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Abstract 
Landscape ecology considers the structural complex of an urban area as a set of 
ecosystem networks and evaluates and designs the interrelationship between the 
city and natural processes and the environment that creates it. Such an approach 
depends on creating a systemic evaluation of the ecological structure of urban 
areas.  In this research, the ecological networks of the land landscape in the city 
of Izeh are evaluated. The present applied research is descriptive-analytical and 
uses library and field studies to collect data.  To achieve the research objectives, 
5 indicators with 17 sub-indicators were extracted. To evaluate the ecological 
networks of the land landscape in Izeh City, Colonial Competition Algorithm (MST 
minimum coverage tree) was used in Matlab 2016 Software environment and to 
spatialize the studied indicators in Izeh City, Tracking Analyst Methodwas used. 
The Network Analyst Tools process was put in ArcGIS Software environment.  
The results show that the most part of the landscape of the study area is made up 
of spots and the least part of the area is made up of water spots. In 1986, area in 
Izeh City, 42.44% of the total area was allocated to construction zone while2006, 
this amount reached 49.27% and in 2018, it reached 59.02%. In 1986, 18.54% of the 
total area of Izeh City was allocated to green space zone while in 2006, this 
amount reached 14.63% and in 2018, it reached 13.66%. Furthermore, in 1986, 
37.56% of the total area was allocated to open spaces and 1.45%, was allocated to 
water zone. This is while in 2006, these numbers reached 35.12% and 0.98%, 
respectively, and in 2018, they reached 26.34% and 0.98%, respectively. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Nowadays, human activities cause 
structural disturbances in the land, 
including the fragmentation of the 
landscape of urban areas (Englund et al, 
2017: 494), which is followed by the 
increasing depletion of urban areas from 
biological elements (Fan & Ding, 2016: 153). 
In the process of rapid urbanization, the 
urban landscape constantly occupies the 
ecological landscape, and puts 
tremendous pressure on the integrity of 
the ecosystem (Fahrig & McGill, 2019) and 
performance degradation. Systemic 
ecosystem has applied the ecological 
concepts of landscape to preserve and 
design ecological networks of urban areas 
(Zarandian et al., 2018: 133) 

Landscape ecology considers the 
structural set of an urban area as a set of 
ecosystem networks and evaluates and 
plans the interrelationship between the 
city and natural processes and the 
environment that creates its environment 
(Bargh Jelveh et al., 2019: 92). Urban 
environmental infrastructure generally 
consists of natural or semi-natural 
landscapes such as forests, grasslands and 
water zones, which provide sustainable 
ecosystem services to maintain the 
integrity and security of the functioning of 
urban ecosystems (Li et al., 2017). Rapid 
optimization of urban environmental 
infrastructure seems inevitable in both 
urban planning and policy theories to 
strengthen the urban environment, such 
as urban dispersion control (Gavrilidis et 
al., 2019). 

According to the growing trend of 
degradation of pristine segments of urban 
areas and the loss of their biological 
resources, planning ecological networks 
(Azari Dehkordi, 2007: 96) with the priority 

of proper planning of biological processes 
and protection of the urban area systems 
are essential. Unlike the natural areas of 
the landscape, ecosystem is a man-made 
system that arises from human activities 
(Alberti, 2008: 15) sustained through 
supporting the natural systems (Fichera et 
al, 2015: 53) and palnning ecological 
processes (Botequilha & Aren, 2002: 109). 
At the level of the ecological landscape of 
the land, environmental infrastructure of 
different configurations plays different 
roles. Ecological zones with relatively 
large area and regular shape can be 
identified as ecological resources (Su et al., 
2016). 

In this research, the ecological 
networks of the land landscape in the city 
of Izeh are evaluated. The ecological 
pattern in the city of Izeh, under the 
influence of urbanization, population 
expansion and increasing migration, has 
gone in a new direction, so that the 
ecological pattern around the city has 
been associated with certain orientations 
lacking a suitable model for its ecological 
design. The results of this ecological 
growth are reduction and loss of 
thousands of hectares of agricultural land, 
which are often located in the best and 
most fertile areas of the city, construction 
of short-lived houses, expansion of poor 
areas, inadequacy of roads and 
transportation, deplorable health 
situation, unemployment and lack of 
security that cause serious and numerous 
social problems in the city of Izeh. These 
problems along with drastic changes in the 
scattered expansion has led to  imbalance 
between different uses. 

 

2. Research Methodology 
In this research, the ecological networks 
of the land landscape in the city of Izeh are 
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evaluated. The present applied research is 
descriptive-analytical and collects data 
through library and field studies. To 
achieve the research objectives, 5 
indicators with 17 sub-indicators were 
extracted. To evaluate the ecological 
networks of the landscape in Izeh City, 
Colonial Competition Algorithm (MST 
minimum coverage tree) was used in 
Matlab 2016 Software environment and to 
spatialize the studied indicators in Izeh 
City, Tracking Analyst was used. The 
Network Analyst Tools process was put in 
ArcGIS Software environment.  

3. Research Findings 
The results show that the most part of the 
landscape of the study area is made up of 
spots and the least part of the area is made 
up of water spots. In 1986, area in Izeh City, 
42.44% of the total area was allocated to 
construction zone while2006, this amount 
reached 49.27% and in 2018, it reached 
59.02%. In 1986, 18.54% of the total area of 
Izeh City was allocated to green space 
zone while in 2006, this amount reached 
14.63% and in 2018, it reached 13.66%. 
Furthermore, in 1986, 37.56% of the total 
area was allocated to open spaces and 
1.45%, was allocated to water zone. This is 
while in 2006, these numbers reached 
35.12% and 0.98%, respectively, and in 
2018, they reached 26.34% and 0.98%, 
respectively. Conclusion 

Unlike the natural areas of the land, 
ecosystem is a man-made system that 
arises through human activities. This 
research has been carried out with the aim 
of evaluating the ecological networks of 
the land landscape in Izeh City. According 
to the patterns obtained for the city of 
Izeh: 

Construction Scenario: Area metric 
results show that the mouth of most of the 
land in the study area is covered with 

spots. Also, construction stains and open 
stains have increased in area and the 
growth of stains between them is 
significant. The highest share of stain 
formation in every 3 years is related to the 
spots made. 

Green Space Scenario: Area metric 
results show that a significant decreasing 
trend has occurred from 1986 to 2018 in 
this sector. This decreasing trend among 
the stains in this section requires special 
consideration and suggestions. 

Open Space and Water Zone: Area 
metric results show that a significant 
decreasing trend has occurred from 1986 
to 2018 in this sector, so that in the water 
zone, the decreasing trend occurred due 
to unauthorized constructions in the city 
and in the open space, this number was 
directly allocated to the construction 
zone. 

Funding 
There is no funding support. 

Authors’ Contribution 
Authors contributed equally to the 
conceptualization and writing of the 
article. All of the authors approved the 
content of the manuscript and agreed on 
all aspects of the work. 

