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 گرادیان تحلیل از استفاده با سرزمین سیمای تغییرات پایش

 بهبهان( شهرستان :موردی )مطالعة

 مالير، همدان، ايرانزيست، دانشگاه استاديار محیط - *میرسنجری میرمهرداد

 ايران همدان، مالير، دانشگاه زيست،محیط آمايش دکتری دانشجوی - محمدياری فاطمه
 

 11/91/1901 پذيرش:  90/11/1901 وصول:

 چکيده
 سريماي الگروي کررد کمّی ،شهري اکولوژيک و اجتماعی - اقتصادي کارکردهاي ارزيابی منظور به

 ايرن برر .است رثّمؤ بسيار روشی نيز گراديا  آناليز از استفاده ،راستا اين در است. ضروري سرزمين

 تلفير  از اسرتفاده برا بهبهرا  شهرستا  سرزمين سيماي کرد یکمّ حاضر، پژوهش هدف اساس،

 سراله 61 دورة يک طی هاکاربري تغييرات ،منظور بدين .است گراديا  تحليل و سرزمين هايمتريک

 - شرر  و جنوب  - شمال جهت در مقطع دو گراديا  تحليل انجام براي شد. بررسی (6932-6933)

 محاسربه کمتحررّ پنجرة روش با سرزمين سيماي و کالس سطح دو در هامتريک شد. احیطرّ غرب

 نيرز هرالکّره تراکم و شکل ها،کاربري تغييرات بر عالوه ها،مستطيل طول در داد نشا  نتايج گرديد.

بره  نترايج بره نگراهی برا همچنين است. متفاوت هم از مقطع دو در تغييرات اين روند و کرده تغيير

 سرمت بره حاشيه و لکّه تراکم که گفت توا می کالس سطح در ،مقطع دو هر در آناليز ازدست آمده 

 برر مبتنری سررزمين سريماي يهاشراصص از آمرده دست هب نتايج است. يافته افزايش شهر مرکز

 پراکنردگی و توزيرع 6932 سرال در که دهدیم نشا  هايکاربر پراکندگی و توزيع توضعيّ مقايسة

 سريماي سرطو  در بيشرتري پرراکنش داراي ،مسرکونی و کشاورزي اراضی ويژههب اراضی کاربري

 کراهش و کشاورزي اراضی و شهر توسعة دهندةنشا  ،موضوع اين .است بهبها  شهرستا  سرزمين

 هرامتريرک تغييررات روند به توجّه با .است 6933 به نسبت 6932 سال در منطقه در مرتعی اراضی

 است. متقار  غربی - شرقی به نسبت جنوبی - شمالی مقطع ويالگ ،کل در که گفت توا می

 ،بهبهرا  شهرسرتا  متحرک، پنجرة گراديا ، تحليل سرزمين، مايسي هايمتريک کليدي: واژگا 

 .اراضی کاربري
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 مهمقدّ 
 انكد. محل ك تكا جهكان  سكوو  در زيسكت محكیط تغییكرات مشكالالت ترينمهم از زمین، پوشش و کاربری تغییرات

 دارنكد عك تجم  اثكر جهكان  بیوسكرر و اقلكیم در کكه هسكتند زمكین پوشش تغییرات حاصل ،کاربری تغییر الگوهای

 )سكان اسكت پیچیده فرآيند يک زمین سوح پوشش تغییرات پايش و نظارت شناساي ، (.1991 ،1گیست و المبین)

 تحلیكل و تجزيكه ،سكرزمین کاربری و پوشش تغییر تعیین و درک برای روش ترينمهم ،راستا اين در .(1911 ،1وژ و

 از گیكریبهره بدون زمین کاربری ريزیبرنامه ،واقع در (.1911 ،9دينگ و فان) است سرزمین سیمای الگوی تغییرات

 سكه شكامل سكرزمین سكیمای (.1900 همالكاران، و گكر)نوحه است ناممالن امری ،سرزمین سیمای اکولوژی اصول

 کكه (11 :1901 امیری، جباريان) است اجتماع  اقتصادی و شناخت زيست شیمیاي ، و فیزيال  اکتورهایف از دسته

 قكرار بررسك  مكورد سكرزمین سكیمای اکولكوژی اصول غالب در بايد فاکتور سه اين ،منوقه يک در آن موالعة برای

 سكرزمین یمایسك سكاختار عملالكرد و موالعه شرطپیش سرزمین، سیمای ساختار  کم  تشريح برای تواناي  .گیرند

 گیرنكدمك  قكرار اسكتراده مكورد سكرزمین سیمای اکولوژی در هدف اين به رسیدن برای مختلر  هایسنجه و است

 سكیمای گسكترة کكل  :سكوح سكه در سكرزمین سكیمای هكایسكنجه و فاکتورها (.1001 ،0مارکس و لالاگاري )مک

 سكیمای هكایسكنجه (.1911 ،1گكدولوا و مواسی) است گیریاندازه قابل هتال  سوح و کاربری طبقات سوح سرزمین،

 سكیمای سكاختاری اجكزای توزيكع و پراکنش ماهیت و هندس  شالل ، خصوصیت که هستند هاي شاخص سرزمین

   .(1991 ،1هرزوگ و )السوچ سازندم  مقايسه قابل  کم  صورت به و تعريف قابل را کريدور( و ه)لال  سرزمین

 و بررسك  مكورد ،سكرزمین سكیمای اکولوژی ديدگاه از توانندم  ناهمگن، سرزمین سیمای يک عنوان به شهرها، 

 و شهرنشكین  رشكد واسكوة بكه مختلكف منكاط  هكایکكاربری و سرزمین سیمای (.1990 ،7)وو گیرند قرار موالعه

 از ماننكد بسكیاری تغییكرات بكه شكهرها گسكترش ،کنون  عصر در هستند. تغییر حال در سرعت هب ،جمعی ت افزايش

