52درجه و  04دقیقه تا  54درجه و  02دقیقة طول شرقي از نصفا نهار يرینهوی قهرار
يرفته است كه براساس آخرین تقسیمات كشوری در سال  02 ،0090شهرستان دارد و با توجهه بهه
موقعیت طبیعي و توان اكو وژیوي باال در كشاورزی ،مرتع و جنگلداری جزء استانهای برتر كشور
محسوب ميشود .شهرستانهای آمل و قائمشههر بههترتیهب ،بها وسهعتي اهدود  0214/4و 453/5
كیلومتر مربع ،معادل  00/9و  0/9درصد مساات استان مازندران را به خود اختصهاص داد انهد ،در
اا ي كه شهرستانهای بابلسر و چا وس كه دو شهر ساالي استان مازندران محسهوب مهيشهوند،
بهترتیب ،با وسعتي ادود  040/5و  0591/0كیلومتر مربهع ،معهادل  0/24و  0/10درصهد مسهاات
استان را به خود اختصاص داد اند (سا نامة آماری ،0090 ،ص.)0-1

شکل  .1جایگاه جغرافیایی محدودة شهرهای مطالعاتی در استان مازندران
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جدول  .1اطالعات جمعیت و مساحت شهرهای مورد مطالعه

مساحت در سطح شهرستان

جمعیت شهری

جمعیت شهری

(کیلومتر مربع)

()1931

()1931

آمل

0214

092291

004011

قائمشهر

453/5

000051

022002

چا وس

0322

52300

59000

بابلسر

045/1

40020

50099

شهر

منبع :سا نامة آماری استان مازندران 0030 ،و 0090

روش تحقیق
روش تحقیق ااضر كمي بود و منطق ااكم بر آن استقرایي است .رویورد تحقیق توصیفي اسهت
و از آن برای فهم ماهیت موضوع استفاد ميشود .داد ها از طریق تصهاویر مهاهوار ای ااصهل از
ماهوارة ندست متعلق به سهالههای  0220و  0205مهیالدی كهه توسهط سهنجند

ههای  OLIو TM

برداشت شد است ،با توان تفویک  02متر جمهعآوری شهد .ایهن تصهاویر در نهرتافهزار

ERDAS

 Imagingبراساس ا گوریتم اداكثر ااتمال طبقهبندی شدند .برای استخراج نقشة پوشش اراضي و
آشوارسازی تغییرات تصاویر ااصل از طبقهبندی ،تصاویر در سه طبقة اصلي مسووني ،كشهاورزی
و ساالي دستهبندی شدند ( .)Richards & Jia, 2006, p.373انتخاب نمونههای تعلیمي مورد نیاز با
شناخت قبلي از منطقه و با بهكاريیری تفسیر چشمي و استفاد از محیط يويلارث 0بر روی تصویر
رنگي كاذب انجات يرفت .سپس ،یک فیلتر  0* 0 Modeبرای اذف پیوسلهای منفهرد و پراكنهد
برای بهدستآوردن تصویر یونواخت اتمهال شهد ( .)Lillesand et al., 2004, pp.568-570پهس از
طبقهبندی تصاویر ،روش آشوارسازی مقایسة پس از طبقه بندی ،0برای تعیین تغییهرات كهاربری و
پوشش اراضي بین سالهای 0032و  0094بهكهار يرفتهه شهد .ایهن روش مهرثرترین روش بهرای
تشخیص تغییرات است ،زیرا در این روش اموان تشخیص تغییرات رخداد در هر طبقهه نسهبت بهه
1. Google Earth
2. Post classification
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سایر طبقات وجود دارد ( .)Jensen, 2005, p.63تالو بر این ،برای تفسیر و بررسي صهحت نقشهة
طبقهبندیشد  ،ماتریس خطا بهكار يرفته شد .در این تحقیق برای ارزیابي دقت پارامترههای آمهاری
ضریب كاپا و دقت كلي برای هر یک از نقشهها محاسبه شد .در نهایت ،نقشة طبقهبنهدیشهد وارد
نرتافهزار

Fragstats

شهد و  00سهنجة ،AI ،MPAR ،AWMPFD ،AWMSI ،MPS ،NP ،LPI ،TA

PROXIM ،COHESION ،PLADJ ،ENN

مورد

در دو سطح طبقه و سهیمای سهرزمین بهرای شههرهای

مطا عه محاسبه شد.