Conflict of Interest 



 
 

130 

 . 147تا  127 صفحات .1401بهار   .30 شماره .9 دوره

 

 استفاده از الگوریتم رقابت استعماری شناختی سرزمین در سطح شهر ایذه با  تحلیلی بر شبکه های بوم . کرامت هللا زیاری و امید لطیفی

 پژوهشی  علمی 

  با ایذه شهر سطح  در سرزمین  شناختیبوم های  شبکه بر تحلیلی
 استعماری  رقابت الگوریتم از استفاده

   2 لطیفی امید ، *1یاری هللا ز کرامت 

 
، ریزیبرنامه و جغرافیا استاد 1 ن، دانشگاه  جغرافیا، یدانشکده شهری  .ایران تهرا

ری دانشجوی 2 یزیبرنامه و جغرافیا دکت شگاه جغرافیا، یدانشکده شهری، ر  .ایران تهران، دان
 

10.22080/USFS.2021.21305.2139  

 تاریخ دریافت:
 1400 فروردین 21

 : پذیرش تاریخ 
 1400 مرداد 20

 :تاریخ انتشار
 1400 دی ۸
 

 چکیده
سیبوم ای  شنا ر  سرزمین،  سیم تا ری  منطقه  ساخ که  از  ایمجموعه  را  شه ی  هاسیستم  بوم  شب   پندارد م

  ارزیابی  مورد را آن زیستی محیط آورنده وجود به بستر و طبیعی  فرآیندهای و شهر متقابل رابطه و
اختی بوم  ساختار  به  سیستمی  نگرش  ایجاد  گرو  در  رویکردی  چنین  دهدمی  قرار  ریزیطرح  و   شن

ری  هایمنطقه ای  شناختیبوم  هایشبکه  ارزیابی  به  پژوهش  این  در.  است  شه   در   سرزمین  سیم
  لحاظ  از  و  كاربردي  ـ  اي  توسعه  هدف  لحاظ  به  حاضر  پژوهش.  شودمی  پرداخته  ایذه  شهر  سطح

تنی  تحليلي  ـ  توصيفي  شناسي  روش  برای.  است  ميدانی  های  بررسی  و  ای  کتابخانه  مطالعات  بر  مب
ق،  اهداف  به  دستیابی خص  5  تحقی اخص  زیر  17  با  شا   های شبکه  ارزیابی  برای.  شد  استخراج  ش

ای  شناختیبوم طح  در  سرزمین  سیم ت  الگوریتم  طریق  از  ایذه  شهر  س ی   درخت)  استعماری  رقاب   پوشا
  شاخص   سازی  فضایی  برای  و  است  گردیده  استفاده  Matlab 2016  افزارنرم  محیط  در(  MST  مینیمم

  شبکه   تحلیل  فرآیند   در(  Tracking Analyst Tools)  روش  از  ایذه  شهر  سطح  در  موردمطالعه  های
(Network Analyst Tools  )افزارنرم  محیط  در  ArcGIS  دهدمی  نشان  نتایج.  شد  استفاده  :

نطقه  سرزمین  سیمای  قسمت  بیشترین  مساحت  کمترین   و  شدهساخته  هایلکه   را  مطالعاتی  مورد  م
ز  1365  سال  در  وسازساخت  پهنه  در   دهندمی  تشکیل  آبی  هایلکه  را  در  موجود  پهنه  درصد  100  ا

  02/59  به  1397  سال  در  و  درصد  27/49  به  عدد  این 13۸5  سال  در  درصد،  42/ 44  ایذه  شهر   سطح
نه  در  است  رسیده  درصد ر  سبز   په ل  در  درصد،  54/1۸  1365  سال  د  63/14  به  عدد  این  13۸5  سا
 به  1365  سال   در  آبی  و  باز  فضاهای  پهنه  در  و  است  رسیده  درصد  66/13  به  1397  سال  در  و  درصد

  در  و  9۸/0  و  درصد  12/35   ترتیب  به  عدد  این  13۸5  سال  در  درصد   45/1  و  درصد  56/37  ترتیب
 . است رسیده 9۸/0 و  درصد 26/ 34 ترتیب به 1397 سال

 کلیدواژه ها: 
  سیمای شناختی،بوم شبکه،

 رقابت ایذه، سرزمین،
 استعماری
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 شناختی سرزمین در سطح شهر ایذه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری تحلیلی بر شبکه های بوم . لطیفی امید و  زیاری هللا کرامت 

 مقدمه 1
فعالیتنتیجه   روزهااین   بروز  ی  موجب  انسانی  های 

در   اختالالت جمله ساختاری  از  سرزمین،  بستر 
منطقهتکهتکه سرزمین  سیمای  شهری  شدن  های 

)می به Englund et al, 2017: 494شود  که  دنبال  ( 
تهی  با  منطقهآن  روزافزون  شهریشدن  از   های 

( زیستی  روند  Fan & Ding,2016: 153عناصر  در   )
منظره شهری  سیمای  سریع،  ی  شهرنشینی 

به زیست  را  مداوم  محیطی  می طور  و  اشغال  کند 
تحت  را  اکوسیستم  فوق   یکپارچگی  ای  العادهفشار 

می  )قرار  و  Fahrig and McGill, 2019دهد.   )
بوم  عملکرد  مفاهیم  تخریب  کاربرد  می،  سیست

و  بوم  حفظ  درجهت  سرزمین  سیمای  شناسی 
شبکه طرح  بوم ریزی  منطقههای  های  شناختی 

اجتناب شهری و  را  )زرندیان  است  کرده  ناپذیر 
شناسی سیمای سرزمین، . بوم 1( 133:  201۸همکاران،  

منطقهمجموعه  ساختاری  مجموعهی  را  شهری  ای  ی 
ی متقابل  پندارد و رابطه ها می سیستمی بوم از شبکه 

به  بستر  و  طبیعی  فرایندهای  و  ی  وجودآورنده شهر 
طرح  و  ارزیابی  مورد  را  آن  زیستی  قرار   ریزی محیط 

)برق می همکارادهد  و  . 2( 92:  2019ن،  جلوه 
زیست زیرساخت  به های  شهری  از  محیطی  طورکلی 

نیمه مناظر  یا  طبیعی  جنگل،  مناظر  مانند  طبیعی 
خدمات   که  است  شده  تشکیل  آب  و  چمنزارها 
و   است  یکپارچگی  حفظ  برای  پایدار  اکوسیستم 

شود  های شهری می باعث امنیت عملکرد اکوسیستم
(Li et al. 2017برنامه بهی(.  و  سازی نه ریزی 

زیست زیرساخت  به های  شهری  در  محیطی  سرعت 
نظریه  دو  برنامههر  برای  ی  سیاست  و  شهری  ریزی 

محیط  پراکندگی    تقویت  کنترل  مانند  شهری  زیست 
می نظر  به  ضروری  و  الزم  )شهری   Gavrilidisرسد 

et al. 2019 ی اکولوژیکی سیمای سرزمین با  (. شبکه
بوم  زی رویکردی  ترکیب  با  که  های  رساخت محور 

 
1 Zarandian et al 2018 
2 Bargh jelveh et al 2019 
 

3 Pourkhabaz et al 2015 
4 Mirsanjari & yari  2017 

دیدگاه  زیست  است،  گرفته  شکل  شهری  محیطی 
می ارائه  سؤال  این  به  پاسخ  در  که  جدیدی  دهد 

زیستگاه  انواع  را می چگونه  و  ها  در یک ساختار  توان 
(  Tiwari et al., 2019بافت کلی شهری حفظ کرد؟ )

به   سیستمی  نگرش  ایجاد  گرو  در  رویکردی  چنین 
بوم  قهساختار  منط شهرشناختی  است  های  ی 

(Farina,2009: 13 به را  شهر  درنهایت  که  ی مثابه( 
بوم شبکه بر  های  مشتمل  سرزمین  سیمای  شناختی 

انسان  و  طبیعی  و  عناصر  شهری  سرزمین  ساخت 
ها تلقی  شناختی و محیط زیستی آن عملکردهای بوم 

همکاران،  می و  )پورخباز  کمبود  3( 1۸۸:  2015کند   .
بوم  منطقهمطالعات  ش شناختی  در  های  هری 

می جای حس  ایران  پهناور  کشور  )میر جای  شود 
یاری،   محمد  و  مناطق 4(  96:  2017سنجری  در   ،

می  کاهش  زیستی   تنوع   ، بین  شهرنشین  از  یابد، 
تشدید می  بین  رفتن  سیمای سرزمین  و اتصال  شود 

