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تحلیل تغییرات کاربری اراضی حوزۀ آبخیز باالنجچای
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چكیده
امروزه تفكیک سیمای سرزمین بهعنوان یكي از مهمترین چالشهای اکولوژی و از عوامل مؤثر در کاهش تنوع بیولوژیكي شناخته
شده است .این مسأله وسعت عرصههای طبیعي را کاهش و پراکندگي و انقطاع آن را افزایش ميدهد .آشكارسازی و تحلیل تغییرات
کاربری اراضي مبنای شناخت مسائل و مشكالت محیط زیست است .هدف از این پژوهش ،ارزیابي تغییرات مكاني و زماني کاربری
اراضي باالنجچای شهرستان ارومیه بهکمک سنجش از دور و با استفاده از سنجههای سیمای سرزمین در یک بازۀ زماني  45ساله است
که برای برنامهریزیهای فعلي و آتي استفاده از سرزمین در جهت توسعۀ پایدار حائز اهمیت است .برای تهیۀ نقشۀ کاربری اراضي از
تصاویر ماهوارهای  Landsat4سال  8334و  Landsat8سال  4089استفاده شد .بهمنظور بررسي تغییرات کاربری اراضي در این بازۀ
زماني از سنجههای تراکم حاشیه ،درصد پوشش سیمای سرزمین در سطح کالس و سنجههای تنوع شانون و پیوستگي در سطح سیمای
سرزمین و همچنین از سنجههای تعداد لكهها ،تراکم لكه ،بزرگترین لكه ،شكل سیمای سرزمین در هر دو سطح در نرمافزار
 Fragstats 4.2استفاده شد.
نتایج پژوهش با استفاده از سنجه ها در سطح کالس و سیمای سرزمین بیانگر آن است که بهطور کلي ،سیمای سرزمین تكهتكهتر،
ازنظر شكلي پیچیدهتر ،نامنظمتر و ازنظر میزان یكپارچگي عناصر ساختاری ،ناپیوستهتر (از  91/48درصد به  45/80درصد) و ازنظر نوع
کاربری موجود در واحد سطح متنوعتر (از  8/01به  )8/9شده است .همچنین نتایج گویای این واقعیت است که لكههای انسانساخت و
کشاورزی در بازۀ زماني موردنظر روند تغییراتي کامال همسو را طي کردهاند که ميتواند ناشي از اثر مستقیم و شدت حضور بیشتر
انسان در تعیین الگوی پراکنش مكاني آنها در مقایسه با سایر کاربریها باشد.
واژههای کلیدی :الگوی پراکنش مكاني ،کاربری اراضي ،تفكیک سیمای سرزمین ،باالنجچای.
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مقدمه



تحلیل پوشش و کاربری اراضی فراهم میشود

امروزه تخريب محیط زيست يكی از مشكالت
جوامع انسانی ناشی از مديريت نامناسب در حوزههای
آبخیز است .بهینهسازی کاربری اراضی يكی از
استراتژیهای مناسب برای دستیابی به توسعة پايدار و
کاهش هدررفت منابع است .کاربری اراضی در مفهوم
کلی آن به نوع استفاده از زمین در وضعیت موجود
گفته میشود که دربرگیرندۀ همة کاربری در
بخشهای مختلف کشاورزی ،منابع طبیعی و صنعت
میشود .بهعبارت ديگر شامل تمام فعالیتهای موجود
در منطقه يا ناحیه مانند تخصیص اراضی به
فعالیتهای زراعیديم و آبی ،مناطق مسكونی ،جنگل،
مرتع ،معدن ،تأسیسات صنعتی و همانند آن است
(ايرانی .)5 :5937 ،تغییر کاربری اراضی تحتتأثیر
عوامل متعددی است .شرايط سیاسی ،فرهنگی،
اقتصادی و زيستمحیطی ازجملة اينعوامل میباشند.
تغییرات کاربری اراضی میتواند تأثیر بسیاری بر
اقتصاد و شرايط اجتماعی و فرهنگی در سطح محلی و
حتی منطقهای داشته باشد .درك مسألة چگونگی
تغییرکاربری اراضی برای مديريتهای کالن و
برنامهريزیهای آتی يک منطقه بسیار مهم است
(ابراهیمی و محمدی .)7395 :5937 ،با اطالع از نسبت
تغییرات کاربریها در گذر زمان میتوان تغییرات آتی
را پیشبینی کرده و اقدامات مقتضی را انجام داد.
نقشههای پوشش اراضی در مديريت منابع طبیعی و
محیط زيست و شناخت توان و استعداد اراضی کاربرد
دارند و بهعنوان يک منبع مهم اطالعاتی برای اتخاذ
سیاستهای اصولی و تدوين برنامههای توسعه بهشمار
میآيد (فیضیزاده و میررحیمی .)5 :5935 ،تكنیکهای
سنجش از دور دارای قابلیت نمايش و ارائة طبقات
پوشش زمین توسط فرايندهای طبقهبندی هستند .با
استفاده از قابلیت دادههای چندطیفی سنجش از دور
و توسعة فرايند پردازش تصاوير رقومی ،امكان

