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چکیده
مدیریت و برنامهریزی منطقهای نیازمند اطالعات فضایی دقیق و بههنگام کاربری اراضی و الگوی تغییرات آن
است .رصد و کشف این الگوها اطالعات مورد نیاز درمورد وضعیت فعلی توسعه و ماهیت تغییرات را بهمنظور
برنامهریزی درست و دقیق در اختیار برنامهریزان و تصمیمگیرندگان قرار میدهد .از اینرو ،تحقیق حاضر در پی
کشف الگوی فضایی تغییرات مكانی-زمانی کاربری اراضی طی یک دورة  10ساله در سطح دهستانهای استان
اصفهان است .برای انﺠامدادن تحقیق ،نقشﺔ پوشﺶ اراضی استان اصفهان با طبقهبندی تصاویر ماهوارهای
لندست  ETM+و لندست  8مربوط به سالهای  1381و  1393به روش طبقهبندی نظارتشده با الگوریتم حداکﺜر
احتمال در چهار طبقه پوشﺶ گیاهی ،آب ،اراضی بایر و سكونتگاه تهیه شد .سپس بهمنظور آزمون تغییرات فضایی-
زمانی در سطح محلی از مدل آزمون  GWt-testاستفاده شد .نتایﺞ تحقیق بیانگر تغییرات فضایی عمدة کاربری
اراضی در دهستانهای استان اصفهان است .همچنین ،مشﺨﺺ شد این تغییرات تفاوتهای فضایی دارد؛ بهگونهای
که در زمینﺔ اراضی آبی بهجز دهستان جرقویه وسطی تمام دهستانهای استان با سطح اطمینان  0/99درصد
تغییرات داشتهاند و فرضیﺔ تغییرات درمورد اراضی بایر در  124دهستان ،اراضی سكونتگاهی در  118دهستان و
اراضی پوشﺶ گیاهی در بیﺶ از نیمی از دهستانهای استان تأیید شده است .بهطور کلی ،دهستانهای استان
بهترتیب در طبقات مربوط به آب ،سكونتگاه ،اراضی بایر و پوشﺶ گیاهی بیشترین تغییر اراضی را داشتهاند .این
تحقیق بیشتر بهدنبال کشف الگو و تغییرات فضایی اراضی در سطح دهستانهای استان اصفهان است .تحقیق در
این زمینه و همچنین بررسی علل پیدایﺶ این تغییرات به تحقیقات عمیقتر با رویكرد آمایﺶ سرزمین نیاز دارد.
واژههای کلیدی :آزمون تی-وزنی جغرافیایی ،استان اصفهان ،تحلیل زمانی-مكانی ،تغییرات ،کاربری اراضی.
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مقدمه
پوشﺶ اراضی ،پویایی و تغییرات آن ،متغیرهایی مهماند که تأﺛیرات جدی بر محیﻂ و فرایندهای محیطی میگذارند
(فودی .)433 :2000 ،افزایﺶ جمعیت و توسعﺔ فعالیتهای انسانی در چند دهﺔ اخیر تأﺛیری چشمگیر بر سطح زمین
گذاشته است .تصمیمگیران و محققان در همﺔ سطوح به اطالعات بههنگام و دقیق درمورد پوشﺶ و کاربری اراضی نیاز
دارند .در حال حاضر ،دادههای ماهوارهای از قابلیت باالیی برای تهیﺔ نقشههای کاربری و پوشﺶ اراضی بهویژه در
مناطق جغرافیایی وسیع برخوردارند (یوآن و دیگران.)5 :2005 ،

عالوهبر اهمیتداشتن اطالعات بهروز دربارة پوشﺶ اراضی ،آگاهی از تغییر و تحوالت آن در طول یک دورة زمانی
نیز برای برنامهریزان و مدیران اهمیت بسیاری دارد (تچیزوکا و دیگران .)2002 ،با اطالع از نسبت تغییرات کاربریها در
گذر زمان میتوان تغییرات آتی را پیﺶبینی کرد و اقدامات مقتضی را انﺠام داد (فیضیزاده و دیگران .)1387 ،به همین
دلیل ،استفاده از روشهای آشكارسازی تغییرات برای مشﺨﺺکردن روند تغییرات با گذشت زمان ضروری بهنظر میرسد.
آشكارسازی دقیق و بهموقع تغییرات سیما و پستی و بلندیهای سطح زمین ،پایهای را برای فهم بهتر روابﻂ و تعامالت
انسان و پدیدههای طبیعی بهمنظور مدیریت و استفادة بهتر از منابع فراهم میآورد و درکل یكی از نیازهای اساسی در
مدیریت و ارزیابی منابع طبیعی است (ریدت و دیگران.)1998 ،