زیست  می ساختارهای  پیدا  کاهش  در  بوم  کند؛ 
گردش  مانع  اکوسیستم،  ساختار  تخریب    نتیجه، 

می  اکولوژیکی  اکوسیستم  جریان  عملکرد  و  شود 
می  تضعیف  را  )شهری   ,Zhou and Wangکند  

2011; Yang et al., 2018توجهی،  ی این بی ( و نتیجه
بوم استفاده توان  از  خارج  و  نابهنگام  شناختی ی 

منطقه زیستی  محدوده منابع  و  شهری  های  های 
آنفرامنطقه همکاران،  ای  و  )مرادی  است  :  2017ها 

طرح 5(19 بنابراین،  منطقه؛  صحیح  شهری  ریزی  های 
با  توجه به اهمیت حفظ منابع طبیعی، افزایش تنوع  

آن  زیستی  محیط  پایداری  افزایش  و  برای  زیستی  ها 
آینده توسعه آن ی  سرزمین  سیمای  و  شهرها  ها  ی  

همکاران،   و  )گومه  است  اهمیت  .  6( 324:  2014حائز 
های بکر  د تخریب محدوده با توجه به روند رو به رش

ی منابع  های شهری و از بین رفتن توان بالقوه منطقه
آن  برنامهزیستی  شبکهها،  بوم ریزی  شناختی های 

دهکردی،  طرح   7( 96:  2007)آذری  الویت  ریزی  با 
از   حفاظت  و  زیستی  فرایندهای  مناسب 

5 Moradi et al 2017 
6 Gomeh et al 2014 
7 Azari dehkordi 2007 
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منطقهسیستمبوم  است.  های  ضروری  شهری  های 
پهنه  شهر  های  برخالف  سرزمین،  سیمای  طبیعی 

انسان بوم  بهسیستمی  که  است  ی  واسطهساخت 
می فعالیت پدید  انسانی  )های   :Alberti, 2008آید 

به 15 بوم واسطه(،  طبیعی  سیستمی  های 
می حمایت  پایدار  به کننده  و  ی واسطهماند 

بوم  طرح فرایندهای  اعتالی  ریزیشناختی  به  شده 
می  دست  خویش  )حیات   & Botequilhaیابد 

Aren,2002: 109 چشم سطح  در  سیمای  (.  انداز 
زیرساخت  سرزمین،  زیست اکولوژیکی  محیطی  های 

های مختلفی را بازی  های مختلف، نقش از پیکربندی 
زیاد  کند. پهنه می نسبتاً  با مساحت  اکولوژیکی  های  

می را  منظم  شکل  بهو  اکولوژیکی  توان  منابع  عنوان 
(. در این پژوهش، به  Su et al., 2016شناسایی کرد )

شبکه  بوم ارزیابی  در  های  سرزمین  سیمای  شناختی 
شناختی  شود. الگوی بوم سطح شهر ایذه پرداخته می 

شهرنشینی،   روند  تأثیر  تحت  نیز  ایذه  شهر  در 
به مهاجرت،  افزایش  و  جمعیت  و    گسترش  سمت 

به است  رفته  جدید  الگوی  ایگونه سویی  که 
پیرامون  بوم  در  جهت شناختی  با  های  گیریشهر 

از   بسیاری  همانند  که  است  بوده  همراه  خاصی 
برای  شهر مناسب  الگویی  است  نتوانسته  دیگر  های 

بوم  رشد  طرح  این  نتایج  دهد.  ارائه  خود  شناختی 
عبارت بوم  رفتن  شناختی  دست  از  و  کاهش  از:  اند 

زمین از  هکتار  در  هزاران  اغلب  که  کشاورزی  های 
حاصل  و  واقع خیزتریبهترین  شهر  این  نواحی   ن 

خانهشده ساختن  کماند،  نواحی  های  گسترش  دوام، 
ونقل، وضع  ها و وسایل حمل کفایت راهفقرزده، عدم 

تأسف  که  بهداشتی  امنیت  نبود  و  بیکاری  آور، 
بی  و  وخیم  اجتماعی  وجود  مشکالت  به  را  شماری 

تغییرات  می با  که  ایذه  شهر  در  دیگر،  ازسوی  آورد. 
گستر  در  پیامدهای  شدید  به  منجر  پراکنده  ش 

سبب   فوق  تغییرات  است،  شده  متعددی 
کاربریبرهم  بین  تعادل  شده  خوردن  مختلف  های 

به   .است تنها  تبعات  این  از  واسطهبررسی  آگاهی  ی 
بوم  تغییرات  میزان  و  تغییرات  در  روند  شناختی 

 
1 Sotaei & Zarei  
2 Kaviani  

می میسر  شهر  این  سرزمین  بدین  سیمای  تا  شود 
پایه  ب طریق  دخالت  برای  سیمای  وم ای  شناسی 

های شهری  ی منطقهریزی توسعهسرزمین در برنامه 
این  در  آید.  پژوهش   فراهم  زمینه بین،  این  در  هایی 

 ( زارعی  و  سرایی  است.  شده  بررسی  1(  2011انجام  به 
بوم  منابع  شاخص  »پایداری  از  استفاده  با  شناختی 

شناسی: مورد ایران« پرداختند و به این  جای پای بوم 
ر  بوم نتایج  پای  جای  کاهش  که  یک  سیدند  شناختی 

ی واسطهشخص یا یک فعالیت ویژه، ممکن است به 
چگونگی   مصرفی،  منابعی  نظیر  مواردی  در  تغییر 

مصرفوجود به غذای  نوع  و  زائد  مواد  شده  آمدن 
 باشد.

( همكاران  و  روند  2014گومه  بررسي  جهت   )
ماهواره  تصاوير  از  کرج  شهر  سبز  فضای   ایتغییرات 

IRS-P5    وIRS-P6   دوره سه  به  زماني  مربوط  ی 
تهیهبه   1390و    1365  1335 نقشه منظور  های  ی 

از    -کاربری  با استفاده  و  کردند  اراضي شهر استفاده 
( سرزمین  سیمای  متريک   ,CA, PLAND, PDپنج 

LSI, SHAPE-MN  وضعیت فضای سبز بررسي  به   )
دوره سه  اين  طي  حاکي  در  نتايج  پرداختند.  زماني  ی 

يك   از توزيع  شهر  عدم  سطح  در  سبز  فضای  نواخت 
 بود. 

( همکاران  و  »تحلیل    2( 1394کاویانی  بررسی  به 
شناسی سیمای  الگوی رشد شهر تهران با رویکرد بوم 

در   افزایش  بیشترین  دریافتند  و  پرداختند  سرزمین« 
ساخته فضاییاراضی  فرایند  و  است  داده  رخ    - شده 

کالن  در  شهری  رشد  آن  زمانی  پیرامون  و  تهران  شهر 
مرحله سه  هسته شامل  تشکیل  اصلی  اولیه ی  ی 

  3گرایی است. منوچهری و هم رشد شهری، پخشایش  
 ( همکاران   عدالت  2019و  بر  »تحلیلی  بررسی  به   )

بوم  بر  آن  تأثیر  و  شهرها،  فضایی  سیاسی  شناسی 
کالن   ینمونه  و  موردی:  پرداختند  تهران«  شهر 

فضایی   شکاف  تهران  شهر  مناطق  در  که  دریافتند 
شدیدی وجود دارد، همچنین شرایط زیستی محیطی  

شاخص  کالبدبا  اجتماعی  های  و  اقتصادی  ی، 

3 Manouchehri  
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همکاران   و  توالیی  دارد.  باالیی  فضایی  همبستگی 
به بررسی »سنجش و ارزیابی سطح پایداری    1(  2019)