( .)Weng, 2002: 275با توجه به توسعة علم سنجش از
دور در سالهای گذشته ،همزمان با اين تغییرات نیز
روشها و الگوريتمهای متنوع برای بررسی روند
تغییرات کاربریها بهوجود آمده است .يكی از اين
روشها که زمینة کمیسازی ساختار فضايی سیمای
سرزمین را فراهم میکند ،سنجههای سیمای سرزمین
است .سیمای سرزمین ،چیدمانی است که در آن
ترکیبی از اکوسیستمهای محلی يا کاربریهای
سرزمین در يک منطقه در فرم مشابهی تكرار شدهاند
( .)Apan et al, 2002: 44دو جنبة اساسی ساختار
سیمای سرزمین ،يعنی ترکیب و توزيع شكل فضايی
لكهها را میتوان بهکمک سنجههای سیمای سرزمین
اندازهگیری کرد .سنجههايی که ترکیب سیمای
سرزمین را نشان میدهند ،تنوع و فراوانی لكه را بدون
توجه به مشخصات فضايی يا ترتیب آنها مورد بررسی
قرار میدهند .بهطور کلی ،شكل فضايی سیمای
سرزمین بهموقعیت اجزای سیمایسرزمین ،مشخصات
و ترتیب فضايی اجزاء در سطح سیمای سرزمین اشاره
دارد ( .)Leitao et al, 2009: 377سنجههای سیمای
سرزمین در سه سطح دستهبندی میشود :سنجهها در
سطح لكه که برای لكههای منفرد تعريف شده و
ويژگیهای مكانی ،نوع محتوا و بافت لكهها را مشخص
میکند؛ سنجهها در سطح کالس که برای همه
لكههايی که از يک نوع هستند کاربرد داشته و منظور
از کالس همه لكههايی است که يک نوع کاربری يا
يک نوع پوشش را نشان میدهند؛ سنجهها در سطح
سیمای سرزمین که انواع کالسها و لكههای موجود
در سیمای سرزمین را بهصورت يكپارچه نشان میدهد
( )McGarigal,2015:22سهولت اندازهگیری سنجههای
سیمای سرزمین با استفاده از تصاوير ماهوارهای و
سامانههای اطالعات جغرافیايی و نیز رابطة آنها با
کارکرد بومسازگانها از ويژگیهای با ارزش آنهاست
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(سلمانماهینی .)9 :5937،تغییرات نامطلوب کاربری
اراضی در حوزهها ،باعث بههمخوردن تعادل طبیعی
میشود؛ بنابراين برنامههای پايش کاربری اراضی و
اقدامات مديريت تعیین تغییرات الگوی پراکنش
کاربری اراضی در اين حوزههای آبخیز ضرورت دارد؛
بههمیندلیل در تحقیق حاضر از سنجههای سیمای
سرزمین و سنجش از دور برای تعیین تغییرات الگوی
پراکنش کاربری اراضی حوزۀ آبخیز باالنجچای در يک
دورۀ  72ساله استفاده شد ،که بهدلیل داشتن
جاذبههای طبیعی زيبا ،روستاها و باغات زياد و
همچنین چشمههايی که در داخل باغها و درهها
وجود دارند ،در روزهای تعطیل و فصول مختلف سال
افراد زيادی برای گذراندن اوقات فراغت به اين منطقه
میآيند ،که احتمال تخريب تدريجی اراضی توسط
ساکنان و گردشگران در اين حوزۀ آبخیز را در
بلندمدت فراهم میکند .تحقیق حاضر در پی يافتن
پاسخ به اين سؤاالت است ،که آيا تغییر در کاربری
اراضی و ساختار سیمای سرزمین آبخیز باالنجچای
اتفاق افتاده است؟ عالوهبر اين ،آيا تغییر در الگوی
کابری اراضی با استفاده از سنجههای سیمای سرزمین
قابلمحاسبة کمی است؟ پاسخ به اين سؤاالت میتواند
در تجزيهوتحلیل الگوی تغییرات مكانی و کنترل تغییر
کاربری اراضی و ارائة راهكارهای مبتنیبر آمايش
سرزمین مؤثر باشد.
مباني نظری
مفهوم عام واژۀ سیمای سرزمین درواقع بهمعنی
سطح زمین است که لكههای مختلفی را دربردارد و با
عنوان موزائیكی از لكهها يا موزائیک عناصر سیمای
سرزمین نامیده میشود .سنجههای سیمای سرزمین،
شاخصهای توسعهيافته برای يافتن الگوی نقشههای
طبقهبندیشده میباشند.
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سنجههای سیمای سرزمین الگوريتمهايی برای
کمیکردن خصوصیات مكانی خاص لكهها ،کالسها يا
موزائیکهای کل سیمای سرزمین میباشند
( .)McGarigal & Cushman, 2002: 21سنجههای
سیمای سرزمین بهترين راه برای مقايسة وضعیت
سیمای سرزمینهاست .اين سنجهها میتوانند
بهعنوان اساس مقايسة سناريوهای متفاوت سیمای
سرزمین يا فهم تغییرات وضعیت سیمای سرزمین در
طی زمان باشد ( .)Leitao et al, 2006: 30ازجمله
پژوهشهای انجامشده در سطح جهانی میتوان به
فان 5و همكاران ( )7003اشاره کرد که تصاوير
ماهوارهای را برای بررسی تغییرات کاربری و پوشش
اراضی دلتای رودخانة پرل در کشور چین بهکار بردند.
آنها از روش طبقهبندی ،حداکثر احتمال استفاده را
کرده و تغییرات زمانی و مكانی کاربری و پوشش
اراضی را در سالهای مورد مطالعه با استفاده از روش
مقايسه پس از طبقهبندی مشخص کردند .شی و
ژيائو )7003( 7برای ارزيابی تغییرات سیمای سرزمین
شهر شیجیاشوانگ از ترکیب سنجههای سیمای
سرزمین در سطح کالس و سیمای سرزمین استفاده
کرده و به اين نتیجه رسیدند که کاربرد سنجههای
سیمای سرزمین در کمیکردن تغییرات کاربریهای
موجود در سیمای سرزمین بسیار مناسب است.
همچنین نتايج آنها نشان داد که بافت شهر
شیجیاشوانگ بهسمت کاربریهای انسانساخت و
غیرپايدار درحال تغییر است.
تانگ 9و همكاران ( )7003تغییرات زمانی و مكانی
سیمای سرزمین دو شهر هیوستون تگزاس در آمريكا
و شهر داکینگ در چین را با هم مقايسه کردند .آنها
در اين مطالعه اثر توسعة شهری را بر روی الگوی
سیمای سرزمین دو شهر بررسی و به اين نتیجه
1-Fan
2-Shi & Xiao
3-Tang
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رسیدند که سیمای سرزمینهای طبیعی مانند تاالب و
جنگلها در فاصلة بیست سال اخیر تخريب شده و
برعكس سیمای سرزمینهای شهری گسترش پیدا
کردهاند .فیینر 5و همكاران ( )7055در يک بررسی
مروری ،به ارزيابی نقش الگوی تغییرات زمانی مكانی
کاربری اراضی در اثر اقدامات مديريتی بر واکنش
رواناب سطحی در اراضی کشاورزی و ارتباط میان
سنجههای سیمای سرزمین و فرايندهای هیدرولوژی
پرداختند .نتايج بر نقش پیوستگی و جداشدگی لكهها
در اراضی کشاورزی و لحاظ آن در ابزارهای جديد
مدلسازی تأکید کردند .سو 7و همكاران ()7052
تغییرات الگوی پراکنش اراضی کشاورزی در يک دورۀ
سی ساله در حوزۀ آبخیز کیانتانگ چین را با استفاده
از متريکهای چشمانداز ارزيابی کرده و نتیجه گرفتند
که در اين فاصلة زمانی ،اراضی کشاورزی ،پايداری
خود را از دست داده و به قطعات جدا با شكل نامنظم
تفكیک شدهاند .کاستیلو 9و همكاران ()7057
پوشش جنگلی در پارك طبیعی مونكايو اسپانیا را با
استفاده از فناوری سنجش از دور ،سیستم اطالعات
جغرافیايی و سنجههای سیمای سرزمین بررسی
کردند .اطالعات بهدستآمده از تحلیل سنجههای
سیمای سرزمین نشاندهندۀ افزايش تكهتكهشدن و
درنتیجه افزايش تنوع فضايی در سطح سیمای
سرزمین است .همچنین در مطالعات داخل کشور
پريور و همكاران ( )5935تغییرات زمانی و توزيع
مكانی فضاهای سبز تهران را در مقیاس سیمای
سرزمین با سنجههای مساحت کل ،میانگین اندازۀ
لكه ،میانگین فاصلة نزديکترين همسايه و تعداد لكه
مورد مطالعه قرار دادند .نتايج مطالعات آنها نشان داد
که فضای سبز در تهران ازنظر نحوۀ ترکیب و توزيع
فضايی دارای شرايط مطلوبی نیست و طی دورههای
1-Fiener
2-Su
3-Castillo