 شكده منجكر طبیعك  هایزيستگاه دادن دست از و هاجنگل شدنهتال هتال  طبیع ، و کشاورزی هایزمین دادن دست

 بكا هكاي پكروژه بین پیش برای شهری سیمای الگوی زمان  و مالان  تغییرات درک .(1911 ،همالاران و 8پايور) است

 الگكوی تحلیكل و تجزيكه .اسكت الزم يسكت ،ز عتنو  حراظت و منابع مديريت سرزمین، آمايش مانند مختلف، اهداف

 بكه هكاسكنجه از اسكتراده با سرزمین سیمای ساختاری هایويژگ  بررس  برای ایگسترده طور به سرزمین سیمای

 ترکیكب از شهری، سرزمین سیمای الگوی تغییرات آشالارسازی برای موالعات بیشتر در (.1998 ،0مرالپ) رودم  کار

 و بنكیس صكادق  ؛1901 همالكاران، و )سكریانیان شكودمك  استراده سرزمین سیمای هایمتريک و گراديان تحلیل

 ،11وژ و لیككو ؛1990 همالككاران، و 11ژانككگ ؛1991 ،19ويككو و سككکال ؛1909 همالككاران، و طككاهری ؛1901 همالككاران،

 ،19کپسكو) گیكاه  پكراکنش تغییكرات بر شهرنشین  اثرات موالعات در گراديان آنالیز از استراده همچنین (؛1991

                                                                                                                                                                          
1- Lambin & Geist 

2- Sun & Zhou 

3- Fan & Ding 

4- Mcgarical & Marks 

5- Simova & Gdulova 

6- Lausch & Herzog 

7- Wu 

8- Piorr 

9- Palmer 

10- Luck & Wu 

11- Zhang 

12- Liu & Zhou 

13- Sukkopp 
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 تشكد  تواننكدمك  هكاگراديان است. گرفته قرار استراده مورد (1000 ،1کاريرو و )ژو اکوسیستم هایويژگ  و (0810

 و دونكل )مكک دهنكد نشكان خوب به را زيستمحیط روی انسان  آثار بازتاب و اکوسیستم تغییرات شهری، گسترش

 بكرای هكامتريكک بررسك  و گراديان تحلیل روش ترکیب از بارنخستین برای ،(1199)و يو وسک ال (.1009 ،1پیالت

 در رمكثث  گكاملكیناو  ،شهری توسعة گراديان سازی کم  که دادند نشان آنها .کردند استراده آريزونا شهر الگوی ةموالع

 ،(1901) همالكاران و سكریانیان نیكز ايكران در .اسكت شكهری اکولكوژی موالعكات در آن سازندة فرآيند و الگو پیوند

 کكردن کم ك را شكهر سكیمای الگكوی تغییكر از ناشك  اکولوژيک و اجتماع  - اقتصادی اثرات ارزياب  برای گاملیناو 

 سیسكتم از اسكتراده بكا 1981 سكال در اصكرهان شكهر الگوی آنالیز به هدف اين با و دانسته سرزمین سیمای الگوی

 اراضك  کكاربری هكاینقشكه ةتهی ك بكا ،موالعه اين در .نداپرداخته سرزمین سیمای یهاکيمتر و جغرافیاي  اتاط الع

 از اسكتراده بكا همچنكین رودخانه، و هجاد  مرتع، و باير کشاورزی، سبز، فضای ،ساختانسان کالس 1 در اصرهان شهر

 آن دنبكال بكه اسكت. شكده بكرآورد  کم ك صكورت به هالال ه شالل و اندازه ،خصوصیات ،سرزمین سیمای یهاکيمتر

 گراديكان آنالیز ترکیب از ،(1901) همالاران و بنیس صادق  و (1909) همالاران و طاهری مانند گریدي پژوهشگران

 کكردن کم ك ،حاضر پژوهش از هدف کردند. استراده شهری سبز فضاهای بررس  برای سرزمین سیمای هایسنجه و

 و هكاکكاربری مختلكف نكواعا تغییكر چگكونگ  درک و گراديكان روش از اسكتراده بكا بهبهان شهرستان مالان  الگوی

 .است بررس  مورد هایقوعم طول در هامتريک

 هاروش و مواد
 جغرافیكاي  عكر  و شكرق  دقیقكة 11 و درجه 19 تا دقیقه 10 و درجه 19 جغرافیاي  طول بین بهبهان شهرستان

 کیلكومتر 111 وقكهمن مساحت دارد. قرار خوزستان استان در شمال  دقیقة 91 و درجه 99 تا دقیقه 01 و درجه 99

 و متكر 09/1989 ،منوقكه ارتركاع حكداکرر .اسكت خشک دومارتن روش اساس بر منوقه اقلیم همچنین است. مربع

 )شكالل اسكت 91/9 آن شیب حداقل و 87/10 ،منوقه شیب حداکرر و دريا سوح از متر 10/117 ،آن ارتراع حداقل

1.) 

 
 مطالعاتی قةمنط موقعيّت .6 شکل

                                                                                                                                                                          
1- Zhu & Carreiro 

2- McDonnell & Pickett 
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 هكایسكنجه لندسكت مكاهوارة تصكاوير از ،1901 و 1978 سكال اراض  کاربری نقشة ةتهی  رایب پژوهش، اين در 
 (.1 )جدول است شده استراده 1.ایاو.ال و 1.ام.ت ای

 انتخكاب -9 پكردازش؛ -1 ؛مناسكب بندیطبقه سیستم يک تعیین -1 شامل تصوير بندیطبقه گامبهگام مراحل 

 و تدق ك ارزيكاب  -1 بنكدی؛طبقكه از پكس پكردازش و بنكدیطبقه هایروش بمناس انتخاب -0 آموزش ؛ هاینمونه

 از اسكتراده بكا 0ادريس  افزارنرم در پژوهش، اين در شدهاستراده چندزمانة تصاوير (.1997 ،9ونگ و )لیو است تصح 