سکونتگاه  جای  در  مدل  از  استفاده  با  غیررسمی  های 
بوم  محله پای  شناسی:  مورد  عباس شناختی  آباد  ی 

پژوهش   از  حاصل  نتایج  پرداختند.  سنندج«  باالشهر 
می  بوم دنشان  پای  جای  کل  میزان  که  شناختی  هد 

عباس محله با  ی  برابر  بوده    74560.551آباد  هکتار 
جمعیت   به  توجه  با  مقدار  این  این    19578که  نفر 

سرانه   مبیّن  در    3.808محله،  نفر  هر  برای  هکتار 
 است.  1390سال 

 مبانی نظری  2
هرج  از  ناشی  شهری  مشکالت  از  و  بسیاری  ومرج 

طقی و ناهمگن است. اشکال  الگوهای طبیعی غیرمن
های سرزمین  منظم سیمای شهری در وسعت و پهنه

توسعه در  را  اساسی  ایفا  نقشی  شهری  پایدار  ی 
این می با  الگوی  کند.  شهرها،  از  بسیاری  در  حال، 

بنابراین،   است؛  رفته  بین  از  فعلی  شهری  منظر 
پویا   قوانین  شهری،  منظر  الگوهای  درمورد  تحقیقات 

منطقی   حفاظت  می و  حیاتی  پیش  از  شوند.  بیش 
بر  برنامه مبتنی  انداز  چشم  طراحی  و  تعادل  ریزی 

نظام اکولوژیکی ترکیب  عوامل  ،  و  طبیعی  عناصر  مند 
انسانی است که یک فضای جمعی را در راستای رفع  

می  ایجاد  مردم  ویژگی نیازهای  دارای  و  های  کند 
درجه  در  همگنی  این  است.  در  همگنی  اول  ی 

انساستفاده محیط  ی  حفاظت  از  منطقی  و  انی 
می  معنا  برنامه طبیعی  راستا،  همین  در  و  های  یابد 

می  ارائه  را  چشم حفاظتی  به  که  مختلف  دهد  انداز 
ویژه توجه  مناطق  می طبیعت  اندازهای  ی  کنند. 

لکه انواع  اتصال،  و  فضایی  الگوهای  و  تنوع  مزایا،  ها، 
نتیجه  طبیعی  کارکترهای  از  فعالیت  ی  مختلفی 

زمینه بر  که  است  می انسان  تأثیر  محلی   گذاردهای 
Rong Wu et al,2020).) 

آن   تغییرات  و  زمین  پوشش  کاربری  موضوع 
های  ی کارکرد نظام عنوان فاکتوری اساسی در نحوه به

فزاینده  توجه  اجتماعی،  و  اقتصادی  از  محیطی،  را  ای 

 
1 Tavalaei  

حوزه  در  محققان  قبیل  جانب  از  علمی  مختلف  های 
منابع  هبرنام اقتصاد،  زیسته  محیط  شهری،  ریزی 

جامعه  و  است  طبیعی  کرده  جلب  خود  به  شناسی 
(Zhao et al, 2016: 864  به مربوط  مطالعات   .)

مقیاس  در  تنوع  باوجود  زمین  پوشش  های  کاربری 
دربرگیرنده  فضایی  و  قبیل  زمانی  از  موضوعاتی  ی 

پوشش  تئوری از  کاربری  غیرفضایی  و  فضایی  های 
دال کاربری  زمین،  تغییر  پیامدهای  و  تغییرات  يل 

روش زمین،  موردی  پوشش  مطالعات  و  شناسی 
تحلیل  به برای  یکپارچه  رویکردی  تدارک  منظور 

 Zhang etتغییرات کاربری از پوشش زمین است. )
al: 2017: 116به هم  شهری  رشد  الگوی  (  یک  عنوان 

یک   فضایی  آرایش  یعنی  شهری،  زمین  کاربری 
عنوان  ی زمانی و هم به یک لحظه  ی شهری درناحيه

در ساختار فضایی شهرها در   یک فرایند یعنی تغییر 
می  قرار  توجه  مرکز  در  زمان  )طول   :Wu, 2014گیرد 

به 210 شهری  رشد  اگر  نظر  (،  در  الگو  یک  عنوان 
پدیده  شود،  )گرفته  است  ایستا   :Tolessa et alای 

به 48 :2017 اگر  و  گر (  نظر  در  فرایند  یک  فته  عنوان 
 :Su et al: 2012شود. )ای پویا تلقی می شود، پدیده 

این  295 در  برمبنای  (  شهری  رشد  فرایند  بین، 
ی شهری از  های استاندارد، گسترش منطقهچارچوب 

کند  شود، رشد می یک هسته با مرکز قدیمی آغاز می 
به توسعهو  مراکز  پخش  سمت  جدید  منفرد  ی 

امتدادمی در  پخش  فرایند  این  رشد    گردد.  سیر  خط 
توسعه و  می ارگانیک  استمرار  بیرون  به  رو  یابد.  ی 

پیوسته   و  تکاملی  فضایی  تغییرات  آن،  از  پس 
به به لکههمسمت  شهری  پیوستگی  منفرد  های 

می  ),حرکت  این  Opdam et al: 2006: 323کنند   .)
توسعهمرحله شامل  اصل  در  انتقالی  فضاهای  ی  ی 

مراکز و  شهر  مرکزی  هسته  بین  است.    باز  پیرامونی 
می  ادامه  رشد  مفهومی  الگوی  سیستم  این  و  یابد 

متراکم به و  اشباع  وضعیت  پیشروی  سمت  شدن 
منطقهمی سرزمین،  سیمای  در  کند.  که  است  ای 

شده توسط مالحظات محیط زیستی،  مقیاس تعیین
بررسی   اقتصادی  و  اجتماعی  تاریخی،  فرهنگی، 
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)می الگو Englund et al,493:2017شود  های  (. 
می  را  سرزمین  متریک سیمای  با  سیمای  توان  های 

برای   کلیدی  ابزارهای  از  یکی  که  کرد  کمّی  سرزمین 
است   سرزمین  سیمای  مدیریت  و  ارزیابی  نظارت، 

(224:2004  ,Li  Wu  تدوین و  تهیه  روند  در   .)
و  برنامه تشخیص  سرزمین،  آمایش  و  ارزیابی  های 

به پودرک  و  کاربری  تغییرات  دقیق  و  شش  هنگام 
پیش  با  زیرا  است؛  مهم  بسیار  تغییرات  اراضی  بینی 

می  را  کاربری  منابع  تخریب  و  گسترش  میزان  توان 
متناسب   مسیرهای  در  را  تغییرات  این  و  مشخص 

)پورخباز  کرد  دیگران،     1هدایت  (.  1۸۸:  2015و 
بوم  می پیامدهای  را  شهری  گسترش  با  شناختی  توان 

های سیمای سرزمین برای توصیف  استفاده از متریک 
منطقه سرزمین  سیمای  در  پويا  تغییرات  تحلیل  ای  و 

(. یکی از  Schwoertzig et al,.539:2016درک کرد )
بوم  شبکهابزارهای  سرزمین،  سیمای  های  شناسی 

جریان شناخبوم  مجموعه  به  که  است  انرژی  تی  های 
بخش  در  نفوذها  سرزمین  و  سیمای  مختلف  های 

می )برق گفته  دیگران،  شود  و  . 2( 180:  2019جلوه 
بوم شبکه برنامههای  برای  ابزارهایی  ریزی  شناختی 

( هستند  ارتباط  Foltete,395:2019حفاظت  که   )
 :( دارند  عملکرد  با  با  (.  Taylor et al,.1995نزدیکی 

شناختی جزئی از روابط  های بوم توجه به اینکه شبکه 
منطقه سرزمین  با  سیمای  هستند،  شهری  های 

آن  می بررسی  سرزمین  ها  سیمای  وضعیت  به  توان 
منطقه پی برد و ساختار سلسله مراتبی آن را کنترل  

)برق  دیگران،  کرد  و  عقیده180:  2019جلوه  به  ی  ( 
بوم  از  سرزمیبسیاری  سیمای  بین  شناسان  روابط  ن، 

تشکیل یعنی  دهنده عناصر  سرزمین  سیمای  ی 
برای   عناصر،  بین  پیوستگی  و  فضایی  ناهمگنی 

عملکرد بوم  شناختی سیمای سرزمین شهری  بهینگی 
( است  شبکهAlberti, 2004ضروری  های  (. 