زمانی لكههای فضای سبز ازنظر وسعت ،پیوستگی و

ماهیت ترکیب دچار روند تخريب شديدی بوده است.
کرمی و فقهی ( )5930در بررسی الگوی کاربری
اراضی در استان کهگیلويه و بويراحمد با کمک
سنجههای سیمای سرزمین به اين نتیجه رسیدند که
بین درصد و تراکم مناطق مسكونی با اتصال و
پیوستگی سیمای سرزمین رابطهای معكوس وجود
دارد؛ يعنی هرچه درصد و تراکم اين مناطق بیشتر
باشد ،اتصال و پیوستگی سیمای سرزمین کاهش
میيابد .فتحیزاد و همكاران ( )5937به مطالعة
بررسی روند تغییرات سیمای سرزمین در منطقة
دهلران استان ايالم پرداختند .بهمنظور تهیة نقشههای
پوشش سرزمین و تحلیل تغییرات بهترتیب از تصاوير
ماهوارههای و سنجههای مساحت طبقه ،تراکم لكه،
تعداد لكه ،متوسط اندازۀ لكه ،تراکم حاشیه و متوسط
شاخص شكل استفاده شد .نتايج نشان داد ،تغییر
خصوصیات مكانی در کارکرد اکولوژيک منطقه
تأثیرگذار است و بايد در برنامهريزی سرزمین مورد
توجه قرار گیرد .افراخته و جباريان ( )5932با استفاده
از سنجههای سیمای سرزمین نشان دادند که چگونه
ساختار کاربری زمین در شهرستان انزلی بهواسطة
گسترش شهرنشینی تغییر کرده است .بهمنظور
کمیکردن الگوی سیمای سرزمین منطقه از
سنجههايی همچون مساحت کل ،حاشیة کل ،میانگین
اندازۀ لكه ،تعداد کل لكهها در سیمای سرزمین ،تراکم
حاشیه ،نماية يیچیدگی شكل لكه و تراکم کل استفاده
شد .نتايج نشان داد که افزايش جمعیت منجر به
گسترش شبكة سكونتگاهی شده است .اين افزايش
منجر به تغییر کاربری زمین شده که کاهش وسعت
تاالب انزلی و گسترش وسعت زمینهای شور را
بهدنبال داشته است.
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شهپريان و همكاران ( )5932به تحلیل روند
تغییرات الگوهای مكانی سیمای سرزمین در حاشیة
رودخانة زايندهرود پرداختند .نتايج نشان داد ،طبقات
پوشش گیاهی و اراضی باير کاهش يافته و جای خود
را به اراضی انسانساخت و شهری داده است .برای
کمیکردن الگوهای سیمای سرزمین سنجههای
مختلف ازجمله مساحت هر طبقه ،درصد سیمای
سرزمین ،تراکم حاشیه ،شاخص بزرگترين لكه و کل
حاشیه محاسبه شد .براساس نتايج ،نسبت پوشش
گیاهی منطقه روندی کاهشی يافته و طبقة شهری
روند افزايشی يافته است.
بیهمتای طوسی و همكاران ( )5937به بررسی
تغییرات مكانی زمانی پوشش کاربری اراضی شهرستان
خمینیشهر با استفاده از سنجههای سیمای سرزمین
پرداختند .بهمنظور بررسی تغییرات پوشش اراضی از
سنجههای درصد کاربری اراضی ،تعداد لكه ،میانگین
اندازۀ لكه ،نماية بزرگترين لكه و متوسط نزديکترين
فاصله همسايگی در دو سطح کالس و سرزمین
استفاده شد .نتايج بهدستآمده از اين مطالعه
نشاندهندۀ رشد و گسترش اراضی شهری بهدنبال
تغییر کاربری اراضی کشاورزی و اراضی توسعهنیافته
به مناطق شهری در طی دورۀ زمانی مورد مطالعه بوده
است.
براتی و همكاران ( )5937به ارزيابی يكپارچگی
مناطق حفاظتشدۀ پارك ملی و پناهگاه حیاتوحش
کالهقاضی با استفاده از سنجههای سیمای سرزمین در
سطح کالس پرداختند .نتايج اين تحقیق نشان داد در
کل منطقه ،لكههای مرتع خوب يكپارچهتر شده ،ولی
تعارضات موجود در منطقه مانند کاربریهای معدن،
کشاورزی و شهری باعث دورترشدن اين لكهها از
يكديگر شده است .رضايی و همكاران ( )5937به
مطالعة تغییرات فضايی زمانی شكل شهرهای ساحلی
و غیرساحلی استان مازندران با بهکارگیری سنجههای

سیمای سرزمین پرداختند .برای تحلیل تغییرات
سیمای سرزمین از دوازده سنجه و در دو سطح کالس
و سیمای سرزمین استفاده شد .نتايج نشان داد که
کاربری کشاورزی دچار پديدۀ خردشدگی ،کاهش
پیوستگی و وجود اختالل شده است .درمجموع
براساس سوابق تحقیق میتوان گفت که تغییر در
ساختار سیمای سرزمین در مناطق مختلف با درجات
متفاوت صورت گرفته است و کمی کردن اين تغییرات
با استفاده از سنجههای سیمای سرزمین از مواردی
است که میتواند به تجزيهوتحلیل الگوی تغییرات
مكانی و ارائة راهكارهای مديريتی در بهبود ساختار
اکولوژيک اکوسیستمها و نیز برنامهريزی مديريت
کاربری اراضی کمک کند.
مواد و روشها
معرفي منطقۀ مورد مطالعه
منطقة باالنجچای ارومیه (شكل  )5با مساحتی
حدود  97هزار هكتار در  97کیلومتری جنوب غربی
شهرستان ارومیه با مختصات ' 95°57الی '95°77
درجه عرض شمالی و ' 27°05الی ' 27°57طول
شرقی واقع شده است .در سطح منطقه رشتهکوههای
متعدد با اختالف ارتفاع زياد قرار دارند ،که مرتفعترين
آنها کوه کانیسیر با ارتفاع  7733و پستترين آن
درۀ دوالما با ارتفاع  5900متر است .وجود
رودخانههای باراندوز و شهدا و جويبارها و انهار
مختلف و چشمههای متعدد بزرگ و کوچک و سهولت
دسترسی و نزديكی به شهر ارومیه ،اين حوزه را به
يک منطقة تفريحی و گردشگری مبدل ساخته که
مورد استقبال شهروندان ارومیه و ساير شهرستانیها
قرار گرفته است و منطقة شكار ممنوع درۀ شهدا که
در اين منطقه واقعشده ،بهدلیل داشتن جاذبههای
طبیعی زيبا ،يكی از تفرجگاههای شهرستان ارومیه نیز
است.
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شكل  .8موقعیت جغرافیایي حوزۀ باالنجچای

