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 چکیده
، قالهساخت اهمیت زیادی دارد. این ممناطق انسانکالبدی  در توسعه پایدار ابعاد

نواحی ساخته شده ارتباط ، ساخت کمّی کردن الگوی رشد مناطق انسان به منظور
با دمای سطح زمین با استفاده از شش سنجه  های استان گلستان شهرستان

ترین كه، شاخص شكل، نزدیكترین لسیمای سرزمین تعداد لكه، شاخص بزرگ
ها باید . انتخاب سنجهدهد میفاصله اقلیدسی، تجمع و کوهژن مورد بررسی قرار 

بررسی آماری همبستگی  .ها باشدمعیارهایی مانند استقالل بین سنجه براساس
های سیمای  ها وجود ندارد. سنجهها نشان داد که همبستگی بین آنبین سنجه

استخراج شد. نتایج تحلیل سیمای  Fragstatsافزار نرمسرزمین با استفاده از 
سرزمین نیز نشان داد که شهرستان گرگان دارای باالترین ساختار همگن و 

ساخت است. ترین ساختار مناطق انسانتپه دارای نامناسبشهرستان مراوه
ر فرآیندهای ی سرزمین بر اهمیت ساختار مكانی بشناسی سیمامطالعات علم بوم

شناختی استوار است. به همین منظور، ارتباط آماری بین ساختار و دمای سطح بوم
زمین با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بررسی شد. اطالعات دمای سطح 

های سنجنده مادیس استخراج گردید. نتایج نشان داد که بین زمین نیز با از داده
ی وجود دارد. مناطق سنجه ساختار شكلی و دمای سطح زمین ارتباط معنادار

در دمای سطح زمین  و تری هستندساخت که دارای ساختار شكلی پیچیدهانسان
 .باشد تر می بیشنسبت به سایر مناطق این مناطق 

 

 کلیدي گانواژ
 زمین، استان دمای سطح شناختی، فرآیندهای بوم ،زمین  کاربری، مكانی  ساختار

 .گلستان 
 

 

 

 

 

 
Abstract 
In the sustainable development, the physical aspects of man-
made areas are of great importance. This paper, in order to 
quantify the growth pattern of human-made areas, the 
relationship of built-up areas of Golestan province with 
ground surface temperature using six landmarks including 
number of patches, largest patch index, shape index, nearest 
Euclidean distance, aggregation and Cohen examines. The 
selection of measures should be based on criteria such as 
independence between the measures. Statistical analysis of 
correlation between measures showed that there was no 
correlation between them. Landscape measurements were 
extracted by using Fragstats software. The results of 
Landscape analysis also showed that Gorgan city has the 
highest homogeneous structure and Maraveh Tepe city has 
the most inappropriate human-made structure. Landscape 
ecology studies are based on the importance of spatial 
structure on ecological processes. For this purpose, the 
statistical relationship between the structure and surface 
temperature of the earth was investigated using Pearson 
correlation coefficient. Surface temperature data were also 
extracted from the Madis sensor data. The results showed 
that there was a significant relationship between the shape 
of the structure and the surface temperature. The man-made 
areas have a more complex shape and the surface 
temperature of these areas is higher than in other areas. 
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 مقدمه
توسعه شهرها و مهاجرت مردم از مناطق روستایی به شهرها از 

که بیشتر های قابل توجه جهانی هستند. ضمن آنجمله پدیده
شهرها هستند که مراکز جمعیتی کوچك در حال تبدیل به کالن

های طبیعی به کاربری شهری کامالً مشهود در آن تبدیل زمین
در جهان  نمای رشد شهریطبق گزارش تجدید نظر شده دوراست. 

مربوط به بخش جمعیتی سازمان امور اجتماعی و اقتصادی سازمان 
درصد جمعیت دنیا در  13میالدی تنها  1990(، در سال 2006ملل )

حالی است که این میزان در  کردند. این مسأله درشهرها زندگی می
 49میالدی به  2005درصد و در سال  29میالدی به  1950سال 
دهد رسید. آخرین پژوهش جمعیتی سازمان ملل نیز نشان می درصد

درصد  60به میالدی  2030که میزان جمعیت شهری تا سال 
 2030میلیاردی دنیا در سال  8ی، از جمعیت عبارت بهخواهد رسید. 

)سازمان ملل، لیارد نفر ساکن شهرها خواهند بودمی 9/4، میالدی
شود، هرها نیز افزوده میزمان با رشد جمعیت، وسعت ش (. هم2014

درصد جمعیت دنیا در مناطق  50ی که اکنون بیش از صورت به
 (.2014کنند )سازمان ملل، شهری زیست می

 های کشاورزی،ساخت عموماً در زمینتوسعه سریع مناطق انسان
دهد که با تخریب سیمای طبیعی و فضاهای باز عمومی روی می

محیط زیست دارد. طبق  اثر رو به رشدی بر تغییرات جهانی
سه تغییر مستند جهانی شامل افزایش غلظت ، 1اظهارات ویتوسك

جهانی نیتروژن اکسید کربن در اتمسفر، تغییر در بیوشیمی چرخه دی
فرآیندهای  .(Vitousek,1994:1862)زمین هستند پوشش و کاربری/

 -ساخت و پیامدهای اجتماعیزمانی توسعه مناطق انسان -مكانی
یستی این توسعه به دلیل اثرات مستقیم و عمیق بر زمحیط
ریزان دانان، برنامهها نیازمند مطالعات پیوسته توسط جغرافیانسان