بین  بوم  روابط  و  محتوا  کیفیت  تأثیر  تحت  شناختی 
تشکیل  در دهنده عناصر  هستند.  سرزمین  سیمای    ی 

روند   ارزیابی  در  فاکتور  دو  این  بررسی  راستا،  این 

 
1 Pourkhabaz  
2 Bargh jelveh  
3 MohammadYare  

بوم  عملکرد  میزان  و  تغییر  سرزمین  سیمای  شناختی 
کند  شناختی کمک شایانی می های بوم پایداری شبکه 

برق  سنجش  2۸4:  2019جلوه،  )فتوحی،  دور  (  از 
منحصربهبه دید  یک  و  عنوان  فضایی  پویش  از  فرد 

کارب پوشش  تغییر  فرایندهای  اراضی،  زمانی  ری 
گسترده به بوم طور  پایش  برای  کاربرد  ای  شناختی 

( نقشه Monis et al: 2019: 105دارد  کاربری  (.  های 
داده  از  مستخرج  زمین  دوره پوشش  از  سنجش   های 

بوم  به پویش  را  شهری  نمایش  شناختی  واضح  طور 
ویژگی می و  الگوها  از  برخی  اما  در  دهد؛  مستتر  های 

به  قابلآن  آشکاری  نیستند،  طور  مشاهده 
به متریک فضایی،  قابلهای  و  طور  الگوها  اعتمادی، 

فضایی  کمّی   -فرایندهای  را  شهری  رشد  سازی زمانی 
ریخت  و  ساختار  درک  شهری  کرده،  نواحی  شناسی 

( داده  بهبود  را  و  Huiler et al: 2017: 53ناهمگن   )
مطالعات   در  را  فرایند  و  الگو  ساختار،  میان  پیوند 

شبوم  است.  شناختی  بخشیده  تسهیل  هری 
می متریک را  سرزمین  سیمای  با  فضایی  توان  های 

شاخص به و  عنوان  ساختارها  توصیف  برای  کمی  های 
الگوهای سیمای سرزمین تعریف کرد. دلیل این توجه  

ی فضایی  ها به استخراج مؤلفهفزاینده، کمک متریک 
های تغییر و فرایندهای  در ساختار شهری و در پویش 

است همکاران،  رشد  و  یاری    3( 227:  1397)محمد 
از دور و  اند که کاربرد تلفیقی سنجش  استدالل کرده 

می متریک فضایی  به های  اطالعات  لحاظ  توانند 
مفصل  و  سازگارتر  درباره فضایی  را  ی  تغییرات تر ی 

بوم  استفاده الگوی  با  مقایسه  در  شهری  ی شناختی 
)تو آورد.  فراهم  رویکردها  این  از  و  جداگانه  الیی 

 . 4( 4:  1398همکاران،

 

 5الگوریتم رقابت استعماری  2.1
الگوریتم  از  یکی  استعماری  رقابت  های  الگوریتم 

گرفته  الهام  اجتماعات  تکاملی  و  انسان  از  شده 
سال   در  الگوریتم  این  است؛  توسط    2007انسانی 

4 Tavalaei  
5 Imperialist Competitive Algorithm 
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آتش  ایده اسماعیل  با  و  شد  معرفی  این  پز  اصلی  ی 
و   امپراتوری  مفاهیم  و  سیاست  از  برگرفته  الگوریتم 

استعمار رقابت  الگوریتم  است.  یامستعمره   ی 
Imperialist Competitive Algorithm     که

می  ICA اختصاربه حوزهنامیده  در  روشی  ی  شود، 
بهینه پاسخ  یافتن  به  که  است  تکاملی  ی  محاسبات 

 پردازد. سازی می مسائل مختلف بهینه

مدل  با  الگوریتم  تکامل  این  فرایند  ریاضی  سازی 
مسائل    – اجتماعی   حل  برای  الگوریتمی  سیاسی، 

می بهینهریاضی   ارائه  دیگر  سازی  همانند  دهد. 
تعدادی  الگوریتم  با  نیز  الگوریتم،  این  تکاملی،  های 

اولیه آن جمعیت  از  هرکدام  که  تصادفی  یک  ی  ها 
شود. تعدادی از  شوند، شروع می »کشور« نامیده می 

نخبه  )معادل  جمعیت  عناصر  الگوریتم  بهترین  در  ها 
به  م  عنوانژنتیک(  انتخاب  شوند.  ی استعمارگر 

بهماندهباقی  نیز  جمعیت  نظر  ی  در  مستعمره  عنوان 
می  قدرتشان،  گرفته  به  بسته  استعمارگران  شوند. 

که    کننداداره می   این مستعمرات را با یک روند خاص
 .آیددر ادامه می 

 

 
 استعماری مدل الگوریتم رقابت   1  شکل 

 

 1( MSTدرخت پوشای مینیمم ) 2.2
در   مینیمم  فراگیر  درخت  یا  کمینه  پوشای  درخت 

شود. منظور  دار( ساخته میدار )وزن های ارزشگراف
که   است  درختی  گراف  این  از  پوشا  درخت  یک  از 

ی رئوس این گراف باشد؛ ولی فقط بعضی  شامل همه
بر گیرد. مناز یال  در  را  از درخت پوشای  های آن  ظور 

 
1 Minimum Spanning Tree 

وزن همبند  گراف  )برای  که  مینیمم  است  درختی  دار( 
درخت  وزن  بین  مجموع  گراف،  آن  پوشای  های 

 های آن، کمترین مقدار ممکن باشد.  یال 

مسأله بهدر  مینیمم،  پوشای  درخت  دنبال  ی 
مسأله از  عددی  مثال  است.  همگن  درخت  توزیع  ی 

ها  یرید. گره پوشای مینیمم در شکل زیر را در نظر بگ
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ها نشان داده  ها با کمان دار و کمان های شماره با دایره 
کمان شده جهت اند.  مواد  ها  مثالً  هستند.  دار 

فرستاده شود؛ ولی از گره    2به گره    1توانند از گره  می
گره    2 گره  1به  از  کمان  ندارد.  وجود  امکان  به   i این 

ماتریس    :1گام  .دهیمنشان می  i-j صورترا به  j گره
نقاط   nxn مربع بین  دهید n تا  1فواصل  تشکیل    .را 

ترین  ی دلخواه شروع کنید و کوتاه از یک نقطه  :2گام  
فاصله بین آن نقطه تا سایر نقاط را به دست آورید.  