در زمینﺔ تغییرات کاربری اراضی که موضوع تحقیقات رشتهها و علوم مﺨتلف از جمله کشاورزی ،منابع طبیعی،
جنگلداری و بهویژه جغرافیا و سنﺠﺶ از دور بوده است ،تحقیقات دامنهداری انﺠام گرفته است .فیچرا )2012( 1در
پژوهشی با عنوان سنﺠﺶ از دور و  GISبرای آشكارسازی شیب شهری-روستایی که در منطقﺔ آولینو ایتالیا انﺠام گرفته
است ،در پی کشف تغییرات و روند فضایی-زمانی پوشﺶ اراضی از سال  1954تا  2006بوده است .این پژوهﺶ که با
استفاده از تكنیکهای سنﺠﺶ از دور در ترکیب با  GISانﺠام گرفته است ،با توصیف الگوهای تغییرات بهویژه در امتداد
حاشیﺔ شهری -روستایی نقﺶ فرایندهای اجتماعی (تنظیم قوانین محلی و برنامهریزی شهری) و همچنین فرایندهای
طبیعی (وقوع زلزله در منطقه) را در این تغییرات مؤﺛر میداند (فیچرا.)18 -1 :2012 ،
واکالویک )2009( 2در پژوهشی با عنوان شناسایی تغییرات پوشﺶ و کاربری زمین تحت تأﺛیر تحوالت پست در
کشورهای اروپای مرکزی با استفاده از تصاویر

TM

و

ETM+

بین سالهای  1991و  2001و طبقهبندی تصاویر با

استفاده از روش حداکﺜر احتمال ،تغییرات عمدة زمین را بررسی کرده است .نتایﺞ تحقیق وی که مطابق با مطالعات
اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است ،بیانگر کاهﺶ فعالیتهای کشاورزی متراکم به میزان  12درصد ،تغییر در نوع جنگل
به میزان  6درصد و افزایﺶ توسعﺔ سكونتگاهها در زمینهای زراعی به میزان  3/5درصد بوده است (واکالویک:2009 ،
.)76 -54

فرجی سبكبار ( )1392در پژوهشی اختالفات فضایی فعالیت (اشتغال و بیكاری) را در نواحی روستایی ایران با استفاده
از مدل ابداعی آزمون  GWt-teseبررسی و تحلیل کرده است .وی با کشف الگوی فضایی تغییرات مكانی بیكاری طی
دورة آماری  1385و  1390در نواحی روستایی ایران نتیﺠه گرفته است که نرخ تغییرات فضایی کار و فعالیت در بﺨﺶ
عمدة کشور تغییر نیافته و تغییرات آن محدود به سكونتگاههای روستایی شمال و تعداد محدودی در جنوب کشور بوده
است و میزان مشارکت اقتصادی ایران افزایﺶ یافته است ،درحالیکه میزان اشتغالزایی برای زنان محدودتر از مردان
است و تفاوتهای فضایی-جنسیتی در روستاهای کشور وجود دارد (فرجی سبكبار.)24 -3 :1392 ،
علوی پناه و دیگران ( )1380برای تهیﺔ نقشﺔ کاربری اراضی از منطقﺔ کوهستانی موك استان فارس ،از دادههای
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و سامانههای اطالعات جغرافیایی ( )GISاستفاده کردند .آنها از باندهای  5 ،4 ،3و 7

و روش طبقهبندی نظارتشدة حداکﺜر احتمال در تولید نقشه استفاده کردند و نقشهای شامل  9طبقه به

دست آوردند که بدین شرح است :زراعت آبی ،مرتع ،اراضی شﺨمخورده ،شالیزار ،جنگل ،باغها ،تاکستان ،زراعت دیم و
اراضی زراعی برداشتشده .بهدلیل پایینبودن دقت طبقهبندی برای اراضی مسكونی و رودخانه ،از دیگر الیههای
اطالعاتی در سامانﺔ اطالعات جغرافیایی برای تفكیک این دو طبقه استفاده شد .میزان دقت کلی نقشﺔ تولیدشده7/94 ،
درصد برآورد شد (علوی پناه و دیگران.)65 :1380 ،
قربانی و دیگران ( )1389در ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی حوضﺔ آبﺨیز طالقان ،از تصاویر چندزمانﺔ سنﺠندة
TMسال  1987و  ETM+سال  2000برای تهیﺔ نقشههای کاربری اراضی استفاده کردند .سپس با استفاده از روش رایﺞ
حداکﺜر احتمال ،تصاویر را طبقهبندی کردند .نتایﺞ این تحقیق نشان داد گرایﺶ غالب روند تغییرات کاربری اراضی حوضﺔ
آبﺨیز در دورة یادشده منفی بوده است (قربانی و دیگران.)1389 ،
جعفری ( )1388در تحقیقی بهمنظور بررسی تغییرات کاربری اراضی در مناطق مرکزی استان گیالن با استفاده از
دادههای سنﺠندهها  ETM+سال  TM ،1975سال  MSS ،2000سال  1989و  IRSسال  2007نقشههای کاربری اراضی
را در چهار دورة زمانی در شﺶ طبقﺔ کاربری تهیه کرد .سپس با استفاده از روش مقایسه پس از طبقهبندی میزان تغییر و
تبدیل هر کاربری در دورههای موردنظر تعیین شد .طبق نتایﺞ ،سطح اراضی جنگلی در دورههای زمانی مورد بررسی
کاهﺶ یافته و اراضی شهری رشد چشمگیری داشته است (جعفری.)1388 ،
حمیده آلیانی و دیگران ( )1390در مطالعﺔ تغییرات کاربری اراضی شهرستان تالﺶ از تصاویر