ساخت در جوامع  افزایش ماهیت مناطق انسان گیران است.و تصمیم
زیستی، اقتصادی و اجتماعی را در پی دارد انسانی اثرات متعدد محیط

 ,.Liu et alاند )توسعه ایجاد شده تو بسیاری از تغییرات به جه

درصد انتشار  80ساخت مسئول تقریبا  اطق انسان(. مناطق من2017
درصد استفاده از چوب برای  80درصد مصرف آب و  60کربن، 

 ,Grimm et al., 2008: 757; Wuمصارف صنعتی هستند )

1998a: 740; Wu, 1998b: 293; Wen et al., 2016.)  
مای سرزمین نگریسته شود در حقیقت ترکیب زمانی که به سی

آید. چه عناصری و با چه نسبتی و ساختار مكانی آن به چشم می
قرار دارند و نحوه چینش این عناصر به چه صورتی است 

(Turner and Gardner, 2015: 85؟) شناسی علم بوم
ین ساختار مكانی و فرآیندهای سیمای سرزمین بر ارتباط ب

ای از اثرات ساختار ناهمگن مجموعه .وار استشناختی است بوم

                                                           
1. Vitousek 

شناسی . تعاریف متعددی از علم بومباشد می سیمای سرزمین
ژگی در آن، باعث تمایز این  سیمای سرزمین وجود دارد که دو وی

گردد. اول اهمیت ساختار مكانی در این علم شناسی میعلم از بوم
شناسی بوم و دوم مقیاس مطالعه است. مقیاس مطالعه در علم

 شناسی سیمای سرزمین است. تر از بومگسترده
شناسی سیمای سرزمین بر برآورد عوامل، مطالعات علم بوم

اثرات و اهمیت کارکردی ناهمگنی مكانی استوار است. موفقیت 
های صریح و موثری برای یابی به این اهداف به روش در دست

ن سیمای شناساسازی الگوی مكانی بستگی دارد. بومکمی
های مكانی در دسترس و های متعدد، دادهسرزمین از سنجه

افزاری کاربرپسند برای محاسبه ساختار سیمای های نرمبسته
حال، هدف (. در هرKohli et al., 2016کنند )سرزمین استفاده می

شناسی سیمای سرزمین تنها محاسبه ساختار مكانی از علم بوم
های پیچیده و ارتباطات ی پدیدهنیست، بلكه ابزاری برای بررس

های ساختاری موجود در سیمای سرزمین است. چینش مكانی لكه
تواند بر فرآیندهای  های شهری میهای مختلف مانند لكهکاربری

متعددی مانند دمای سطح زمین اثرگذار باشد. ارتباط بین نحوه 
ساخت، با فرآیندهایی مانند دمای چینش کاربری مناطق انسان

ها و تواند توجه به ساختار مكانی تخصیص کاربریح زمین میسط
 اهمیت آن را نشان دهد. 

سازی ساختار سیمای سرزمین  کمّیهای متعددی برای روش
 :وجود دارد

های زمانی  بررسی تغییر ساختار سیمای سرزمین در طی دورهالف.  
 ؛متعدد

ی بررسی و مقایسه دو یا چند منطقه کوچك در یك سیما ب. 
 ؛ترسرزمین بزرگ

ی ثر بر ساختار سیمای سرزمین یا سناریوهاؤتاثیر متغیرهای م ج. 
 آینده؛

شناختی مانند جابجایی بررسی اثرات ساختار بر فرآیندهای بوم د. 
موجودات زنده، گسترش مداخالت و چرخش مواد در سیمای 

 سرزمین.
ها و هدف اصلی این مطالعه تحلیل ساختار مكانی کاربری

های لفهؤها و یكی از مرسی ارتباط بین ساختار مكانی کاربریبر
شناختی یعنی دمای سطح زمین است. ثر بر فرآیندهای بومؤم

آیا ؤاالت است:دیگر این تحقیق به دنبال پاسخ به این س عبارت به
های ها در شهرستانتغییرات مشخصی بین ساختار مكانی کاربری

تباطی بین ساختار مكانی استان گلستان وجود دارد؟ آیا ار
ن وجود دارد؟ آیا نقش تمام یها با دمای سطح زم کاربری
های سیمای سرزمین بر دمای سطح زمین به یك اندازه  سنجه
 است؟
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 مبانی نظري
ترین فاکتور اثرگذار در مطالعات مهمیكی از های انسانی فعالیت

 ;Fu and Lu, 2006: 233شناسی سیمای سرزمین است )بوم

Pedroli et al., 2006: 425)ساخت در . مناطق انسان
های مختلف خود از جمله ساختار فیزیكی، اقتصاد و توسعه  بخش

(. Parece et al., 2016: 15تاریخی دارای ناهمگنی هستند )
ساخت در توسعه پایدار اهمیت بعد فیزیكی در توسعه مناطق انسان

رغم وجود علی (.Reis et al., 2016: 279اهمیت زیادی دارد )
ساخت مشكالت متعدد توسعه که اشاره شد، تمام مناطق انسان

یابی به پایداری نیاز به توسعه  لذا، برای دست .لزوما ناپایدار نیستند
ها همگون و متناسب است. جابجایی مواد و انرژی در بین لكه

