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چکیده
فعالیتهای بشر اغلب تأثیرات ناسازگاری بر سیماهای سرزمین و اکوسیستمها میگذارند .در پژوهش حاضر ،ابتدا
تصاویر اسپات و سنتینل با قدرت تفکیک  10متر مربوط به سالهای  2005و  2017تهیه گردید و پس از انجام
پیشپردازش و تصحیحات رادیومتریک در محیط نرمافزار  ENVI 5.1با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی
اقدام به طبقهبندی تصاویر گردید .پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییرات کاربری اراضی بر اساس تجزیهوتحلیل
متریکهای سیمای سرزمین با استفاده از سنجش از دور و  GISدر شهرستان میاندوآب انجام شد .با استفاده از مدل
مذکور 7 ،کالس (پهنههای آبی ،شورهزار ،مراتع ،اراضی باغی ،کشاورزی ،بایر و انسان ساخت) استخراج شدند؛ و
در نهایت پس از صحتسنجی نتایج بهدست آمده تغییرات بهوجود آمده محاسبه گشته و با استفاده از نرمافزار
 ،FRAGSTATمتریکهای سیمای سرزمین در جهت کمیسازی تغییرات ساختاری محاسبه شد .تحلیل نتایج نشان
داد که در بازه  12سال اراضی انسانساخت ( )28/37 km2و باغات ( )143/61 km2به همراه شورهزارها (km2

 )2/53در منطقه مورد مطالعه افزایش داشته و سایر کاربریها کاهش را دارند و متریک  CAنیز همین تغییرات را
* -1گروه پژوهشی جغرافیا ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران( .نویسنده مسئول).
 -2دانشجوی برنامهریزی آمایش سرزمین ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 -3دانشجوی برنامهریزی آمایش سرزمین ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
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بهطوری که اراضی باغی از  1611لکه در سال  2005به  4912لکه در سال  2017افزایش داشته است سایر کاربریها
نیز افزایش مشابهی داشتهاند .با مقایسه و بررسی یافتهها و متریکهای بهدست آمده میتوان گفت که وضعیت
ساختار سیمای سرزمین شهرستان میاندوآب در شرایط فعلی ،بهدلیل تخریب و استفاده نادرست از منابع بهصورت
اختاللی بوده و بیانگر روند توسعه تخریب در این منطقه میباشد .یافتههای این تحقیق بر لزوم توجه بیشتر به بهره
برداری پایدار از سرزمین و جلوگیری از تخریب آن در این شهرستان تأکید دارد.
کلید واژهها :کاربری اراضی ،آشکارسازی تغییرات ،متریکهای سیمای سرزمین ،شهرستان میاندوآب.
مقدمه
فعالیتهای بشر اغلب تأثیرات ناسازگاری بر سیماهای سرزمین و اکوسیستمها میگذارند .از بین رفتن و قطعهقطعه
شدن زیستگاهها ،دو تهدید بزرگ برای تنوع زیستی بهشمار میروند .این پدیده پیامدهای اجتماعی-اقتصادی و
محیطزیستی متعددی را در پی دارد .گسترش شهرنشینی و کاربریهای انسان ساخت در طبیعت موجب تغییرات
زیربنایی در ساختار و کارکرد بومشناسی سیمای سرزمین و تغییر تدریجی ساختار مکانی و الگوی سرزمین میشود
( .)Forman and Godron, 1987: 136گسترش فیزیکی شهرها منجر به از بین رفتن محیطهای طبیعی پیرامونی و
زمین های زراعی شده و همچنین منجر به تغییرات زیربنایی در ساختار و کارکرد اکولوژیکی سیمای سرزمین ،تغییر
تدریجی ساختار مکانی و الگوی سیمای سرزمین میشود ( .(Wang et al., 2008: 4311آگاهی از انواع پوشش
سطح زمین و فعالیتهای انسانی در قسمتهای مختلف آن ،بهعنوان اطالعات پایه برای برنامهریزیهای مختلف از
اهمیت ویژهای برخوردار است .نقشههای پوشش اراضی حاصل از تصاویر ماهوارهای نقش مهمی در ارزیابیهای
منطقهای و ملی ایفا میکنند ( .)Knorn et al., 2009: 957تغییرات پوشش کاربری سرزمین در نتیجهی فعل و
انفعاالت پیچیدهی فاکتورهای ساختاری و عملکردی مرتبط با تقاضا ،ظرفیت تکنولوژی و ارتباطات اجتماعی ،اثرات
گستردهای بر سیمای سرزمین دارد ( .)Matsushita& Fukushima., 2006: 244برای درک بهتر پویایی چشمانداز در
طول زمان و در راستای رسیدن به اهداف حفاظتی ،بررسی تغییرات الگوهای مکانی بسیار ضروری است (Pakanit