بكه  آمكد. دست هب 1901 و 1978 هایسال اراض  کاربری هاینقشه و گرديدند بندیطبقه احتمال حداکرر الگوريتم

 )حكرف جنگكل طبقكه 1 کكه شكد استراده 1:11999 مقیاس با رقوم  هاینقشه از تعلیم ، هاینمونه تعیین منظور

 (B) لخكت اراضك  و (W) آبك  منابع (،R) مرتع  مناط  (،U) مسالون  مناط  (،A) کشاورزی اراض  ،(F اختصاری

 است. شده داده نشان 1 شالل در تحقی  روند .شدند مشخ ص منوقه در

 آرک محكیط در هكاقوكعم شكد. برده کار به 1کمتحر  پنجرة مدل هاقوعم طول در شهری گراديان بررس  برای 
 تحلیكل بكرای کمتحكر  هكایپنجكره از ،شدههدايت هایقوعم طول در که ترتیب بدين شدند. اح طر  1.اس.آیج 

 و سكرزمین سكیمای خصوصكیات ارزياب  برای اسبمن روش  عنوان به ،تالنیک اين شد. استراده مختلف هایمتريک
 پنجكره پهنكای و کندم  حرکت گیرینمونه ايستگاه يک وسیلة به قوعم طول در هاپنجره .رودم  کار به آن ساختار
 ،مرکكز در کكه شكود سكبب توانكدمك  روش ايكن اگرچكه (.1901 همالكاران، و )مختاری دارد کاربر هدف به بستگ 
 تكثثیر مكورد را نهكاي  نتیجة ،امر اين ول  گیرد صورت کمتری بردارینمونه پیرامون  نواح  در و بیشتر بردارینمونه
 و هسكتند پوشكان هم دارای مكوارد از بسكیاری در هكاسكنجه اينالكه بكه توج ه با (.1997 ،7نگ و )يا داد نخواهد قرار

 امكر ،هكاسكنجه دتعد  میان از مناسب سنجة انتخاب لذا ؛نمايندم  ارائه سرزمین سیمای وضعی ت از مشابه  اتاط الع
   .(1901 همالاران، و )میرزاي  شودم  محسوب هاسنجنده از استراده در  مهم 

 استفاده مورد ايماهواره تصاوير مشخّصات .6 جدول

 باند تعداد پيکسلاندازة  سنجنده ماهواره شمسی هجري تاريخ ميالدي تاريخ رديف

 8 1/18 .ام.ت ای 7 دستلن 0/11/1978 10/91/1999 1

 11 99 .ایاو.ال 8 لندست 1/11/1901 11/91/1910 1

 
 بهبها  شهرستا  گراديا  ةمطالع روش نمودار .2 شکل

                                                                                                                                                                          
1- ETM+ 

2- OLI 

3- Lu & Weng 

4- IDRISI 

5- Moving Windows 

6- ARC GIS 

7- Yu & Ng 
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 ؛1901 همالكاران، و )سكریانیان منكابع مكرور اساس بر موالعه، اين در مناسب هایمتريک انتخاب ،اساس اين بر 
 موالعكه هكدف بكا هاسنجه تناسب به توج ه با و (،1991 همالاران، و 1الاليگار مک ؛1901 همالاران، و بنیس صادق 
 کكالس و سكرزمین سیمای سوح دو در مالان ، توزيع و ترکیب متريک دسته دو هر از ،موالعه اين در گرفت. صورت

 (.1 )جدول شد استراده 1استت فرگ افزارنرم در

 و جنكوب  - شكمال  جهكت دو در مختلكف هایکاربری عتوزي که دهدم  نشان بهبهان شهر اراض  کاربری ةنقش 

 9 شكالل کكه طورهمكان .شد بررس  جهت دو در گراديان آنالیز ،اساس اين بر .دارد تراوت هم با شهر غرب  - شرق 

 مقوكع دو ايكن عبور مسیر همچنین .شد هدايت جنوب  - شمال  و غرب  - شرق  جهت در مقوع دو دهدم  نشان

 0 آن عكر  و کیلكومتر 10 جنكوب  - شمال  مقوع طول کنند. عبور شهر مرکز از دو هر که شد اح طر  ایگونه به

 - شكمال  مقوكع همچنكین شكد. طر احك  کیلومتر 0 آن عر  و کیلومتر 19 غرب  - شرق  مقوع طول و کیلومتر

 است. شده تشالیل کیلومتری 0×0 بلوک، 1 از غرب  - شرق  مقوع و بلوک 1 از جنوب 

 نتايج
 انكواع پوشكش درصكد کكه دهكدمك  نشكان 1978 سكال در کكالس سكوح در جنكوب شمال هایمستویل س برر

 جنكوب، سكمت بكه شكمال از گكرفتنفاصكله بكا لخت اراض  و مرتع جنگل، رودخانه، کشاورزی، شهری، هایکاربری

 (.0 )شالل است متراوت

 سرزمين سيماي يهاکيمترمعرّفی  .2 جدول

 سيماي يهاکيمتر
 سرزمين

 متعال
 اصتصاري

 تغييرات دامنه واحد تعريف

 ترکيب هايمتريک

 PD 9لال ه تراکم

 واحكد درلال كه  تعكداد بیكانگر و داده نشكان را سرزمین سیمای الگوی
 بكا را سكرزمین سكیمای ةمقايسك و بكوده هالتكار( صكد هر )در سوح
 .کند م ترساده مختلف سوو 