 (.Chapin et al., 2011: 36) برای پایداری بلندمدت بسیار مهم است
ساخت سیمای سرزمین ناهمگنی هستند که برای ق انسانمناط

. شوندکلی بررسی  صورت بهباید  ها، آنپایداری میزان بررسی 
ساخت به بررسی شكل و ساختار مناطق انسان مطالعات متعددی

 Pallagst, 2010; Reis et) اند انجام شدهریزی در زمینه برنامه

al., 2014). برای کمّی شده  های مطرح در بخشی از مطالعه
های مكانی ساخت از سنجهکردن الگوی رشد مناطق انسان

 اند.استفاده نموده
های مكانی را به پنج دسته (، سنجه2015)2ترنر و گاردنر

 های مربوط به ترکیب،بندی کردند که شامل سنجه تقسیم
خوردگی، های ساختاری مبتنی بر لكه و سرایت، چین سنجه
یك از استفاده تنها  باشند. های مكانی میهای سطح و گراف سنجه

سنجه برای مطالعات سیمای سرزمین کافی نیست، اما تعداد 
های باشد. سنجهمطلوب هم برای این مطالعات مشخص نمی

انتخاب شده برای یك مطالعه باید دارای چند معیار عمومی 
ال و یا ؤها برای پاسخ به یك سسنجهاین معیارها شامل باشند. 

مقادیر محاسبه شده چنین،  . هموعی خاص انتخاب گردندموض
ها در منطقه باشد و برای سنجه باید در محدوده مناسب از ارزش

ها سنجه در نهایت،رفتار سنجه نیز به خوبی مشخص شده باشد.
  باید تا حد ممكن مستقل از هم باشند. 

در این مطالعه سعی شده است تا با بررسی ساختار مكانی 
ساخت استان گلستان، ساختار نسبی پایداری مكانی انسانمناطق 
های مناطق تواند بر روی فرآیندها و کارکردهای سیستمکه می
ساخت اثر مستقیم داشته باشد مورد مقایسه قرار گیرد. انسان
در ارتباط بین ساختار مكانی  توانثیر را میأای از این تنمونه

انرژی بیان نمود. به همین ساخت و توزیع های مناطق انسان لكه
ساخت در جهت در این مطالعه ضمن بررسی ساختار مناطق انسان

                                                           
2. Turner& Gardner 

 

هر شهرستان، ارتباط این ساختار با دمای سطح زمین بررسی 
 خواهد شد.

 

 
 انجام پژوهشروش 

کمّی کردن ابزاری کلیدی برای تفسیر تاثیر ساختار و فرآیند در 
(. Turner& Gardner,2015چارچوب سیمای سرزمین است )

مكانی سیمای سرزمین تنها هدف اگرچه، محاسبه الگوی 
این نوع تحلیل ابزاری  ولیكن ؛شناسی سیمای سرزمین نیست بوم

برای درك بهتر ارتباطات و ساختار یك سیمای سرزمین است. 
 سازی ساختار سیمای سرزمین وجود داردهای متنوعی برای کمیسنجه

(Huang et al, 2007; Schneider & Woodcock, 2008 ; 

Schwarz, 2010; Porta et al., 2012). 
برای کمّی  ،1از شش سنجه به شرح جدول  ،در این مطالعه

کردن ساختار سیمای شهری استفاده شده است. محاسبات مربوط 
کمّی انجام شده است.  Fragstatsافزار ها در نرمبه این سنجه

های سه ساختار لكهکردن ساختار سیمای سرزمین امكان مقای
های مختلف استان گلستان فراهم ساخت را در شهرستانانسان

که با کمی کردن ساختار مكانی پینش کاربری سازد. ضمن آنمی
شناختی مانند دمای های بومتوان ارتباط بین ساختار و مولفهمی

 سطح زمین را بررسی نمود. 
د شد با که در ادامه بیشتر توضیح داده خواه این تحقیق

دیگر، در  عبارت بهاستفاده از رویكرد آماری انجام خواهد گرفت. 
ساخت با استفاده  های مكانی مناطق انساناین تحقیق ابتدا مولفه

گردد و سپس با استفاده از استخراج می Fragstatsافزار از نرم
ها با دمای ضریب آماری همبستگی پیرسون ارتباط این سنجه

گونه که  واهد شد. دمای سطح زمین همانسطح زمین بررسی خ
های سنجنده مادیس  شود با استفاده از دادهدر ادامه شرح داده می

 گردد.استخراج می
ای ها به گونهسنجهکر است که در این مقاله قابل ذ ،چنین هم

با هم بوده و دارای تر  کماند که دارای همبستگی انتخاب شده
 ها باشند.نتغییر مشخص نیز در بین شهرستا
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 ساختهای انسانهای مورد استفاده برای لكهسنجه. 1جدول 
 محدوده عددی سنجه تعريف سنجه

 NP>1 های شهریتعداد لكه (NPتعداد لكه )

 LPI<100>0 ترین لكه در هر شهرستاندرصد اشغال شده توسط بزرگ (LPIترين لكه )شاخص بزرگ

 Shape Index>=1 ی شهریهاپیچیدگی شكلی لكه (Shapeشاخص شكل )

 ENN>0 های شهریترین لكهمحاسبه فاصله مستقیم بین نزدیك (ENNترين فاصله اقليدسی )نزديك