نقطه  به  مربوط  سطر  منظور  این  را  برای  انتخابی  ی 
و یک ماتریس  اصلی خارج  تشکیل   xn 1از ماتریس 

ترین عدد را برگزینید.  تریس کوچکدهید و در این ما
انتخاب  عدد  صورت  کوتاه در این  ی  ترین فاصله شده، 

نقطه  و  انتخابی  مربوط  نقطه  ستون  در  که  است  ای 
نقطه دارد.  قرار  یادشده  عدد  بهبه  را  اخیر  عنوان  ی 

بگیرید  نظر  در  مرحله،   3گام    .نقطه  این  در   :
نقطه  xn 2ماتریس   دو  به  اشاره مربوط  ر ی  ا شده 

ترین عدد داخل ماتریس را انتخاب  تشکیل و کوچک 
همین  آید.  دست  به  نیز  نقطه  سومین  تا  طور  کنید 

کلیه  تا  دهید  شوند ادامه  انتخاب  نقاط     :4گام    .ی 
به  نشان دست ترتیب  نقاط  این  ی  دهندهآوردن 

و   است  موردنظر  درخت  در  بهینه  حرکت  ترتیب 
درخت، این  در  فواصل   یفاصله حداقل    مجموع 

 . بود هدممکن برای اتصال نقاط خوا 

 

 

 روش تحقیق 3
به  حاضر  توسعهپژوهش  هدف  و  لحاظ  كاربردي  ـ  اي 

روش  لحاظ  بر  از  مبتنی  تحليلي  ـ  توصيفي  شناسي 
کتابخانه  بررسی مطالعات  و  است.  ای  ميدانی  های 

دست  تحقیق،  برای  اهداف  به  شاخص    5یابی 
ارتباط   و  پیوستگی  سرزمین،  سیمای  )ناهمگنی 

شرایط  بوم  سرزمین،  عناصر  ارتباط  شناختی، 
زیر شاخص    17محیطی و شرایط عملکردی( با  زیست 

 (.  1استخراج شد )جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 ( MSTالگوریتم درخت پوشای مینیمم )   مدل  2  شکل 
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 موردمطالعه   ی ها شاخص  1  جدول 

 کد تحلیلی تعریف/معیار شاخص

 ناهمگنی سیمای سرزمین 
ها در  سیمای سرزمین/مساحت نوع لکه / تعداد لکه یشده درصد و مساحت اشغال

 A1-A2-A3 ای سیمای سرزمین کالسه

پیوستگی و ارتباط 
 B1-B2-B3 های هر کاربریلکه/ تعداد لکه  یمیانگین/اندازه شناختی بوم

ین -C1-C2-C3 نمایه شیوع / سرایت/ انبوهگی/ همچنین درصد تجمع  ارتباط عناصر سرزم
C4 

ِ  فضای سبز/آلودگی هوا/ آلودگی صدا محیطی زیستشرایط   ِD1-D2-
D3 

-E1-E2-E3ِ  کالبدی/ زیربنایی/ اجتماعی/ عملکردی شرایط عملکردی
E4 

 

( تصاویر  1397-13۸5-1365طی سه دوره )   ،ادامه  در
استفاده    ایماهواره با  و    Enviافزار  نرم از  تهیه 

و  یتوضع از    پوشش  حاصل  نتایج  بررسی 

شد.    های ی سبرر  مشخص  سرزمین  سیمای  متریک 
 ( 1شکل   - 2)جدول 

 

 ( ی ا های مورداستفاده )تصاویر ماهواره مشخصات داده  2  جدول 

 

 

 

 

 

ادامه شبکه  ی برا  ،در    یشناختبوم   یهاارزیابی 
سیمای سرزمین در سطح شهر ایذه ازطریق الگوریتم  

مینیمم   پوشای  )درخت  استعماری   از(  MSTرقابت 
است و    شدهاستفاده    Matlab 2016افزار  محیط نرم 

فضایی  شاخص برای  در    یهاسازی  موردمطالعه 

( روش  از  ایذه  شهر   Tracking Analystسطح 
Tools فر در  )ا (  شبکه  تحلیل   Networkیند 

Analyst Tools نرم محیط  در    ArcGISافزار  ( 
 . استاستفاده شده 

 

 تفکیک  قدرت ی شمس  تصویربرداری تاریخ سنجنده  ماهواره 

136مرداد  OLE 14 4 لندست 5 30 * 30 

ریور  OLE 26 7 لندست 13شه 85 30 * 30 

دین   OLE 13 7 لندست 139فرو 7 30 * 30 
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 ( ای ماهواره   تصاویر )   مورداستفاده   های داده   مشخصات  3  شکل 

 

 و بحث هایافته 4
  تصاویر  پایش   و تحلیل  اول  گام 4.1

  از  استفاده  با   ایذه  شهر  ایماهواره
  ENVI افزار نرم

  در   ایماهواره   تصویر  3  از   استفاده  با   بخش  این  در
  ،(1397  و   13۸5  ،1365)  ساله   35  زمانی   یبازه

  ایذه   شهر  برای  اراضی  کاربری   و  پوشش   طبقات
 شده، بندی طبقه  تصاویر  یمقایسه  با  و  شد  استخراج

  قرار   وتحلیلتجزیه   مورد  ایذه  شهر   در   اراضی   تغییرات
 .گرفت
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 ایذه   شهر   در   7  و   4  لندست   تصاویر   از   شده استخراج   آمار  3  جدول 

ندطبقه تصویر ده یب ی  ش  ضریب کاپا  صحت کل

1365 98.2234 0.9252 

1375 99.9820 0.9323 

1397 99.4012 0.9167 

 

که  د است  آن  هدف  اینجا  درجه ر  روشنایی    یبین 
یک رابطه پیدا    ،و نوع کاربری زمین  ایماهواره تصویر  

کاربری   برچسب  یک  پیکسل  هر  به  سپس  و  شود 
شود. شهر  ایماهواره  تصاویر بندیطبقه برای داده 

  - 1  :است شده تعریف زیر شرح به کالس 4  ایذه
شده )شامل کاربری مسکونی و  کالس اراضی ساخته

پوشش گیاهی )شامل اراضی    کالس   -2(  غیرمسکونی
شهری( سبز  فضاهای  و  زراعی  و  طبیعی    - 3 منابع 

اراضی  بندیطبقه  جهتآب  کالس    - 4بایر   کالس 

   envi  افزارنرم در     I   فاکتور از استفاده با ابتدا تصاویر
 ترکیب تعیین با شد. انتخاب بهینه باندی ترکیب 

 تصویر در موجود عوارض که باندهایی بهینه، باندی
 شناسایی دهند،می  نشان طیفی  تمایز بیشترین با را

بعد از تعریف نواحی تعلیمی برای    ،درنهایت شود.می
و انتخاب باندهای بهینه، از روش حداکثر    بندیطبقه

طبقه  برای  ماهواره احتمال  تصاویر  استفاده  بندی  ای 
 شده است. 
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  شهر   اراضی   تغییرات  میزان  بررسی  به   بخش   این   در
مرحله  هر  در  م  یایذه  درنهاپردازیمی زمانی    یت . 

  35  یشده که دوره انتخاب   یدوره  3توان در طی  می

است کاربری   ،ساله  از  هرکدام  موجود  به  وضع  را  ها 
 . داد یش همراه تغییرات آن به شرح زیر نما

 

 
 سیمای سرزمین   ی دهنده نمودار تغییر و تحوالت عناصر تشکیل  4  ل شک 

 

نتایج    کنیم،ی م   مشاهده  4  شکل   در  کهطور  همان 
م نشان  مساحت  قسمت    دهدی متریک  بیشترین 

  ی هامورد مطالعاتی را لکه  یسیمای سرزمین منطقه
لکه ساخته را  مساحت  کمترین  و  آبی    یهاشده 

م دوره  دهندی تشکیل  طی  موردمطالعه،   یکه  زمانی 
آن  لکه مساحت  است.  داشته  ثابتی  روند    یهاها 

قرار   دوم  رتبه  در  مساحتی  سهم  نظر  از  باز  فضای 
از مساحت آن کاسته    یجتدربه   13۸5دارد که از سال  

  13۸5 یهادر مقایسه با سال  1397شده و در سال 
است.    1365و   رسیده  خود  مقدار  کمترین  به 

باز افزایش    یهاوساز و لکه ساخت   یهالکه   ،همچنین
آن  بین  لکه  این  رشد  و  داشته  چشمگیر  مساحت  ها 

