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 هایانهسام یبر عملکردها یادیز راتیاست که تأث یو اجتماع یمهم اقتصاد یهادهیتوسعه شهرها از پد

، سبب شده تا تغییرات محیطی ستیزطیمحشهرها و تسلط بیشتر بر  عی. امروزه رشد سرگذاردیجا مبه یکیاکولوژ

هرها با استفاده از فنون توسعه ش یالگو لیحلو ت یبررس رونیازااز قبل به وقوع بپیوندد.  ترگستردهو  ترعیسر

 بیش تخرشهرها و کاه یزیرو برنامه تیریدر مد ینقش مهم نیسرزم یمایس هایکیو متر ازدورسنجش

 رامونییاراضی پ ورشد و توسعه شهر مراغه  یالگوها یراستا به بررس نیدر ا زیدارند. پژوهش حاضر ن ستیزطیمح

در ابتدا  نه،یزم نیآن ارائه دهد. در هم یکیاکولوژ یندهایبهبود فرآ یبرا یاصالح هایآن پرداخته است تا راهکار

و  هیلندست ته ایماهواره ریبا استفاده از تصاو 2016، 2006، 1996، 1986 هایسال یبرا یاراض یکاربر هاینقشه

 هایکیمتر لیتحل یو برا Arc Mapو  ENVI 5.3 افزارنرماز  یاراض یکاربر راتییتغ لیتحل منظوربهدر ادامه 

است.  شدهاستفادهاز روش هلدرن  یپراکندگی شهر نییتع یراو ب FRAGSTATS افزاراز نرم نیسرزم یمایس

ز رشد شهر درصد ا 34فقط  2016تا  1986 هایاست که در فاصله سال نیحاصل از مدل هلدرن بیانگر ا جینتا

ه است. در بود یو خزش شهر یکیزیمربوط به عوامل رشد ف درصد 66بوده و  تیرشد جمع شیاز افزا یمراغه ناش

-یدر کاربر یکپارچگیمختلف داللت بر تضعیف  یزمان هایدر دوره زین هاکیمتر راتییروند تغاین راستا، 

ه الگوی رشد نتایج تحقیق نشانگر انست ک نیخزش شهر مراغه بوده است؛ بنابرا شیو افزا یرشد درون ها،کاهش

 زیو حاصلخ یباغ یهانیزم بیناموزون با تخر یخیر از الگوی رشدی پراکنده و افقأ یهادههشهر مراغه در 

 تبعیت نموده است. وستاییر و شهری نامنسجم و پراکنده هایها با بافت محلهشدن آن نیگزیکشاورزی و جا
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 (قربانی و همکاران...)و خزش شهر مراغه

 مقدمه
را اشغال  نی. اگرچه شهرها تنها سه درصد از سطح کره زمباشدیرشد شهری یکی از فرایندهای توسعه شهری م

در اکثر کشورهای جهان در حال  یتصوررقابلیغ اسی(. ولی با سرعت و مقSarvestani et al, 2011: 322اند )کرده

هشداردهنده در همه کشورهای جهان  تیوضع ز(. این امر موجب بروSun et al, 2013: 410رشد و گسترش هستند )

بازاری،  که عالوه بر نیروهای یاگونه(. بهVermeiren, 2012: 200توسعه شده است )مخصوصاً در کشورهای درحال

 ی(. خزش شهرها در کشورهاStreet, 2007:133واکنش دولت در برابر بازار نیز سبب خزش شهرها شده است )

 یعملکرد یعوامل ساختار دهیچیوانفعاالت پفعل ریتحت تأث نیسرزم یمایآن در س متعاقب راتیتوسعه و تأثدرحال

 ندیآیبه شمار م نیپوشش زم ردهندهییعوامل مهم تغ هستند که از یو توسعه اقتصاد استیس ت،یمرتبط با رشد جمع

(Tang et al, 2008: 2261; Matsushita et al, 2006: 242؛ ا)ستمیاکوس یبر رو یادیز اریبس راتیتأث رات،ییتغ نی-

 رییغآن ت یجهینت شودیوارد م ستمیکه بر اکوس یراتییشدت فشار و تغ(. بسته بهRandolph, 2004) گذارندیجا مبه ها

 دهیموجب گرد یکیاکولوژ طیمح هیرویب راتیی(. تغGökyer, 2013: 980) باشدیدر طول زمان م نیسرزم یمایس

 میتوجه تصم شود،یم یناش یعیطب یهاستمیکه از عملکرد اکوس یخدمات مختلف نییجهت تب رکه دانشمندان با تالش د

نژاد و  ری)ام ندیجلب نما یمواهب خداداد نیاز ا شتریهر چه بکالن را به لزوم حفاظت و توسعه  زانیرو برنامه رانیگ

توسعه شهر و  تیکنترل و هدا جهتابزاری  ک،یتوسعه اکولوژ کردیطراحی با رو نی(؛ بنابرا1390سلوط،  یعطائ

 کیاکولوژ کردیشهرها بر اساس رو یبه هدف طراح یابی. دسترودیمحیط شهر به شمار م تیفیو ارتقای ک هاتیفعال

 یفضاها تیفیو ک تیکم نیبه چن یابیدست یحاصل شود. برا یجیصورت تدرزمان به یدر ط دیو با ستین سریم یراحتبه

و وسعت  یوستگیپ ب،یو ترک عیمدل بر تناسب توز نیبه مدل فورمن اشاره کرد در ا توانیم یرباز و سبز در مناطق شه

 نی(. بنابراForman, 1995, 133-142) شودیم دیتأک نیزمسر یمایس یساختار یعنوان اجزاسبز و باز به یفضاها

و مدیران شهری بوده  زانیربرنامه تیموفق زانیدر م رگذاریرشد شهر یکی از عوامل تأث یآگاهی از فرم فضایی و نحوه

شهری رشد  زی(. آنال435: 1390و همکاران،  یگودرزخیشهری کمک شایانی نماید )ش یهاطیبه بهبود مح تواندیو م

شهری، در طی زمان  یاندازهاچشم ریی( به درک چگونگی تغبییبا در نظر گرفتن دو بعد الگو و فرآیند )به شکل ترک

فضایی رشد  کربندیی( آگاهی از پ2آگاهی از نرخ رشد شهری  (1 باشدیدرک شامل این موارد م ن. ایدینمایکمک م

( شناسایی ناهمخوانی، اختالف 4ه و رشد شهری مورد انتظار شدرشد شهری مشاهده نی( پی بردن به تفاوت ب3شهری 

 ییایدرک پو نی(؛ بنابرا93: 1390 ،یگسترش پراکنده است )معصوم زانی( اطالع از م5فضایی و زمانی در رشد شهری 

و  تیریمد نهیازجمله مسائل پژوهشگران در زم ستیزطیبر مح یآثار توسعه شهر یابیو ارز یشهر دهیچیپ هایستمیس

( 1395-1365سال اخیر ) 30است. شهر مراغه ازجمله مناطقی است که جمعیت شهر آن طی  یستیز طیحفاظت از مح

که ساختار شهر  یاگونهاز جمعیت آن داشته است. به یترعیمساحت این شهر رشد سر لبرابر شده است. در مقاب 7/1

و  بتخری ترو از همه مهم ینظمیب خته،یگسشد لجامو ر یوسازها دچار اختالل، آشفتگساخت نیا ریمراغه تحت تأث

 دارشهر مراغه و ادامه نیزمسر یمایس ،یفیو ک یکم راتییبروز تغ نیاست. بنابرا دهیگرد ستزیطیرفتن مح نیاز ب

 راتییتغ یابیو ارز یآشکارساز باهدف. لذا پژوهش حاضر دیگرد قیمسئله تحق یرگیروند، باعث شکل نیبودن ا

 راتییتغ لیدر تحل نیسرزم یمایس یهاکیمتر ییکارا یشهر مراغه و بررس نیسرزم یمایته در ساختار سصورت گرف
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گذشته به چه صورت  هایاست که روند توسعه شهر مراغه در دهه سؤال نیبه ا گوییو به دنبال پاسخ دهیگرد نیتدو

 آن داشته است؟ یوستگیو پ نیسرزم یمایبر س یریبود و چه تأث

 لیروند تبد یبه بررس نیسرزم ماییس یهاکی( با استفاده از متر2005و همکاران ) 1راستا دباروس فراز نیا در

منطقه در صورت ادامه  یجنگل هاینینابودی کل زم انگریپرداختند. که ب لیبرز2ایجنگل به مناطق شهری در روندون