 CLUMPY<=1>=1- های شهریمیزان تجمع و فشردگی لكه (Clumpyشاخص فشردگی )

 COHESION>0 های شهری در یك شهرستاناتصال فیزیكی بین لكه (Cohesionژن ) شاخص كوه

 McGarigal, 2014 مأخذ:
 

 محدوده مورد مطالعه
 30درجه و  36استان گلستان از نظر موقعیت جغرافیایی در 

ثانیه عرض شمالی و  6دقیقه و  7درجه و  38ثانیه تا  2دقیقه و 
ثانیه طول  4دقیقه و  21درجه و  56دقیقه تا  51درجه و  53

واقع شده  النهار گرینویچ در بخش شمالی کشور شرقی از نصف
آخرین اطالعات تقسیمات سیاسی کشور، این  براساساست. 

موقعیت و  ،1شهرستان تشكیل شده است. شكل  14استان از 
 دهد.ها را نشان میمساحت مربوط به این شهرستان 2جدول 

 
 1396ماهینی، سلمان خذ:أم            تقسیمات سیاسی استان گلستان. 1شكل                                        

                                                                                                         

 

 های استان گلستان مساحت شهرستان .2جدول 
 )درصد(نسبت مسكونی به شهرستان )كيلومترمربع(مساحت مسكونی )كيلومترمربع(مساحت شهرستان شهرستان

 31/0 16/10 88/3242 مراوه تپه

 49/0 86/3 17/775 راميان

 55/0 07/5 5/917 گاليكش

 61/0 07/7 32/1154 علی آباد

 71/0 57/12 25/1766 كالله

 80/0 09/7 51/877 آزادشهر

 92/0 76/46 06/5078 گنبد

 95/0 38/6 02/671 مينودشت

 2/1 47/15 08/1268 گميشان

 29/1 62/10 6/821 كردكوی

 36/1 27/24 08/1783 آق قال

 15/2 11/5 02/237 بندر گز

 32/2 65/37 5/1617 گرگان

 21/5 35/14 35/275 تركمن

 .1396ماهینی، سلمانخذ: أم
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 هاي مورد استفادهمتغیرها و شاخص
های مربوط به ساختار سیمای سرزمین مبتنی بسیاری از تحلیل

یابی به این الیه  هت دستبر الیه کاربری/پوشش زمین است. ج
ساخت مربوط به استان استخراج مناطق مناطق انسان ،چنین و هم

ای استفاده گردیده بندی چندمرحلهگلستان از یك فرآیند طبقه
بندی نظارت نشده، نظارت شده است. این فرآیند ترکیبی از طبقه

و بررسی چشمی است که در نهایت منتج به استخراج الیه 
گردیده است  1396ن برای استان گلستان برای سال کاربری زمی

ای لندست، اسپات و های ماهواره(. داده1396ماهینی، سلمان)
بندی کاربری زمین در استان بوده مادیس مبنای تحلیل طبقه

ساخت استخراج شده از الیه توزیع مناطق انسان ،2است. شكل 
 دهد.کاربری استان گلستان را نشان می

 

 
 ساخت استان گلستان به تفكیك شهرستانمناطق انسان. 2شكل 

 1396ماهینی، سلمانخذ: أم                                                                                                                                  

 
، شناسی سیمای سرزمین بر برآورد عواملمطالعات علم بوم

ای اثرات و اهمیت کارکردی ناهمگنی مكانی استوار است. نمونه
توان در الگوی ساخت را میهای مناطق انساناز کارکرد لكه

توزیع دما بیان نمود. برای بررسی ارتباط بین این دو معیار از 
های مربوط به دمای سطح زمین مربوط به سنجنده مادیس داده

 ماهواره ترا استفاده شده است.
از محصوالت سری  3برای استخراج دمای سطح زمین

MOD11A2  استفاده شده است. این محصول دارای قدرت
تقكیك مكانی یك کیلومتری، قدرت تفكیك زمانی هشت روز و 

 باشد. برای استفاده از اینمی 4با سیستم مختصات سینوسوییدال

                                                           
3. Land Surface Temperature: LST 

4. Sinusoidal 

تقكیك مكانی یك کیلومتری، قدرت تفكیك زمانی هشت روز و 
باشد. برای استفاده از این می 5ستم مختصات سینوسوییدالبا سی

های کاربری زمین که مربوط به داده محصول با توجه به تاریخ
باشد، از تصاویر مربوط به بازه می شمسی1396تابستان سال 

گیری انجام ینمیانگ میالدی 2017زمانی جوالی تا سپتامبر سال 
های ارتباط بین رسیبر ه منظورب ،3شكل شد و تصویر نهایی 

 ساختار مكانی و دمای سطح زمین مورد استفاده قرار گرفت.