سه سنجة  MPAR ،AWMSI ،AWMPFDبهرای بعهد پیییهديي و سهنجهههای ،COHESION
 PROXIM ،NP ،PLADJ ،AIبرای بعد فشرديي ،و دو سنجة  MPS ،ENNنیز برای بعهد مركزیهت
بهكار يرفته شد .سنجههای  TAو  LPIنیز برای بررسي روند تغییرات يستردة مناطق شهری بهكهار
يرفته شد ،NP .نشاندهندة تعداد وههای شهری تعیینشد در شهر است كهه بهه فشهرديي اشهار
ميكند و بهتنوان ورودی برای محاسبة سایر سنجهها كاربرد دارد

(2010, p.32

 .)Schwarz,سهنجة

 TAمجموع مساات شهری وهها است كه نشان دهندة روند پراكنديي و يسترش در یهک منطقهة
شهر است LPI .شاخص بزريترین وه در سیمای سرزمین است .در واقع ،مساات بزريترین وهه
از وههای مشخصشد تقسیم بر كل مساات سیمای سهرزمین اسهت

(McGarigal, 1995, p.141

&  AWMPFD ،)Marksمیزان بينظمي مرزهای شهری را نشان ميدهد .ارزش نزدیک به  0بهرای
شولهایي با محیط ساد و نزدیک به  0برای تفسیر اشوال پییید تر استفاد مهيشهود (

Huang et

 PLADJ .)al., 2007, p.184یوي از شاخصهای انبوهي وه است كه نشاندهندة مقهدار فشهرديي
شهری است COHESION .شاخص پیوستگي وه است كه ارتبها فیزیوهي وههههای شههری را
انداز يیری ميكند.
ادامة جدول  .2فرمولهای محاسباتی سنجههای مورد استفاده در این مطالعه

سنجه

مخفف

Total area

TA

Number of
patches

NP

فرمول محاسباتی
0
02222

واحد

محدوده تغییرات

هوتار

TA >2

وااد
ندارد

≥0

NP

00

آمایش سرزمین ،دورة  ،9شمارة  ،1بهار و تابستان 1396
ادامة جدول  .2فرمولهای محاسباتی سنجههای مورد استفاده در این مطالعه

سنجه

مخفف

Mean patch
size

MPS

Largest patch
index
Area
weighted
mean shape
index
Mean
perimeter
area ratio
Areaweighted
mean patch
fractal
dimension
Aggregation
index
Euclidian
Mean
Nearest
Neighbor
Distance
Percentage
of like
adjacencies

فرمول محاسباتی

واحد

محدوده تغییرات

MPS

هوتار

MPS >2

درصد

2ã LPI ã 022

وااد

≥0

0
02222

LPI

0

022
2/05

AWMSI

0
0

MPAR

0

وااد

0

2/05

AWMPFD

وااد

0
0

022

ENN

PLADJ

1

022
1

Patch
cohesion
index

COHESION

Proximity
index

PROXIM

0

ندارد
درصد

2 ≤ AI ≤ 022

متر

ENN >2

درصد

2ã PLADJ ã 022

0
0

درصد

2 ≤ COHESION ≤ 022

0

وااد
0

0 ≤ AWMPFD ≤ 0

1
0

022

PARA > 2

ندارد

0

AI

ندارد

AWMSI

ندارد

2

PROXIM ä

یافتههای پژوهش
تهیة نقشههای كاربری اراضي و طبقهبندی تصاویر سالهای  0032و  0094بهرای چههار شههر
آمل ،قائمشهر ،بابلسر و چا وس ،به روش طبقهبندی نظارتشد با روش اداكثر ااتمال در محیط
IMAGINE 2014

 ERDASانجات يرفت .این طبقهبندی در سه طبقة اصلي مسووني ،كشهاورزی و

ساالي بررسي شد .نقشهة كهاربری اراضهي و تغییهر كهاربری بهرای سهالههای  0032و  0094در
شولهای  0و  0نشان داد شد است.
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شکل  .2نقشة کاربری اراضی چهار شهر آمل ،قائمشهر ،چالوس ،بابلسر ،برای سالهای  1831و 1831