تهیه و ترسیم :نگارندگان5937 ،

روش تحقیق
در اين تحقیق براساس کیفیت مطلوب تصاوير در
دسترس ماهواره لندست ،از جهت تصحیحات هندسی
و راديومتريكی ،نبود پوشش ابر بر روی منطقة مورد
مطالعه و منابع موجود ،برای ارزيابی صحت نقشههای

حاصل از پردازش تصاوير ،دو تصوير در سالهای
 5955و  5937انتخاب شدند .برای پردازش و
پسپردازش تصاوير ماهوارهای از نرمافزار ENVI 5.3
استفاده شد.

جدول  :8مشخصات تصاویر ماهوارهای مورد استفاده در تحقیق حاضر

تاريخ

ماهواره

سنجنده

رديف و گذر

منبع

لندست 2

TM

573/92

USGS

 77مرداد 5955

لندست 3

OLI

573/92

USGS

 9تیر 5937

شمسی

میالدی
16 Aug 1992
23 Jun 2016

مأخذ :نگارندگان5937 ،

پس از تهیة تصاوير ماهوارهای تصحیحشدۀ قابل
قبول ،تصوير باندها توسط نرمافزار  ENVI 5.3بهصورت
ترکیب سه باند مختلف ،ترکیب و بهترين ترکیب باند
برای سال ،5955ترکیب رنگیکاذب  297و برای سال
 ،5937ترکیب رنگی کاذب  729انتخاب شد .نقشة
کاربری اراضی حوزۀ آبخیز باالنجچای پس از بررسی

و اطمینان از کیفیت راديومتری تصاوير و کنترل
صحت هندسی و همچنین نقاط برداشتشده توسط
دستگاه موقعیتياب جهانی و نقشههای توپوگرافی
 5:77000سال  5955و بازديد میدانی برای شناسايی
منطقه و ارزيابی صحت نقشههای حاصل از پردازش،
در چهار طبقة کاربری و پوشش زمین شامل مناطق

35

تحلیل تغییرات کاربری اراضی حوزۀ آبخیز باالنجچای ...

انسانساخت ،کشاورزی ،مرتعی و اراضی باير
طبقهبندی شد و نقشههای کاربری اراضی برای دو
سال مورد مطالعه استخراج شد .از آنجا که هنگام تهیة
نقشههای کاربری اراضی از تصاوير ماهوارهای ،سطوح
مختلف زمین که با رنگهای مختلف بر روی تصاوير
ظاهر میشوند ،با ترسیم مرزهای مشخص از يكديگر
تفكیک میشوند ،الزم است هر واحد مطابق با تعاريف

و استانداردهای موجود ،شناسايی و تفكیک شود تا
هماهنگی مورد انتظار در نقشههای موردنظر ،برقرار
شود .تاکنون تعاريف متفاوتی برای واحدهای مختلف
کاربری اراضی بیان شده که از آن میان ،تعاريف
جدول  7برای تهیة نقشة کاربری اراضی قابلقبول و
مورد استفاده است.

جدول  :4روش طبقهبندی پوشش /کاربری سرزمین

کالس

توضیحات

اراضی انسان ساخت

مناطق شهری با تراکمهای مختلف ،مناطق روستايی ،شبكة جادهای و حملونقل ،توسعة
خطی اطراف جادهها و بزرگراهها ،تأسیسات زيربنايی ،مراکز خدماتی ،صنعتی و تجاری

اراضی کشاورزی

زراعت آبی ،ديمکاری ،باغداری ،زراعت چوب و نهالستان ،کشت علوفه

اراضی مرتعی

مراتع غنی ،متوسط ،ضعیف ،بوتهای ،درختچهای و علفی و مخلوط

اراضی باير

زمینهای لخت ،بیرونزدگیهای سنگی ،بستر شنی و خشک رودخانهها ،اراضی شور

مأخذ :دژکام و همكاران795:5932 ،

در اين پژوهش در مرحلة پردازش تصاوير
ماهوارهای از عملیات طبقهبندی نظارتشده به روش
حداکثر احتمال 5يا بیشترين شباهت استفاده شد .اين
طبقهبندی يكی از معروفترين روشهای آماری
طبقهبندی است که جزو روشهای براساس پیكسل
قرار میگیرد ،در طبقهبندی بیشترين شباهت ،کالسی
به پیكسل موردن ظر نسبت داده میشود که بیشترين
احتمال تعلق پیكسل به آن کالس وجود دارد
( .(Richards, 2013: 60معموال نتايج طبقهبندی
بهطور خام نمیتواند مورد استفاده قرار گیرد و نیاز به
پردازشهايی بهمنظور آمادهسازی اين دادهها برای
اهداف بعدی است ،پسپردازشهای (از معیار ضريب
کاپا و صحت کلی با استفاده از المانهای ماتريس
خطا) طبقهبندی اغلب بهمنظور افزايش کیفیت و
دقت طبقهبندی يا آمادهسازی نتايج بهمنظور نزديک
شدن به شكل نهايی دلخواه میباشند (اکبری و
1-Maximum Likelihood

شكاریبادی .)709 :5939 ،آشكارسازی تغییر ناشی از
گذشت زمان با استفاده از تصوير رقومی ،نسبتبه
ديگر راهكارهای آشكارسازی ،از کارايی بیشتری
برخوردار است (.)Congaton, 1991: 36
در اين پژوهش کمیسازی تغییرات در سال 5955
تا  5937با استفاده از نرمافزار  Fragstats 4.2انجام
گرفته شد .بهدلیل تعداد زياد سنجهها ،وجود
همبستگی بین برخی از آنها و بهمنظور پرهیز از
تولید اطالعات زائد ،براساس مرور منابع علمی و دانش
کارشناسی و با توجه به تناسب سنجهها با هدف
مطالعه و توجه به همبستگی بین مفهوم آنها،
مجموعهای از سنجههای ترکیب و توزيع شكل سیمای
سرزمین برای انجام مطالعة حاضر انتخاب شدند .واحد
سنجهها ،محدودۀ تغییرات و فرمول محاسباتی آنها
در اين پژوهش درجدول  9ذکر شدهاند .برای محاسبة
سنجههای سیمای سرزمین نقشة رستری کاربری
اراضی بعد از استخراج در نرمافزار ENVI 5.3به محیط
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نتايج آنها به نرمافزار  Excelانتقال داده شد .درنهايت

نرمافزار  Fragstats 4.2وارد شد .پس از تنظیم
پارامترهای نرمافزار ،هر يک از سنجهها بهطور جداگانه
در سطح کالس و سطح سیمای سرزمین محاسبه و

نمودار تغییرات سنجهها و روند تغییرات سیمای
سرزمین ارزيابی شد.