لال ه  تعداد
 صد هر در

 هالتار
PD>0 

 ED 0حاشیه تراکم
 سكیمای يكا کكالس هكر بكرای هالتكار( هكر در) هایهحاشك کل  طول

 سرزمین
 در متر

 ED 0 هالتار

 از مساحت درصد
 PLAND 1سرزمین سیمای

 کكالس يک توس ط که سرزمین سیمای از شدهاشغال مساحت درصد
 است. شده اشغال

 PLAND<100>0 درصد

 1لال ه سوح میانگین
MPS هالتار هاستلال ه متوس ط اندازه MPS>0 

 مکانی توزيع هايمتريک

 سیمای شالل شاخص
 LSI 7سرزمین

 بكا کكالس يكک بكرای ممالكن محیط حداقل به کالس محیط نسبت
 کكه افتكد مك ركا ات  زمكان  ايكن که است )انباشتگ ( عتجم  حداکرر
  وقتك باشكد. شكده کپكه و فشكردهلال كه  يک در ممالن حد  تا کالس
 افكزايش محكدوديت ونبكد سكنجه ايكن د،شكو مك ترپراکنده کالس

 .ابدي م

 بدون
 واحد

LSI≥1 

 ةلال   شالل میانگین
 به شدهداده وزن
 1مساحت یلةوس

AWMSI 
 وسكیلة بكه کكه سكرزمین سكیمای کل  در ،هالال ه کل  شالل میانگین
 .است شده ده وزن هالال ه مساحت

 AWMSI≥1 هالتار

                                                                                                                                                                          
1- Mcgarical  

2- FRAGSTATS 

3- Patch Density 

4- Edge Density 

5- Perecentage of Landscape 

6- Mean Patch Size 

7- Landscape Shape Index 
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 6933 سال اراضی کاربري نقشة روي بر جنوبی - شمالی و غربی - شرقی جهت دو در شدهيتهدا هايقطعم موقعيّت .9 شکل

 
 (6933 سال) کالس سطح در جنوبی - شمالی قطعم طول در سرزمين سيماي الگوي در تغييرات .1 شکل

 ايكن تغییكرات مورد در تحلیل  است، کرده اشغال را مقوع کل  %1 از کمتر رودخانه ايناله دلیل به ،مقوع اين در 

 رونكد 1 بكه 1 از و افزايشك  روند 1 تا 1 بلوک از مسالون  کالس در لال ه تراکم ،0 شالل طب  فت.نگر صورت کاربری

 (1 )بلكوک شكهر مرکكز بلوک در ساختانسان کالس در لال ه تراکم بیشترين جنوب  - شمال  مقوع در .دارد کاهش 

 کكاهش بعكد بكه 0 بلكوک از و ايشافكز 0 تكا 1 بلكوک از نیز کشاورزی اراض  در لال ه تراکم تغییر روند .شد مشاهده

 1 و 0 بلكوک در که ایگونه به ،يابدم  افزايش شودم  نزديک شهر سمت به چههر کشاورزی هایلال ه .دارد ناگهان 

 اسكت منظ منا و سريع مرتع  اراض  تغییرات روند همچنین شد. مشاهده لال ه تراکم بیشترين هابلوک ساير به نسبت

 يابكد.مك  افزايش تغییرات روند رويمم  جنوب سمت به چههر و شروع کاهش  روند با مالش متس از که ایگونه به

 اسكت. کكرده تغییكر مقوكع طول در نیز هاجنگل در لال ه تراکم .است مسو  بلوک در ،کاربری اين ةلال  تراکم بیشترين

 شكود.مك  صكرر کاربری اين ةلال  تراکم رويمم  جنوب  حاشیة سمت به هرچه و است 0 بلوک در آن تعداد بیشترين

   شد. مشاهده 1 و 0 بلوک در ترتیب به باير اراض  کاربری ةلال  تراکم حداقل و حداکرر

 بیشكترين شكهر مرکكز بلوک در و يابدم  افزايش جنوب به شمال از مسالون  کالس در اراض  درصد تغییر روند 

 درصكد بیشكترين دارد. کاهشك  رونكد ،بعكد بكه آن از و افزايشك  روند 9 بلوک تا نیز کشاورزی اراض  دارد. را درصد

 تكا پكس از آن و درصكد بیشترين 1 بلوک در مرتع اراض  درصد تغییر روند همچنین شد. مشاهده 9 بلوک در اراض 
                                                                                                                                                                          
1- Area Weighted Mean Patch Shape Index 
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 درصكد و شكمال  ةحاشكی در تنهكا نیكز، هاجنگل شد. ديده درصد افزايش 1 بلوک در سپس و کاهش  روند 1 بلوک

 1 و 1 بلكوک در ترتیكب بكه بكاير اراضك  کكاربری درصد حداقل و حداکرر .دارد وجود جنوب  ةحاشی در کم  بسیار

 بعكدی هایبلوک در سپس بود. مقدار بیشترين 9 بلوک در کشاورزی اراض  لال ة ةانداز میانگین متريک شد. مشاهده

 کاهشك  رونكد 1 بلكوک رفطك بكه و مقكدار باالترين 1 بلوک در نیز مسالون  مناط  .رسدم  صرر به و يافته کاهش

 اراضك  در حاشكیه تكراکم بكود. حكداکرر 1 بلكوک در بكاير اراضك  لال كة ةانداز میانگین متريک مقدار همچنین دارد.

 بیشكترين 1 بلكوک در مراتع و باير اراض  همچنین بود. حداکرر 1 بلوک در مسالون  مناط  و 0 بلوک در کشاورزی

 و کكاهش تكدري  بكه بعد به بلوک اين از و حاشیه تراکم حداکرر 9 بلوک در نیز جنگل  اراض  دارند. را حاشیه تراکم

 هكایمتريک همة در رودخانه نیز 1901 سال در (کالس سوح) جنوب - شمال مقوع در همچنین رسد.م  صرر به

 ايكن غییكراتت لال ه تراکم سنجة در فقط لذا است، کرده اشغال را مقوع کل  %1 از کمتر لال ه تراکم جزبه بررس  مورد

 .(1 )شالل شد تحلیل کاربری

 طكرف بكه و بیشكترين 9 بلكوک در ،ساختانسان کالس در لال ه تراکم ةنماي ،دهدم  نشان 1 شالل که طورهمان 