شکل  .8نقشة تغییرات کاربری زمین چهار شهر آمل ،قائمشهر ،چالوس و بابلسر بین سال 1831-1831
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در این مطا عه ماتریس خطا برای صحت طبقهبندی و تشخیص خطا بهكار يرفته شد كه بهرای
دو دور در جدول  0خالصهه شهد اسهت ( .)Foody, 2002, p.189همینهین ،تغییهر در مسهاات
طبقات تغییر كاربری در جدول  4بیان شد است.
جدول  .8ارزیابی صحت طبقهبندی

1931

سال
شهر

1931

صحت کلی

ضریب کاپا

صحت کلی

ضریب کاپا

آمل

2/95

2/90

2/99

2/93

قائمشهر

2/95

2/92

2/95

2/92

چا وس

2/91

2/94

2/95

2/90

بابلسر

2/95

2/90

2/90

2/33

جدول  .1مساحت تغییرکاربریهای بین سالهای 1831-1831

آمل

مساحت به هکتار

مساحت به درصد

مسووني به مسووني

0200/0

00/9

كشاورزی به مسووني

190/0

02/5

مسووني به كشاورزی

03/1

2 /9

كشاورزی به كشاورزی

4005/0

00/0

جمع كل

1523/1

022

قائمشهر

مساحت به هکتار

مساحت به درصد

مسووني به مسووني

0501/0

01/5

كشاورزی به مسووني

339/0

9 /0

آب به مسووني

0 /0

2/20

مسووني به كشاورزی

03/5

2 /1

كشاورزی به كشاورزی

5009/0

00/5

آب به كشاورزی

0 /0

2/20

كشاورزی به آب

00/0

2 /0

آب به آب

00/0

2 /0

جمع كل

9001/4

022
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جدول  .1مساحت تغییرکاربریهای بین سالهای 1831-1831

چالوس

مساحت به هکتار

مساحت به درصد

مسووني به مسووني

0450/4

02/0

كشاورزی به مسووني

000/9

9 /0

مسووني به كشاورزی

00/4

2 /9

كشاورزی به كشاورزی

0001/0

45/0

آب به مسووني

0 /9

2/24

كشاورزی به آب

00/3

2 /1

آب به آب

0110/5

04/4

جمع كل

1044/0

022

بابلسر

مساحت به هکتار

مساحت به درصد

مسووني به مسووني

351/3

00/0

كشاورزی به مسووني

510/3

3 /4

آب به مسووني

0 /0

2/29

مسووني به كشاورزی

02/0

2 /3

كشاورزی به كشاورزی

0005/3

43/0

آب به كشاورزی

1 /0

2 /0

كشاورزی به آب

00/0

2 /0

آب به آب

0933/0

09/0

جمع كل

0115/0

022

مطابق با نتای نقشة كاربری اراضي ،در چهار شهر استان مازندران میان سالهای  0032و 0094
افزایش مساات در طبقة مسووني و كاهش در طبقة كشاورزی مشاهد ميشود .جدول  4بهخوبي
نشان ميدهد تغییر كاربری از كشاورزی به مسووني بهترتیب ،در شهرهای آمل ،قائمشهر ،چها وس
و بابلسر  9 ،9 ،02و  3درصد افزایش یافته است .همینین ،در این مطا عه برای تحلیل تغییرات00 ،
سهنجة ،COHESION ،PLADJ ،ENN ،AI ،MPAR ،AWMPFD ،AWMSI ،MPS ،NP ،LPI ،TA
 PROXIMبهتلت توانایي آنها در تفسیر تركیهب و توزیهع فضهایي تناصهر سهاختاری در سهیمای
سرزمین بهكار يرفته شد ،نتای در جدولهای  5و  0بیان شد است.
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ادامة جدول  .5سنجههای بهدستآمده در سطح طبقات برای سالهای  1831و 1831