+

ETM

و  TMماهوارة

لندست بهترتیب مربوط به سالهای  1989و  2000و تصویر  LISS IIIماهوارة  IRSمربوط به سال  2007استفاده کردند.
با استفاده از روش طبقهبندی نظارتشده نقشههای کاربری اراضی از روی تصاویر ماهوارهای تهیه شد .آنگاه الیههای
کاربری اراضی تهیهشده مقایسه و نتایﺞ استﺨراج شد .نتایﺞ آشكارسازی تغییرات کاربری اراضی نشان داد اراضی جنگلی
و کشاورزی کاهﺶ یافته و اراضی ساختهشده و شهری دارای رشد مﺜبت بوده است .آنها در مرحلﺔ آخر نیز توزیع
تغییرات کاربری اراضی در شرایﻂ مﺨتلف فیزیوگرافیک را بررسی کردند که نتایﺞ نشاندهندة اﺛر عوامل مذکور بر
تغییرات کاربری بوده است؛ بهطوریکه بیشترین تغییرات کاربری در شیب و ارتفاعات کم و در جهتهای شرقی رخ داده
است (آلیانی و

دیگران.)1390 ،

همانطورکه بررسی شده است ،تحقیقات گستردهای بهمنظور تهیﺔ نقشه و طبقهبندی پوشﺶ اراضی با استفاده از
روشهای مﺨتلف سنﺠﺶ از دور و

GIS

انﺠام گرفته است ،اما در این پژوهﺶ ضمن تهیﺔ نقشﺔ پوشﺶ اراضی

دهستانهای استان اصفهان ،به کمک آزمون  GWt-testسعی در کشف الگوها و بررسی آزمون فرضیﺔ تغییرات فضایی-
زمانی کاربری اراضی (در چهار طبقﺔ اراضی بایر ،آبی ،پوشﺶ گیاهی و سكونتگاهها) در سطح دهستانهای استان
اصفهان شده است .برای رسیدن به این هدف به پرسﺶ زیر پاسخ داده میشود :الگوی تغییرات فضایی-زمانی کاربری
اراضی در سطح دهستانهای استان اصفهان چگونه است؟ پاسخ به این پرسش برای سیاستگذاران و برنامهریزان ،با
توجه به وسعت ،موقعیت طبیعی و جایگاه استان اصفهان از لحاظ اجتماعی و اقتصادی و تأﺛیرگذاری بر مسائل کالن
کشور ،همچون ابزاری برای پشتیبانی از سیاستگذاریهای عمومی ،تدوین و پایﺶ راهبردهای مدیریت و برنامهریزی
منطقهای و درك و اولویتبندی مسائل بسیار مفید است.
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مبانی نظری
پوشﺶ زمین 1به سطح فیزیكی زمین گفته میشود که شامل انواع پوشﺶ گیاهی ،انواع خاك ،آب و همچنین عناصر
انسانی مانند کشاورزی و ...است .زمین با توجه به نوع پوشﺶ آن ،مكانی است که فعالیتهای انسانی روی آن انﺠام
میگیرد و منبع و مواد الزم برای این کار محسوب میشود .استفاده از این منابع ،کاربری زمین نامیده میشود که بسته
به اهدافی همچون تولید غذا ،تأمین سرپناه ،استﺨراج و فرآوری مواد و نیز ویژگیهای زیستی-فیزیكی زمین وضعیت
مﺨتلفی ارائه میدهد (مهرابی و دیگران .)1392 ،از اینرو ،کاربری زمین تحت تأﺛیر دو مؤلفﺔ نیرومند نیازهای اساسی
زندگی انسان و ویژگیها و فرایند محیطی زیستی شكل میگیرد .کاربری اراضی در مفهوم کلی آن به نوع استفاده از
زمین در وضعیت موجود گفته میشود که دربرگیرندة تمامی کاربری در بﺨﺶهای مﺨتلف کشاورزی ،منابع طبیعی و
صنعت است .بهعبارت دیگر ،شامل تمام فعالیتهای زراعی (دیم و آبی) ،مناطق مسكونی ،جنگل ،مرتع ،معدن ،تأسیسات
صنعتی و همانند آن است (احمدی.)1374 ،
موضوع مطالعات کاربری اراضی ،چگونگی پدیدههای زمینی و روشهای گوناگون بهرهبرداری از آن است.
شكلگیری نظام کاربری زمین در هر جامعه و نحوة تقسیم اراضی و استفاده از آنها در فعالیت و خدمات مﺨتلف ،بازتاب
و برآیند عملكرد متقابل مﺠموعهای از عوامل و نیروهای مﺨتلف ،محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،حقوقی و ...است
(سرور .)45 :1387 ،نظام کاربری زمین جنبﺔ فضایی همﺔ فعالیتهای انسانی را روی زمین برای رفع نیازهای مادی و
فرهنگی نشان میدهد (رضویان .)33 :1381 ،در دهههای اخیر ،با توجه به بحثها و نگرانیها درمورد تغییرات زیست
محیطی ،به تغییرات کاربری اراضی بهطور جدی توجه شده است (ال امین .)2013 ،دالیل اصلی اهمیت این موضوع،
تهدیدهای ناشی از تغییرات آبوهوایی ،جنگلزدایی ،بیابانزایی و بهطور کلی ازدستدادن تنوع زیستی است .در این
وضعیت ،کاربری پایدار اراضی به موضوع تحلیلی و سیاسی مهم تبدیل شده است (لوبویسكی)2006 ،؛ زیرا توسعه و
عمران زمین هنگامی پایدار است که بتواند هم به نیازهای اقتصادی و مادی و هم به نیازهای اجتماعی و فرهنگی مردم
در حال و آینده پاسخ دهد (دل و مولگولین .)10 :1999 ،تغییر کاربری اراضی بهمعنی تغییر در نوع استفاده از زمین است
که این تغییرات نتیﺠﺔ فعل و انفعاالت پیچیده و عواملی متعدد چون سیاست ،مدیریت ،اقتصاد ،فرهنگ ،رفتار انسانی و
محیﻂ است (موکلوگلین .)85 :1973 ،تغییرات پوشﺶ سطح زمین و تغییرات کاربریهای اراضی از یکسو نقشی مهم در
جریان تغییر پدیدههای جهانی ایفا میکنند و از سوی دیگر تحت تأﺛیر عوامل بزرگمقیاسی مانند مباحث اقلیم ،اقتصاد
جهانی ،تغییرات جمعیتی و سیاستهای محلی است (جیست .)2002 ،کاربری اراضی تحت تأﺛیر عوامل مﺨتلف در
شبكههای پیچیدهای از روابﻂ مكانی و زمانی تغییر میکند .درمورد تغییرات کاربری اراضی ،چندین نظریه در علوم طبیعی
و اجتماعی وجود دارد (جدول  )1و در سالهای اخیر نیز در تحقیقات میانرشتهای بهشكل گسترده بررسی شده است
(پالمرت2004 ،؛ لیتاو و آهرن2002 ،؛ سپ2006 ،؛ آرانزابل2008 ،؛ کاشمن2008 ،؛ سودهیرا و دیگران.)2004 ،
براساس معیارهای روش نظریهپردازی ،نظریههای مربوط به تغییر کاربری زمین را میتوان در سه گروه طبقهبندی
کرد (برایاسولیز:)2000 ،
 .1اقتصاد شهری و منطقهای؛
 .2جامعهشناختی (سیاسی و اقتصادی)؛
 .3اجتماع-طبیعت (انسان و طبیعت).
درادامه ،هریک از این موارد توضیح داده میشود.
1. Land cover
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اقتصاد شهری و منطقهای