                                                           
5. Sinusoidal 
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 1396تصویر میانگین دمای سطح زمین تابستان . 3شكل 

 https://lpdaac.usgs.govخذ: أم                                                                                                                           

 ها یافته
واقع در محدوده هر شهرستان، ساخت برای مناطق انسان

مجزا محاسبه گردید. جدول  صورت بههای سیمای سرزمین  سنجه
میزان هر کدام از این شش سنجه را به تفكیك هر  ،4و شكل  3

 دهد.شهرستان نشان می
 

 هر شهرستان های سیمای سرزمین به تفكیكمقادیر سنجه .3جدول 

 

 

 NP LPI Shape ENN Clumpy Cohesion سنجه شهرستان        

 6/92 77/0 71/433 53/1 02/0 269 مراوه تپه

 23/79 54/0 94/98 27/1 01/0 538 راميان

 71/91 66/0 77/106 32/1 06/0 393 گاليكش

 91/85 59/0 59/109 26/1 02/0 801 علی آباد

 81/90 68/0 48/113 33/1 04/0 871 كالله

 7/93 74/0 54/117 27/1 11/0 426 آزادشهر

 72/96 73/0 113 35/1 13/0 2287 گنبد

 54/92 69/0 8/122 34/1 11/0 409 مينودشت

 44/95 69/0 3/89 41/1 11/0 604 گميشان

 77/94 68/0 95/133 39/1 18/0 526 كردكوی

 16/94 66/0 04/79 37/1 1/0 1370 آق قال

 9/93 71/0 9/106 29/1 4/0 309 بندر گز

 98 79/0 71/103 34/1 55/0 990 گرگان

 68/96 7/0 55/74 49/1 37/0 419 تركمن
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 های سیمای سرزمین به تفكیك هر شهرستانتفاوت سنجه. 4شكل 

گردد، شهرستان گنبد مشخص می ،4گونه که از شكل  همان
نسبت به سایر تری  بیشساخت نساندارای تعداد لكه مناطق ا

باشد. این اختالف بسیار معنادار های استان گلستان میشهرستان
ترین وضعیت دیگر این شهرستان دارای نامطلوب عبارت بهاست. 

 از لحاظ این شاخص است.

 ترین لكه در شهرستان گرگان دارای مقدارشاخص بزرگ
از  تری بیش دهد که بخشباالتری است. این شاخص نشان می

ساخت اشغال شده این شهرستان توسط یك لكه بزرگ انسان
ترین است. شهرستان رامیان از نظر این شاخص دارای نامناسب

 حالت است.

LPI NP 

ENN Shape Index 

Cohesion Clumpy 
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ساخت را  های مناطق انسانپیچیدگی شكلی لكه شكلشاخص 
دهد. مقادیر باالتر این شاخص در سطح استان گلستان نشان می

ساخت شهرستان دارای انسانهای دهد که لكهنشان می
آباد دارای پیچیدگی باالتری است. این مساله برای شهرستان علی

ن میزان است. تری  بیشتپه دارای مقدار و برای مراوه ترین کم
آباد ساخت در شهرستان علی های انساندیگر، شكل لكه عبارت به

 پیچیدگی است. ترین کمدارای 
ساخت در های انسانبین لكهمیزان میانگین فاصله اقلیدسی 

است  تر بیشها تپه در مقایسه با دیگر شهرستانشهرستان مراوه
از هم هستند. این تری  بیشها دارای فاصله دهد لكهکه نشان می

 ترین کممقدار و  ترین کمشاخص در شهرستان ترکمن دارای 
 فاصله است.

ن تری بیشتپه های گرگان و مراوهشاخص تجمع برای شهرستان
تجمع  ترین کمآباد دارای های رامیان و علیمیزان و برای شهرستان

تپه ساخت در گرگان و مراوههای انساناست. حداکثر فشردگی لكه
 شود.دیده می

اتصال فیزیكی که از طریق شاخص کوهژن قابل  ترین کم
ن میزان اتصال در تری بیشآباد و بررسی است در شهرستان علی

 رگان وجود دارد.شهرستان گ
های های مختلف بررسی شده در بین شهرستانبین شاخص

ها در ی، برخی از شاخصعبارت بهاستان گلستان تفاوت وجود دارد. 

ها در آن ها مناسب و در برخی دیگر از شاخصبرخی از شهرستان
ها تری نسبت به سایر شهرستانها در وضعیت نامطلوبشهرستان

ها با هم یگر، بازه و محدوده عددی شاخصقرار دارد. از طرف د
که هدف اصلی از این مطالعه دارای تفاوت است. با توجه به این

ساخت در های انسانبررسی میزان پایداری فیزیكی و شكلی لكه
ها توان با استاندارسازی شاخصاستان گلستان است، بنابراین می

کلی در در یك بازه مشخص و یكسان نسبت به بررسی ساختار 
ها ها اقدام نمود. برای انجام این کار، تمام شاخصبین شهرستان

 استاندارد شدند. 0 - 1محدوده عددی در 
جا که برای برخی از شاخص مقدار کمینه مناسب است و از آن

ای انجام برای برخی دیگر مقدار بیشینه، لذا استاندارسازی به گونه
مناسب و در  -1-ها در محدوده عدد گرفته است که شاخص

های استفاده نامناسب باشند. در بین شاخص -0-محدوده عددی 
های تعداد لكه، شاخص شكل و شده در این مطالعه، شاخص

تر هستند و مناسب تر  کمترین فاصله اقلیدسی در مقادیر نزدیك
ترین لكه،  تجمع و کوهژن در مقادیر باالتر های بزرگشاخص

 د. دارای تناسب بهتری هستن
های ها را برای شهرستاننتایج استانداردسازی شاخص ،5شكل 

 دهد.استان گلستان نشان می

 

 های سیمای سرزمین به تفكیك شهرستانمقادیر استاندارد شده سنجه .5شكل 
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های گردد که در بین شهرستانمشخص می ،5با توجه به شكل 
داری استان گلستان، شهرستان گرگان و بندرگز دارای پای