0020/0 020 00/5

35/0

35/4

300/0 30/5

2/1

410

0/0

0/0

0/3

2

PLADJ

90/0

99/0

110/0 0501/5 93/0 92/0

0/0

9/5

9/0

0409/0 015 00/4

ENN_MN

94/0

99/0

0002/1 92/3 90/3

304

0/0

5/4

04/9

5100/4 002 09/9

PROX_MN

35/5

34/4

040/4 32/5

545/0

0/0

0/0

0/0

2/0

2/0

LPI

90/0

99/0

349/0 0402/4 025/9 92/5

0/0

3/9

3/0

NP

90/0

99/0

135/0 0521/0 90/1 95/1

0/0

4/0

00

95

99/0

300/1 0204/0 10/0 94/5

0/0

5/0

00/4

09

31/0

99

903/0

300/0

0/0

9/9

1/9

99/5

99/0

93/9

2

04/9

0/0

0/0

90/5

93/4

90

39/1

99/4

N/ A

13/3 30/9
N/ A

43/4

0500/0 090 00/9

09/0 0192/9

طبقة
كشاورزی
طبقة
كشاورزی
طبقة
مسووني
طبقة آب
طبقة
كشاورزی
طبقة
مسووني
طبقة آب

 0110/5طبقة آب

0940/9 049

0

مسووني

طبقة
كشاورزی
طبقة

چا وس32-

99/0

99/0

93/9

05/0

0/0

0/0

03/9 0110/5

0

00/1

طبقة

مسووني

 0192/9طبقة آب

129/0 0049/0 30/0

0/0

4/3

00/0

0000/0 052 00/4

199/0 0442/0 99/0 39/0

0/0

00/0

00/3

0000/5 005 02/0

طبقة
كشاورزی
طبقة
مسووني

چا وس94-

2/0

01

CA

95/0

99/0

300/0 0050/9 000/3 94/9

0/0

كشاورزی

قائمشهر94-

AI

40/1

0530/4 054 00/0

COHESION

PARA_MN

FRAC_AM

SHAPE_AM

AREA_MN

4/0

01/4

4090/0 010 03/3

90/9

99/4

154/1 0000/0 000/9 90/0

طبقة

آمل32-

0/0

3/0

01/9

0304/4 051 00/5

90/4

99/0

90

مسووني

آمل94-

035/4 0394/0 020/0

0/0

0/9

42/4

5400/0 004 01/5

90/4

99/0

909/4 000/4 92/9

طبقة

قائمشهر32-

302/0

0/0

3/0

02/0

0290/0 024 01/0

طبقات

شهر

66 

تغییرات فضایی -زمانی شکل شهرهای ساحلی و غیرساحلی استان مازندران با بهکارگیری سنجههای ...
ادامة جدول  .5سنجههای بهدستآمده در سطح طبقات برای سالهای  1831و 1831