در این رویكرد که با استفاده از مفاهیم و روشهای ذاتی اقتصاد همچون قیمت عوامل تولید ،محصوالت و خدمات،
هزینﺔ حملونقل ،هزینﺔ نهایی ،آﺛار جانبی و ابزار تبیین میشود ،از آنﺠاکه پدیدههای واقعی جهان از دیدگاه اقتصاد خرد و
کالن بررسی میشود ،نظریههای تغییر کاربری زمین مبتنیبر این تئوری بهطور عمده در دو گروه اقتصاد خرد و کالن
گروهبندی میشوند .گروه سوم به حوزة علوم منطقهای مربوط است و توأم با مفاهیم علم اقتصاد و جامعهشناسی تبیین
میشود .در این رویكرد ،تغییر کاربری اراضی با عوامل اقتصادی و فرایندهای تغییر مكانی توجیه میشود.
جامعهشناختی (سیاسی و اقتصادی)

در این رویكرد ،بر اهمیت عامل انسانی ،روابﻂ ،شبكهها و تغییرات اجتماعی و فرهنگی در ایﺠاد تغییرات فضایی ،سیاسی
و اقتصادی تأکید میشود و شیوههای تولید ،نهادها ،سیاست ،فرهنگ ،سبک زندگی و ...از عوامل مهم در تﺠزیه و تحلیل
ساختار و تغییرات فضایی هستند .در زمینﺔ نظریههایی که ساختار فضایی و تغییرات آن را بررسی کردهاند ،میتوان به
نظریﺔ کارکردگرا  /رفتارگرایی ،ساختارگرا  /نهادگرا ،نظریﺔ مرکز پیرامون ،نظریﺔ مبادلﺔ نابرابر و نظریﺔ توسعﺔ ناهماهنگ
اشاره کرد.
اجتماع -محیط (انسان و محیط)