جدول  :9مشخصات سنجههای استفاده شده در ارزیابي تغییرات کاربری اراضي

نام فارسی

نام سنجه

عالمتاختصاری

واحد

محدودۀ تغییرات

تعداد لكهها

Number of
Patches

NP

ندارد

بزرگتر و مساوی يک

تراکم لكه

Patch Density

PD

تعداد در
500هكتار

بزرگتر از صفر

بزرگترين لكه

Largest Patch
Index

LPI

درصد

صفر تا صد

شكل سیمای
سرزمین

Landscape
Shape Index

LSI

ندارد

بزرگتر و مساوی يک

درصد پوشش
سیمای سرزمین

Percentage of
Lands

PLAND

درصد

صفر تا صد

تراکم حاشیه

Edge Density

ED

متر در هكتار

بزرگتر از صفر

پیوستگی

Contagion

CONTAG

درصد

صفر تا صد

تنوع شانون

Shannon’s
Diversity
Index

SHDI

ندارد

بزرگتر و مساوی صفر

فرمول محاسباتی

5- 5
7- 5

9- 5
2- 5
7- 5
7- 5
5- 5

3- 5

-

مأخذMcGarigal, 2015: 92 :

متغیرهای فرمولهای جدول  9نشاندهندۀ مووارد
زير است:
 :niتعداد لكههای نوع کالس؛  :A .iمسواحت کول
سیمای سرزمین؛  :aijمساحت لكه؛  :m .ijتعداد انوواع
لكهها؛  :Piنسبتی از سیمای سرزمین که بهوسیلة لكوه
نوع  iاشغال شده است؛  :eiمحویط کوالس لكوه؛ ei .i
 :minحداقل محیط کالس لكه است؛  :eikطوول کول
حاشیههای لكههای کالس نوع  iدر سیمای سرزمین.
تعداد لكهها :اين سنجه تعداد لكهها را در سطح کالس
يا سیمای سرزمین کمی میکند و نشان میدهود اگور

تعداد لكه زياد باشد ،آن طبقه يا نوع لكه دچار افتوراق
و جدايی شده است .تراکم لكه :اين سنجه تعداد لكهها
را در واحد سطح نشان میدهد و امكان مقايسوة بوین
مساحتهای مختلف را فوراهم مویکنود .ايون سونجه
بهعنوان شواخص تكوهتكوهشودگی زيسوتگاه اسوتفاده
میشود .بزرگترين لكه :اين سنجه برابور بوا مسواحت
بزرگترين لكه در سویمای سورزمین ،تقسویمبور کول
مساحت سیمای سورزمین ،ضوربدر عودد صود بورای
تبديل به درصد است .شكل سویمای سورزمین :بورای
اندازهگیری پیچیدگی شكل لكه است ،کوه بوا تقسویم
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محیط کالسی از لكهها بر حداقل محیط همان کوالس
از لكهها محاسوبه مویشوود .درصود پوشوش سویمای
سرزمین :نسبت درصد مساحت هر نوع لكوه کوالس را
اندازهگیری میکند .درصدی از سیمای سرزمین که به
يک کالس مشخص اختصاص دارد .توراکم حاشویه :بوا
مساحت سیمای سورزمین در ارتبواط اسوت و معوادل
طول تمامی حاشیهها تقسیمبر مساحت اسوت .سونجة
تنوووع شووانون :تنوووع لكووههووای سوویمای سوورزمین را

اندازهگیری میکند و ازنظر مفهومی مقابول پیوسوتگی
سیمای سرزمین قرار دارد .سونجة پیوسوتگی :يكوی از
سنجههای انودازهگیوری درجوه يكپوارچگی لكوههوای
سیمای سرزمین است.
تجزیهوتحلیل یافتهها
محاسبات مرحلة پسپردازش در جدول شمارۀ 2
با استفاده از معیارهای ضريب کاپا و صحت کلی.

جدول  :5درصد صحت کلي و ضریب کاپا حاصل از طبقهبندی

نوع طبقهبندی
حداکثر احتمال

تاريخ

صحت کلی

ضريب کاپا

5955

35/7

0/30

5937

37/2

0/35

مأخذ :محاسبات نگارندگان5937 ،

پس از اطمینان از صحت نقشههای کاربری اراضی
پس از طبقهبندی ،درنهايت با استفاده از نرمافزارهای
 ENVI 5.3و  Arc GIS 10.4نقشة کاربری اراضی

با چهار نوع کاربری در شكل  7برای سالهای 5955
و  5937استخراج شد.

شكل  :4نقشۀ کاربری اراضي سالهای ( 8918سمت راست) و ( 8934سمت چپ)

تهیه و ترسیم :نگارندگان5937 ،
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نتايج آشكارسازی تغییرات توسط سنجههوای سویمای
سرزمین بهدست آمده و در بخوش نتوايج سونجههوای
سیمای سرزمین ارائه شدند .سونجههوای مووردنظر بوا



استفاده از نورمافوزار  Fragstats 4.2محاسوبه شودهانود.

مقادير کمیشده سنجهها در سطح کالسهای کاربری
اراضی در جداول  7و  7بهشرح زير است.