 یهاکی(، با استفاده از متر2006) یدر مالز 4اگوشو ناک 3عبداهللتوسط  قیتحق جیبوده است. نتا 2020تا سال  راتییتغ

ساخت بوده انسان یماهایدر واکنش به توسعه س نیسرزم ماییس هیتجز انگریاندازه و تعداد لکه ب نیانگیغنای لکه، م

م تراک ه،اندازه لک نیانگیم یهاکیدر واکنش به توسعه شهری، با استفاده از متر نیسرزم ماییالگوی س راتییاست. تغ

شد. ونگ و  یبررس متحدهاالتی( در ا2007) 5توسط ونگ نیسرزم ماییشانون، درصد س یکنواختیلکه، شاخص 

 PCAو  کیتکه شدن و روش هشت مترکنگ با استفاده از شاخص تکهسبز هنگ یفضا یابی(، به ارز2011همکاران )

 یسبز شهر یفضا ندهیآ یزیربا برنامه دهدیم نشانحاصل  جیسبز پرداختند نتا یتکه شدن فضاتکه لیوتحلهیبه تجز

 با هاسبز و شبکه جاده یفضا ی(، به بررس2015و همکاران ) یداد. ل شیکوچک افزا یرا در شهرها یداریپا توانیم

 یهاکیکه متر شدهیزیردو دوره برنامه یسبز برا یپرداخته است.  فضا نیسرزم یمایس یهاکمتری از استفاده

لندست،  ایماهواره ری(، با استفاده از تصاو2019و همکاران )6یدیتکه شده است. ماگتکه دهدیم نشان یسموردبرر

 لیوتحلهیتجزکردند.  یبررس 2015تا  1984در شهر تشوان را از سال   یشهر یپراکندگ یزمان - یمکان اتیخصوص

(، 2020و همکاران )7است.سوندا افتهیشیفزاا %109  رشه نیدر ا شدهساختهسال  مناطق  31 ینشان داد که در ط راتییتغ

 نیدر هند به ا8جواهر لعل نهرو یبدون نظارت در منطقه شهر یبندطبقه تمیو الگور ایماهواره ریبا استفاده از تصاو

پوشش  2010تا سال  2006و از سال  افتهیکاهشدرصد 58/6 ی، منطقه شهر2014تا  2006که از سال  دندیرس جهینت

  زانیبه م یاهیپوشش گ 2014تا   2010و از سال  افتهیکاهشدرصد  81/4 زانیح پوشش سبز به مو سط یاهیگ

لبه  هایکیاستخراج متر یلندست برا ایرماهوارهی(، از تصاو2020است. ژانگ و همکاران ) افتهیشیافزادرصد 25/0

شاخص  19 ن،یرده است. عالوه بر ااستفاده ک نگیو تنوع سطح مناطق شهرستان چونگ ک ییفضا عیمنطقه، شکل، توز

 لیدال دهدینشان م جیاست. نتا شدهاستفادهو سطح کالس  نیبودن سطح سرزم تکهتکه بندیاسیمق یبرا اندازچشم

و توسعه  یعیطب ریبه پروژه جنگل، ساخت ذخا یکشاورز یهانیزمدر منطقه بازگشت  اندازچشم یالگو رییتغ یاصل

 یط یاماهواره ریپاکستان را با استفاده از تصاو آباداسالم(، توسعه شهر 2020همکاران )و  یالنیاست. گ ینیشهرنش

پوشش  یرشد شهر لیدوره به دل نیا یط دهدیپژوهش نشان م جی. نتاقراردادند یموردبررس1976-2016 یها-سال

نشان  ییفضا یهاکیمتراستفاده از  با(، 2021و همکارن )9است. کوشواها افتهیکاهشدرصد  40در حدود  یجنگل

و  یکیتیژئوپل ،یکیزیوفی، بیاقتصاد یهامحرک ریتحت تأث یادیهند تا حد ز یدهل یکه مناطق شهر دهدیم
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 (قربانی و همکاران...)و خزش شهر مراغه

که در صورت ادامه  دندیرس جهینت نیمارکوف به ا رهیبا استفاده از مدل زنج نهمچنی اندقرارگرفته یشهر یعملکردها

(، 1389گسترش خواهد داشت. سفیانیان و همکاران ) یادیبا شدت ز یرامونیپ شهر در منطقه  2018تا سال  یروند کنون

سیمای سرزمین استفاده کرده و  یهاکیاراضی شهر اصفهان از متر یهایمنظور آنالیز تغییرات شکل و اندازه کاربربه

ر است و باید در منطقه تأثیرگذا ککه تغییر در خصوصیات مکانی در کارکرد اکولوژی انددهیبه این نتیجه رس

تحت عنوان تناسب فضایی مکانی  یا(، در مقاله1393سرزمین موردتوجه قرار گیرد. یوسفی و همکاران ) یزیربرنامه

و با توجه به اصول اکولوژیک، با  فییکمی و ک یهامؤلفه بیبر ترک دیبا تأک رجندیب یهادر پارک یسبز شهر یفضا

تناسب فضایی  لیبه ارائه یک روش تحل ایییسامانه اطالعات جغراف طیو در مح ارهیمعت ارزیابی چندیاز قابل یریگبهره

(، جهت بررسی 1394و همکاران ) یپرداخته است. طاهر نهیکارآمد و به یزیرجهت برنامه یسبز شهر یمکانی فضا

ج این بررسی کردند. نتای فادهاست نیسرزم یمایس هایکیگرادیان و متر لیسبز شهر کرج از تحل یتوزیع فضا

 یابیمکان در ریزانغلط برنامه یهااستیس لیسبز به دل یو توزیع فضایی فضا بیترک یکننده این بود که نحوهمنعکس

 رییتغ یمطالعه بررس نیپژوهش هدف ا نهیشی. با توجه به پباشدیسبز، در شرایط مطلوبی نم یو احداث پوشش فضا

 است. یاراض یکاربر راتییتغ یروند لیدر تحل نیسرزم یمایس هایکیمتر ییو کارا یمایساختار س

 ستیزطیمح یادیدر علوم بن کهیدرحالاست.  شدهترجمهیا منظر  اندازچشمدر برخی متون معادل  نیسرزم یمایس

 یمایس یواژه به معنا نی( استیزطیمحو طراحی  ستیزطیمح یزریآن )برنامه یکاربرد های( و دانششناسی)بوم

سه عنصر اصلی  عنییآن،  یرا عناصر ساختار نیمسرز یمایس تی(. ماه304: 1391است )مخدوم و همکاران،  نیسرزم

بود  رخطیغی قطعاتی ها،است. لکه نیسرزم یمایس یاز عناصر ساختار یکی لکه. کنندمی فیتعر دوریبستر ، لکه و کر

 کییازمکانی مو شی(. آراForman & Godron, 1986: 98) اندمتفاوتخود  رامونییپ طیپوشش اراضی با مح ازنظرکه 

دو  زیو اتصال  ن یوستگی(.  پBurel & Baudry, 2003: 619) دهدمی لیرا تشک نیسرزم یمایس یالگو ،هاو شبکه

. در دهندیرا شرح م نیسرزم یمایساختار و کارکرد س انیارتباط م یخوبکه به باشندیم نیسرزم یمایمهم س یژگیو

. دیآیبه شمار م یساختار یژگیو کی و دهدیها را نشان ملکه نیب یکیزیاتصال درجه ارتباط ف ،نیسرزم کی

دو لکه  نی. ممکن است بستیوابسته ن نیاست و فقط به ساختار سرزم یپارامتر عملکرد کی ،یوستگیپ کهیدرحال

دهنده نشان یوستگیپ یطورکلشود. به ارتباط برقرار نیا یگریعامل د قیاز طر یوجود نداشته باشد ول یکیزیارتباط ف

 ،یمواد مغذ ،یمواد معدن ،یانرژ انیمانع در برابر جر ای لیموجب تسه زانیتا چه م نیسرزم یمایاست که س نیا

 ک،یاکولوژ یهاشبکه یوستگیپ (. 15: 1396 ا،نیاحیو س ی)مختار شودیم نیها در پهنه سرزمموجودات زنده و انسان

 ،یشهر دارد. انسجام کالبد یهاهیال ریابا س یجانبه و چندبعدهمه وندیو پ یرونیو ب یدرون یستمیاشاره به نظم س

 یهاسبز، گسترش لکه یهمچون کمربندها ییراهکارها لهیوسخارج شهر به درون آن، به عتِیو امتداد طب یوستگیپ