AI

COHESION

PLADJ

ENN_MN

PROX_MN

PARA_MN

FRAC_AM

SHAPE_AM

AREA_MN

LPI

NP

 0220/0 19 02/4 05/0طبقة آب
طبقة

35/0

91/4

94/3 34/4

922/0

0/0

5/0

4/4

903/0 020 4/0

90/0

99/0

342/3 0530/0 01/5 95/0

0/0

4/0

03/9

0350/1 000 00/9

93/1

99/4

31/9 93/0

0200/0 019/0

0/0

0/0

 0223/0 00 02/5 02/4طبقة آب

94/3

93/9

902/0

900/0

0/0

0/9

00/3

0009/5 093 00/4

10/0 94/0

طبقة
كشاورزی
طبقة
مسووني
طبقة

بابلسر94-

33/01

93/5

501/0 020/5 31/0

309/4

0/0

0/1

1/9

0405/9 030 1/5

مسووني

بابلسر32-

030/4

CA

93/1

99/0

50/0 93/0

0255/0 035/4

0/0

0/0

طبقات

شهر

كشاورزی

جدول  .6سنجههای بهدستآمده در سطح سیمای سرزمین برای سالهای  1831و 1831

AI

COHESION

90/9

99/0

90/0

92/5

0091/4

154/0

0/0

0/0

00/9

1040/1 000 01/3

چا وس94-

95/4

99/0

94/3

13/0

0020/0

902/1

0/0

0/0

00/0

0110/4 403 43/0

بابلسر32-

94/0

99/3

94

33/5

104/0

392/0

0/0

4

05/0

0110/0 440 09/0

بابلسر94-

PLADJ

94/0

99/0

94

11/3

0404/5

301/9

0/0

5/0

00/0

1040/0 040 01/5

چا وس32-

ENN_MN

PROX_MN

PARA_MN

FRAC_AM

SHAPE_AM

AREA_MN

90

99/0

004/9 90/5

0055/3

130/0

0/0

0/9

04/3

9004/0 000 00/0

قائمشهر94-

LPI

94/0

99/0

005/1 94/0

0400/5

302/3

0/0

5/4

09/1

9000/0 409 00/0

قائمشهر32-

NP

94/4

99/0

000/5 90/9

0011/0

139/0

0/0

5/0

00/9

1520/0 003 00/0

آمل94-

TA

95/0

99/0

023/1 94/0

0002/0

192/9

0/0

5/0

00/0

1521/4 003 03/3

آمل32-

شهر

مطابق با پارامترهای بهدستآمد از نرتافزار  ،Fragstatsميتوان استنبا كهرد میهزان ارزش

CA

همانطور كه در جدول  5مشاهد ميشود ،برای طبقة مسهووني بهرای چههار شههر مهورد مطا عهه
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افزایش ،و برای طبقة كشاورزی روند نزو هي داشهته اسهت و از آنجها كهه  CAیوهي از يویهاترین
سنجهها برای نشاندادن تركیب سیمای سرزمین است (میرزایي و هموهاران ،0090 ،ص ،)44بیهان
ميكند چه مقدار از سیمای سرزمین توسط یک طبقه اشغال شد است كه هر چه بهه سهمت صهفر
میل كند ،به این معنا است كه طبقة مربوطه بهطور فزایند در سطح سیمای سرزمین نایاب است كه
در این مطا عه كاهش ارزش  CAبرای طبقة كشاورزی بهد یل يسهترش منهاطق شههری و افهزایش
روند شهرنشیني است .سنجة  NPاز توامل بسیار مهم در برنامهریزی سهیمای سهرزمین بهه شهمار
ميرود كه در مطا عة ااضر برای طبقة مسووني برای سه شهر آمل ،چا وس و بابلسر كاهش یافتهه
است ،اما برای قائمشهر تعداد وهها روند افزایشي داشته است .همینین ،میزان ایهن سهنجه بهرای
طبقة كشاورزی برای چهار شهر یادشد افزایش ميیابد ،كه  NPزیاد نشاندهندة پدیدة خردشديي،
كاهش پیوستگي و وجود اختالل در سرزمین است (آرخي ،0094 ،ص .)00افهزایش  NPدر طبقهة
كشاورزی بیان ميكند چگونه يسترش شهری به توهتوهشدن وههای بزرگ كشاورزی به وههای
كوچوتر منجر شد كهه ایهن مسهئله بهه سهاختار ریزدانههای در منطقهه منجهر مهيشهود .شهاخص
 AREA_MNبرای طبقة مسووني افزایش و برای طبقة كشاورزی كاهش یافته است .افزایش تعداد
وهها ( )NPو كاهش میانگین مساات ( )AREA_MNدو شاخص مهم تجزیه بود و نشاندهنهدة
روند تخریب و تجزیة سیمای سرزمین به صورت افزایشي بود است LPI .بیانكننهدة میهزان غلبهة
طبقه و نشاندهندة تغییر پوشش غا ب در منطقه است كه در این مطا عه افزایش میزان ایهن سهنجه
برای طبقة مسووني ،و كاهش برای طبقة كشاورزی مشاهد ميشود .كاهش شاخص بزريترین وه
نشاندهندة تخریب یوپارچگي پوشش اراضي است كه در اینجا كهاهش ایهن سهنجه نشهاندهنهدة
تخریب در طبقة كشاورزی بهد یل افزایش شهرنشیني است .در نهایت ،ميتوان نتیجه رفتهع ت هع
این رون تغییفات میتواند اتزایش قیمع اراضی ،تمایل ب تفوش زمینهای کشاورزی ب اتفاد غیفبومی،
اتزایش شدت ساخع ویال و شهفکهای مسکونی ،مهاجفت روستاییان ب شهفها ،رهاشهدن زمهینههای