 .(& Rawahari, 2012مجموعههای محیطزیستی طبیعی از قبیل حاشیهی رودخانههای شهری امروزه تا حدود
زیادی تحت تأثیر اعمال کنشهای انسانی قرار گرفتهاند و نهتنها شکل و کالبد فیزیکی آنها دچار تغییرات شده بلکه
در عملکرد و کارکرد این فضاها نیز تغییرات عمدهای صورت پذیرفته است ) (Ghasemzadeh et al., 2014بنابراین،
نظر به آثار منفی و پیامدهای نامطلوبی که در اثر بهرهکشی و استفاده ناپایدار از سرزمین بهوجود آمده است ،بررسی
و تجزیهوتحلیل تغییرات سیمای سرزمین و کمیسازی آن در طی زمان میتواند در ارزیابی کمی اثرات توسعه به
عنوان ابزاری مفید مؤثر باشد .در این بین دریاچه ارومیه در سالهای اخیر در معرض خشک شدن کامل قرار دارد با
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شاهد افزایش سطح شورهزارها خواهد بود و یکی از شهرستانهایی که از خشک شدن دریاچه متضرر خواهد شد
شهرستان میاندوآب میباشد با توجه به اینکه دو رودخانهی مهم سیمینهرود و زرینهرود از شهرستان میاندوآب
تامین کنندهی اصلی آب دریاچه میباشند و همچنین تغییرات زیادی در اطراف آن رخ داده است در آیندهی نه
چندان دور تغییر الگوی کشت در شهرستانهای همجوار یکی از طرحهای مناسب در جهت احیای دریاچه ارومیه
میتواند مطرح باشد عالوه بر این افزایش جمعیت و توسعه فیزیکی شهر نیازمند برنامهریزی صحیح با دید آمایش
سرزمینی میباشد به همین منظور اطالع از نوع کاربریها و میزان هر کدام از آنها ضرروی میباشد .به همین
منظور شهرستان میاندوآب بهعنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید .هدف مطالعه حاضر کمیسازی تغییرات
الگوهای مکانی پوشش اراضی شهرستان میاندوآب با استفاده از متریکهای سیمای سرزمین در یک دوره  12ساله
میباشد .در ارتباط با تغییرات کاربری اراضی و متریکهای سیمای سرزمین مطالعات مختلفی صورت گرفته است
که میتوان به موارد ذیل اشاره نمود Shirani & Karimi (2011) :با استفاده از سنجش از دور در مطالعات الگوهای
سیمای سرزمین را بررسی کردند و نشان دادند که میتوان با استفاده از سنجههای سیمای سرزمین و محیط ،GIS
الگوها و تغییرات سیمای سرزمین را تجزیهوتحلیل کرد ،Masomi & Moshiri (2014) .با استفاده از تصاویر
ماهوارهای نقشههای کاربری اراضی شهر اردبیل را در سه دوره با هدف بررسی نرخ تغییرات و در نهایت آنالیز
تغییرات مکانی-زمانی کاربری/پوشش اراضی و قطعهقطعه شدگی سیمای سرزمین مطالعه نمودند .نتایج محاسبه
متریکهای فضایی مانند  NP ،LPI ،MPSو  PLANDنشان داد که در طی زمان مورد مطالعه سه مرحله انتشار ،به هم
آمیختگی و افزایش مقیاس در سطوح ساختوساز شده منطقه شهری اردبیل کامالً مشهود استBarati et al .