های استان هستند. ساختاری باالتری نسبت به سایر شهرستان
توان نتیجه گرفت که این دو شهرستان دارای می ،دیگر عبارت به

های مناطق تری در چینش مكانی لكهساختار مكانی مناسب
های برای تفسیر بهتر، شهرستان ساخت در خود هستند.انسان

 ،4جدول  صورت بهد شده میانگین شاخص استاندار براساساستان 
 بندی گردیده است.رتبه

  

 های سیمای سرزمین و رتبه هر شهرستانمیانگین سنجه. 4جدول 
 

 رتبه ميانگين شاخص شهرستان

 1 88/0 گرگان

 2 83/0 بندرگز

 3 75/0 آزادشهر
 4 72/0 تركمن

 5 67/0 مينودشت

 6 65/0 كردكوی

 7 65/0 گميشان
 8 65/0 گاليكش

 9 59/0 كالله

 10 58/0 آق ال

 11 58/0 گنبد
 12 54/0 آبادعلی

 13 46/0 راميان

 14 44/0 تپهمراوه

 
ساخت در توسعه پایدار اهمیت بعد فیزیكی در توسعه مناطق انسان

اهمیت زیادی دارد. برای دستیابی به پایداری نیاز به توسعه 
رژی در همگون و متناسب این مناطق است. جابجایی مواد و ان

ای از ها برای پایداری بلندمدت بسیار مهم است. نمونهبین لكه
توان در ارتباط بین ساختار مكانی و دمای سطح این تاثیر را می

زمین مشاهده کرد. برای این منظور، همبستگی ساختار مناطق 
ساخت مربوط به هر شهرستان با دمای سطح زمین مورد انسان

های مكانی ارتباط آماری بین سنجه 5بررسی قرار گرفت. جدول 
های ساخت با دمای سطح زمین را برای شهرستانمناطق انسان

 دهد.استان نشان می
 

 ارتباط آماری بین ساختار مكانی شهری با دمای سطح زمین. 5جدول 
Cohesion Clumpy ENN Shape LPI NP  

376/0 288/0 051/0 662/0** 112/0 02/0- LST 

** 01/0معنادار در سطح همبستگی    

 

دهد، ارتباط آماری معناداری نشان می ،5گونه که جدول  همان
ساخت در های انسانبین دمای سطح زمین و ساختار شكلی لكه

چه دیگر، هر عبارت بههای استان گلستان وجود دارد. شهرستان
 تری  بیشتر باشد سطح زمین دارای دمای ها پیچیدهشكل لكه

 است.
که باید در تفسیر نتایج در نظر داشت این است که میزان ای نكته

ست. این های استان با هم متفاوت ایافتگی در شهرستانتوسعه
ها  مشاهده نمود. در برخی از شهرستان ،1توان در جدول نكته را می

مانند بندرگز به دلیل وسعت کم شهرستان، امكان فشردگی در 
های  شهرستان این نكته درباره تر است.ساخت محتملهای انسان لكه

دهد. وسعت باالی این تپه نیز خود را نشان میگنبد و مراوه
ی را دارد. برای همین تر کمتر ها امكان توسعه همگنشهرستان

ساخت به های انسان منظور، ارتباط آماری بین نسبت مساحت لكه
های سیمای سرزمین مساحت شهرستان با میزان میانگین شاخص

طح یك ی گردید. میزان همبستگی بین این دو متغیر در سبررس
دهد.  این رابطه را بسیار معنادار نشان میاست.  75/0درصد برابر با 

ساخت به مساحت شهرستان میزان های انسانبا افزایش سهم لكه
 تر بیشهای مربوط به ساختار شكلی سیمای سرزمین شاخص

 گردد. می
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  گیريبحث و نتیجه
ها و سیمای سرزمین طبیعی موجود در جهان به اکوسیستم

سازی اند. کمّیهای شهری قرار گرفتهشدت تحت تاثیر سیستم
الگوی سیمای سرزمین برای درك اثرات الگو بر فرآیندها، 
تغییرات زمانی ساختار سیمای سرزمین و همچنین تفاوت بین 
ساختار سیمای سرزمین در مناطق مختلف قابل استفاده است. 

های متعدد های متعددی در کنار ابزارهای تحلیلی و نیز دادهنجهس
های های مختلفی از سنجهبرای این هدف وجود دارد. گروه

کنند، های کیفی استفاده میاز داده تر بیشسیمای سرزمین که 
ترکیب )چه چیزی و به چه میزانی در سیمای سرزمین وجود دارد( 

کنند. پ پوشش( را کمّی میو ساختار )نحوه چینش الگوهای تی
برای بررسی ساختار سیمای سرزمین استفاده از یك سنجه به 

که چه تعداد سنجه برای یك مطالعه تنهایی کافی نیست، اما این

 استاندارد مشخص نشده است. صورت بهو بررسی الزم است هنوز 
صورت استاندارد مشخص نشده است.  بهو بررسی الزم است هنوز 

ستفاده شده برای سیمای سرزمین باید سه ویژگی را  های اسنجه
 داشته باشند:

 هدف و یا سوال مشخص انتخاب شوند؛برای پاسخ به یك  .1
در منطقه دارای تغییر  رفتار سنجه مشخص باشد و مقدار آن .2