کشاورزی و رشهد نهتیتی باشهد .همینهین ،سهه سهنجة

PARA_MN ،FRAC_AM ،SHAPE_AM

معرف درجة بينظمي و پیییديي شول است و یک انداز يیری ساد از پیییديي ارائهه مهيدهنهد
( .)McGarigal et al., 2012; Huang et al., 2007, p.186هر چه  FRAC_AMبه سمت تدد  0میهل
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كند ،درجة بينظمي افزایش ميیابد؛ در این مطا عه تغییر محسوسي برای این سنجه در چهار شههر
مورد مطا عه وجود ندارد .اما میزان سنجة  PARA_MNبرای كاربری مسهووني در همهة شههرهای
مورد مطا عه روند كاهشي داشته ،اما برای طبقة كشاورزی جز شههر چها وس بهرای سهایر شههرها
افزایش یافته است كه این نشاندهندة رشد با برنامهتر چا وس نسبت به دیگر شهرهاسهت .از آنجها
كه افزایش سنجة  PARA_MNنشاندهندة افزایش بة وهها و يوشهدارشهدن آنهها مهيشهود .در
نتیجه ،افزایش آن سبب آسیبپذیرترشدن وه ميشود .در مطا عة ااضر كاهش ایهن سهنجه بهرای
طبقة كشاورزی يویای این امر است .سهنجهههای  AI ،COHESION ،PLADJ ،PROX_MNبهرای
نشاندادن بعد فشرديي بهكار ميرونهد .شهاخص ههای فشهرديي تهالو بهر اینوهه شهول وهه را
انداز يیری ميكنند ،میزان پراكنديي و چندپاريي شول سیمای سرزمین را هم نشان ميدهنهد (

Li

 .)et al., 2004, p.352مقدار  PROX_MNطي دورة مطا عاتي برای طبقة مسووني افهزایش یافتهه و
نشاندهندة این افزایش در طبقة كشاورزی برای شهر بابلسر است .اما برای سه شهر آمل ،قائمشهر
و چا وس كاهش مقدار آن نشاندهندة كمترشدن میزان یونواختي ساختار سیمای سهرزمین اسهت
( .)Komaki & Arekhi, 2015, p.132رونهد افزایشهي سهنجهههای  PLADJو  AIههم بهرای طبقهة
مسووني و روند كاهشي آن برای طبقة كشاورزی روی داد است كه افزایش این سنجهها ميتواند
بهد یل افزایش توسعة شههری در قسهمتههای میهاني شههر اسهت .شهاخص  ENN_MNیوهي از
شاخصهای مركزیت محسوب ميشود و بیانكنندة میانگین فاصلة اقلیدسي نزدیکتهرین همسهایه
است ،برای شناسایي توزیع مواني وهها در یک كاربری بسیار مفید است .میزان آن برای سه شههر
آمل ،چا وس و بابلسر برای هر دو طبقة مسووني و كشاورزی افزایش یافته ،اما برای شهر قائمشهر
كاهش یافته است كه نشاندهندة مركزیت باال در شهر قائمشهر بهد یل ساختار منسجمتر آن اسهت،
زیرا افزایش این سنجه نشاندهندة فاصلة زیاد میان وههای همنوع است كه ميتوانهد نشهاندهنهدة
ازهميسیختگي سیمای سرزمین باشد.
طبق نتای در سطح سیمای سرزمین ،تعداد وهها در دو شهر آمل و چا وس كاهش ميیابهد و
این مبین باالبودن پیوستگي بین وهها در این دو شهر است ،در صورتي كه در دو شهر قائمشههر و
بابلسر روند افزایشي در تعداد وهها مشاهد ميشود و این امر يویای وجهود سهاختار چنهدپاريي
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در دو شهر قائمشهر و بابلسر است ،كه بهنوتي نشاندهندة تجزیه و كهاهش پیوسهتگي در سهیمای
سرزمین است .برای شاخص  LPIكاهش میزان این سنجه برای سه شهر آمهل ،بابلسهر و چها وس
مشاهد ميشود ،اما میزان این سنجه برای شهر قائمشهر افزایش یافتهه و ایهن بیهانكننهدة افهزایش
میزان مساات كاربری غا ب در شهر قائمشهر است ،زیهرا كهاربری غا هب در محهدودة مطا عهاتي
قائمشهر مسووني است .كاهش شاخص مهم تجزیه ،یعني  AREA_MNبرای دو شهر قائمشههر و
بابلسر بیان كنندة روند تخریب و تجزیة سیمای سرزمین افزایشي بود اسهت AWMPFD .یوهي از
شاخصهای مهم پیییديي است كه تغییر محسوسي در مقدار آن برای چههار شههر مهورد مطا عهه
دید نشد است .همینین ،تغییر ناچیزی هم برای شاخص  PARA_MNمشهاهد شهد اسهت .در
صورتي كه بررسي نتای  AWMSIروند افزایشي برای سه شهر مورد بررسي بهه غیهر از بابلسهر را
نشان داد كه بیانكنندة يرایش این سهه شههر بههسهوی بهينظمهي اسهت .سهنجة فاصهلة اقلیدسهي
نزدیکترین همسایه كه نشاندهندة فاصله از نزدیکترین وه همنهوع از یهک طبقهه براسهاس متهر
است ،برای شهرهای آمل ،چا وس و بابلسر افزایش یافته ،اما بهرای شههر قائمشههر تغییهر زیهادی
نداشههته اسههت .ایههن سههنجه نشههاندهنههدة ارتبهها نسههبي میههان وهههههها دارد و بیههانكننههدة فراینههد
ازهميسیختگي است .دو شاخص  PLADJو  AIكه بیانكنندة میزان فشهرديي اسهت بهرای چههار
شهر به میزان كمي كاهش یافته است .در صورتي كهه میهزان  PROX_MNفقهط بهرای شههر آمهل
افزایش یافته است.
نتیجه و پیشنهاد
از آنجا كه رشد بيرویة شهرنشیني و افزایش جمعیت شهرنشین زوت توجه بهه مسهائل شههری را
برای برنامهریزان و دستاندركاران امهور شههری نهايزیر كهرد اسهت (