 اراضك  دارد. را لال كه تكراکم کمتكرين و بیشكترين 0 و 1 بلكوک در ترتیب به کشاورزی اراض  شود.م  کم هاحاشیه

 شكد. مشكاهده رودخانكه ةلال ك تراکم بیشترين 9 بلوک در همچنین دارند.  منظ منا الگوی زنی هاجنگل و باير مرتع ،

 بكه و مقكدار بیشكترين 1 بلوک در سپس دارد. منظ منا الگوی 0 بلوک تا مسالون  مناط  در اراض  درصد تغییر روند

 0 بلكوک در کكه معنكا ايكن بكه دارد. ایقرينه الگوی کشاورزی اراض  ،متريک اين در يابد.م  کاهش 1 بلوک سمت

   .يابدم  کاهش اراض  تغییر درصد هاحاشیه طرف به و مقدار بیشترين

 درصكد تغییكر رونكد همچنین دارند. ناگهان  کاهش آن از پس و تغییر بیشترين 1 بلوک در نیز مراتع و هاجنگل 

 حالكت کشكاورزی و مسكالون  کالس در ال هل ةانداز میانگین متريک دارد. را مقدار بیشترين 1 بلوک در نیز باير اراض 

 تكراکم دارنكد. مقوع طول در ثابت  روند نیز هاکاربری بقیة دارند. را مقدار بیشترين 0 بلوک در دو هر و دارد ایقرينه

 بكاير، اراضك  همچنكین .دارد را مقدار باالترين 1 بلوک در کشاورزی اراض  و 9 بلوک در مسالون  مناط  در حاشیه

 در غكرب - شكر  مقوكع .رسكندمك  صرر به تدري  به و دارند را حاشیه تراکم بیشترين 1 بلوک در اتعمر و جنگل 

 از کمتكر رودخانكه کاربری ايناله عل ت به ،قسمت اين در است. شده داده نشان 1 شالل در (1978 سال) کالس سوح

 و بكاير اراض  کشاورزی، هایاربریک در، شالل اساس بر .است نشده وارد محاسبات در کرده، اشغال را مقوع کل  1%

 کكاهش کكاربری سكه هكر درلال كه  تكراکم حاشیه طرف به و شودم  مشاهدهلال ه  تراکم بیشترين 9 بلوک در جنگل

 اراضك  درلال كه  تكراکم همچنكین کنكد.م  دنبال را ثابت  روند غرب - شر  مقوع طول در مسالون  کاربری يابد.م 

 داشت. را رمقدا باالترين 1 بلوک در مرتع 
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 غكرب، و شكر  سكمت به پس از آن و است مقدار بیشترين 1 بلوک در ساختانسان کالس اراض  پوشش درصد 

 ایگونكه بكه .اسكت غرب از بیشتر شر  تسم به کاهش اين سرعت و مقدار اام  شود،م  کاسته آن مقدار از تدري  به

 .اسكت درصكد کمتكرين مقوع طرفین در ،کشاورزی اراض  درصد رسد.م  صرر به 1 و 0 هایبلوک در آن مقدار که

 درصكد مقكدار از غكرب و شكر  سمت به مرکز از همچنین دارد. را کشاورزی اراض  (%19) درصد بیشترين 9 بلوک

 همچنكین رسكد.مك  خكود حكداکرر به 0 بلوک در نیز مراتع هایلال ه پوشش صددر .شودم  کاسته کشاورزی اراض 

   دارند. را مقدار بیشترين 9 و 1 هایبلوک در ترتیب به جنگل  و باير اراض 

 کكاربری در لال كه ةانكداز میكانگین متريكک .شكد حكذف مقوكع اين در کم بسیار درصد تعل  به رودخانه کاربری 

 مرتعك  اراضك  در لال كه اندازة میانگین .رسدم  صرر به شر  سمت به و دارد را مقدار بیشترين 1 بلوک در مسالون 

 هكاکكاربری بقیكة در متريكک ايكن روند رسد.م  صرر به تقريباً غرب در و رسدم  خود مقدار حداکرر به 0 بلوک در

 شكر  سكمت بكه کشاورزی اراض  و مسالون  کاربری در حاشیه تراکم شود.م  مشاهده ماليم شیب با و تغییر بدون

 دارنكد را حاشكیه تكراکم بیشكترين غرب سمت در نیز باير و مرتع  اراض  .رسدم  صرر به سپس و کاهش تدري  به

 (.1 )شالل

 اينالكه عل كت بكه قسكمت اين در دهد.م  نشان را 1901 سال کالس سوح در غرب شر  قوعم بررس  7 شالل 

 طبك  نشكد. انجكام کكاربری ايكن مكورد در تحلیل  کرده، اشغال را التترانس کل  درصد يک از کمتر رودخانه کاربری

 اراضك  در همچنكین يابكد.مك  کاهشغرب  -شر   سمت به و بیشتر مرکز در مسالون  کاربری درلال ه  تراکم، شالل

 تسكم از نیكز بكاير اراض  درلال ه  تراکم شد. مشاهدهلال ه  تراکم کمترين 1 بلوک در و بیشترين 0 بلوک در کشاورزی

 در مسكالون  کاربری در اراض  پوشش درصد يابد.م  افزايش شر  سمت به تدري  به سپس و کاهش مرکز به غرب

 کشكاورزی اراض  تغییرات شیب رسد.م  صرر به سپس و کاهش تدري  به شر  سمت به و مقدار بیشترين 1 بلوک

 تكدري  بكه سپس و خود مقدار باالترين به 9 بلوک در که ایگونه به است، مسالون  کاربری مانند نیز متريک اين در

   رسد.م  صرر به 1 بلوک در نهايت در و کاهش
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 سكمت بكه مرتعك  اراضك  که طوری به دارند. عالس کامالً روند نیز مرتع  و باير اراض  در اراض  پوشش صددر 