 رونیدرون و ب یفضاها یوستگیها سبب پآنها و امتداد چون رود دره یعیطب ییهااز داالن یریگبهره ایسبز بزرگ 

و  یو مصنوع یعیطب یدورهایکر لهیوستر درون بافت شهرها بهسبز کوچک یهابااتصال لکه یطرف از. شودیشهرها م

را  یشبکه سبز منسجم تواندیسبز م یهاها به سمت لکهها با گسترش و امتداد آناز انقطاع داالن یریجلوگ نیهمچن

 نیسبز از کارآمدتر یهارساختیز ،ید(. از جنبه کارکرChicago Metropolitan Agency, 2016: 2آورد ) دیپد

فشرده با تراکم  یمحدود در شهرها یاهیاز پوشش گ یناش یطیمحستیو ز یمیحل مشکالت اقل یممکن برا یهاروش

تعامالت و  یریگدر شکل یاتیح یباز و سبز نقش یفضاها نی(. همچنYuhong et al, 2011ساخت است ) یباال
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 نیشبکه سبز ا نی(. عالوه بر اTzoulas, et al, 2007: 169) کنندیم فاین شهر ایساکن یاجتماع ۀسازند یبرخوردها

سبب  ها،بیترک ریخود و در ارتباط با سا بیانتظام در درون ترک قیاز طر کپارچه،ی یکالبد جادیرا دارد تا با ا تیقابل

مثابه نقاط به ،یو چه مصنوع یعیشبکه سبز، چه طب یشبکه سبز شود. عناصر مفصل دهیاز پد کپارچهیفهم و ادراک 

 Al Hashemi et) شودینقاط شاخص شهر واقع م ریسا یدهبر سازمان ییهستند که شهر را خوانا کرده و مبنا یعطف

al, 2015بلکه با  دهدیف سبز را شکل ممنسجم از نقاط عط یاتنها شبکهنه کیشبکه اکولوژ ی(. لذا انسجام درون

 یمناظر شهر تیفیکنترل ک یرا برا نهیزم ،یو ذهن یواصلِ کالبد یهامیحر فینقاط عطف و تعر ریسا یدهسازمان

 .آوردیفراهم م

 
 پیوستگی یهامؤلفه. 1شکل 

 

در ارتباط  آن تغییراتو  شهری هایموزاییکی کاربری الگوی بیان برای مناسبی بسیار ابزار سرزمین سیمای هایمتریک

 ریزی توسعهبرنامه و هاکاربری توزیع رشد شهر، با مرتبط یهایریگمیتصمدر  هاآن از و است شهرنشینی با فرایندهای

-کردن زبان برنامه نزدیک برای هامتریک این (.Botequilha & Ahren, 2002: 65بهره برد ) توانشهری می سبز فضای

 توزیع اجزای ساختاری و پراکنش شکلی، هندسی و ماهیت ویژگی هادارند. متریک ها اهمیتاکولوژیست و ریزان شهری

-(. متریکHerzog & Lausch, 2001: 37-38کنند )مقایسه می کمی صورتبه کرده و شدنی تعریف را سیمای سرزمین

مربوط به  هایمجموعه بقات،ط سطح شوند. درمی محاسبه سرزمین طبقه و سیمای لکه، سطح سه در سیمای سرزمین های

و برآیند  شدهمحاسبه محدوده کل در سرزمین سیمای ها در سطحمتریک کهیدرصورتشود. می خاص محاسبه ایطبقه

 (.13: 1390اند )زبردست و همکاران، ها و طبقاتهای لکهویژگی

  

 شناسیروش
. این پژوهش استتحلیلی -ماهیت توصیفی ازلحاظهدف در زمره تحقیقات کاربردی و  ازلحاظپژوهش حاضر  روش

دستیابی  منظوربه. پردازدیمشهر مراغه  کیاکولوژهای پایداری شبکه باهدفبه بررسی و تحلیل رشد و توسعه شهری مراغه 

میالدی،  تهیه گردید به  2016و  2006، 1996، 1986ی هاسالای لندست برای به اهداف پژوهش در ابتدا تصاویر ماهواره

یل دسترسی به اطالعات آماری مناطق پیرامون از چهار دوره زیر استفاده گردید. پس از انجام تصحیحات و عملیات دل

و با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی  شدهنظارت یبندطبقههای کاربری اراضی بر مبنای روش تصاویر، نقشه پردازششیپ

، اراضی بایر، اراضی زراعی، آب و اراضی فضای سبز و باغات( هشدساختهدر پنج کالس )اراضی  Enviافزار توسط نرم

تصادفی  یبردارنمونهای، روش بندی تصاویر ماهوارهاز طبقه آمدهدستبههای بررسی صحت نقشه منظوربهبندی شد. طبقه

 طریق تصاویر از که کنترلی نقاط واقعیت زمینی )نقاط کنترلی( استفاده شد. در ادامه با نقاط عنوانبههای تعلیمی( )نمونه

 پیوستگی شبکه اکولوژیک

 م کالبدیانسجا ساختار چند عملکردی پیوستگی ذهنی
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بندی با استفاده از ماتریس خطا و ، دقت طبقهاندشدهیآورجمع بصری تفسیر و کاربری اراضی هاینقشه گوگل ارث،

های سیمای گیری متریکبرای اندازه دشدهیتولهای پارامترهای آماری )صحت کلی و ضریب کاپا( محاسبه شد. سپس نقشه

  گردید. Fragstatsافزار وارد نرم لیلوتحهیتجزسرزمین  برای 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . روش پژوهش2شکل                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 ای مورداستفاده در پژوهش. ویژگی تصاویر ماهواره1جدول 

 گذر ردیف تاریخ تصویربرداری فکیک مکانیت قدرت سنجنده ماهواره

Landsat5 TM 30 4/08/1986 34 168 

Landsat5 TM 30 12/08/1996 34 168 

Landsat7 ETM 30 24/08/2006 34 168 

Landsat8 OLI 30 19/08/2006 34 168 

 .1399ی پژوهش، هاافتهمنبع: ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایاخذ تصاویر ماهواره

landsat TM 

1986  

landsat TM 

1996  

landsat ETM 

2006  

landsat OLI 

2016  

انجام عملیات پیش پردازش، طبقه بندی 

نظارت شده شبکه عصبی، پس پردازش 

تصاویر 

نقشه کاربری 

 1986اراضی 

نقشه کاربری 

 1996اراضی 

نقشه کاربری 

 2000اراضی 

نقشه کاربری 

 2016اراضی 

 Fragstatsافزار انتقال نقشه ها به نرم

 تحلیل تغییرات خزش شهر مراغه
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 تحقیق در مورداستفاده یهاکیمتر .2 جدول
 توضیحات دامنه تغییرات متریک   نام متریک کمتری

CA Class Area 
CA = ∑ aij(

1

10000
)

n

j=1

 
 سرزمین سیمای در طبقه مساحت نسبت

NP Number Of Patches 1 ≤ NP ≤ Nmax یا و سرزمین سیمای در هالکه تعداد 

 خاص ایطبقه برای هالکه تعداد کل

LPI Largest Patch Index 
LPI =

MAX (aij)

A
(100) 

 لکه ترینبزرگشاخص 

PLAND Percent Of Landscape 
PLAND =

∑ aij
n
j=1

A
(100) 

 درصد مساحت و پوشش

ED Edge Density 
ED =

∑ eik
m
k=1

A
(10000) 

 آن سطح برتقسیم کالس هر محیط

LSI Landscape Shape Index LSI =
ei

minei

 یهر کاربر در لکه شکل 

MNN Euclidian Mean Nearest 
Neighbor Distance 

 

MNN =
∑ hij

m
J=1

m
 

 فاصله همسایگی نیترکینزدمتوسط 

 

MPS Patch Size Mean 
MPS =

∑ aij
n
j=1

ni

(
1

10000
) 

 میانگین اندازه لکه

IJI  
Interspersion Juxtaposition 

Index 
 

IJI =

− ∑ [( 
eik

∑ eik
m
k=1

) ln (
eik

∑ eik
m
k=1

)]m
k=1

ln(m − 1)
(100) 

 میزان پراکندگی و مجاورت

MESH Effective Mesh Size 
MESH =

∑ aij
2n

j=1

A
(

1

10000
) 

 ارتباط و پیوستگی سیمای سرزمین

SHEI Shannons Evenness Index 
SHEI =

− ∑ (Pi
0lnPI  )

m
i=1

Inm
 

 یکنواختی شانون

CONTAG Contagion  پیچیدگی 

SHDI Shannon S Diversity 
Index SHDI = − ∑(Pi

0lnPI)

m

i=1

 
 تنوع شانون

SIEI Simpsons Evenness Index 
SIEI =

1 − ∑ Pi
2m

i=1

1 − ( 
1
m

)
 