جدول  : 4نتایج محاسبۀ سنجهها در سطح کالسهای کاربری اراضي سال 8918

سنجه
کاربری
اراضی انسان ساخت

NP

PD

LPI

LSI

ED

PLAND

7255

57/92

0/95

59/30

77/05

55/23

اراضی باير

2535

55/32

57/70

52/05

507/73

25/70

اراضی مرتعی

5533

3/07

55/37

73/23

33/77

93/09

5735

5/37

5/03

77/77

50/50

9/73

اراضی کشاورزی
مأخذ :محاسبات نگارندگان5937 ،

جدول  :9نتایج محاسبۀ سنجهها در سطح کالسهای کاربری اراضي سال 8934

سنجه

NP

PD

LPI

LSI

ED

PLAND

اراضی انسان ساخت

3707

72/95

0/79

35/33

77/70

53/95

اراضی باير

2725

57/37

9/75

50/57

59/95

72/59

اراضی مرتعی

7703

52/57

5/33

33/33

553/33

97/77

اراضی کشاورزی
7975
مأخذ :محاسبات نگارندگان5937 ،

57/70

7/52

59/72

59/23

77/90

کاربری

ارزيابی تعداد لكه نشان داد ،بیشترين تغییر در
طول اين بازۀ زمانی در تعداد لكهها مربوط به کاربری
مرتعی بوده است که افزايش لكة مرتعی بیانگر
خردشدگی و وجود اختالل در سرزمین است که
درنتیجه گسترش اراضی کشاورزی و انسانساخت ايجاد
شده است.
مقايسة تراکم لكه در سطح نشان داد ،گسترش
شهرنشینی و افزايش کاربری کشاورزی ،توسعة
فعالیتها و تغییرات کاربری موجبشده تراکم لكههای
مرتعی کاهش يابد و حالت تكهتكة بیشتری را نسبت
به ساير کالسها داشته باشد.
براساس نتايج ،بزرگترين لكه نشان داد ،کاهش
بزرگترين لكه مربوط به اراضی باير و مرتعی است که
بیانگر تخريب يكپارچة پوشش اراضی برای زمینهای
باير و مرتعی است .کاهش سنجة بزرگترين لكه برای

اراضی مرتعی بیانگر استفادۀ بیشازحد از زمین مرتعی
در گسترش کاربری کشاورزی و تبديلشدن بعضی از
قسمتهای زمین مرتعی به اراضی انسانساخت است.
ارزيووابی سوونجة شووكل سوویمای سوورزمین بوورای
کاربریهای کشاورزی عدد بیشتری را نشان مویدهود
که بیانگر اين موضووع اسوت کوه تغییورات کشواورزی
منجر به پیچیدگیهوای بیشوتر و افوزايش بوینظموی
شكل لكه است.
تحلیل سنجة بیشترين نسبت تراکم حاشویه متعلوق
به پوشش زمینهای کشواورزی اسوت و در طوی دورۀ
مطالعه اين نسبت افزايش پیدا کرده است.
براساس تغییرات درصد پوشش سویمای سورزمین،
درصد اراضی شهری و اراضی کشاورزی در بازۀ زموانی
موردنظر افزايش يافته و درصد اراضوی مرتعوی و بواير
کاهش يافته است که بیوانگر ايون موضووع اسوت کوه
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گسترش شهرنشینی و کشاورزی منجر به ازبوینرفوتن
زمینهای مرتعی و تبديلشدن اراضی مرتعی به سواير
کاربریها شوده اسوت .نتوايج رونود تغییورات سویمای
سرزمین با استفاده از سنجههوای تعوداد لكوه ،توراکم

لكه ،سنجه شكل سیمای سرزمین ،سنجة بزرگتورين
لكه ،سنجة تنوع شانون و پیوستگی در سطح سویمای
سرزمین در جدول  ،5ارائه شده است.

جدول  :1نتایج محاسبۀ سنجهها در سطح سیمای سرزمین در دو دورۀ مطالعاتي

سنجه

NP

PD

LPI

LSI

CONTAG

SHDI

5955

57777

25/55

3/00

77/27

93/75

5/03

5937

70792

73/57

57/70

55/59

72/50

5/95

سال

مأخذ :محاسبات نگارندگان5937 ،

نتايج افزايش روند سنجههای تعداد کل لكوه و توراکم
لكه بیانگر افزايش تكهتكهشدگی سیمای سرزمین طی
زمان مورد مطالعه بوده است .سنجة بزرگترين لكوه و
سنجة شكل سیمای سرزمین روندی افزايشوی را طوی
کرده است که اين روند نشان میدهد با گذشت زمان،
شكل سیمای سرزمین منطقه باالنجچای پیچیودهتور و
ازنظر هندسی نوامنظمتور شوده اسوت .نتوايج سونجة
پیوسووتگی سوویمای سوورزمین در نمووودار شووكل  9از

 93/75بووه  72/50درصوود در ايوون منطقووه طووی ايوون
سالها بوده است که نشاندهندۀ کاهش يكپوارچگی و
افزايش تكهتكوهشودگی در سویمای سورزمین اسوت و
نتايج سنجة شاخص تنوع شانون در نمودار شوكل  9از
 5/03به  5/95افزايش داشته و اين بهمعنای آن اسوت
که سیمای سرزمین متحمل تغییرات کواربری متنووع
شده است.

Contag
1395

SHDI

1371

50

1395

1371

20

Percent

30

10
0
1395

1371

1395

1371

شكل  :9نمودارهای سنجۀ پیوستگي ( )Contagو سنجۀ تنوع شانون ( )SHDIدر سطح سیمای سرزمین

تهیه و ترسیم :نگارندگان5937 ،

No Parametr

40

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
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نتیجه



کرده و درجهت تخريب تنوع زيستی بودهاند .وجود

بر اثر فعالیتهای انسانی و پديدههای طبیعی،
چهرۀ زمین همواره دستخوش تغییر میشود؛ ازاينرو
برای مديريت بهینة مناطق طبیعی ،آگاهی از نسبت
تغییرات پوشش کاربری اراضی از موارد ضروری در
برنامهريزی محسوب میشود .مشخصکردن تغییرات
پوشش کاربری اراضی برای برنامهريزیهای فعلی و
آتی استفاده از سرزمین درجهت توسعة پايدار حائز
اهمیت است .درك ساختار و نحوۀ ترکیب الگوهای
سیمای سرزمین سبب طرحريزی و برنامهريزی
يكپارچة سیمای سرزمین میشود که میتواند به
کاهش تخريب سیمای سرزمین کمک کند و از تنزل
کیفیت استفاده از زمین جلوگیری کند .بهطور کلی
بهمنظور درك روند تغییرات در سیمای سرزمین
مناطق ،تغییرات در محیطهای طبیعی همگی
میبايست بر مبنای يک دورۀ زمانی صورت بگیرد.
تحقیق حاضر با هدف تعیین تغییرات الگوی پراکنش
کاربری اراضی حوزۀ آبخیز باالنجچای انجام گرفت .در
اين پژوهش پس از تهیة نقشههای کاربری اراضی
برای سالهای مورد مطالعه ،با استفاده از سنجههای
سیمای سرزمین تجزيهوتحلیل تغییرات کاربری اراضی
باالنجچای ارومیه مورد بررسی قرار گرفت .امروزه
قطعهقطعهشدن چشمانداز بهعنوان يكی از مهمترين
چالشهای اکولوژی و از عوامل مؤثر در کاهش تنوع
بیولوژيكی شناخته شده است .اين مسأله وسعت
عرصههای طبیعی را کاهش و پراکندگی و انقطاع آن را
افزايش میدهد؛ بنابراين الزم شد که در اين مطالعه در
بازۀ زمانی موردنظر تحلیل سیمای سرزمینی صورت
بگیرد تا تغییرات مؤثر در کاربریها نمايان شود.
تعیین کاربریها نشان داد که مردم بومی در طول
سالهای متعددی لكهها يا همان کاربریهای متفاوتی
در منطقه ايجاد کردهاند .اين کاربریها بهصورت
نامناسب در بستر منطقه که مرتعی بوده توسعه پیدا