 شكهر( )مرکكز 1 بلكوک در مسكالون  کاربری در لال ه ةانداز میانگین متريکيابد.م  کاهش باير اراض  و افزايش شر 

 بكه غكرب سكمت از نیكز مرتعك  اراضك  لال ة ةانداز میانگین همچنین رسد.م  صرر به هاحاشیه در و مقدار بیشترين

 حاشكیة تراکم رسند.م  خود مقدار ترينپايین به شر  سمت به متريک اين در هاکاربری ساير يابد.م  افزايش شر 

 اراضك  رسكد.مك  صكرر بكه 1 بلكوک در و کكاهش تكدري  بكه سپس و مقدار بیشترين 1 بلوک در مسالون  کاربری

 تكراکم حكداقل و حداکرر همچنین يابد.م  کاهش تدري  به بلوک اين از پس و تراکم االترينب 9 بلوک در کشاورزی

 - شكمال مقوكع بررسك  نتكاي  همچنین شد. مشاهده 1 بلوک و 0 بلوک در ترتیب به مرتع و باير اراض  در حاشیه

 و سكرزمین سكیمای لشكال ةنمايك لال كه، تراکم حاشیه، تراکم متريک پن  ةوسیل به سرزمین سیمای سوح در جنوب

   .(8 )شالل شد انجام لال ه شالل میانگین و مساحت ةوسیل به شده داده وزن شالل میانگین

 سكال در هكامتريكک ايكن مقكدار اام  دارد؛ را مقدار بیشترين 0 بلوک در 1978 سال در حاشیه تراکم و لال ه تراکم 

 بكه نسكبت را مقكدار حكداکرر 1 بلكوک در حاشیه تراکم و 1 بلوک درلال ه  تراکم که ایگونه به است. متراوت 1901

 شد. مشاهده 0 بلوک در 1978 سال در سرزمین سیمای شاللنماية  مقدار حداکرر همچنین دارند. هابلوک ساير

 ديكده 0 بلكوک در آن مقدار حداقل و 1 بلوک در 1978 سال برخالف 1901 سال در متريک اين مقدار حداکرر 

  منظ مك روند 1901 و 1978 سال دو هر در مقوع اين در مساحت ةوسیل به شده داده وزن ةلال  شالل میانگین شد.

 حاشكیه تراکم و لال ه تراکم برعالس 1978 سال در لال ه ةانداز میانگین شود،م  مالحظه شالل در که طورهمان .ندارد

 لال كه تكراکم بكا بكرعالس کكامالً روند در 1901 سال در لال ه ةانداز میانگین همچنین .است مقدار کمترين 0 بلوک در

 غربك  - شكرق  مقوكع در لال كه تكراکم شكود.م  ديده 1 بلوک در متريک اين مقدار حداقل که ایگونه به دارد. قرار

 حاشكیه تراکم همچنین .داشت را مقدار باالترين 9 بلوک در 1901 و 1978 سال دو هر در سرزمین( سیمای )سوح

 سكیمای شكاللدار را دارند. حداکرر مقدار نماية مق بیشترين 1 بلوک در 1910 سال در و 9 بلوک در 1978 سال در

 داده وزن ةلال ك شكالل میكانگین شكد. مشكاهده 1 بلكوک در 1901 سال در و 9 بلوک در 1978 سال در نیز سرزمین

 رونكد و اسكت جنكوب  - شكمال  مقوع همانند 1901 و 1978 سال دو هر در مقوع اين در مساحت ةوسیل به شده

 همچنكین .اسكت 9 بلوک و 1 بلوک در ترتیب به 1978 سال در لال ه ةانداز میانگین حداقل و حداکرر ندارد.  منظ م

 (.0 )شالل شد مشاهده 1 بلوک در 1901 سال در متريک اين مقدار حداکرر
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 بحث
 کكاربری الگكوی گراديكان تغییكرات سازی کم  برای سرزمین سیمای و کالس سوح دو در متريک 1، موالعه اين در

 مكورد غربك  - شكرق  و جنكوب  - شكمال  عمقوك دو در 1901 و 1978 سكال دو ط  در بهبهان شهرستان اراض 

 طكول در وسكیع مقیكاس در سكرزمین سكیمای تغییكرات شكناخت بكرای وسیله ترينمناسب .اندگرفته قرار استراده

 کارکردهكای بكر هكامقوكع طكول در سكرزمین سكیمای الگوی تغییرات (.1991 ويو، و سک)ال است مقوع گراديان،

 هكایلال كه تكراکم افكزايش و شكدنتال كهتال كه کكه کشكاورزی هكایلال كه بردن ینب از دارد. بسیاری تثثیرات اکولوژيک

 در اکولكوژيال  تغییرات از اینمونه ،شیمیاي  زمینزيست ةچرخ بر تغییرات اين تثثیر و دارد دنبال به را ساختانسان

 طك  کالس سوح رد ،جنوب  - شمال  مقوعمقايسة  (.1991 ،همالاران و 1یالر)ب است سرزمین سیمای تغییرات اثر

 نزديكک جنكوب  نواح  در 1978 سال در لال ه تراکم متريک تغییرات بیشترين که داد نشان 1978-1901 هایسال

   شود.م  ديده مرکز به

 همچنكین شكود.مك  مشكاهده آن اطراف و مرکز در متريک اين تغییرات بیشترين 1901 سال در که صورت  در 

 میكانگین بكود. کشكاورزی اراضك  در 1901 سال در و مرتع  اراض  در 1978 لسا در حاشیه و لال ه تراکم بیشترين

 در و کمتكر رويكممك  شكهر مرکكز طكرف به چهباالترين مقدار خود را دارد و هر شمال در 1978 سال در لال ه ةانداز

 .شكود مك مشكاهده شكهر مرکكز در متريک اين مقدار باالترين نیز 1901 سال در رسد.م  صرر به جنوب در هايتن