لکه تشکیل  سهم  بیشترین  هر  است.  در  سال    3ها 
لکه  به  سهم    یهامربوط  روند  است،  شده  ساخته 

لکه کامانسان   یهاتشكيل  سبزساخت  و  ل  ساخت 
به است؛  سال  یاگونه برعکس  در  در    1397که 

با   لکه   2مقایسه  تشكيل  سهم  دیگر،    ی هاسال 
لکه انسان  و  بیشتر  شده    یهاساخت  کمتر  سبز 

هم  متریک  بررسی  این  است.  در  آمیختگی  و  بستگی 
کمترین   و  بیشترین  که  است  این  از  حاکی  سطح 

به  آمیختگی  و  لکههمبستگی  به  متعلق    ی هاترتیب 
لکه ساخته و  لکه   یهاشده  است.    ی هاباز 

لکهساخت  و  بیشترین    یهاوساز  نیز  طبیعی  سبز 
سال  در  را  تجمع  متریک    شدهی بررس  ی هامیزان 

 دارند.
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  ی هاگام دوم ارزیابی شبکه  4.2
سیمای سرزمین در   یشناخت بوم 

سطح شهر ایذه از طریق )درخت  
 ( MSTپوشای مینیمم 

سیمای سرزمین    یشناختبوم   یهابرای ارزیابی شبکه 
مینیمم  پوشای  درخت  طریق  از  ایذه  شهر  سطح  در 

گام  طبق  و    یهاوضعیت  گرفت  انجام  تحلیل 
مقایسات   ارائه    17*17ماتریس  آن  الگوی  و    تهیه 

 .شد

 
 ماتریس مقایسات درخت مد نظر  4   جدول 

E4 E3 E2 E1 D3 D2 D1 C4 C3 C2 C1 B3 B2 B1 A3 A2 A1  

2 9 8 7 1 3 6 5 2 17 22 12 3 11 7 4 0 A1 
1 3 1 6 7 4 3 8 9 12 3 4 1 6 7 0 4 A2 

6 1 4 15 5 4 8 9 4 3 2 4 3 3 0 3 7 A3 

3 8 9 12 3 4 1 6 5 4 8 9 4 0 2 4 11 B1 

9 4 2 15 5 6 7 8 9 2 3 6 0 2 3 5 3 B2 

3 5 7 2 8 3 2 1 8 5 3 0 3 3 5 2 12 B3 

9 6 3 6 8 3 7 4 4 3 0 1 2 4 1 1 22 C1 

9 3 9 3 2 5 7 9 2 0 3 4 5 1 6 3 17 C2 

9 3 9 3 2 5 7 9 0 2 4 6 7 4 1 1 2 C3 

5 4 8 4 9 2  0 2 3 2 7 9 6 4 6 5 C4 

7 6 1 8 4 5 0 4 1 3 8 3 4 7 15 7 6 D1 

6 7 5 8 5 0 4 1 6 1 9 5 2 9 5 4 3 D2 

2 8 3 2 0 4 6 4 3 8 6 7 15 7 4 3 11 D3 

6 8 3 0 2 4 7 15 9 4 3 2 5 6 8 8 7 E1 

9 2 0 8 3 2 9 5 3 5 6 8 6 5 9 9 8 E2 

8 0 4 9 5 1 7 4 9 6 8 3 7 6 4 12 9 E3 

0 8 6 6 7 6 6 8 3 3 3 2 8 5 3 3 2 E4 

 

اعداد    همچنين، و  شكل  قالب  در  استخراج  چگونگي 
گانه در   17  یهامتناظر با آن نيز با توجه به شاخص

( جدول  )5قالب  شکل  و  همان 5(  گردید.  ارائه  گونه  ( 
م مالحظه  اطالعات  شودی كه  دريافت  به  توجه  با   ،

دار در سطح شهر ایذه  واقعي و جهت   یورودي شبكه 
بوم  مدل  شناسایی  سرزمین س  یشناختبرای  یمای 

گانه  یوهایسنار به    یسه  توجه  با  متفاوتی 
 شد.گانه ارائه  17  یهاشاخص

 

 



 
 

142 

 . 147تا  127 صفحات .1401بهار   .30 شماره .9 دوره

 

 استفاده از الگوریتم رقابت استعماری شناختی سرزمین در سطح شهر ایذه با  تحلیلی بر شبکه های بوم . کرامت هللا زیاری و امید لطیفی

 شناختی سیمای سرزمین سناریوهای بوم   5  جدول 

 سناریو تئوری توابع ریاضی  میزان اثر هر سناریو
و مساحت سهم   سکونی  ی م شناسایی دسترس

کیل دهاجزای تش ناریوی دهن   س
سناریو  

 وساز( )ساخت
ساحت سهم اجزای تشکیل   یدهندهشناسایی م

 سناریو )طبیعی(  سناریو

های مناسب و شناسایی مساحت سهم  دسترسی
کیل دهاجزای تش ناریو یدهن   س

سناریو )فضاهای باز  
 و آبی(

 

  در اجراشده    سناریوهای  ترين بهينه  متناظر  خروجي
)MATLAB 2016  محيط شكل  قالب  در  ارائه  6،   )

است  . گردید ذکر  به  از    ،الزم  بعد  مراحل  تمامی 
 . استافزار اتفاق افتاده  کردن نرم   RUNکدنویسی و  

 

 
 شده در محیط متلب سازی سناریوهای پیاده   5  شکل 

 

 شده در محیط متلب سازی محاسبات عددی پیاده   6  جدول 

sig Nodes MST  مسیر پیشنهادی 

 1سناریو  84/ 12 1/ 001 0/ 001

 2سناریو  77/ 31 1/ 001 0/ 001

 3سناریو  75/ 49 1/ 001 0/ 001

 

 پیشنهادات و گیرینتیجه 5
ی شتابان شهری و  منابع باعث توسعهبرداری از  بهره 

در   زمین  از  استفاده  ساختارهای  در  شدید  تغییرات 
می  می شهرها  اتمام  به  منابع  وقتی  و  شود.  رسند 

می   تأثیر  زیست  بر محیط  توسعه  روزافزون  نیازهای 

به  سنتی  شهرهای  از  بسیاری  وارد  گذارد،  تدریج 
های  محض شروع خواستهشوند. به ی تحول می دوره

ید توسعه، تغییرات در الگوی منظر شهری پدیدار  جد
بهمی ایذه  شهر  بر  شود.  مبتنی  شهر  یک  عنوان 

میان تبدیل موقعیت  حال  در  کشاورزی  و  شدن راهی 
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به یک شهر صرفاً خدماتی است. ضرایب استفاده از  
زیست  خطر  مقادیر  و  نمایانگر  زمین  محیطی 

درحال توسعه شهری  دوره ی  این  طی  در  ی تحول 
تقال است. ماتریس تبدیل کاربری سرزمین نشان  ان

زمین می که  رشد  دهد  اصلی  منبع  کشت،  زیر  های 
تبدیل  و  کاربریساالنه  به  بین  شدن  ساختمانی  های 

است. تغییرات کاربری زمین    1397تا    1365های  سال 
توسعه  از  تبدیل ناشی  موجب  شهری  شدن  ی 

زمینزمین به  کشت  زیر  یا  های  ساختمانی  های 
زمیننزمی به  کشت  زیر  و  های  بالاستفاده  های 

زمین به  تحول  سپس  این  که  شد،  ساختمانی  های 
است.   زمین  به  مربوط  رانت  و  سودجویی  از  ناشی 

می  نشان  اراضی  کاربری  تغییرات  که  تمام  دهد 
نابه توسعه باعث  شهری  و  ی  زیست  محیط  امانی  س