) ،(2017با بهکارگیری متریکهای سیمای سرزمین از جمله  MPS ،NP ،MSI ،TE ،CAP ،CAو  MNNدر سطح
کالس از همگسیختگی منطقه در پارک ملی و پناهگاه حیاتوحش کاله قاضی نشان دادند ،لکههای مرتع خوب،
یکپارچهتر شده است ،Mirzaei et al (2018) .با استفاده از تصاویر  IRSو تصاویر لندست به بررسی تغییرات
کاربری و پوشش اراضی شهرستان خلخال پرداختند و نشان دادند که کاربریهای کشاورزی ،مراتع و مسکونی در
این منطقه در طی دوره مطالعه بیشتر شده است ،Simova & Gdulova (2012) .وضعیت شاخصهای سیمای
سرزمین برای کمیسازی و نیز ارزیابی اثرات تغییر در مقیاسهای مکانی بر روی این شاخصها برای ارزیابی
سیمای سرزمین را بررسی کردند و نشان دادند که شاخصهای قابل تفسیر ساده با واکنش قابل پیشبینی به تغییرات
در مقیاس مثل تعداد لکهها ،4تراکم لکهها ،5تراکم حاشیه ،6غنای لکه 7و اندازهی متوسط لکه ،8مهمترین شاخصها
برای ارزیابی ساختار سیمای سرزمین هستند ،Sfougaris et al (2014) .با هدف شناسایی سنجههای مناسب سیمای
4- Number of patch
5- Patch density
6- Edge density
7- Patch richness
8- Mean patch size
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سرزمین صرفنظر از مقیاس مناسب میباشد ،Hamed et al (2017) .تغییرات پویای پوشش زمین را در پارک ملی
هالگارد ساکران کردستان عراق مطالعه نمودند .آنها در این مطالعه به بررسی نحوه پویایی پوشش گیاهی در ساختار
منظره و ساختار ناحیه هسته پارک در طول  31سال گذشته ( 1984تا  )2015پرداختند .در این پژوهش  5متریک
سیمای سرزمین از جمله تعداد لکه ،مساحت ،شکل ،تراکم و همپوشانی لکهها محاسبه و تجزیهوتحلیل شدند .نتایج
نشان دادند که تغییرات قابل توجه پوشش و کاربری زمین در شرایط ترکیب و ساختار فضایی منطقه حفاظت شده
در طول دوره  31ساله رخ داده است و متریکهای سیمای سرزمین قادر به ارزیابی روند گسیختگیهای مکانی در
طول دوره مورد مطالعه میباشند.
مبانی نظری
مفهوم عام واژهی سیمای سرزمین در واقع به معنی سطحی از زمین است که لکههای مختلفی را در بردارد و با عنوان
"موزاییکی از لکهها" یا موزاییک عناصر سیمای سرزمین نامیده میشود )Cited in Karami and Feghhi, (2002

بسیاری از فعالیتهای انسانی به دلیل عدم توجه به محدودیتهای محیطزیستی بر سیمای محیط ،تأثیرگذار بوده و
آثار زیستمحیطی شدیدی بر اکوسیستمهای طبیعی دارد .سیمای سرزمین ،چیدمانی است که در آن ترکیبی از
اکوسیستمهای محلی یا کاربریهای سرزمین در یک منطقه و در فرم مشابهی تکرار شدهاند (Apan et al., 2002:

.)44
محاسبه متریکهای سیمای سرزمین
استفاده از متریکهای سیمای سرزمین در ارزیابی روند تغییرات کاربری ،توانایی برای تشریح کمی ساختار سیمای
سرزمین ،پیششرط مطالعه عملکرد و تغییر ساختار در سیمای سرزمین است و متریکهای مختلفی برای نیل به
هدف ،در اکولوژی سیمای سرزمین مورد استفاده قرار میگیرد ( .)McGarigal, 2002از متریکهای سیمای سرزمین
میتوان در تعیین فروافت وضعیت کلی محیطزیست در اثر توسعه انسانی سود جست .رابطه این معیارها با کارکرد
اکوسیستمها بهطور کلی پذیرفته شده است .از اینرو ،ضمن مطالعه این متریکها عالوه بر تعیین تغییر مستقیم آنها
در واکنش به توسعه مورد نظر ،میتواند برآوردهایی کلی از نظر تغییرات کارکرد اکوسیستمها نیز به عمل آورد
(.)Salajegh et al., 2014: 100
از مطالعه متریکهای سیمای سرزمین بهطور مستقیم میتوان در آسیبپذیری اکوسیستم و نیز تغییراتی که در آن
ایجاد شده است به صورت اعداد کمی شدهای نتیجهگیری کرد .در پژوهش حاضر پس از تهیه نقشه کاربری اراضی
با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی ،از نرمافزار  Fragstatجهت استخراج سنجههای سیمای سرزمین در
سطح کالس استفاده گردید .در مجموع  7سنجه به علت توانایی آنها در تفسیر ترکیب و توزیع فضایی عناصر
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آنها مطابق جدول ( ،)1آورده شده است.
جدول  -1خالصهای از برخی متریکهای محاسبهشده در پژوهش
Table 1- Summary of some metrics calculated in the study