 بود. کشاورزی و باير اراض  هایکاربری برای ترتیب به 1901 و 1978 سال در اراض  پوشش درصد

 درصكد بكاالترين اصكل  دلیكل غكذاي  مواد  برای تقاضا افزايش آن تبع به و 1901 سال در تجمعی  رشد افزايش 

 کكه شكده باعك  سكال ايكن در رونمكا سكد  آب افكزايش، طرف  از است. بوده کشاورزی کاربری برای اراض  پوشش

 در غربك ، - شرق  مقوعمقايسة  همچنین شود. تبديل کشاورزی هایزمین به منوقه پوشش بدون و مرتع هایهتال 

 شكر  سكمت به چههر 1901و  1978در هر دو سال  که است اين از حاک  1978-1901 هایسال ط  سوح اين

 بیشكترين همچنكین شكود.مك  کاسكته هكاآن تغییكرات و حاشیه راکمت و لال ه تراکم متريک میزان از کنیمم  حرکت

 در توسكعه تمرکكز از ناش  تواندم  ،امر اين است. گرفته صورت مرکز به نزديک نواح  در متريک دو اين در افزايش
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 سكال در لال كه ةانداز میانگین .است شده سبب را آن کاربری تغییر و زمین ارزش افزايش که باشد شهر حاشیة نواح 

   يابد.م  کاهش تدري  به شر  سمت به واست  مقدار بیشترين مرکز در 1978

ر نكواح  غربك  د و بكوده خكود مقكدار کمتكرين در مرکكزی نكواح  در 1978 سال برخالف نیز 1901 سال در 

در  مسكتویل ايكن در اراضك  پوشكش درصد يابد.م  کاهش کنیمم  حرکت شر  سمت به چهبیشترين مقدار و هر

 ايكن میكزان نیز 1901 سال در شود.م  حداقل رويمم  شر  و مرکز سمت به چهدر غرب حداکرر و هر 1978 سال

 سكوح در جنكوب ، - شكمال  مقوكع مقايسة ،اين بر افزون يابد.م  کاهش شر  سمت به و حداکرر مرکز در متريک

 مرکكز در 1978 سال در مقوع ينا در لال ه تراکم متريک که داد نشان 1978-1901 هایسال ط  سرزمین سیمای

 جنكوب سكمت به و کمترين مرکز در 1901 سال در لال ه تراکم همچنین يابد.م  کاهش جنوب سمت به و بیشترين

 سكال در .يابكدمك  افكزايش جنوب سمت به و بیشترين مرکز در 1978 سال در نیز حاشیه تراکم دارد. افزايش  روند

 يابد.م  افزايش هاحاشیه سمت به و کمترين مرکز در 1978 سال برعالس متريک اين میزان 1901

 بكه سكپس يابكد.مك  افزايش شهر مرکز سمت به يالنواخت شیب با 1978 سال در سرزمین سیمای شاللنماية  

 بكه شكمال از 1901 سكال در متريكک ايكن مقكدار همچنین يابد.م  افزايش داًمجد  جنوب در و کاهش ناگهان  طور

 رسكد.مك  خكود میكزان حكداکرر بكه جنكوب در و افزايش تدري  به آن از پس و رسدم  خود حداقل به مرکز سمت

 خكود مقكدار حكداکرر جنوب در سال دو هر در مستویل اين در مساحت ةوسیل به شده داده وزن ةلال  شالل میانگین

 1978 سكال بكرخالف 1901 سكال در و کمترين مرکز در 1978 سال در لال ه ةانداز میانگین قدارم همچنین دارد. را

 بررسك  مورد هایسال ط  سرزمین سیمای سوح در غرب ، - شرق  مقوعمقايسة  دارد. را مقدار بیشترين مرکز در

 سكوح در 1978 سكال در سكرزمین، شكالليكة نما و حاشكیه تكراکم لال كه، تراکم متريک مقوع اين در که داد نشان

 در 1978 سكال ماننكد لال كه تكراکم متريكک ،1901 السك در همچنین است. حداکرر شهر مرکز در سرزمین سیمای

 حاشكیه تكراکم اام  ؛است باير و مرتع  اراض  رفتن بین از و مناط  ةتوسع ،لال ه تراکم افزايش عل ت است. بیشتر مرکز

 کمتكرين به منوقه شر  در نهايت در و کمتر رويمم  مرکز سمت به هرچه و بیشتر غرب در سرزمین شاللنماية  و

 بكه غكرب از سكال دو هر در مستویل اين در مساحت ةوسیل به شده داده وزن ةلال  شالل میانگین رسند.م  خود حد 

 سكال دو هكر در لال كه ةانداز میانگین میزان همچنین يابد.م  کاهش شر  سمت به آن از پس و افزايش مرکز سمت

 تكوانمك  کكالس سوح در، مقوع دو هر در لیزآنا از به دست آمده نتاي  به نگاه  با دارد. را مقدار کمترين مرکز در

 و ژانكگ و (1901) همالكاران و سكریانیان اسكت. يافتكه افكزايش شكهر مرکكز سمت به حاشیه و لال ه تراکم که گرت

 رسیدند.ه نتاي  مشابه با نتاي  اين پژوهش ب خود موالعات در نیز (1998) همالاران

 نیكز هكالال كه شكالل نظم ب  هبلال تراکم، تنهانه انسان ، هایوسازساخت و شهری ةتوسع درجة افزايش با واقع در 

 غربك  - شرق  و جنوب  - شمال  مقوع دو در کالس سوح در اراض  پوشش درصد متريک بررس  يابد.م  افزايش

 )کشكاورزی، سكبز هكایلال كه ،رودمك  شمار به شهر مرکز و است بیشتر شهری اراض  درصد که جاي  دهدم  نشان

 نتكاي  بكا کكه اسكت بیشكتر مقوع نقاط ساير به نسبت هالال ه اين تعداد و دارد را درصد بیشترين نیز گل(جن و مرتع