در رویكرد نظریهپردازی انسان و محیﻂ ،تﺠزیه و تحلیل تغییر کاربری زمین در گفتمان شرایﻂ زیستمحیطی جهانی قرار
میگیرد .مهمترین بحث در این رویكرد «نقﺶ انسان در ایﺠاد تغییرات زیستمحیطی» یا «علل انسانی تغییرات زیست
محیطی جهانی» است .از آنﺠاکه محیﻂ بهصراحت در این رویكرد مطرح میشود ،نظریههای این رویكرد نسبت به دو
رویكرد یادشده مفاهیم انتزاعی کمتری دارد و بیشتر به آنالیز کاربری زمین و تغییرات آن میپردازد (همان).
جدول  .1طبقهبندی نظریههای تغییرات کاربری اراضی
روشهای نظریهپردازی

اقتصاد شهری و منطقهای

جامعهشناختی (سیاسی و اقتصادی)

اجتماع -محیﻂ (انسان و محیﻂ)

نظریه

نظریﺔ اقتصاد خرد
نظریﺔ اقتصاد کالن
نظریﺔ علوم منطقهای
نظریﺔ کارکردگرا  /رفتارگرایی
نظریﺔ ساختارگرا  /نهادگرا
نظریﺔ مرکز پیرامون
نظریﺔ مبادله نابرابر
نظریﺔ توسعه ناهماهنگ
نظریههای مبتنیبر علوم انسانی
نظریههای مبتنیبر علوم طبیعی
نظریههای مبتنیبر علوم اجتماعی

روش پژوهش
معرفی منطقة مورد مطالعه

بهمنظور بررسی وضعیت و روند فضایی تغییرات کاربری اراضی استان اصفهان ،باید ویژگیهای طبیعی استان بررسی
شود .قرارگرفتن این استان در میان کوههای مرکزی ایران و دامنههای شرق زاگرس ،مناطق مﺨتلفی را با شرایﻂ کامالً
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متفاوت اقلیمی بهوجود آورده است که از طرفی مناطق کوهستانی و برفگیر را دربرمیگیرد و از طرف دیگر شامل اراضی
آبرفتی بسیار حاصلﺨیز است .در بﺨﺶهایی از استان ،شرایﻂ طبیعی وضعیتی مناسب را برای توسعﺔ منابع طبیعی فراهم
آورده است ،اما در برخی قسمتها مشكالتی در زمینﺔ بیابانها ،کویرها و خشكسالیهای طوالنی وجود دارد که این
تفاوتهای اکولوژیک و ناهمگونی شرایﻂ اقلیمی و امكانات محیطی منطقه در هدایت و توزیع جمعیت در بﺨﺶهای
مﺨتلف استان و نیز در زمینﺔ راههای معیشتی و فعالیتهای تولیدی و اقتصادی منطقه نقشی مهم ایفا میکند .از اینرو،
براساس ویژگیهای طبیعی (زمینشناسی ،توپوگرافی ،اقلیم ،خاك و )...میتوان استان را به سه ناحیﺔ جغرافیایی به شرح
زیر تقسیم کرد :ناحیﺔ کوهستانی معتدل ،ناحیﺔ دشتی خشک ،ناحیﺔ خشک بیابانی .این شرایﻂ متغیر محیطی بستری
مناسب برای شكلگیری انواع فعالیتها در سطح سرزمین بهوجود میآورد که برآیند آن تغییر در الگوهای پوشﺶ و
کاربری اراضی استان اصفهان است .در نقشﺔ  ،1تقسیمات کشوری و موقعیت استان مشﺨﺺ شده است.
دادههای پژوهش

در این تحقیق ،از تصاویر ماهوارهای

Landsat ETM+

سال ،1381

Landsat ۸

سال  ،1393فایل رقومی تقسیمات

کشوری  1392استان اصفهان نقشههای توپوگرافی  1: 50000و  1: 250000و نقشههای زمینشناسی 1:100000
استفاده شده است.
فرایند انجامدادن پژوهش

برای تهیﺔ نقشه کاربری اراضی ،عملیات پردازش روی تصاویر ماهوارهای و سپس تحلیل فضایی زمانی روی نتایﺞ آن
انﺠام گرفت .مراحل فرایند انﺠامدادن تحقیق به شرح زیر است:

نقشة  .1نقشه تقسیمات کشوری استان اصفهان
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شکل  .1مراحل فرایند انجامدادن پژوهش

 .1تعیین سطح نقشﺔ کاربری اراضی :سطح کاربری مورد استفاده در این تحقیق با استفاده از سیستم طبقهبندی
میشیگان به چهار طبقﺔ پوشﺶ گیاهی نواحی کشاورزی ،اراضی بایر ،آب ،اراضی شهری و ساختهشده تقسیم شده است.
 .2طبقهبندی تصاویر ماهوارهای
 .1-2تعیین نمونههای آموزشی ) :(Training Dataدر طبقهبندی تصاویر ماهوارهای بهمنظور استﺨراج نقشههای کاربری
اراضی ،پس از تعیین کالسهای کاربری اراضی ،نمونههای آموزشی جمعآوری میشود .در تحقیق حاضر ،برای جمعآوری
نمونههای آموزشی از نقشههای توپوگرافی  1:25000و  1:50000و نقشههای زمینشناسی  1:100000استفاده شده است.
 .2-2پیادهسازی نمونههای آموزشی بر سطح تصویر :در این مرحله از تحقیق نمونههای برداشتشده در محیﻂ نرمافزار
ARCGIS10.2