متریک

نام متریک

معادل فارسی

توضیحات

CA

Class Area

مساحت کالس

نسبت مساحت طبقه در سیمای سرزمین

NP

Number of patches

تعداد لکه

تعداد لکهها در سیمای سرزمین و یا تعداد لکهها برای طبقهای خاص

PD

Patch Density

تراکم لکه

تعداد لکهها در واحد سطح

ED

Edge Density

تراکم حاشیه

محیط هر کالس تقسیم بر سطح آن

LPI

Largest Patch Index

شاخص بزرگترین لکه

درصدی از کاربری را که توسط بزرگترین لکه در یک کالس کاربری پوشیده شده است

TE

Total Edge

مجموع حاشیه

مجموع طول از تمام بخشهای لبه که شامل نوع کالس مربوطه است

PLAND

Percentage of
Landscape

درصد از سیما

نسبت درصد هر نوع لکه یا کالس را اندازهگیری میکند.

مواد و روشها
با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق ،رویکرد حاکم بر فضای تحقیق "تحلیلی-کاربردی" است .با توجه به
اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر کمیسازی تغییرات پوشش و کاربری اراضی در شهرستان میاندوآب با استفاده از
متریکهای سیمای سرزمین میباشد ،بنابراین جهت نیل به این مهم ،از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی باال (تصاویر
ماهواره اسپات و سنتینل با قدرت تفکیک  10متر) استفاده گردید .در ادامه پژوهش حاضر جهت تهیه نقشه کاربری
اراضی شهرستان ابتدا تصاویر ماهوارهای اسپات و سنتینل با قدرت تفکیک مکانی  10متر در دو بازهی زمانی سال
 2005و  2017تهیه گردید .پس از انجام پیشپردازش و تصحیحات رادیومتریک تصاویر مورد نظر در محیط
نرمافزار  ،ENVIبا استفاده از الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی اقدام به طبقهبندی تصاویر گردید و در مرحله بعد پس
از اعتبارسنجی نتایج و تهیه خروجی ،در محیط نرمافزار  Frag Statپارامترهای متریکهای سیمای سرزمین محاسبه و
تحلیل شدند.
روش طبقهبندی با الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی
شبکههای عصبی مصنوعی بهعنوان یکی از مؤلفههای هوش محاسباتی به جای اینکه به مقیاس اندازهگیری یا توزیع
خاصی وابسته باشد ،توابع مورد نظر را از دل دادهها استخراج میکنند و به همین دلیل در ترکیب دادههای با منابع
مختلف نیز موفقترند ( .)Atkinson & Tatnall, 1997: 703حتی در مواقعی که فقط از دادههای طیفی استفاده

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 14:43 IRDT on Saturday August 13th 2022

ساختاری جهت کمیسازی سیمای سرزمین در سالهای  2005و  2017اندازهگیری شدند که خصوصیات برخی از

فصلنامهی علمی فضای جغرافیایی ،سال بیستم ،شماره  ،69بهار 1399

122

در خانواده سیستمهای خبره و روشهای دانش پایه قرار میگیرند ( .)Key & Schweiger, 1989: 1335استفاده از
شبکههای عصبی مصنوعی در طبقهبندی تصاویر سنجش از دور ( .)Paola, 1997: 537حدود سال  1988بارزسازی
تغییرات در اواسط دهه  )Gopal Reddy, 1996( 1990برمیگردد .ولی به هر حال اصول مورد استفاده در بارزسازی
تغییرات همان اصول و طبقهبندی مبتنی بر شبکههای عصبی میباشد .شبکه عصبی مصنوعی ،ساختاری است متشکل
از تعدادی واحد (نرون مصنوعی) که در داخل شبکه به هم وصل شدهاند .هر واحد دارای مشخصه ورودی/خروجی
( )I/Oمیباشد که محاسبه و عمل جزئی را انجام میدهد .خروجی هر واحد با توجه به مشخصهی ورودی خروجی
آن ،اتصاالت درونیاش به سایر واحدها و ورودیهای خارجی تعیین میگردد .از آنجا که آموزش دستی شبکه
امکانپذیر است ازاینرو شبکه کارکرد کلی از یک حالت یا حالتهایی از آموزش شبکه را بهدست میآورد.
شبکههای عصبی متشکل از یک شبکه نیست بلکه خانوادهای متشکل از شبکههای گوناگون میباشد (شکل .)1