 باشد؛

 ها باید مستقل از هم باشند. سنجه  .3

هر سه ای بوده که بتواند گونهها در این مطالعه بهانتخاب سنجه
توان از ماتریس شرط را تامین نماید. برای بررسی شرط سوم می

همبستگی آماری  ،6ها استفاده نمود. جدولبین سنجه همبستگی
های مورد استفاده در این مطالعه نشان پیرسون را بین سنجه

 دهد. می

 های سیمای سرزمینهمبستگی پیرسون بین سنجه. 6جدول 
 NP LPI Shape ENN Clumpy Cohesion 

NP 1      

LPI 012/0-  1     

Shape 105/0-  097/0  1    

ENN 252/0-  273/0-  368/0  1   

Clumpy 087/0  54/0  447/0  352/0  1  

Cohesion 234/0  593/0  474/0  012/0-  45/0  1 

 درصد 5* همبستگی معنادار در سطح 
 

 ها همبستگیدهد بین سنجهنشان می ،6گونه که جدول  همان
ها استقالل دیگر، بین سنجه عبارت بهآماری قوی وجود ندارد. 

نسبی وجود دارد. در این مطالعه بررسی ساختار مكانی مناطق 
ساخت )شهر و روستا( در سطح استان گلستان مورد بررسی انسان

های مختلف قرار گرفت. هدف از این بررسی، تمایز بین شهرستان
 اخت است.سهای انسانهاستان از لحاظ الگوی ساختاری لك

های شهرستان توان گفت پژوهش مینتایج  براساسچنین،  هم
شهرستان استان دارای الگوی  14گرگان، بندگز و آزادشهر در بین 

ها هستند. از طرف دیگر، مكانی بهتری نسبت به سایر شهرستان
آباد در  تپه، رامیان و علیخت برای مراوهساهای انسانشرایط لكه

دهد که ساختار  تری قرار دارد. این نتایج نشان مینامناسب وضعیت
های مختلف تفاوت  های انسان ساخت بین شهرستانمكانی لكه

وجود دارد. البته باید در تفسیر این نتایج، مالحظات مربوط به نسبت 
ساخت به مساحت شهرستان را نیز در نظر گرفت. به مناطق انسان

دارای نسبت باالتری نسبت به بقیه  عنوان نمونه، شهرستان ترکمن
ای باالتری از آن ( و انتظار تراکم لكه21/5هاست )نسبت  شهرستان

که این شهرستان رتبه چهارم میانگین ساختار رود در حالیمی
ساخت را دارد. از سوی دیگر، شهرستان گالیكش که های انسان لكه

به هشتم ( اما در رت55/0دارای نسبت مساحتی کمی است )نسبت 
 ها قرار دارد. شهرستان
که اشاره شد همبستگی باالیی بین نسبت مناطق  طور همان

شهرستان و میزان فشردگی تجمع ساخت به مساحت انسان
های شهری وجود دارد. مساحت پایین و گسترش کم برخی از  لكه

تر به هم ها، هرگونه توسعه را لزوما در مناطق نزدیكشهرستان
 این ها درو این نكته خود باعث بهبود ساختار لكهسازد ممكن می
 گردد.ها میشهرستان

های سیمای سرزمین با وجود ارتباط آماری بین برخی از سنجه
های  دهد که ساختار مكانی چینش لكهدمای سطح زمین نشان می

تواند بر  ساخت مستقل از تاثیرات متعدد این مناطق میانسان
توان بیان می ،دیگر عبارت بهرگذار باشد. شناختی اثفرآیندهای بوم

ثر از خود أثیرات متأهای مختلف عالوه بر تداشت که کاربری
توانند اثرات متعدد  فعالیت، به دلیل دارا بودن ساختار مكانی خود می

ینش مكانی چدیگری را نیز به وجود آورند که این اثرات به دلیل 
 ن فعالیت است نه خود فعالیت.آ

واردی که در مدیریت صحیح چرخش ماده و جریان یكی از م
رزمین اهمیت دارد جلوگیری از تكه انرژی در ساختار سیمای س
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مدت  بلندتكه شدگی سیمای سرزمین است که موجب پایداری 
های شهری دارای ساخت و لكهمناطق انسانگردد. ها میاکوسیستم

ناپذیر فراوان، چند ویژگی اساسی مانند تراکم جمعیت باال، سطوح نفوذ
 شرایط اقلیمی و هیدرولوژیك متفاوت و خدمات اکوسیستمی

بررسی پایداری در ساختار شهری  ،بنابراینتغییریافته هستند. 
ساخت را تحت های انسانتواند هر کدام از کارکردهای سیستم می

  تاثیر قرار دهد.
شناسی های بررسی پایداری استفاده از علم بومیكی از جنبه

ای سرزمین است که ارتباط بین ساختار و فرآیندها را در این سیم
 توان در تحلیلدهد. نمونه این رویكرد را میمی ها نشانسیستم

توان در تحلیل دهد. نمونه این رویكرد را میمی ها نشانستمسی
ساخت با دمای سطح های مناطق انسان ارتباط بین ساختار لكه

های این مطالعه تاثیر ساختار لكه زمین مشاهده کرد. اگرچه در
ساخت و شهری بر کارکردهای اکوسیستم شهری بررسی انسان

تواند ها مینشده است، اما بررسی ساختار و نحوه چینش این لكه
کلی از پایداری نسبی را در این مناطق نشان دهد. مناطق  نگاهی

یا تر و  شناختی منفی کمپایدارتر مناطقی هستند که اثرات بوم
 اثرات مثبت بیشتری را در اثر ساختار مكانی خود ایجاد نمایند.