بر سطح تصویر پیاده شد و تفكیکپذیری کالسهای کاربری اراضی محاسبه و سپس باند مناسب برای

طبقهبندی انتﺨاب شد .برای انتﺨاب باند مناسب بهمنظور طبقهبندی از مشﺨصات آماری کالسها و همچنین تفسیر
منحنیهای انعكاس طیفی کالسهای کاربری اراضی استفاده شد .تفسیر منحنیهای انعكاس طیفی و همچنین تحلیل
مشﺨصات آماری کالسها ترکیب باندی  4 ،3 ،2را بهعنوان بهترین ترکیب باندی برای طبقهبندی پیشنهاد میکند.
 .3-2طبقهبندی تصویر :طبقهبندی تصاویر ماهوارهای بهصورت نظارتنشده یا نظارتشده انﺠام میگیرد .در
طبقهبندی نظارتشده برای ردهبندی پیكسلها از نمونههای آموزشی استفاده میشود؛ یعنی با تعریف پیكسلهای
مشﺨصی از تصویر برای هرکدام از کالسها ،طبقهبندی در قالب کالسهای درنظرگرفتهشده انﺠام میگیرد .در تحقیق
حاضر ،برای طبقهبندی از الگوریتم حداکﺜر احتمال

)Likelihood

 (Maximumاستفاده شده است که نتیﺠﺔ آن در

نقشههای  2و  3نشان داده میشود.
 .4-2عملیات پس از طبقهبندی :این عملیات شامل فیلترگذاری بهمنظور ازبینبردن پیكسلهای طبقهبندیشدة
نامرتبﻂ ،ادغام کالسها ،انبوهکردن کالسها ،غربالکردن کالسها و درنهایت تبدیل به نقشﺔ وکتوری قابلپردازش در
محیﻂ

GIS

است .پس از انﺠامدادن مراحل یادشده و پردازش تصاویر ،با ایﺠاد پایگاه داده مكانی در محیﻂ
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 ARCGIS10.2از چهار کالس طبقهبندیشده فرایند تحلیل فضایی-زمانی بهمنظور کشف الگوی تغییرات کاربری اراضی
با ساخت ماتریس وزن جغرافیایی آغاز شد.
 .3ساخت ماتریس وزن جغرافیایی
هر ماتریس غیرصفر ) GW  (gwij :i, j 1, 2,....,nماتریس وزن جغرافیایی است که روابﻂ متقابل بین  nواحد فضایی
را بیان میکند .هر وزن فضایی  gwijاﺛر فضایی واحد  jرا روی واحد  iمنعكس میسازد .براساس قاعدة زیر ،ما اﺛر خود را حذف
میکنیم با فرض اینكه  gw ij 0برای همﺔ  i 1,2,....,nیعنی قطر ماتریس  GWصفر است .از روشهای متعددی
برای محاسبﺔ ماتریس وزن جغرافیایی استفاده میشود .در این تحقیق ،از روش وزنی  Kنزدیکترین همسایه استفاده شد.
فواصل مرکز از هر واحد فضایی  iبه همﺔ واحدهای  i  jبهصورت  dij1  dij2  dij n 1رتبهبندی میشوند.
درنتیﺠه ،برای هر  k 1,2,....,n 1مﺠموعﺔ  NK  t  {j1 , 2 , j k شامل  kنزدیکترین واحد به  iهستند .برای
هر  kماتریس وزنی  kنزدیکترین همسایه  GWساخته میشود .درنتیﺠه ،وزنهای فضایی بهشكل زیر بهدست میآیند:
) 1, j  N k (i)or j  N k ( j
gwij  
0, o.w

آزمون

GWt-test

استاندارد

GWt-test

یک روش ابداعی بر مبنای تحلیلهای محلی و با کمک ماتریس وزن جغرافیایی است (فرجی

سبكبار .)1392 ،برای آزمون روش

GWt-test

مراحل زیر طی میشود .فرضیﺔ آزمون تی این است که میانگین دو

جمعیت برابر هم هستند .برای آزمون فرضیﺔ صفر باید مقادیر میانگین  x1, x2سپس میزان واریانس بهصورت
n1

n2

i 1

i 1

 s12   (x i  x)2 (n1 1),و ) s22   (x i  x)2 (n2 1بهدست آید که در آن  n1, n2حﺠم نمونهs1,s2 ،

واریانس و  kدرجﺔ آزادی است.

s12 s22
مقدار آمار توصیفی تی به صورت زیر به دست می آید .
n1 n2

) t  (x1  x2

برای پذیرش یا رد فرضیﺔ صفر از مقایسه  tمحاسبه شده با  tجدول آماری استفاده می شود.
بسط مدل

GWt-test

مدل پیشنهادی یک مدل ابداعی براساس ماتریس وزنی جغرافیایی است .در این مدل ،برای بسﻂ مدل  GWt-testماتریس
وزن فضایی به معادله آزمون تی استاندارد اضافه میشود .برای این منظور ،مراحل محاسباتی به شرح زیر اصالح میشود:
n