=F

شکل  :1ساختار یک نرون و رابطه بین خروجی و ورودی آن
Figure 1: The structure of a neuron and the relationship between its output and input
(source )Abraham, 2005

ویژگیهای جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
شهرستان میاندوآب با وسعتی حدود  2173/8کیلومترمربع در طول جغرافیایی  46درجه و  6دقیقهی شرقی از
نصفالنهار گرینویچ و عرض جغرافیایی  36درجه و  58دقیقهی شمالی از خط استوا در جنوب دریاچه ارومیه و
جنوبشرقی استان آذربایجانغربی و در محل تالقی استانهای آذربایجانغربی و شرقی بهصورت طولی در امتداد
شرقی-غربی قرار دارد (شکل  .)2از نظر زمینشناسی محل و نشستنگاه شهر در دشت رسوبی نسبتاً مسطح رودخانه
(جغاتو) زرینهرود واقع شده است .این شهرستان طبق آخرین سرشماری  ،1395دارای  83234خانوار و جمعیت
 273949نفر میباشد .از مشخصات بارز میاندوآب میتوان به کم شیب بودن زمین ،خاکهای عمیق با بافت سنگین
و سیلگیر بودن آن اشاره کرد .میاندوآب با قرارگیری بر سر راههای ارتباطی چهار استان؛ آذربایجانشرقی،
آذربایجانغربی ،زنجان و کردستان از موقعیت ویژه چهارراهی برخوردار است (.(Moshiri & Maleki, 2011: 76
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Figure 2: Geographical location of Miandoab city

یافتهها و بحث
جهت طبقهبندی تصاویر ماهوارهای ،طبقههای کاربری اراضی منطقه مـورد نظر در  7کالس (پهنههای آبی ،اراضی
باغی ،اراضی بایر ،انسانساخت ،کشاورزی ،مراتع و شورهزار) تعیین و سپس نمونههای آموزشی از سطح منطقه
جهت طبقهبندی تصویر به نرمافزار معرفی شدند در مرحله بعد با استفاده از ویژگیهای تصاویر ،کالسهای کاربری
اراضی در محدوده مورد مطالعه تعیین و پس از مشخص نمودن میزان تفکیک-پذیری کالسها ،طبقهبندی با روش
شبکه عصبی مصنوعی برای هر دو سال  2005و  2017انجام گرفت و نقشههای کاربری اراضی تهیه شد (شکلهای
 3و .)4

شکل  :3نقشه تغییرات کاربری اراضی شهرستان میاندوآب سال 2005
Figure 3: Miandoab land use change map of 2005
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Figure 4: Miandoab city land use change maps for 2017

شکل  :5نقشه تغییرات کاربری اراضی در شهرستان میاندوآب در بازه زمانی 2017-2005
Figure 5: Map of land use changes in Miandoab city 2005-2017 period

در گام بعدی و در محیط نرمافزار  ArcGISمحاسبات مربوط به مساحت هر کدام از این طبقات بر حسب
کیلومترمربع محاسبه گشته و تغییرات رخ داده مطابق شکل ( )6و جدول ( )2بهدست آمد .مطابق نتایج بهدست آمده
بیشترین تغییرات در کالس اراضی باغی رخ داده است به طوری که در مدت زمان  12سال مساحت اراضی باغی
بهشدت رو به افزایش بوده و از مقدار  407کیلومتر مربع به  551کیلومتر مربع افزایش داشته است .همچنین اراضی
انسانساخت (شهرها و روستاها) رشد  1/31درصد داشته و از  41/51کیلومترمربع به  69/89کیلومترمربع افزایش
یافته است .پیرو این تغییرات مساحت اراضی کشاورزی ،بایر ،مرتع و پهنههای آبی رو به کاهش بوده است و رشد
منفی را نشان میدهند.
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Table 2- area of classes of applications and their applications in the period 2005-2017