می چشم شهرها  بااین انداز  سایر  شود.  برخالف  حال، 
چرخهمطال بر  عات،  اساساً  مطالعه  این  در  تحقیق  ی 

ی زمانی است. بیشتر، برخالف سایر  اساس سه دوره 
هفده   و  شاخص  پنج  مطالعه  این  مطالعات، 
خطر   شاخص  ایجاد  الگوی  برای  را  زیرشاخص 

انداز انتخاب کرده است. نتایج  محیطی چشم زیست 
بر  به زمین  کاربری  تغییرات  تأثیر  نشانگر  وضوح 

هدف  و چشم  اکوسیستم انداز است. این پژوهش با 
شبکه  بوم ارزیابی  در  های  سرزمین  سیمای  شناختی 

الگوهای   است.  پذیرفته  انجام  ایذه  شهر  سطح 
برای  دست به مینیمم  پوشای  درخت  ازطریق  آمده 

 دهد:شهر ایذه نشان می 

 ( وسازساختسناریو )
پهنه ساخت در  سال  ی  در  درصد    100از    1365وساز 

ایذه  ی  پهنه  شهر  سطح  در  به    44/42موجود  درصد 
ساخت لکه سال  ی  در  دارد.  اختصاص    13۸5وساز 

  02/59به    1397درصد و در سال    27/49این عدد به  
نشان   مساحت  متریک  نتایج  است.  رسیده  درصد 

ی دهد بیشترین قسمت سیمای سرزمین منطقهمی
گیرد. شده در بر می های ساختهمورد مطالعاتی را لکه 

های باز افزایش  وساز و لکه های ساخت نین، لکه همچ
آن  بین  لکه  این  رشد  و  داشته  چشم مساحت  گیر  ها 

لکه تشکیل  سهم  بیشترین  هر  است.  در  سال    3ها 
 شده است. های ساختهمربوط به لکه 

 سناریو )فضای سبز(
پهنه  سال  در  در  سبز  پهنه   100از    1365ی  ی درصد 

ایذه   شهر  سطح  در  لکه درص  54/1۸موجود  به  ی  د 
سال   در  دارد.  اختصاص  به    13۸5سبز  عدد  این 

سال    63/14 در  و  درصد    13/ 66به    1397درصد 
می  نشان  مساحت  متریک  نتایج  است.  دهد  رسیده 

چشم  کاهشی  روند  از  که  دوره  این  طول  در  گیری 
در این بخش اتفاق افتاده است.    1397تا    1365سال  

لکه بین  در  کاهشی  روند  داین  موجود  این  های  ر 
 بخش نیازمند بررسی و پیشنهادات ویژه است. 

 (ی سناریو )فضاهای باز و آب
پهنه  سال  در  در  آبی  و  باز  فضاهای    100از    1365ی 

پهنه  به درصد  ایذه  شهر  سطح  در  موجود  ترتیب  ی 
و    56/37 لکه   1/ 45درصد  به  آبی  درصد  و  باز  ی 

سال   در  دارد.  به   13۸5اختصاص  عدد  ترتیب   این 
سال    9۸/0و    درصد   35/ 12 در  ترتیب  به  1397و 

و    26/ 34 متریک    9۸/0درصد  نتایج  است.  بوده 
گیری دهد که روند کاهشی چشم مساحت نشان می 

سال   از  دوره  این  طول  این    1397تا    1365در  در 
به است.  افتاده  اتفاق  پهنه ایگونهبخش  در  ی که 

های غیرمجاز  وسازآبی، روند کاهشی ناشی از ساخت 
ش حریم  عدد  در  این  باز  فضای  بخش  در  و  هر 

پهنهبه به  مستقیم  اختصاص  ی ساخت صورت  وساز 
 دارد. 

مکانی   تغییرات  مطالعه  از    -این  استفاده  زمانی 
محیطی چشم انداز شهر ایذه  زمین و خطرات زیست 

تجزیه  می را  نتیجهوتحلیل  به  گیریکند.  اصلی  های 
است:   زیر  زمین1شرح  در  .  کشت  زیر  اطراف  های 

سال  منطقه از  عمدتاً  ایذه  شهری    1397تا    1365ی 
زمین است.  توسط  شده  اشغال  ساختمانی  های 

شهرسازی بدون برنامه عامل اصلی تغییر در کاربری  
 اراضی بود.  

بندون  2 و  میانگران  تاالب  دو  اکولوژیکی  اثرات   .
شود.  های آبی شناسایی می عنوان پهنهدر تصاویر به 
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های باالیی که دارند  توجه به ظرفیت این دو تاالب با  
زمینه ی اکوتوریسم و پرندگان مهاجرحائز اهمیت  در 

سال  در  متأسفانه  که  است  چندان  اخیر دو  های 
خشک به توسط  دلیل  صحیح  مدیریت  عدم  و  سالی 

که   شده  متصل  کشاورزی  اراضی  به  سودجو  افراد 
گردد برای این دو تاالب محدوده و حریم  پیشنهاد می 

 نی ایجاد شود.  قانو

درجه  -3 کشاورزی  اراضی  اطراف    1ی  وجود  در 
ی درونی و جلوگیری  شهر ایذه، لزوم توجه به توسعه

وساز در خارج از محدوده و  از رشد پراکنده و ساخت 
می  باعث  شهر  زمینهحریم  در  هم  تا  ی شود 

و   چهره  سرزمین  سیمای  اکولوژی  هم  و  زیرساختی 
با که  باشد  داشته  مناسبی  زمین  شکل  سطح  زسازی 

فن  می آوریبراساس  اکولوژیکی  ترمیم  تواند  های 
را  شاخص محلی  زیست  محیط  و  منظره  الگوی  های 

 بهبود بخشد. 

های سبز در تصاویر  در شهر ایذه کاهش پهنه.  4
مختلفی  به عوامل  از  ناشی  گذشته  دوران  نسبت 

 اند از: است که عبارت 

تاالب خشک  خشکشدن  مکرر،  های  سالی ها، 
های روستاهای مجاور شهر در اطراف شهر،  چرای دام 

تبدیل اراضی سبز و بایر به اراضی ساختمانی با توجه  
( به  2/ 63ی پایین فضای سبز در شهر ایذه )به سرانه

( ایران  استاندارد  می 7نسبت  پیشنهاد  متر.  شود  ( 
پهنه اراضی قهوه  به  بایر شهر  و  و  ای  های سبز )پارک 

 . شوند بوستان( تبدیل 

چشم  خطرات  از  کنترل  ناشی  اندازشناختی 
شهرنشینی، کانون تحوالت شهری مبتنی بر منابع در  
هوشمندانه   رشد  باید  ایذه  شهر  بود.  خواهد  آینده 

زمین  سریع  گسترش  از  باشد،  های  داشته 
ازطریق  ساخت  و  کند  جلوگیری  شهری  وساز 

بهینهبرنامه معقول،  و  علمی  توزیع  ریزی  سازی 
آن   ها،پهنه  خطرات  اکوسیستم  و  ببخشد  بهبود  را  ها 

چشم زیست  را  محیطی  شهرنشینی  از  ناشی  انداز 
دهد. آسیب در   کاهش  زیست مورد  محیطی  های 

ناشی از استخراج زغال سنگ، مرمت اکولوژیکی باید  
تشدید   از  امر،  این  شود.  انجام  وقت  اسرع  در 

زیست آسیب که  های  کرد  خواهد  جلوگیری  محیطی 
توسعه  می ی  به  آسیب  یک  اقتصادی  و  رساند 

می  ایجاد  شرور  مسألهچرخش  مخاطره کند.  ی  ی 
انداز باید از منظر پایداری حل  محیطی چشمزیست 

ی بلندمدت شهر  شود و به نیرویی جدید برای توسعه
 تبدیل شود. 
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