 

 

 
 

2. Chapin III, F. S. Matson, P. A.  Vitousek, 

P. (2011), Principles of terrestrial ecosystem 

ecology. Springer Science & Business 

Media. 

3. Fu, B.j. Lu, Y.h. (2006), The progress and 

perspectives of landscape ecology in 

China, Progress in Physical Geography, 

30(2)   : 232-244.  

4. Grimm, N.B. Faeth, S.H. Golubiewski, N. 

E. Redman, C. L. Wu, J. Bai, X. Briggs, J. 

M. (2008), Global change and the ecology 

of cities. Science, 319(5864) : 756-760.  

5. Https://lpdaac.usgs.gov. 13 January 2018. 
6. Huang, J. Lu, X.X.  Sellers, J. M.(2007), A 

global comparative analysis of urban 

form: Applying spatial metrics and remote 

sensing. Landscape and urban planning, 

82(4): 184-197.  

7. Kohli, D. Sliuzas, R. Stein, A. (2016), 

Urban slum detection using texture and 

spatial metrics derived from satellite 

imagery. J. Spat. Sci, 61: 405–426. 

8. Liu, H. Huang, X. Wen, D. Li, j. (2017), 

The Use of Landscape Metrics and 

transfer Learning to Explore Urban Village 

in China. Remote sensing, 9(4) : 1-23. 

9. McGarigal, K. (2014), FRAGSTATS help, 

Documentation for FRAGSTATS, 4.  

10. Pallagst, K. (2010), The planning research 

agenda: shrinking cities – a challenge for 

 

 

 

agenda: shrinking cities – a challenge for 
planning cultures. Town Planning Review, 

81(5), i-vi.  

11. Parece, T. E. Li, J. Campbell, J.B.  Carroll, 

D. (2016), Assessing Urban Landscape 

Variables’ Contributions to Microclimates, 

Advances in Meteorology.  

12. Pedroli, B. Pinto-Correia, T.  Cornish, P. 

(2006), Landscape–what’s in it? Trends in 

European landscape science and priority 

themes for concerted research. Landscape 

Ecology, 21(3) :421-430.  

13. Porat, I. Shoshany, M.  Frenkel, A. (2012), 

Two phase temporal-spatial autocorrelation of 

urban patterns: revealing focal areas of re-

urbanization in Tel Aviv-Yafo. Applied 

Spatial Analysis and Policy, 5(2):137-155.  

14. Reis, J. P. Silva, E. A.  Pinho, P. (2014), A 

review of spatial metrics for urban growth 

and shrinkage. The Routledge handbook 

of planning research methods, 279.  

15. Reis, J.P. Silva, E. A.  Pinho, P. (2016), 

Spatial metrics to study urban patterns in 

growing and shrinking cities. Urban 

Geography, 37(2): 246-271.  

16. Schneider, A.  Woodcock, C.E. (2008), 

Compact, dispersed, fragmented, extensive? 

A comparison of urban growth in twenty-five 

global cities using remotely sensed data, 

pattern metrics and census information. 

Urban Studies, 45(3): 659-692.  

 منابع
 ، سازمان برنامه و بودجه استان گلستان. جلد پنجم. گلستان        یش استانگزارش طرح آما(. 1396، )عبدالرسولماهینی، سلمان. 1 

 

https://lpdaac.usgs.gov/


 ساخت در دمای سطح زمینارزیابی مشارکت متغیرهای سیمای سرزمین انسان :کامیاب                               152

 

pattern metrics and census information. 

Urban Studies, 45(3): 659-692.  

17. Schwarz, N. (2010), Urban form revisited - 

Selecting indicators for characterizing 

European cities, Landscape and urban 

planning, 96(1): 29-47.  

18. Turner, M.G.  Gardner, R.H. (2015), 

Landscape ecology in theory and practice 

(Vol. 401): Springer. 

19. United Nations,)2014(, World Urbanization 

Prospects: The 2014 Revision, Department 

of Economic and Social Affairs, Population 

Division, New York, NY, USA. 

20. United Nations,)2006(,World Urbanization 

Prospects: The 2005 Revision, Department 

of Economic and Social Affairs Population 

Division, New York, NY, USA. 

21. Vitousek, P. M. (1994), Beyond global 

warming: ecology and global change. 

Ecology, 75(7): 1861-1876.  

Ecology, 75(7): 1861-1876.  

22. Wen, D. Huang, X. Zhang, L.  Benediktsson, 

J. (2016), A Novel Automatic Change 

Detection Method for Urban High-

Resolution Remotely Sensed Imagery Based 

on Multiindex Scene Representation. IEEE 

Trans. Geosci. Remote Sens, 54 : 609–625. 

23. Wu, F. (1998)a., An experiment on the 

generic polycentricity of urban growth in a 

cellular automatic city. Environment and 

Planning B: Planning and design, 25(5): 
731-752.  

24. Wu, F. (1998)b., Simulating urban 

encroachment on rural land with fuzzy-

logic-controlled cellular automata in a 

geographical information system. Journal 

of Environmental Management, 53(4): 
293-308. 

 