سال 2005

طبقه

سال 2017

نوع

تغییرات ()Km2

تغییرات %
-2/15

کاهشی
افزایشی

مﺴاحت ()Km2

مﺴاحت %

مﺴاحت ()Km2

مﺴاحت %

پهنههای آبی

68/78

3/78

22/17

1/02

-46/61

اراضی باغی

407/78

18/84

551/39

25/47

+143/61

+6/62

اراضی بایر

807/63

37/32

714/84

33/02

-92/78

-4/29

کاهشی

انﺴان ساخت

41/51

1/91

69/89

3/22

+28/37

+1/31

افزایشی

کشاورزی

437/38

20/21

414/26

19/13

-23/12

-1/07

کاهشی

مراتع

194/36

8/98

182/91

8/42

-12/01

-0/531

کاهشی

شورهزار

206/59

9/54

209/13

9/66

+2/53

+0/114

افزایشی

مجموع

2164/05

100

2164/05

100

-

-

-

تغییرات

نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که در دورهی زمانی  12سال اراضی باغی و انسان ساخت و شورهزار رشد
پیوستهای داشته است و در مقابل از میزان مراتع و اراضی بایر ،کشاورزی و پهنههای آبی کاسته شده است .بیشترین
تغییرات در اراضی باغی مشاهده میشود که این میتواند نشاندهندهی تغییر الگوی کشت در منطقه باشد.
جدول  -3نتایﺞ آمار پایش تغییرات در طبقههای کاربری اراضی ) بر حﺴب  (km2در بازهی زمانی 2017-2005
Table 3- The results of monitoring statistics on land use (according to km2) in 2005-2017 period

کالس

پهنههای آبی

اراضی باغی

اراضی بایر

انسان ساخت

کشاورزی

مراتع

شورهزار

پهنههای آبی

11/534

0

41/85

0

0

0

1/23

اراضی باغی

0

272/32

0

5/75

129/63

0

0

اراضی بایر

4/004

0

497/98

0

158/77

130/63

20/804

انسان ساخت

0

0

0

33/907

0

0

0

کشاورزی

0

203/21

62/89

17/67

155/19

4/61

0

مراتع

0

0

118/49

0/23

28/605

46/89

0

شورهزار

1/68

0

31/509

0

0

0

183/19

جدول ( ،)3آمار مربوط به پایش تغییرات در طبقههای کاربری اراضی را در بازهی  12سال نشان میدهد.
ارزیابی صحت طبقهبندی
دقت طبقهبندی بیانگر سطح اعتماد به نقشه استخراج شده بوده ،در نقشههای کاربری اراضی بهدستآمده از تصاویر
سنجش از دور بایستی حداقل  85درصد باشد .منظور از صحت طبقهبندی ،سطحی از اطمینان است که از نسبت بین
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حاصل میشود ( .)Rasouli & Mahmoudzaeh, 2010پس از پایان مراحل طبقهبندی تصاویر ،اقدام به انجام ارزیابی
دقت و تعیین دقت طبقهبندی گردید .برای آزمودن دقت تصویر طبقهبندی شده میتوان دادههای طبقهبندی شده را با
واقعیتهای زمینی و یا سایر خصوصیات مقایسه نمود .بهترین روش برای بیان صحت نقشههای حاصل از
طبقهبندی دادههای ماهوارهای ،مقایسه نقشه با واقعیت زمینی و بیان درصدی از مساحت نقشه که صحیح طبقهبندی
شده است ،میباشد .به همین منظور تعداد  40نقطه برداشت زمینی بر اساس وجود شناخت نسبی از منطقه مورد
مطالعه و با استفاده از تصاویر گوگل ارث و  GPSجهت ارزیابی صحت طبقهبندی مورد استفاده قرار گرفتند.
جدول  -4ارزیابی دقت نقشههای کاربری اراضی
Table 4- Accuracy assessment of land use maps

تصویر

ضریب کاپا

صحت کلی

اسپات 2005

0/89

0/91

سنتینل 2017

0/88

0/92

متریک سیمای سرزمین
با الگوسازی تخریب با استفاده از متریکهای سیمای سرزمین میتوان از وضعیت و شدت میزان تخریب در سیمای
سرزمین در کمترین زمان ممکن و با کمک دادههای رقومی به وضعیت تخریب پی برد & (Azari Dehkordi