 در هكالال كه ايكن انكدازه میكانگین اام ك ؛است همسو (1901) همالاران و سریانیان و (1901) همالاران و بنیس صادق 

 مرکكز در لال كهمیانگین انكدازة  1978سال  در جنوب  - شمال  مقوع در که ایگونه به است متراوت مقوع دو طول

 شكمال  مقوكع برعالس کامالً روند اين نیز غرب  - شرق  مقوع در يابد.م  افزايش مرکز در 1901 سال در و کاهش

 بكه نسكبت جنوب  - شمال  مقوع الگوی کل در که گرت توانم  هامتريک تغییرات روند به توج ه با است. جنوب  -

، ايكن بكرافكزون  يافتنكد. دسكت مشكابه ( نیز به نتیجة 1901ان و همالاران )سریانی که است نمتقار غرب  - شرق 
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ن و همالكاران سكریانیا کكه دارد بیشكتری مقادير شهر مرکز به نزديک نواح  در کالس سوح در حاشیه و لال ه تراکم

 حاشكیة نكواح  در توسكعه مرکكزت از ناش  تواندم  امر اين رسیدند. اینتیجه چنین به خود( نیز در موالعة 1901)

 تكراکم مقكادير کكه گرت توانم  همچنین .است شده سبب را آن کاربری تغییر و زمین ارزش افزايش که باشد شهر

 است. يافته افزايش شهریو تراکم حاشیه با توسعة  لال ه

 شكدنزديكکن با و داشته را میزان بیشترين شهر غرب در 1901 سال در سرزمین سیمای شالل شاخص متريک 

 انكد.کكرده اشكاره نالتكه ايكن بكه نیكز (1901) همالاران و بنیس صادق  که رسدم  میزان کمترين به ،شهر شر  به

 میكزان اام ك ؛اسكت نكواح  اين در شهری سبز فضاهایک در نواح  غرب بیانگر شالل پیچیدة متري اين مقدار افزايش

 حكداقل شكر  در (1901) همالكاران و بنكیس صادق جة در مرکز بیشترين و همانند نتی 1978 سال در متريک اين

 هكایهتال ك افكزايش بكه منجكر بهبهكان شهرسكتان در انسكان  هكایتالی فع  افزايش  کل  طور به است. داشته را مقدار

های طبیعك  منوقكه شكده پوشش بین پیوستگ  کاهش باع  که است شده (طبیع نیمه و )مصنوع  ساختانسان

 تعكداد رشكد و دارد کوچک( ابعاد در لال ه زياد )تعداد ایدانهريز ساختار به گرايش بهبهان تانشهرس ساختار لذااست؛ 

 و بنكیس صكادق  موالعات نتاي  با که است امر اين دمثي  1978 سال به نسبت 1901 سال در ساختانسان هایلال ه

 دارد. ابقتمو (1900) همالاران و دژکام و (1901) همالاران و میرزاي  (،1901) همالاران

 گيرينتيجه
 رونكد و است کرده تغییر نیز هالال ه تراکم و شالل ها،کاربری تغییرات بر عالوه ها،مقوع طول در داد نشان موالعه اين

 هكایسكنجه جغرافیاي ، اتاط الع سیستم از تلریق  و ترکیب  استرادة است. متراوت هم از مقوع دو در تغییرات اين

 سكیمای در مالكان  تكدريج  تغییكر موالعكة بكرای ابتالكاری روش يک دهندةنشان گراديان آنالیز و سرزمین سیمای

 در 1901 سكال در کكه گركت تكوان مك لال كه تكراکمآمده از سنجة  دست به نتاي  به توج ه با است. شهری سرزمین

 پكراکنش مسكالون   اراضك و کشاورزی مناط ويژه به بوده بیشتر هایکاربر پراکندگ  و توزيع 1978 سال با مقايسه

 سكال بكه نسكبت سكال ايكن در شكهرة بهبود توسكعة دهندنشان نتاي  .اندداشته سرزمین سیمای سوح در بیشتری

 شكده فشكرده لال كه يک در ممالن حد  تا کاربری که زمان  ،دهد م نشان سرزمین سیمای شاللسنجة  .است 1978

 افكزايش سكنجه ايكن مقدار باشد داشته بیشتری راکنشپ نظر مورد کاربری چهو هر دهد م رخ عتجم  حداکرر باشد

 سكال در مسكالون  و کشكاورزی هكایکكاربری پكراکنش که دهد م نشان سنجه اين از آمده دست به نتاي  .ابدي م

ی سیمای سرزمین مبتن  بكر مقايسكة هاشاخص از آمده دست به نتاي  .يابدم  افزايش 1978 سال به نسبت 1901

 ويكژههبك اراضك  کكاربری پراکنكدگ  و توزيكع 1901 سال در که دهد م نشان هایکاربر اکندگ پر و توزيع توضعی 

 ايكن .اسكت بهبهكان شهرسكتان سكرزمین سكیمای سكوو  در بیشكتری پراکنش دارای مسالون  و کشاورزی اراض 

 سكال بكه تنسب 1901 سال در منوقه در مرتع  اراض  کاهش و کشاورزی اراض  و شهر ةتوسعدهندة نشان موضوع

 سكیمای تغییكر بكر انسان  هایتالی فع  آثار دهندةنشان موالعه اين در سرزمین سیمای تحلیل و تجزيه .است 1978

 فكراهم سكرزمین کكاربری بكا مكرتبط هایسیاست راستای در را ات اط الع آن از آمده دست به نتاي  و است سرزمین

 مكوردة منوقك در يالپارچكه مكديريت و ريكزیبرنامكه سرزمین، رزياب ا در توانم  آمده دست به نتاي  از لذا؛ کندم 

 منكابع تخريكب کكاهش و طبیعك  منكابع از منوقك  و مناسب برداریبهره منظور به زيستمحیط موالعات و موالعه

 نمود. استراده

 منابع
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