Newman & Kenworthy,

 ،)1992, p.358مدیریت خوب سیستمهای شهری نیاز بهه درک درسهتي از ماهیهت اجهزای سهیمای
سرزمین دارد

(2009

 ،)Breuste,زیرا توزیع نامناسب كاربری شهری ميتواند ناپایداریهای محهیط

زیستي زیادی را در شهرها پدید آورد .پژوهش ااضر ،با هدف كمهيسهازی سهه بعهد فشهرديي،
پیییديي و مركزیت شول شهر با بهكاريیری سنجههای سیمای سهرزمین در شههرهای سهاالي و

تغییرات فضایی -زمانی شکل شهرهای ساحلی و غیرساحلی استان مازندران با بهکارگیری سنجههای ...

68 

غیرساالي استان مازندران انجات يرفت .براساس نتهای و تحلیهلهها ،سهنجة  AWMPFDتغییهری
محسوسي در مقدار آن برای هر چهار شهر مورد مطا عه دید نشد .میزان ارزش شهاخص

PLADJ

و  AIكه بیانكنندة فشرديي است .برای چهار شهر به میزان كمي كاهش یافته است كه این كهاهش
ميتواند بهد یل يسترش مناطق مسووني در ااشیههای شهر و تبدیل اراضي ارزشهمند كشهاورزی
به ویالسازی و ساخت شهرکهای مسووني باشد .از آنجا كه مناطق درون شهر قائمشهر متراكمتهر
و منسجمتر است ،كاهش سنجة  ENN-MNفقط بهرای قائمشههر وجهود دارد و ایهن نشهاندهنهدة
مركزیت باالتر این شهر نسبت به سایر شهرها است .در ضمن مطابق با نتای  ،تفهاوت بهارزی بهین
توسعة شهرهای ساالي و غیرساالي از جنبة فشرديي و پیییهديي مشهاهد نشهد .نتهای ااضهر
ميتواند بهتنوان راهواری مناسب برای بررسي روند تغییرات پوشش سرزمین در اسهتان مازنهدران
و نقشة راهي برای تدوین برنامههای بلندمدت بهكار يرفته شود .پیشنهاد ميشود مدلسازی توسعة
شهرهای استانهای شما ي كشور بر مبنای تعریف سناریوهای مختلف توسعه انجات يیهرد و نتهای
آن برای تصمیميیری مناسبتر در زمینة مدیریت و برنامهریزی توسعة شهر بهكار يرفته شود.
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منابع و مآخذ
 .0آرخي ،صا ح ( .)0094كاربرد سنجههای سیمای سرزمین در ارزیهابي رونهد تغییهرات كهاربری