 .)Khazaei, 2009پایهی اصلی برای محاسبهی متریکهای سیمای سرزمین ،نقشههای کاربری اراضی در سطح
کالس بهوسیله نرمافزار  FRAGSTATSمیباشند .جهت درک و تجزیهوتحلیل متریکهای سیمای سرزمین
دستهای از متریکهای سیمای سرزمین مورد تحلیل قرار گرفتند .جدول ( )5متریکهای مرتبط در سطح کالس را که
برای منطقه مورد بررسی تحلیل شدهاند ،نشان میدهد .در این جدول نتایج بررسی و مقایسه متریکهای سیمای
سرزمین در طی  12سال ( 2005تا  )2017ارایه شده است.
جدول  -5متریکهای طبقه پوشش/کاربری اراضی سرزمین انتﺨاب شده در سالهای مورد مطاﻟعه
Table 5- Land use class Metric of selected lands in the studied years

متریکها
سال

2005

CA

PD

LPI

TE

ED

NP

PLAND

(هکتار)

بدون واحد

(درصد)

(متر)

(متر در هکتار)

بدون واحد

(درصد)

پهنههای آبی

6878/24

0/0143

0/4008

861440

1/371

90

0/871

اراضی باغی

40778/06

0/256

1/593

7546520

12/011

1611

6/49

اراضی بایر

80763/23

0/0769

7/89

644843

10/263

483

12/854

انسانساخت

4151/58

0/024

0/148

822820

1/309

153

0/724

کشاورزی

43738/67

0/421

1/081

8999180

14/323

2650

6/961

مراتع

19436/37

0/024

0/508

3553590

5/656

1010

3/0936

شورهزار

20659/56

0/0035

3/33

411020

0/654

22

3/447

طبقه زمین
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Continue of Table 5- Land use class Metrics of selected land in the studied years
ED

سال

متریکها

CA

PD

LPI

TE

(هکتار)

بدون واحد

(درصد)

(متر)

طبقه زمین

(متر در
هکتار)

NP

PLAND

بدون واحد

(درصد)