 یکنواختی سمپسون

 .1399های پژوهش، منبع: یافته

 

دقیقه تا  52جه و در 36و شرقی دقیقه طول  37درجه و  46دقیقه تا  30 و درجه 45 با مختصات جغرافیاییشهر مراغه 

از شمال به شهرستان  است. شهر مراغه شدهواقعی شرق جانیآذربا استان در جنوب غربشمالی رض عدقیقه  38درجه و  37

شیر، بناب و ملکان؛ جبع، های اسکوآباد، هشترود و چاراویماق؛ از غرب به شهرستانهای بستانتبریز؛ از شرق به شهرستان

نفر بوده  175600در حدود  1395گردد. جمعیت شهر مراغه در سال و از جنوب به استان آذربایجان غربی محدود می

شد در این ر از جمعیت درهر دوره و بین رشد مساحت . عدم تعادلباشدیمهکتار  7/3041است و مساحت شهر در حدود 

که شهر از  یاگونهبهالگوی گسترده و پراکنده باشد.  نوع از سعه فضایی شهر مراغهتو است که الگوی شده شهر باعث

انه صوفی ی )شهرک ولیعصر( و غرب رودخشمال شرقهای بخش ژهیوبههای خارج کمربندی، قسمت مرکزی به قسمت

و  آباد لیائکیمای چای، گسترش یافت. همچنین بافت روستایی واقع در جنوب شرقی و جنوب غربی شهر، یعنی روستاه

 حدفاصلو اراضی  افتهیتوسعهنیز به سمت شهر  اندشدهواقعی هشترود و بناب شهرنیبهای ارتباطی که در مسیر راه پهرآباد

 و ناظر طبیعی و باغاتاز بین رفتن م افقی باعث صورتبهو ساز غیرقانونی رفت. این رشد شهری،  رساختیزبه  هاآن

 .است ایجاد مناطق و...شده و یمسکون هایمحله با هاآن کردن جایگزین
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 1390منبع: طرح جامع شهر مراغه،  موردمطالعه. محدوده 1شکل 

 

 های پژوهشیافته

ادیومتریکی و اتمسفری روی ی الزم تصحیحات رهاپردازششیپ موردمطالعهها در این پژوهش ابتدا در منطقه یافته

و  لحاظ پوشش از اهکاربری به پراکنش توجه با تعلیمی، هایبرداشت نمونه و دانیمی بررسی تصاویر انجام گردید. سپس با

، وسازساختاراضی  بایر، شد: اراضی انتخاب این شرح به کاربری کالس پنج مراغه، شهر محدودهاراضی در  کاربری

 3*3یلتر حداکثر ف عملی و شبکه عصب شدهنظارت. سپس با استفاده از روش آبو اراضی باغی و فضای سبز زراعی، اراضی

-بررسی دقت طبقه منظوربهی کاربری پوشش زمین استخراج گردید. هانقشه تیدرنهابر روی تصاویر نهایی پردازش گردید 

 kappa)( و ضریب کاپا overall accuracyبندی، ابتدا ماتریس خطاها را تشکیل داده، سپس از دو شاخص دقت کل )

coefficient )است. شدهدادهاست. ماتریس خطاها، در جدول زیر نشان  شدهاستفاده 

 . ضریب کاپا و دقت کل تصاویر3جدول 

 دقت کل ضریب کاپا تصاویر

1986 9114/0 9217/0 

1996 9022/0 9163/0 

2006 9235/0 9463/0 

2016 9453/0 9529/0 

 .1399های پژوهش، منبع: یافته

 و پوشش رات کاربریمقایسه تغیی جداول GIS در های تغییرات کاربرینقشه ویر بر شدهانجام هایتحلیل و هابررسی با

طی  دهد که دران مینش منطقه اراضی دست آمد. تغییرات به منطقه های متوالیسال شدهیبندطبقهتصاویر  بر اساس اراضی

کاهش  2016تار در سال هک 14646به  1986هکتار در سال  17096با مساحت  بایر اراضی کالس 2016تا  1986دوره 

ر افزایش هکتا 2395 به در پایان دوره هکتار بوده، 526 حدود 1986 سال در که و ساز ساخته است. اراضی داکردهیپ

 داکردهیپهش کا 2016سال  در هکتار 6140به  1986سال  در هکتار 6484مساحت  سبز بااراضی باغی و فضای  و داکردهیپ

 است. همچنین افتهیشیافزا 2016 در سال هکتار 9118 به 1986 سال در هکتار 8472مساحت  است. اراضی زراعی با

 هکتار افزایش 394به دلیل احداث سد به  2016در سال  1986 سال در هکتار 115مساحت  با هم آب اراضی است. داکردهیپ

 (.4 است )جدول داکردهیپ
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  2016، 2006، 1996، 1986های . تغییرات کاربری اراضی در سال2شکل 

 

 )به هکتار( 2016-1986های . تغییرات کاربری اراضی مراغه در سال4جدول 
 (2016) (2006) (1996) (1986) کاربری

 845/2395 048/1505 88/965 86/526 وسازاراضی ساخت

 115/6140 31/6360 97/6427 86/6484 اراضی باغی و فضای سبز

 455/394 0525/321 81/36 02/115 آب

 485/9118 403/8467 78/8140 15/8472 اضی زراعیار

 75/14646 84/16041 21/17124 76/17096 اراضی بایر

 .1399های پژوهش، منبع: یافته

 

از تابع پیوند  با استفاده هانقشه دهد. در ایننشان می 1986-2016را در بازه  هایکاربر(، میزان تغییرات هر از 2) شکل

(Union) دیگر همپوشانی شدههم روی بر 2016تا  1986های سال هایمربوط به کاربری شدهیبندطبقهعاتی اطال هایالیه-

هکتار افزایش، اراضی  1868 حدود 2016و  1986 هایزمانی سال بین بازه شدهساخته، اراضی 1 به نمودار شماره توجه اند. با

 تارهک 646 اراضی زراعی حدود هکتار کاهش، 2450 حدود ریبا کاهش، اراضی هکتار 344 سبز حدودباغی و فضای 

سبز اغی و فضای ی اراضی ببر روشده وساز ساختاراضی  است. داشته هکتار افزایش 279 آب اراضی تیدرنهاو  افزایش

 است. افتهیگسترششهر  اطراف
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  2016تا  1986های کاربری اراضی به کالس دیگر از سال تغییرات کالس .3شکل

 

 

 هکتار به اراضی کاربری هایکالس غییراتت . 4شکل 

 

این  زا با استفاده است. روش هلدرن از شهری، استفاده اسپرال رشد کردن مشخص برای اساسی یهاروش از یکی

هری اسپرال ش رشد از ناشی چه مقدار جمعیت و رشد از ناشی رشد شهری از مقدار چه که ساخت توان مشخصمی روش

بوده  خانوار 20952 نفر با تعداد 100679جمعیت شهر مراغه  1365(. در سال 12: 1385همکاران، است )حکمت نیا و  بوده

نفر و  175600دود حجمعیت شهر مراغه در  1395نفر بوده است. در سال  8/4معادل  1365 در سال خانوار بعد است بنابراین

وستاهای حریم شهر نفر بوده است. همچنین جمعیت ر 18/3معادل  1395. بعد خانوار در سال باشدیمخانوار  54958تعداد 

خانوار بوده  6107نفر و  19929جمعیت روستاها  1395خانوار و در سال  2789نفر و  16366حدود  1365مراغه در سال 

 است.