اراضي با استفاد از سنجش از دور و ( GISمطا عة موردی :منطقة بیابهاني دهلهران) .جغرافیها و
توسعه ،شمارة ،42صفحات

.59-03

 .0بيهمتای طوسي ،ندا ،سفیانیان ،تلیرضا ،و فهاخران ،سهیما ( .)0090بررسهي تغییهرات پوشهش
اراضي در منطقة مركزی اصفهان با استفاد از سنجههای سیمای سرزمین ،بوتشناسيكهاربردی،
سال  ،0شمارة  ،0صفحات .11-31
 .0پوراامد ،اامد ،محمدپور ،صهابر ،منهوچهری میانهدوآب ،ایهوب ،و خلیلهي ،اامهد (.)0090
سنجش میزان پراكنش و فشرديي شول شهرها با استفاد از مدلهای كمي (مطا عة تطبیقي بین
كالنشهرهای تهران و سیدني) .فصلنامة تلمي-پژوهشي انجمن جغرافیای ایران ،دورة جدیهد،
سال  ،02شمارة  ،00صفحات .52-14
 .4جعفری ،امیدرضا ،امز  ،محمد ،نصیری ،اسین ،و رفیعهي ،یوسهف ( .)0092توسهعة مهدل
شهری مبتني بر ا گوریتم

Tree

 Decisionو داد كاوی بهمنظور آشوارسهازی تغییهرات پوشهش

اراضي با استفاد از تصاویر سنجندة  TMو داد های كموهي (مطا عهة مهوردی :بخهش مركهزی
شهرستان بویراامد) .مجلة تلوت محیطي ،دورة  ،3شمارة  ،0صفحات .0-02
 .5داداشپور ،هاشم ،و ساالریان ،فردیس ( .)0094تحلیل تأثیر پراكند روی بر تغییر كاربری زمین
در منطقة شهری ساری .پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورة  ،0شمارة  ،0صفحات
.045-000
 .0دژكات ،سید صادق ،جباریان امیری ،بهمن ،و درویشصفت ،تلي اصغر ( .)0030پایش تغییرات
سیمای سرزمین با استفاد از تحلیل سینوپتیک و تصاویر ماهوار ای (مطا عة موردی :شهرسهتان
رشت) .محیط زیست منابع طبیعي ایران ،دورة  ،03شمارة  ،0صفحات .005-003
 .1زبردست ،عبت ،یهاوری ،اامدرضها ،صها حي ،اسهماتیل ،و مخهدوت ،مجیهد ( .)0092بررسهي

تغییرات فضایی -زمانی شکل شهرهای ساحلی و غیرساحلی استان مازندران با بهکارگیری سنجههای ...

66 

تغییرات ساختاری ناشي از جاد در پارک ملي يلستان در فاصهلة سهالههای  0000تها  0039بها
استفاد از سنجههای اكو وژی سیمای سرزمین .پژوهشهای محیط زیسهت ،سهال  ،0شهمارة ،4
صفحات .00-02
 .3رهنما ،محمدرایم ،و روستا ،مجتبي ( . )0090تحلیل تغییر كاربری اراضي و چگونگي افه و
نگهداری فضای سبز شهر جهرت در راستای توسعة پایدار .فصلنامة تحقیقات جغرافیهایي ،سهال
 ،03شمارة  ،0صفحات .000-000
 .9سازمان برنامهریزی و بودجه ( .)0004مطا عات طرح آمایش سرزمین جمهوری اسالمي ایهران،
جلد سوت ،بخش جمعیت و جوامع .تهران :دفتر برنامهریزی منطقهای.
 .02سا نامة آماری استان مازندران ( .)0030جمعیت ،سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران.
فصل دوت ،صفحات .05-00
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