2017

پهنههای آبی

2217/2

0/0143

0/1006

797000

1/268

90

0/352

اراضی باغی

55139/29

0/781

1/645

12024480

19/138

4912

9/094

اراضی بایر

71484/9

0/312

6/816

7475490

11/898

1963

11/377

انﺴانساخت

6989/25

0/0455

0/169

1266060

2/015

286

0/857

کشاورزی

41426/6

1/176

1/748

13269740

21/12

7394

6/593

مراتع

1829/11

0/049

1/684

1990720

3/168

308

2/911

شورهزار

20913/41

0/0059

3/451

617780

0/983

37

3/765

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر از متریکهای اکولوژی سیمای سرزمین بهمنظور کمیسازی از هم گسیختگی رویداده در
شهرستان میاندوآب در فاصله زمانی  2005تا  2017استفاده شده است .نتایج بهدست آمده از کاربرد متریکهای
مورد استفاده در این پژوهش بیانگر کارایی متریکهای مساحت کالس ،تعداد لکه ،تراکم لکه ،تراکم حاشیه ،شاخص
بزرگترین لکه ،مجموع حاشیه و درصد از سیما در بررسی و تحلیل تغییرات است .با مقایسه و بررسی یافتهها
میتوان گفت که وضعیت ساختار سیمای سرزمین شهرستان میاندوآب در شرایط فعلی ،به دلیل تخریب و استفاده
نادرست از منابع به صورت اختاللی بوده و بیانگر روند توسعه تخریب در این منطقه میباشد .با توجه به نقشههای
کاربری اراضی بهدست آمده (شکلهای  3و  )4و مقایسه تغییرات رخ داده در جدول ( ،)3مشاهده میشود که در
بازهی زمانی  12سال اراضی باغی به میزان  6/6درصد و اراضی انسانساخت و شورهزار بهترتیب  1/31درصد و
 0/11درصد افزایش داشتهاند و در مقابل اراضی کشاورزی و بایر با شیب نسبتاً تندی کاهش یافته و تغییر کاربری
داده شدهاند و همچنین پهنههای آبی در طول  12سال  2/15درصد کاهش داشته و از  3/78درصد به  1/02درصد
رسیده است و این به خوبی کاهش پهنههای آبی و به دنبال آن تغییرات کاربری رخ داده در منطقه را نمایان میکند.
این مطالعه نشان داد ،عالوه بر تغییر کاربری اراضی /پوشش گیاهی در بازه زمانی  2005تا  2017خصوصیات مکانی
هر یک از کالسها نیز تغییر کرده است .این تغییرات در این مطالعه به وسیله متریکهای سیمای سرزمین به صورت
کمی درآمد .نتایج نشان داد ،مقادیر متریکها برای هر یک از کالسها در این بازه زمانی تغییر کرده است .یعنی
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است .نتایج بهدست آمده از کاربرد متریکهای مورد استفاده در این تحقیق بیانگر کارایی متریکهای مساحت طبقه،
تراکم لکه ،تعداد لکه ،متوسط اندازه لکه ،تراکم حاشیه و متوسط شاخص شکل در بررسی و تحلیل تغییرات است.
دقت بهدست آمده مطابق با جدول ( ،)4جهت صحتسنجی نتایج بهدست آمده و ارزیابی دقت الگوریتم شبکه
عصبی مصنوعی در استخراج کاربریها نشاندهندهی توانایی این الگوریتم در استخراج کاربری اراضی میباشد .در
ادامه بررسی نتایج حاصل از متریکهای سیمای سرزمین مطابق با جدول ( )5یک نوع از هم گسیختگی در سیمای
سرزمین شهرستان میاندوآب را نشان میدهد .تجزیهوتحلیل سیمای سرزمین در این پژوهش بیانگر آثار منفی فعالیت
های انسانی (از جمله ساختوساز ،تبدیل اراضی کشاورزی به باغی و )...بر تغییرات سیمای سرزمین است .باید
توجه داشت که  NPیا تعداد لکه زیاد نشان از پدیدهی خوردشدگی و وجود اختالل در سیمای سرزمین است؛
بنابراین میزان کم  NPبه شرطی که میزان لکهها از حد قابل قبولی برخوردار باشند نشانهی وضعیت پایداری است
در این پژوهش تحلیل متریک تعداد لکه نشان میدهد که کاربریهای موجود در شهرستان از جمله اراضی بایر،
باغات و کشاورزی و انسانساخت در حالت ناپایدار میباشند .تحلیل متریک درصد سیمای سرزمین ( )PLANDنیز
نشان میدهد که در هر دو بازهی زمانی ( 2005و  )2017بیشترین درصد سیمای سرزمین بهترتیب اراضی بایر و
باغی میباشند با این تفاوت که اراضی باغی به همراه اراضی انسانساخت نسبت به سال  2005گسترش یافته و
میزان متریک درصد سیمای سرزمین مربوط به باغات از  6/49درصد در سال  2005به  9/09درصد در سال 2017
رسیده است .با توجه به تغییرات کاربریها و متریکهای سرزمین در بخش شرقی منطقه مورد مطالعه میتوان
جمعبندی نمود که ،وضعیت ساختار سیمای سرزمین این قسمت از منطقه مورد مطالعه در شرایط فعلی ،به دلیل
تخریب و تبدیالت گذشته بهصورت اختاللی و بیانگر رونـد توسعه تخریب است .بنابراین با توجه به اینکه یکی از
پیامدهای تخریب و تبدیل زمینها در طی زمان افزایش بیابانزایی و تخریب تنوع زیستی است ،میتوان نتیجه گرفت
که با توجه به خشک شدن دریاچه ارومیه ،احتماالً تخریب پوشش گیاهی طبیعی ،افـزایش وسعت اراضی بایر با
کاهش پوشش گیاهی و کاهش قابلیت نگهداشت بارش ،افزایش گردوغبار و کاهش حاصلخیزی خاکهای منطقه را
به همراه داشته است .بنابراین ،تجزیهوتحلیل سیمای سرزمین در این تحقیق بیانگر آثار فعالیتهای انسانی بر تغییر
سیمای سرزمین است از سوی دیگر ،به دلیل پتانسیل نتایج بهدست آمده از بررسی روند تغییرات سیمای سرزمین در
تفسیر و پیشبینی وضعیت کاربری اراضی /پوشش ،از نتایج بهدست آمده میتوان در ارزیابی سرزمین ،مطالعات
محیطزیست و برنامهریزی و مدیریت یکپارچه در حوزه بهمنظور بهرهبرداری مناسب و منطقی از منابع طبیعی و
کاهش تخریب منابع استفاده نمود.
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... بررسی تغییرات كاربری اراضی بر اساس تجزیه و تحلیل متریكهای سیمای سرزمین با استفاده از
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