 (         1رابطه 

𝐿𝑛 (
جمعیت پایان دوره

جمعیت آغاز دوره
) + 𝐿𝑛 (

سرانه ناخالص پایان دوره

خالصنا آغاز دوره سرانه 
) = 𝐿𝑛 (

مساحت شهر در پایان دوره

مساحت شهر در آغاز دوره
) 

 

شهر مراغه  درش 2016 تا 1986 یهامهرومومفاصله  در که دهدنشان می هلدرن مدل از حاصل نتیجه 5 جدول بر اساس

 افقی رشد ت کهگف تواننتیجه می است. بنا بر درصد بوده 66 و رشد فیزیکی منطقه به رشد جمعیت بوده وطدرصد مرب 34

مراغه  نطقهسبز ماراضی باغی و فضای  تخریب باعث طول زمان در که است بوده جمعیت رشد برابر 29/5 منطقه و اسپرال

 است. شده

-4000

-2000

0

2000

اراضی ساخت وساز اراضی باغی آب اراضی زراعی اراضی بایر

بر حسب هکتار2016تا 1986تغییرات 
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 5 یاپیپ ،1400بهار و تابستان، اول، شماره سومدوره مجله توسعه فضاهای پیراشهری                                                           

 مراغه در منطقه پراکنده رشد میزان تعیین برای هلدرن شاخص . محاسبه5جدول 
 شاخص هلدرن ساخته شده مساحت جمعیت منطقه سال

1986 117045 86/526 
1=661188/0+338812/0 

2016 195529 845/2395 

 .1399های پژوهش، منبع: یافته

ودار نم همراه به (5 شکلرقومی ارتفاع ) مدل روی بر 2016-1986 هایطی سال شدهساخته اراضی کالس همپوشانی با

 بر اساس .یدگرد استخراج بصری صورتبهمنطقه مراغه  گسترش (، روند6 شکل) مساحت و تغییرات جمعیت ستونی درصد

 پراکنش شدت باعث موردمطالعه منطقه نسبت به جمعیت مساحت منطقه مراغه برابری 29/5 شود رشدتصویر مشاهده می

در روستاهای  خصوصبه مسئله این شده است. راعی و باغیز اراضی بستر در و رشد نامنظم روستاهای مجموعه شهری

و خیزش  هرشد گسست کرد، ورجوی و روستای تازه کند سفلی باعثخان، حاجیعلویان، نوا، طالب موردمطالعه منطقه

 هایتگاهفضایی سکون شهر مراغه و تسخیر بسترهای خزش شده است. با بافت شهر مراغه با پیوستگی جهت در روستاها

 روستایی هایبا ساختار فضایی کالبدی و فرهنگی تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، در شهری مسائل پیرامونی، ستاییرو

 کالبدی یا یهمچنین گسترش فضای است. عرفی مناطق روستایی هایزمین تغییر کاربری ای آنعرصه که نمود ممزوج شده

 است. طبیعی پیرامون شده منابع کشاورزی و هایبه زمین اندازیباعث دست شهر مراغه،

 

 
  شهری پراکنش نمایش شدت برای شدهساخته اراضی کاربری سطح تغییرات .5شکل 

 

 

 و جمعیت در مراغه شدهساختهدرصد تغییرات مساحت  .6شکل 

0/00

200/00

400/00

جمعیت مساحت

درصد تغییرات 67/05 354/74
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 (قربانی و همکاران...)و خزش شهر مراغه

سیمای ی هامتریکوارد و  FRAGSTS افزارنرمی کاربری اراضی در شهر مراغه؛ کلیه تصاویر به محیط بندطبقهپس از 

شاخص اتکا  تنها یک آنالیز به ی سیمای سرزمینهاکیمتر درک و آنالیز محاسبه گردید. برای هایکاربرسرزمین برای طبقه 

 اندازچشمو ساختار  هاستمیاکوسدینامیک  توصیف بهتر و درک برای هاکیمتر از یادسته لیوتحلهیتجز به نگردید بلکه

را داشتند  که بیشترین تغییرات یهارده و برای موردمطالعهی منطقهبرای کل  ،اندازچشم یهاکیمتر نیترمرتبط شد و اقدام

دهد که مساحت یمنشان  CAمتریک  بیان گردید. 2016تا  1986سیمای سرزمین از سال  یهاکیمترنتایج مقایسه  و بررسی

رسیده است و در میان کاهش چشمگیر  2016هکتار در سال  2395به  1986ل هکتار در سا 526وساز از اراضی ساخت

شود. همچنین بر اساس مشاهده می 2016هکتار در سال  6140به  1986هکتار در سال  6484 سبز ازاراضی باغی و فضای 

 متریک کار هاکالسمیزان گسستگی  یریگاندازهبرای  و کندیممعین  را کالس معین یک هایلکه که تعداد NP متریک

 چه تعداد رشده است به عبارتی ههای کاربری اراضی افزودهبر تعداد لکه دهدمیها نشان عیت تعداد لکه. بررسی وضرودیم

 یافته درنتیجهی افزایشلکه شهر تعداد شدهانجام در بررسی بود. خواهد پیوستگی طبقه موردنظر کمتر باشد، بیشتر هالکه

 است. یافتهها کاهشآن پیوستگی

 

 2016تا  1986از سال  CA, NPهای . متریک6جدول 
 CA کاربری

(1986) 

CA 

(1996) 

CA    

(2006) 

CA    

(2016) 

NP 

(1986) 

NP 

(1996) 

NP 

(2006) 

NP 

(2016) 

 815 584 173 105 845/2395 048/1505 88/965 86/526 وسازاراضی ساخت

اراضی باغی و فضای 

 سبز

86/6484 97/6427 31/6360 115/6140 478 478 712 1157 

 698 22 52 79 455/394 0525/321 81/36 02/115 آب

 3562 2953 1706 1640 485/9118 403/8467 78/8140 15/8472 اراضی زراعی

 2036 1828 682 696 75/14646 84/16041 21/17124 76/17096 اراضی بایر

 .1399های پژوهش، منبع: یافته

 

ی سیما که چگونه یک دهدمینشان  و است سرزمین سیمایترکیب  دادن نشان برای پایه واحد PLANDمتریک 

درصد رسیده است.  33/7درصد به  61/1وساز از درصد مساحت اراضی ساخت است. شدهبیترک لکه نوع یک سرزمین از

بررسی  با یافته است.کاهش 2016درصد در سال  78/18درصد به  834/19 سبز ازهمچنین مساحت اراضی باغی و فضای 

 LPIاست. متریک  یافتهکاهش طبیعی هایو کاربری ساخت افزایشانسان هایگفت کاربری توانمی ریکمت این

طور که جدول شماره همان شده است.اشغال لکه ترینبزرگ که توسط است مساحت منطقه کل از ی درصدیدهندهنشان

-در دوره متریک ات اینباشد همچنین روند تغییریمربوط به اراضی بایر م 2016و  1986دهد غالبیت لکه در سال نشان می 3

های کالس لکه بزرگی و فزایشوساز اهای کالس اراضی ساختلکه که غالبیت است صورت این به زمانی موردنظر های

در  تخریب دهندهاندازه لکه نشان ترینبزرگ شاخص کاهش است. یافتهو زراعی کاهش اراضی باغی و فضای سبز

 گردد. می عی مشاهدهو زرا های اراضی باغی و فضای سبزکالس برای که است اراضی پوشش یکپارچگی
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 5 یاپیپ ،1400بهار و تابستان، اول، شماره سومدوره مجله توسعه فضاهای پیراشهری                                                           

 2016تا  1986از سال  PLAND, LPIی هاکیمتر. 7جدول 

 .1399های پژوهش، منبع: یافته

 

با حداکثر  لکه یک سرزمین شامل سیمای که است این یدهندهنشان است یک با برابر آن مقدار وقتی LSIمتریک 

میزان شود. می ترپراکنده کالس مربوطه و افزایش آن ها مقدارلکه شکل پیچیدگی افزایش با کهدرحالی است.  فشردگی

تر ها پیچیدهها روند افزایشی داشته یعنی لکهتمامی کاربری سرزمین برای سیمای شکل دهدنشان می متریک ینا تغییرات

 تغییرات متریک جینتادهد. درصد پراکندگی را نشان می 27وساز به میزان برای کاربری ساخت بخصوص روند اند اینشده

یافته است که نشانگر افزایش درصد افزایش 14وساز به میزان تساخ لکه تراکم حاشیه که دهدمی نشان ED تراکم حاشیه

 وساز است. نفوذ کاربری ساخت

 

 2016تا  1986سال  از LSI, ED یهاکیمتر. 8جدول 
 LSI کاربری

(1986) 

LSI 

(1996) 

LSI 

(2006) 

LSI 

(2016) 

ED 

(1986) 

ED 

(1996) 

ED 

(2006) 

ED 

(2016) 

 1893/16 7372/10 0135/5 593/2 0412/27 5907/22 1346/13 1753/9 وسازاراضی ساخت

 8598/38 4099/29 1299/25 9224/23 7512/40 6138/28 7514/25 5903/24 اراضی باغی و فضای سبز

 2582/6 9544/1 7047/0 6672/1 8785/27 9623/13 3659/9 6528/12 آب

 3398/92 4354/66 6394/54 0451/56 3226/79 6414/62 3913/50 2638/50 اراضی زراعی

 2367/76 8212/79 1693/52 1775/51 9398/51 7327/51 3207/33 7993/32 اراضی بایر

 .1399های پژوهش، منبع: یافته

 