 .1محاسبﺔ میانگین وزنی جغرافیایی gw ij :
j1

n

x gw(i)   x jgw ij
j1

n

 .2محاسبﺔ مقدار واریانس وزنی جغرافیاییs2gw(i)   (x j  x gw (i) )2gw ij. :
j1

 .3محاسبﺔ مقدار تی وزنی جغرافیایی:

)s2gw(1
n2



)s2gw(1
n1

) )t  (x gw(1)  x gw(2

 .4آزمون فرضیﺔ برابری میانگین وزنی جغرافیایی طی دو دوره:
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مقایسﺔ مقدار تی محاسبهشده با درجﺔ آزادی  kبا مقدار بحرانی تی از جدول توزیع با سطح اطمینان معین ،براساس
آن فرضیﺔ صفر رد یا پذیرفته میشود .در تحقیق حاضر ،فرضیﺔ صفر این است که میانگین تغییرات سال  1393بیشتر از
میانگین تغییرات سال  1383است .درنتیﺠه ،مدل یکطرفه است و سطح اطمینان  95درصد مقدار  p-value=0/05درنظر
گرفته میشود .تمام مراحل پیادهسازی و کدنویسیهای مربوط به محاسبات باال در محیﻂ نرمافزاری 2013

Matlab

انﺠام گرفته است .شكل  1مراحل فرایند تحقیق را نشان میدهد.

بحث و یافتهها
تغییر کاربری اراضی یک گرایﺶ فراگیر مهم اکولوژیكی جهانی و محلی است .عوامل بیوفیزیكی (خاك ،اقلیم ،توپوگرافی و  )...و
فاکتورهای انسانی (جمعیت ،فناوری ،شرایﻂ اقتصادی و )...اﺛر متقابل مكانی و زمانی روی هم دارند .در بررسی مدلهای تغییر
کاربری مكان و زمان دو بعد اولیه هستند که یک وضعیت عمومی برای عملكرد کل فرایندهای انسانی و بیوفیزیكی فراهم
میکنند .برای کشف الگوی تغییرات زمانی-فضایی اراضی دهستانهای استان اصفهان تصاویر ماهوارهای
سال  1381و  Landsat ۸سال  1393پردازش و طبقهبندی شده است .سپس با استفاده از مدل

GWt-test

Landsat ETM+

فرضیﺔ تغییرات

کاربری اراضی آزمون شده است .نتایﺞ تحقیق ،الگوی تغییرات زمانی-فضایی اراضی را در استان اصفهان نشان میدهد.

نقشة  .2پوشش اراضی استان اصفهان سال 1381

نقشة  .3پوشش اراضی استان اصفهان سال 1393

نقشﺔ  4تغییرات فضایی اراضی بایر را نشان میدهد .براساس یافتههای تحقیق 124 ،دهستان استان اصفهان طی
سالهای  1381و  1393تغییرات عمده داشته و فقﻂ  3دهستان شرقی استان تغییر نداشته است .نقشﺔ  5مقادیر

p_value

را نشان میدهد که براساس آن فرضیﺔ تغییرات اراضی مورد آزمون قرار گرفته است .همانطورکه در نقشﺔ  6مشاهده
میشود ،نیمﺔ غربی استان درصد نسبت تغییرات اراضی بایر را در دو سال  1381و  1393نشان میدهد ،که بیشترین
نسبت تغییرات بین  1/6و  1/02درصد است و دهستانهای بیابانک ،ورزق و گرجی بین  13/9تا  37/3درصد ،بیشترین
تغییر را در این نوع اراضی داشتهاند .درمورد سكونتگاه نیز فرضیﺔ تغییرات اراضی بین سالهای  1381و  1393مورد
آزمون قرار گرفت .همانطورکه در نقشﺔ  7مشاهده میشود ،در بﺨﺶهای عمدة استان این فرضیه پذیرفته شد .در نقشﺔ
 ،8مقادیر  p_valueبرای آزمون این فرضیه به تفكیک دهستان مشﺨﺺ شده است .براساس این نقشه ،در دهستانهای
جنوبی استان با سطح اطمینان  95درصد فرضیﺔ تغییرات اراضی سكونتگاهی رد شده است .درصد این تغییرات را در نقشﺔ
 9در سطح استان میتوان مشاهده کرد که بﺨﺶ عمدة این تغییرات بین  0/02تا  1/6بوده است و بیشترین تغییر مربوط
به دهستان رودشت شرقی با مقدار  22درصد است.
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نقشة  .4آزمون فرض تغییرات اراضی بایر