کاربریهای انسانساخت و کشاورزی که در حوزۀ
باالنجچای گسترده شده است ،باعث بروز مشكل
تخريب و پراکندگی آنها در سطح منطقه شده است
که اين خود میتواند عامل مهمی برای نابودی منابع
طبیعی منطقه شود .ضمن اينكه گسترش برخی از
کاربریها در آينده خطری جدی برای ماهیت تنوع
زيستی منطقه محسوب خواهد شد؛ بهعنوان مثال
کاربری انسانساخت بهطرز بسیار ناهمگون و نامناسبی
در منطقه گسترش يافته است که باعث افزايش مرز
مشترك با لكههای طبیعی و درنتیجه افزايش نفوذ در
لكههای طبیعی و تخريب بیشتر آنها میشود .نتايج
پژوهش با استفاده از سنجهها در سطح کالس بیانگر
آن است که بهطور کلی ،سیمای سرزمین تكهتكهتر،
ازنظر شكلی پیچیدهتر ،نامنظمتر و ازنظر میزان
يكپارچگی عناصر ساختاری ،ناپیوستهتر و ازنظر نوع
کاربری پوشش موجود در واحد سطح متنوعتر شده
است .همچنین تفسیر نتايج گويای اين واقعیت است
که لكههای انسانساخت و کشاورزی در سیمای
سرزمین در بازۀ زمانی موردنظر روند تغییراتی کامال
همسو را طی کردهاند که میتواند ناشی از اثر مستقیم
و شدت حضور بیشتر انسان در تعیین الگوی پراکنش
مكانی آنها در مقايسه با ساير کاربریها باشد.
نتايج پژوهش حاضر با يافتة مطالعات ستوده
( )5933که از سنجههای سیمای سرزمین بهمنظور
تحلیل سالمت اکولوژيكی سیمای سرزمین شهر شیراز
استفاده کرد و نتايج اين مطالعه نشان داد ،در سه دهة
گذشته زيستگاهها دچار ازهمگسیختگی شدهاند .نتايج
تحقیق دژکام و همكاران در پايش تغییرات سیمای
سرزمین در شهر رشت نشان داد که گسترش مناطق
انسانساخت موجب افزايش ازهمگسیختگی ،بینظمی
و پیچیدگی تكهها در منطقه شده است و ادامة اين
روند در آينده ممكن است سبب تنزل تنوع اکولوژيكی
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منطقه شود .هرزوگ و الئوچ به تحقیق در پايش
تغییرات سرزمین و واکنش آن در برابر توسعة
انسانساخت در آلمان پرداختند .در مطالعة حاضر
سنجههای سیمای سرزمین برای کل منطقه در سطح
لكه ،کالس و سیمای سرزمین محاسبه شد که نتايج
نشان داد که لكههای کاربری از تنوع کمی برخوردار
بوده و بهسمت تكهتكهشدن هرچه بیشتر سیمای
سرزمین پیش میرود .ماتسوشیتا و همكاران در
بررسی تغییرات در منطقة کاسمیگاورای ژاپن ،تجزيه
و تكهتكهشدگی سیمای سرزمین را مهمترين مشخصة
تغییر در اثر توسعة شهری در منطقه عنوان کردند که
پژوهشهای مذکور نیز به تكهتكهشدگی و روند
تخريب سیمای سرزمین که اذعان کردهاند ،تطابق
دارد.
پیشنهادها
با توجه به رشد کنترلنشدۀ مناطق انسانساخت و
کشاورزی طی دورۀ  72سالة گذشته ،برای جلوگیری
از تخريب بیشتر و همچنین حفظ پوششهای کاربری
مرتعی ،که میتواند سبب فروافت يا نابودی ساختار و
بهتبع آن فروافت کارکرد و خدمات آنها شود ،آمايش
کاربریها بر مبنای عناصر ساختاری سیمای سرزمین
لكه ،کريدور و چیدمان و مفاهیم سیمای سرزمین
ضروری است و همچنین مطالعة سنجهها در مقیاس
زيرحوضه يا بخش محدودی از منطقه با ارائة جزيیات
میتواند در تعیین لكهها و کاربریهای ناسازگار و نیز
چگونگی تغییر در سیمای کاربری اراضی کمک کند،
که میتواند در مطالعات آتی مدنظر قرار گیرد .با نتايج
بهدستآمده بهطور خالصه میتوان پیشنهاد کرد ،برای
جلوگیری از تخريب بیشتر ازطريق لكههای
انسانساخت و کشاورزی ،کاربری آنها بايد حتیالمقدور
در قسمت خاصی از منطقه متمرکز شود و از پیشروی