در اراضی  میانگین سطح لکه که دهدمی نشان 2016 تا 1986 یهاسال بین لکه سطح میانگین تغییرات MPSمتریک 

به عبارتی در تمامی  و دارد قرار اراضی بایر بعدازآن و شده است ترتکهتکه یعنی شتهدا را کاهش نیشتریسبز بباغی و فضای 

نیز میانگین  MNNتکه شدگی مواجه هستیم. متریک افزایش تکه ی با کاهش میانگین سطح لکه، باتوجهقابلطبقات به میزان 

در  طور کهصر سیمای سرزمین است. همانی و مجاورت عناجدا افتادگهای موردمحاسبه برای فاصله اقلیدسی از متریک

است که  افتهیشیسبز افزااراضی باغی و فضای  کالس در این متریک گردد، مقادیرمی مشاهده 5شماره  جدول

و  شدگی تکهتکه و هااکولوژی آن ارتباط کاهش و کالس های اینلکه شدن و پراکنده فاصله افزایش یدهندهنشان

یافته کاهش وسازکالس ساخت در این متریک مقدار آنکه. حالسبز داردراضی باغی و فضای ا کالس گسیختگی درازهم

  .دارد یکپارچگی افزایش از نشان که

 

 

 PLAND کاربری

(1986) 

PLAND 

(1996) 

PLAND 

(2006) 

PLAND 

(2016) 

LPI   

(1986) 

LPI   

(1996) 

LPI 

(2006) 

LPI    

(2016) 

 4018/4 8882/2 7177/1 144/1 3277/7 6032/4 9542/2 6114/1 وسازاراضی ساخت

 7035/8 0515/11 0316/11 6052/10 7796/18 8999/21 9659/19 834/19 اراضی باغی و فضای سبز

 697/0 7098/0 0396/0 0575/0 4205/1 9819/0 1126/0 3518/0 آب

 6525/4 6786/5 0191/3 33/6 889/27 145/23 5928/24 9122/25 اراضی زراعی
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 (قربانی و همکاران...)و خزش شهر مراغه

 2016تا  1986سال  از MPS, MNN یهاکیمتر. 9جدول 
 MPS کاربری

(1986) 

MPS 

(1996) 

MPS 

(2006) 

MPS 

(2016) 

MNN 

(1986) 

MNN 

(1996) 

MNN 

(2006) 

MNN 

(2016) 

 8295/140 1863/130 8961/291 551/379 9397/2 5771/2 5831/5 0177/5 وسازاراضی ساخت

 8901/217 0958/196 1339/171 4319/163 3069/5 0566/10 6568/13 5667/13 اراضی باغی و فضای سبز

 2032/915 1528/804 723/509 2985/363 6654/0 5933/14 7079/0 4559/1 آب

 1716/217 1973/189 3812/112 3271/113 5599/2 5626/2 7132/4 1659/5 اراضی زراعی

 6217/172 5202/165 2939/115 8966/113 1595/7 8303/8 1088/25 5643/14 اراضی بایر

 .1399های پژوهش، منبع: یافته

 عالوه شاخص دهد. اینشاخص پراکندگی و مجاورت میزان پراکندگی نسبی هر نوع کاربری را نشان می IJIمتریک 

 اراضی پوشش و یکاربر شهری در تغییرات توسعه که نواحی تواند درمی انقطاع سرزمین خصوص در برداشتن کارایی

در  متریک مقدار این باالترین دهدمی نشان ی این شاخصبررس باشد. مطرح شهری خزش از عنوان شاخصیبه دارد وجود

 به مربوط 2016ال س در و دارد بیشتری یپراکندگوساز ی اراضی ساختیعن وساز استاراضی ساخت به مربوط 1986 سال

دهنده نمایانگر ها نشانها( در طی این دورهلکه پیوستگی و )ارتباط MESHروند تغییرات متریک   کشاورزی است. کاربری

مناسب و  پیوستگی و ارتباط و زراعی است. نبود در اراضی باغی و فضای سبز پیوستگی کاهش و گسیختگیافزایش ازهم

 سبز و ما نبود گذرگاه و شهر سطح در رویهو بی وسازهای جدیدایجاد ساخت علت طبیعی به هایکاربری بین پایداری

و  گرفتن نظر در وسازهای جدید بدوناین ساخت شود.می سبز فضاهای این بیشتر اتصال هرچه مانع که است، هاییراه

 اراضی طبیعی ارچهیکپ و تخریب گسیختگیسبب ازهم بلندمدت در آن محیطییستز پیامدهای عواقب به کافی تجربه

 خواهد داشت. شهر پایداری اکولوژیک وضعیت بر ناپذیریجبران اثرات که شده

 2016تا  1986سال  از IJI, MESH یهاکیمتر. 10جدول 

 IJI کاربری

(1986) 

IJI 

(1996) 

IJI 

(2006) 

IJI 

(2016) 

MESH 

(1986) 

MESH 

(1996) 

MESH 

(2006) 

MESH 

(2016) 

 9863/63 7967/27 1/10 3089/4 0137/80 8934/43 9906/59 2903/54 وسازاراضی ساخت

 022/268 7551/318 9659/423 9138/420 0945/66 6946/65 412/63 6231/41 اراضی باغی و فضای سبز

 7117/1 7574/1 006/0 0223/0 353/45 2556/42 5072/31 5591/24 آب

 3287/128 3681/157 2969/178 6015/176 9678/91 1677/64 2506/44 7164/43 اراضی زراعی

 1/1433 8/1653 793/1759 799/1895 4523/68 6353/63 7779/50 8441/45 اراضی بایر

 .1399های پژوهش، منبع: یافته

ها در سیمای سرزمین افزایش تنوع توزیع لکهدهنده باشد که نشانمی 0.7967تا  0.6811بین  SHEI دامنه تغییرات شاخص

ها در سیمای دهنده افزایش تنوع سیمپسون لکهاست که نشان 0.8533تا  0.7748بین  SIEI است و دامنه تغییرات شاخص

 است که افتهیکاهشدرصد،  0392/49 به درصد 8538/53 ها( از)یکپارچگی لکه CONTAG  سرزمین است. متریک

)تنوع  SHDIمتریک  .است سیمای سرزمین در کل آن شدگی تکهتکه افزایش پیوستگی و میزان کاهش دهندهنشان

 سرزمین قرار سیمای پیوستگی مقابل در متریک این باشد.می سرزمین سیمای در سطح هالکه تنوع نسبی دهندهنشان شانون(

 را نشان 1861/0به میزان  روند کاهشی که تاس رسیده 2823/1به  0962/1 از سیمای سرزمین تنوع حاضر پژوهش دارد. در

و  باشد، تصادفی یک برابر و اگر ایکپه پراکنش باشد، یک از تنوع شانون بیشتر هایمتریک از حاصل نتایج اگر .دهدمی

 که باشدیک می از بیشتر اغهمر شهر شاخص در این اند،یافته توزیع یکنواخت صورتبه از یک باشد که کمتردرصورتی

 باشد.می ایپراکنش کپه دهندهاننش
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 5 یاپیپ ،1400بهار و تابستان، اول، شماره سومدوره مجله توسعه فضاهای پیراشهری                                                           

 2016تا  1986از سال  SHDI, SHEI, SIEI, CONTAGهای کیمتر. 11جدول 

 SHDI SHEI SIEI CONTAG سال

1986 0962/1 6811/0 7748/0 8538/53 

1996 1171/1 6941/0 7806/0 9218/52 

2006 2069/1 7499/0 8156/0 0418/51 

2016 2823/1 7967/0 8533/0 0392/49 

 .1399های پژوهش، منبع: یافته

 

 گیرینتیجه
ا و تغییرات همتقابل فضایی و روابط عملکردی، همواره دگرگونی راتیتأثشهرها به جهت ازدیاد جمعیت و همچنین 

 باألخصینی و نشهای باغی و زراعی، گسترش حاشیهکنند. تخریب زمینای را بر نواحی پیرامونی خود تحمیل میعمده

 قاعده از این غه،شهر مرا میان، این در ها است کهآن ازجملهییرات کاربری اراضی حومه و نیز روستاهای حوزه نفوذ، تغ

دهد نشان می هلدرن مدل از حاصل است. نتایج گشته تغییرات چشمگیری اخیر دستخوش یهادههطول  در و نبوده مستثنی