نقشة  .5نقشة مقادیر  p-valueتغییرات اراضی بایر

نقشة  .6درصد تغییرات اراضی بایر

نقشة  .7آزمون فرض تغییرات سکونتگاهها

نقشة  .8مقادیر  p-valueتغییرات سکونتگاهها

نقشة  .9درصد تغییرات اراضی سکونتگاهها

نقشﺔ  10نشان میدهد تغییرات پوشﺶ گیاهی (اعم از جنگل ،کشاورزی ،مرتع و )...وضعیتی متفاوت داشته است؛ به
گونهایکه در بیﺶ از نیمی از استان فرضیﺔ تغییرات در این نوع اراضی رد شده است .براساس نقشﺔ  ،11در شرق ،مرکز و
جنوب استان تغییری رخ نداده است .نقشﺔ  12نیز مقادیر  p_valueبه تفكیک دهستانها را نشان میدهد .نسبت این
تغییرات طی دورة مورد مطالعه در چند دهستان شرق ،مرکزی و غربی استان بیشتر بوده است .نقشﺔ  13تغییرات فضایی
اراضی آبی را نشان میدهد .براساس یافتههای تحقیق ،تمام اراضی بایر دهستانهای استان اصفهان بهجز دهستان

الگوسازی تغییرات کاربری اراضی دهستانهای استان اصفهان با استفاده از مدل GWT-test

جرقویه وسطی طی سالهای  1381و  1393تغییرات داشته است .نقشﺔ  14مقدار

515
p_value

را نشان میدهد که

براساس آن فرضیﺔ تغییرات اراضی مورد آزمون قرار گرفته است .همانطورکه در نقشﺔ یادشده مشاهده میشود ،تغییرات
اراضی با مقدار  p_valueکمتر از  0/001پذیرفته شده است .نقشﺔ  15نیز درصد نسبت تغییرات اراضی بایر را در دو سال
 1381و  1393نشان میدهد که دهستان پادناسفلی با  37/3درصد بیشترین تغییر را در این نوع اراضی داشته است.

نقشة  .10آزمون فرض تغییرات پوشش گیاهی

نقشة  .11مقادیر  p-valueتغییرات پوشش گیاهی

نقشة  .12درصد تغییرات پوشش گیاهی

نقشة  .13آزمون فرض تغییرات اراضی آبی

نقشة  .14مقادیر  p-valueتغییرات اراضی آبی

نقشة  .15درصد تغییرات اراضی آبی
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نتیجهگیری
افزایﺶ جمعیت و توسعﺔ فعالیتهای انسانی در چند دهﺔ اخیر ،تأﺛیر چشمگیر بر سطح زمین داشته است .تصمیمگیران و
محققان در همﺔ سطوح به اطالعات بههنگام و دقیق درمورد پوشﺶ و کاربری اراضی نیاز دارند .عالوهبر اهمیتداشتن
اطالعات بهروز دربارة پوشﺶ اراضی ،آگاهی از تغییر و تحوالت آن در طول یک دورة زمانی نیز برای برنامهریزان و
مدیران بسیار حائز اهمیت است .بدینمنظور ،تاکنون تحقیقات گستردهای برای تهیﺔ نقشه و طبقهبندی پوشﺶ اراضی با
استفاده از روشهای مﺨتلف سنﺠﺶ از دور و  GISانﺠام گرفته است ،اما اطالعات و آمار بیانشده بهطور عمده کالن
است و تغییرات فضایی-زمانی را نشان نمیدهد .همچنین ،اطالعاتی که برای واحدهای فضایی ارائه میشود ،باید با
استفاده از روشهای علمی ارزیابی شود .در این تحقیق ،از پردازش و طبقهبندی تصاویر ماهوارهای سالهای  1381و
 1393بهمنظور تفكیک کاربری اراضی استان اصفهان استفاده شده است .بهمنظور تﺠزیه و تحلیل و آزمون فرضیه از
روش آزمون

GWt-test

استفاده شده است .مزیت اساسی روش یادشده این است که هر واحد فضایی با واحدهای

پیرامون خود سنﺠیده میشود .درنتیﺠه ،با توجه به شرایﻂ ویژة محلی نتایﺞ بهتری را بهدنبال دارد .با کمک آزمون
فرضیه میتوان تغییرات فضایی-زمانی را طی بازة زمانی  1381تا  1393سنﺠید و روش آزمون  GWt-testروش مناسبی
برای بررسی معناداری آماری این مسئله است.
براساس نتایﺞ ،اراضی استان اصفهان در چهار طبقﺔ اراضی پوشﺶ گیاهی ،آب ،سكونتگاهها (شهری و روستایی) و اراضی
بایر طی سالهای  1381تا  1393تغییرات فضایی داشته است؛ بهگونهایکه برای اراضی آبی بهجز دهستان جرقویه وسطی
تمام دهستانهای استان با سطح اطمینان  0/99درصد تغییرات داشته و فرضیﺔ تغییرات درمورد اراضی بایر در  124دهستان،
اراضی سكونتگاهی در  118دهستان و اراضی پوشﺶ گیاهی در بیﺶ از نیمی از دهستانهای استان تأیید شده است .این
تحقیق بیشتر بهدنبال کشف الگو و تغییرات فضایی-زمانی اراضی در سطح دهستانهای استان اصفهان است .تحقیق در این
زمینه و همچنین بررسی علل پیدایﺶ این تغییرات به تحقیقات عمیقتری با رویكرد آمایﺶ سرزمین نیاز دارد.
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