آن بهطور جدی ممانعت بهعمل آيد .همچنین
پیشنهادهايی در راستای راهكارهای مديريتی مناسب
بهمنظور جلوگیری از تنزل کیفیت محیط زيست،
تعیین حريم و جلوگیری از ساختوساز در خارج از
محدوده ،انجام مطالعات نیازسنجی و انجام مطالعات
آمايش سرزمین در منطقه ارائه کرد.
منابع
ابراهیمی ،کیومرث؛ فريبرز محمدی ( .)5937بررسی تأثیرکیفیووت آبهووای زيرزمینووی در تغییوور کوواربری اراضووی
بهوسیلة  ،GISدومین همايش ملی کشاورزی بومشناختی
ايران .دانشگاه علوم کشواورزی و منوابع طبیعوی گرگوان.
 77-77مهر .5937
ا-فراخته ،روشنک؛ بهمن جباريانامیری ( .)5932بررسی
کاربری پوشش سرزمین با استفاده از معیارهای سطح
سیمای سرزمین برای اندازهگیری تغییرات در ساختار
چشمانداز (مطالعة موردی :بندر انزلی) ،همايش ملی
شناخت شاهكارهای توسعة گیالن .دانشگاه گیالن.
گیالن 3 .ارديبهشت .5932
اکبری ،الهه؛ علی شكاریبادی ( .)5939پردازش واستخراج اطالعات از دادههای ماهوارهای با استفاده از
نرمافزار  ،ENVIدانشگاه حكیمسبزواری .نشر دانشگاهی
فرهمند 772 .صفحه.
ايرانی ،طیبوه ( .)5937توأثیر تغییور کواربری اراضوی بورکیفیوت آب و دبوی رسووب در حوضوة آبخیوز زرينووهرود،
پاياننامة کارشناسی ارشود آبخیوزداری .دانشوكدۀ منوابع
طبیعی .دانشگاه ارومیه 553 .صفحه.
براتی،بهزاد؛ علی جهانی؛ لعبت زبردست؛ بهزاد رايگانی( .)5937ارزيابی يكپارچگی مناطق حفاظت شده با
بهکارگیری رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین (منطقة
مورد مطالعه:پاركملی و پناهگاه حیاتوحش کالهقاضی)،
آمايش سرزمین .دورۀ  .3شمارۀ  .5صفحات .579-573
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بیهمتای طوسی ،ندا؛ علیرضا سفیانیان؛ سیما فاخران( .)5937آشكارسازی تغییرات پوشش اراضی با استفاده از
سنجههای سیمای سرزمین (مطالعة موردی :شهرستان
خمینیشهر) ،دومین کنفرانس بینالمللی اکولوژی
سیمای سرزمین .دانشگاه صنعتی اصفهان .اصفهان 7 ،و 7
آبان .5937
پريور ،پرستو؛ احمدرضا ياوری؛ احد ستوده (.)5935تحلیل تغییرات زمانی و توريع مكانی فضاهای سبز شهری
تهران در مقیاس سیمای سرزمین ،محیطشناسی ،دورۀ
 .92شمارۀ  .27صفحات .59-32
دژکام ،سیدصادق؛ بهمن جباريان امیری؛ علیاصغردرويشصفت ( .)5932پايش تغییرات سیمای سرزمین با
استفاده از تحلیل سینوپتیک و تصاوير ماهوارهای (مطالعة
موردی :شهرستان رشت) ،محیطزيست طبیعی .دورۀ .73
شمارۀ  .7صفحات .777-793
رضايی ،فاطمه؛ سامره فالحتكار؛ هاشم داداشپور( .)5937تغییرات فضايی-زمانی شكل شهرهای ساحلی و
غیرساحلی استان مازندران با بهکارگیری سنجههای
سیمای سرزمین ،آمايش سرزمین .دورۀ  .3شمارۀ .5
صفحات .75-53
ستوده ،احد ( .)5933شناسايی شاخص سالمتزيستمحیطی جايگزينی مناسب برای توسعة شهری،
پاياننامة دکتری محیطزيست .دانشكدۀ محیطزيست.
دانشگاه تهران 570 .صفحه.
سلمانماهینی ،عبدالرسول ( .)5937معیارهای سیمایسرزمین و فرسايشپذيری بهعنوان دو دسته نمايه کمی
برای ارزيابی سريع اثرات طرحهای توسعه ،علوم کشاورزی
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Introduction
Land use optimization is one of the strategies to achieve sustainable development and reduce of
resources loss. Land use refers to the use of land in existing condition, which covers all uses in
different sectors of agriculture, natural resources and industry. Understanding the issue of how land
use change is very important for large-scale management and future planning of area.
By knowing proportion of land use changes over time, one can predict future changes and take
appropriate action. One of the ways that provide the spatial structure of space imagery is the
landscape metric. Landscape is a layout in which a combination of local ecosystems or land uses in a
region have been replicated in a similar form. The two basic aspects of the structure of the landscape,
the composition and distribution of the spatial shape of the patches, can be measured by means of
landscape metrics. Landscape metrics are categorized into three levels: Patch-level metrics defined
for single patches and distributes spatial properties, content types, and stains texture; class-level
metrics that apply to all types of patches. The class means all the stains that represent a type of use or
a type of cover; metrics at the landscape level that representing a variety of classes and patches in
landscape integrated.
Methods and Material
The Balanjchai area of Urmia (Iran) with an area of 35000 hectares is located at 35 km southwest of
Urmia city with coordinates 37° 15' to 37° 22' North latitude and 45° 07' to 45°15' East longitude. In
order to evaluate the accuracy of the maps drawn from the processing of images, two images were
selected in years 1992 and 2016. ENVI 5.3.
software was used for processing and post-processing satellite imagery. Quantitative change was
carried out in Fragstats 4.2 software for the year 1992 to 2016. In order to calculate landscape
metrics, the land use map in raster format was entered into the Fragstats 4.2 software after extraction
in ENVI 5.3 software. After adjusting the software parameters, each of the metrics was calculated
separately at the level of the class and landscape and their results were transmitted to Excel software.
Finally, the charts of metric changes and trends in landscape changes were evaluated.
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Results and Discussion
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The assessment of the number of patches showed that the greatest change during this period was the
number of patches in rangeland use. The increase in rangelands indicates shattering and disturbance
in the land which has resulted in the expansion of agricultural and human landscapes. Comparison of
patch density showed that the expansion of urbanization and increase of agricultural use,
development of activities and landuse changes caused to reduce in the density of rangeland patches
stains and would have a more fractional level than other classes. According to the results, the
reduction of the largest patch is related to the barren and rangelands, which indicates the integrated
destruction of the land cover for barren and rangelands. Reducing the metric of the largest patch for
rangelands indicates the excessive use of rangelands in the expansion of agricultural use and the
conversion of some parts of rangelands to human lands. The assessment of the shape of the landscape
for agricultural applications shows a greater number, which suggests that agricultural change leads to
more complexity and increased disruption of the shape of the patch. The analyst has the highest
proportion of edge density belonging to agricultural land cover and has increased during the study
period. Based on changes in the coverage of landscape, the percentage of urban land and agricultural
lands in the specified time period has increased and the percentage of range and barren lands has
declined. Which suggests that the expansion of urbanization and agriculture has led to the elimination
of rangelands and the conversion of rangelands to other uses.
Conclusion
Determining the uses showed that indigenous people have created different patches or different uses
throughout the years. These uses have been developed sustainably in the area of the region that have
been rangeland and have been at the forefront of biodiversity degradation. The existence of human
and agricultural uses in the Balanjchai area has led to a problem of their degradation and dispersal in
the region, which can be an important factor in the destruction of natural resources in the region. The
results of the research using class-level metrics indicate that, in general, landscape has been
fragmented, in terms of shape is more complex and irregular, and more diverse in terms of the
integrity of the structural elements, and, moreover, in terms of the type of coverage used in the unit
area. The interpretation of the results also reflects the fact that human-made spatial and agricultural
spatial patterns in the territory of the land over the period covered by the process have undergone a
completely aligned change that could be due to the direct effect and intensity of more human
presence in determining their spatial distribution pattern in comparison with other uses.
Keywords:Balanjchai spatial distribution pattern, Land division, Land use, Fragstats software.
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