 د شهر درنتیجهدرصد از رش 66 به رشد جمعیتی و مربوط 2016تا  1986 زمانی فاصله درصد از رشد شهر مراغه در 34 که

 و ینهای زمطریق تعاونی از شهری محدوده از در خارج زمین واگذاری زمین، بازی)بورس همچون عوامل دیگری

 ر راستایدبوده است که نتیجه آن کاهش تراکم ناخالص جمعیت و افزایش سرانه ناخالص زمین شهری  غیره( و مسکن

، در طول شدهختهساکاربری اراضی  دهدای نیز نشان میتصاویر ماهواره حاصل از پراکنش فضایی شهر شده است. مطالعات

اراضی  کهیدرصورتاست  افتهیشیافزاهکتار  1868میزان  به و داشته را بیشترین تغییرات مساحت ،2016تا  1986بازه زمانی 

 وسازهاساختوسعه ت دهنده رشد شهر مراغه واست. که این عوامل نشان افتهیهشکاهکتار  344حدود  سبز درباغی و فضای 

بررسی  کهیطوربه ساز نیروی محرکه تغییر استوباشد. کاربری اراضی ساختبر روی اراضی باغی و فضای سبزو زراعی می

ها، کاهش تعداد لکه لکه، افزایش نیتربزرگها، کاهش اندازه دهنده کاهش اندازه لکههای سیمای سرزمین، نشانمتریک

ها بیانگر تریکمکاهش ترکیب و توزیع فضایی  درمجموعها، افزایش پیچیدگی و تنوع سیمای سرزمین، افزایش فاصله لکه

رزمین شهر تکه شدگی سیمای سرزمین است.نتایج حاکی از این است که سیمای سکاهش میزان پیوستگی و افزایش تکه

های تر گردیده است. یافته ختهیگسازهمتر شده و با کاهش پیوستگی هندسی نامنظم ازنظر، پیچیده و انهزدیر مروربهمراغه 

( و شی و 2013)سان و همکاران  (،1394همکاران ) و (، طاهری1389همکاران ) و مذکور با نتایج با تحقیقات سفیانیان

 واسطهبه) زادرون نگر آن است که پیروی از الگوی توسعهنتایج پژوهش حاضر بیا درمجموع( مطابقت دارد. 2012همکاران )

در  کالبدی انسجام منظورهب و توسعه احیا سبز مانند حفاظت، انفصالیِ  -اتصالی فضاهای ، ایجادوجود اراضی درون بافتی(

و ممانعت  کهای اکولوژیشهری، حفاظت از باغات و اراضی پیرامون شهر، ترمیم گسستگی عملکردهای متنوع ترکیب با

 خوانایی، گی،توان پیوسترویی شهری موجب بهبود پیوستگی  ضمن ارتقا ساختار اکولوژیک شهر مراغه  میاز پراکنده

 شهری و اکولوژیک یهاشبکهی ریگشکل و به ایجاد نمود آن ذهن ساکنان در را معنایی یکپارچگی هویت مداری و

 .یاری رساند پایدار شهری به توسعه جهیدرنت

 شهر ازجمله بدیل الگوهای بر شهری، پراکنش الگوی منفی اثرات کاهش راستای در و شهرسازان ریزاننامهبر

 از: اندعبارت هاآن یهایژگیو نیترعمده که اندنموده تأکید رشد هوشمند و نوشهرسازی فشرده،
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 (قربانی و همکاران...)و خزش شهر مراغه

عملکردهای  و هاکاربری یجابه اختالطی هایکاربری بیشتر چه هر گسترش محوریت با نئوسنتی، شهرسازی بر تأکید -

 شهری و عملکردهای هاتیفعال تمرکز عمومی، ونقلحمل پیاده، عابرین و ستیزطیمح دوستدار فضاهای هم، از مجزا

 از جلوگیری ؛هاحومهسمت  به شهرنشینی کردن محدود باال؛ تراکم با یهاساختمان و مساکن ساخت ؛هاآن افتراق نه

 و شهری؛ عملکردهای مطلوب ساختن دسامانمن و زمین ائتالف

مسکن،  ساخت کهچنان ،یاحومه و شهری مناطق بکر یا خالی یهانیزم در وسازساخت یعنی افزا، میان توسعۀ بر تأکید -

 و هارساختیز ،هاساختمان از بازاستفاده .گیردمی بر در را افتهیتوسعه مناطق چارچوب در تجاری و عمومی تسهیالت

 توسعۀ ارتباطی؛ و اجتماعی فضاهای ایجاد طریق از نامطلوب همسایگی واحدهای به بخشیدن رونق د؛فضاهای موجو

 موردتوجه عناصر ملهازج عمومی، یهادانیم یا و یانشانه عناصر از حفاظت تاریخی، یهاساختمانبهسازی  بافتی، بین

  .است افزا میان توسعۀ

 

 منابع
 سیح.مآوای  انتشاراتساری: . یطیمحستیزگذاری منابع ارزش. 1390 امیرنژاد، حمید، عطائی سلوط، کمال. -

. یزد: انتشارات ایریزی شهری و ناحیهکاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه. 1385نیا، حسن، موسوی، میرنجف. حکمت -

 علم نوین.

بررسی تغییرات ساختاری ناشی از جاده در . 1390، لعبت، یاوری، احمدرضا، صالحی، اسماعیل، مخدوم، مجید. زبردست -

. ستیزطیمح. مجله های اکولوژی سیمای سرزمینبا استفاده از متریک 1389تا  1366های پارک ملی گلستان در فاصله سال

 .20-11صص 

لیل گرادیان الگوی سیمای تح. 1392. حمیدرضا ، ضیایی، الدینسید جمال ، الدینخواجه، مختاری، زهرا، علیرضا، سفیانیان -

 .104-87. صص 1جغرافیای انسانی. شماره  یهاپژوهش. مجله ن(ی موردی: شهر اصفهاسرزمین شهری)مطالعه

سی روند تغییرات برر. 1390. جهانگیر ،فقهی ،سلمان عبدالرسول  ،ماهینی  ،افشین ،علیزاده شعبانی ،مهدی ،شیخ گودرزی -

مجله منابع طبیعی ایران. مین. سیمای سرز یشناسبوم یهاسنجهکرگانرود، با استفاده از پوشش/کاربری سرزمین حوزه آبخیز 

 .441-431. صص 4شماره 

سیمای  یهاسنجهرد کارب. 1390. صدیقه، بابازاده خامنه ،افشین ،کاردانه، جهانگیر، فریدون، فقهی، ری سرتشنیزیطاه -

ندسی مجله علوم ومه (.شهرداری کرج 3موردی: منطقه  سرزمین در تحلیل گرادیان فضاهای سبز شهری )مطالعه

 .33-23. صص 2. شماره ستیزطیمح

 . تهران: انتشارات آوای قلم.سازی ساختار سیمای سرزمینمبانی مطالعه و کمی. 1396. ومینا، رنیاسیاح ،زهرا، مختاری -

ریزی ارزیابی و برنامه. 1391. اصغرعلی ،صفتدرویش، ، عبدالرضامخدوم ،، هورفرجعفرزاده ،، مجیدفرخنده مخدوم -

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.GIS های اطالعات جغرافیاییمحیط زیست با سامانه

چندزمانه  یهادادهده از آنالیز زمانی مکانی گسترش فیزیکی و رشد اسپرال شهری با استفا. 1390. یمحمدتقمعصومی،  -

 .106-89. صص 82. مجله جغرافیا. شماره ، مطالعه موردی: شهر اردبیلآماری یهامدلو  ازدورسنجش

حلیل وضعیت اکولوژیکی فضای سبز شهر ت. 1393. فاطمه ،جهانی شکیب ،، فاطمهمیقسا  ،سماعیلا، صالحی ،الهام، یوسفی -

. مجله فضای جغرافیایی. ی(اای و منطقهبیرجند بر اساس متریک های سیمای سرزمین )با تاکید بر وضعیت پارک های محله

 .111-95. صص 46شماره 

 

https://www.gisoom.com/book/1379059/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
http://www.iraneiap.ir/?_action=article&au=138908&_au=%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AA++%D8%B2%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%AD
https://jhgr.ut.ac.ir/?_action=article&au=127193&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://jhgr.ut.ac.ir/?_action=article&au=127195&_au=%D8%B3%DB%8C%D9%91%D8%AF+%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8E%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%DB%8C%D9%86++%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%E2%80%8E%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%DB%8C%D9%86
https://jhgr.ut.ac.ir/?_action=article&au=127195&_au=%D8%B3%DB%8C%D9%91%D8%AF+%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8E%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%DB%8C%D9%86++%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%E2%80%8E%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%DB%8C%D9%86
https://jhgr.ut.ac.ir/?_action=article&au=127196&_au=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%B6%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jhgr.ut.ac.ir/?_action=article&au=127196&_au=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%B6%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=126425&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D8%B4%DB%8C%D8%AE+%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=151171&_au=%D8%A7%D9%81%D8%B4%DB%8C%D9%86++%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=150262&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84++%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=150262&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84++%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=149394&_au=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1++%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=149394&_au=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1++%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C
https://www.gisoom.com/search/book/author-283098/پدیدآورنده-زهرا-مختاری/
https://www.gisoom.com/search/book/author-588476/پدیدآورنده-رومینا-سیاح-نیا/
https://www.gisoom.com/book/11340088/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-FRAGSTATS-42/
https://www.gisoom.com/book/11340088/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-FRAGSTATS-42/
https://www.gisoom.com/search/book/author-335456/پدیدآورنده-مجید-مخدوم-فرخنده/
https://www.gisoom.com/search/book/author-114065/پدیدآورنده-هورفر-جعفرزاده/
https://www.gisoom.com/search/book/author-114065/پدیدآورنده-هورفر-جعفرزاده/
https://www.gisoom.com/search/book/author-114066/پدیدآورنده-عبدالرضا-مخدوم/
https://www.gisoom.com/search/book/author-114066/پدیدآورنده-عبدالرضا-مخدوم/
https://www.gisoom.com/search/book/author-266298/پدیدآورنده-علی-اصغر-درویش-صفت/
https://www.gisoom.com/book/1826711/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-GIS/
https://www.gisoom.com/book/1826711/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-GIS/
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A8
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A8
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/browse.php?a_id=1154&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=1
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/browse.php?a_id=1154&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=1
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/browse.php?a_id=1154&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=1


 
 
 

 17 

 

 5 یاپیپ ،1400بهار و تابستان، اول، شماره سومدوره مجله توسعه فضاهای پیراشهری                                                           

- Abdullah, S.A. Nakagoshi, N. 2006. Changes in Landscape Spatial Pattern in Highly 

Developing State of Seangor, Peninsular Malaysia.  Journal of Landscape and Urban 

Planning. Vol. 77. No. 3. PP. 263- 275. 

- Al Hashemi, A. 2015. Landscaping approach to urban infrastructure, Tehran water 

network development strategies as urban landscaping infrastructure. PhD thesis in 

Architecture. Tehran, University of Tehran.  

- Botequilha, A., Ahren, J. 2002. Applying Landscape Ecological Concepts and Metrics in 

Sustainable Land-Scape Plannin. Landscape and Urban Planning. Vol. 59. No. 2. PP. 65-

93. 

- Burel, F. 2003. Landscape Ecology. Boca Raton: CRC Press. 

- Chicago Metropolitan Agency. 2016. integrating green infrastructure: On to 2050 

strategy paper. Available from: http://www.cmap.illinois.gov. Accessed 2 November 2016. 

- Ferraz, D.B.. Vettorazzi, C.A. Theobald, D.M., Balleste, M.V.R. 2005. Landscape Dynamics 

of Amazonian Deforestation between 1984 and 2002 in Central Rondonia, Brazil: 

Assessment and Future Scenarios, Journal of Forest Ecology and Management. Vol. 204. No. 1. 

PP. 69-85. 

- Forman, R. T. T. Gordon, M. 1986. Landscape Ecology–John Wiley, New York, 619. 

- Forman, R.T.T. 1995. some general principles of landscape and regional ecology. Landscape 

Ecology. Vol. 10. No. 3. PP. 133-142. 

- Gökyer E. 2013. Understanding Landscape Structure Using Landscape Metrics. INTECH 

Open Access Publisher. 

- Hammad Gilani, H. Ahmad, S. Ahmed Qazi, W.  Abubakar, S.M. Khalid, M. 2020. Monitoring 

of Urban Landscape Ecology Dynamics of Islamabad Capital Territory (ICT), Pakistan, 

Over Four Decades (1976–2016). Land. Vol. 9. No. 4. PP. 1-23 

- Herzog, F. & Lausch, A. 2001. Supplementing land-use statistics with landscape metrics: 

Some methodological consideration. Environmental Monitoring and Assessment. 72(1). 

37- 45. 

- Herzog, F. and Lausch, A. 2001. Supplementing Land-Use Statistics with Landscape 

Metrics: Some Methodological Considerations. Environmental Monitoring and Assessment, 

No. 72, 37-50 

- Kushwaha, K. singh, M.M. singh, S.K. Patel, A. 2021. Urban growth modeling using earth 

observation datasets, Cellular Automata-Markov Chain model and urban metrics to 

measure urban footprints. Remote Sensing Applications: Society and Environment. Vol. 

22.303-315. 

- Liu T, Yang X, 2015. Monitoring land changes in an urban area using satellite imagery. 

GIS and landscape metrics. Applied Geography. No. 56. PP. 42-54. 

- Magidi, J. Ahmed, F. 2019. Assessing urban sprawl using remote sensing and landscape 

metrics: A case study of City of Tshwane, South Africa (1984–2015). The Egyptian Journal 

of Remote Sensing and Space Science. Vol. 22. No. 3. PP. 335-346. 

- PoojaSonde, P. Balamwar, S. Ochawara, RS. 2020. Urban sprawl detection and analysis using 

unsupervised classification of high resolution image data of Jawaharlal Nehru Port Trust 

area in India. Remote Sensing Applications: Society and Environment. Vol. 17. 

- Randolph, J. 2004. Environmental Land Use Planning and Management. Washington: Island 

Press DC. 

- Sarvestani, M. S. Ibrahim, A. L. Kanaroglou, P. 2011. Three decades of urban growth in the 

city of Shiraz, Iran: A remote sensing and geographic information systems application. 

Cities. Vol. 28. No. 4. PP. 320-329. 

- Street, P. 2007. Land market forces and governments role in sprawl. College of urban 

planning and public Affairs. university of Illinois at Chicago. No. 7. PP.123-135. 

- Sun, C. Wu, Z. Lv, Z. Yao, N. and Wei, J. 2013. Quantifying different types of urban growth 

and the change dynamic in Guangzhou using multi-temporal remote sensing data. 

International Journal of Applied Earth Observation and Geo information. No. 21. PP. 409-417. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S235293852100015X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S235293852100015X#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/23529385
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110982317303733#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/11109823
https://www.sciencedirect.com/science/journal/11109823
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S235293851930165X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S235293851930165X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S235293851930165X#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/23529385


 
 

 18 

 

 (قربانی و همکاران...)و خزش شهر مراغه

- Tang, J. Wang, L. Yao, Z. 2008. Analyses of urban landscape dynamics using multi-temporal 

satellite images: A comparison of two petroleum-oriented cities. Landscape and Urban 

Planning. Vol. 78. No. 4. PP. 269-278. 

- Tzoulas K. Korpela K. Venn S. Yli-Pelkonen V. Ka´zmierczak A. Niemela J. James P. 2007. 

Promoting ecosystem and human health in urban areas using green infrastructure: a 

literature review. Landscape and Urban Planning. Vol. 81. No. 3. PP. 167–178. 

- Vermeiren, K. Van Rompaey An. Loopmans M. Serwajja, E. Mukwaya P. 2012. urban growth 

of Kampala, Uganda: Pattern analysis and scenario development. Journal of Landscape and 

Urban Planning. No. 106. PP. 199-206. 

- Weng, Y.C. 2007. Spatiotemporal Changes of Landscape Pattern in Response to 

Urbanization. Journal of Landscape and Urban Planning. Vol. 81. No. 4. PP. 341-353. 

- Yuhong, T. Jimb, C.Y. Yan, T. Shid. Tao, S. 2011. Landscape ecological assessment of green 

space fragmentation in Hong Kong. Urban Forestry & Urban Greening. Vol. 10. No. 2. PP. 

79–86. 

- Zhang, Q. Chen. Ch. Wang, j.  Yang, D. Zhang, Y. Wang, Z. Gao, M. 2020. The spatial 

granularity effect, changing landscape patterns, and suitable landscape metrics in the 

Three Gorges Reservoir Area, 1995–2015. Ecological Indicators. Vol. 114. PP. 1-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1618866710000804#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1470160X20301965#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1470160X20301965#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1470160X20301965#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1470160X20301965#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1470160X20301965#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1470160X20301965#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1470160X20301965#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/1470160X

