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Abstract
The land-use changes and urban development are among the fundamental topics of spatial planning.
Monitoring changes in previous years and predicting these changes in the coming years have a
significant role in planning and organizing urban spaces. The purpose of this study was to investigate
land-use change and urban development in Ahvaz with a landscaping approach based on balanced
urban development. .Images of TM (1989), ETM+ (2002), and OLI (2019) of the Landsat satellite are
the basis for analyzing this trend. LCM model was used to identify the past changes, while CAMarkov chain model was applied to predict the future changes. These images were classified using a
support vector machine algorithm of the object-oriented method, and the land-use maps were
prepared using three sensors with four classes of vegetation, barren areas, constructed areas, and
water zones. The accuracy of maps was improved separately using NDVI and SAVI indexes in the
classification of the images. The efficiency of the indexes was measure by kappa coefficients and the
overall accuracy of land-use maps, and then changes were investigated using maps related to the
superior index. The results showed that maps related to the SAVI index were more accurate and
accordingly, they were used in assessing land-use changes. The LCM model showed that in the
periods 1989-2002 and 2002-2019, 2602.92 hectares and 31174.77 hectares were added to the built
areas, respectively. In both periods, the most changes were about converting barren lands to built-up
areas and the least changes were related to the transformation of the built-up areas to water areas. The
results of the CA-Markov model until 2029 showed the continuity of the increasing trend of built-up
areas, such that in ten years, 2238.82 hectares will be added to the built-up areas, and it is anticipated
that the area will reach approximately 12345.63 hectares by 2029.
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 .1کارشناسارشد مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست (ارزیابی و آمایش سرزمین) ،دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد علوم و تحقیقات خوزستان (تهران) ،اهواز ،ایران
 .2دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکدة علوم جغرافیایی و برنامهریزی ،دانشگاه
اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .3دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکدة علوم جغرافیایی و برنامهریزی ،دانشگاه
اصفهان ،اصفهان ،ایران
(تاریخ دریافت 1399/07/21 :ـ تاریخ پذیرش)1399/09/23 :

چکیده
تغییرات کاربری زمین و توسعة شهری از مباحث اساسی در آمایش سرزمین به شمار می آیند .مطالعة میزان تغییرات در گذشـهه و پـیش بینـی
این تغییرات در آینده نقشی بسزا در ساماندهی فضاهای شهری دارد .هدف این مطالعه ،بررسی تغییرات کاربری اراضـی و توسـعة شـهری در
اهواز با رویکرد آمایشی مبهنی بر توسعة مهوازن شهری است .تصاویر  ،)2002( ETM+ ،)1989( TMو  )2019( OLIماهوارة لندست پایـة
تحلیل این روند هسهند .جهت شناسایی تغییرات از مدل  LCMو برای پیشبینی تغییـرات از مـدل زنجیـرة  CA-Markovاسـهااده شـد.
تصاویر با الگوریهم ماشین بردار پشهیبان روش شیءگرا طبقه بندی و نقشه های کاربری اراضی سه سنجنده با چهار کـس پوشـش گیـاهی،
نواحی بایر ،نواحی ساخههشده ،و پهنههای آب تهیه شد .افزایش دقت نقشهها با بهرهگیری از دو شاخص  NDVIو  SAVIبه طور مجـزا در
طبقه بندی تصاویر صورت پذیرفت .کارایی هر شاخص از طریق ضرایب کاپا و صحت کلی نقشه های کاربری اراضی تعیین شـد و سـس بـا
اسهااده از نقشه های مربوط به شاخص برتر بررسی تغییرات انجام گرفت .یافهه ها نشان داد نقشه های مربوط بـه شـاخص  SAVIاز صـحت
بیشهری برخوردارند .ازینرو ،در بررسی تغییرات کاربری زمین به کار رفهنـد .نهـایج مـدل  LCMنشـان داد در بـازة  1989تـا  2002میـزان
 2604/92هکهار و در بازة  2002تا  2019میزان  3174/77هکهار به نواحی ساخههشده افزوده شده است .در هر دو بازه ،بیشهرین تغییـرات در
تبدیل اراضی بایر به نواحی ساخههشده و کمهرین تغییرات در تبدیل نواحی ساخههشـده بـه پهنـه هـای آبـی بـوده اسـت .نهـایج مـدل CA-
 Markovتا سال  2029نیز حاکی از ادامة روند افزایش نواحی ساخههشده بود؛ طوری کـه در د َه سـال میـزان  2238/82هکهـار بـه نـواحی
ساخههشده الحاق مییابد و مساحت آن به  12345/63هکهار در سال  2029میرسد.

کلیدواژگان
آمایش سرزمین ،اهواز ،تغییرات کاربری زمین ،توسعة شهری.CA-Markov ،LCM ،
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مقدمه
امروزه رشد روزافزون شهرها به منزلة برآیندد حاصد از ازدیداد جمعیدت و مهداجر هدای بدیرویده
( )Brøgger & Agergaard 2019منجر به ساختوسازهای بدون ضابطه و تحدوال عمدده در سداخاار
فضایی و گسارش شهرها شده است ( )Varol et al 2019که این وضعیت تغییر در پوشش سطح زمدین
و تبدی عوارض طبیعی ،مانند خاک و پوشش گیاهی ،به بافت های شهری را سبب میشود (عبدداللهی
و همکاران  .)1398پس ،اولین پیامدی که با گسارش شهرها ظهور مییابدد تغییدرا کداربری اراضدی
است (نوراییصفت و همکاران )1395؛ تغییراتی برآمده از عوام بیوفیزیکی و اقاصادی و اجاماعی ،که
با جریانا توسعهای رابطة نزدیکی دارد ( )Dang & Kawasaki 2017و بر بخشهای وسیع سرمایههای
طبیعی موجود ،نظیر گیاهان و منابع آب و خاک و تنوع زیسدای ،اثدر مدیگداارد (معبدودی و حکیمدی
 .)1394با توجه به ویژگیهای منحصربهفرد منابع طبیعی ( )Giméneze et al 2019و چالشهدای رشدد
شاابان شهرها ( )Van Vliet et al 2020توجه به آمایش سرزمین برای توسعة ماوازن در شهرها ضروری
است ( .)Kim et al 2020بدین منظور ،در روند تهیة برنامههای آمایش سرزمین شناسایی دقید و درک
بهموقع کاربری و پوشش زمین بسیار مهم است ( .)Tewabe & Fentahun 2020با پدیشبیندی تغییدرا
کاربری اراضی ،می توان رشد و تخریب منابع را تشخیص داد و آنها را در مسیرهای درسدت هددایت
کرد (پورخباز و همکاران  .)1394از آنجا که تغییرا در سدطح گسدارده صدور مدیپدایرد ،اجدرای
روش های سنای برای محققان کاری زمانبر و پرهزینه است (اکبری و همکاران  .)1394در ایدن میدان،
سنجش از دور ابزاری کارآمد برای پایش تغییرا و نیز پشایبانی از تصدمیم گیدری در مسدال مربدو
برنامهریزی و آمایش شهری قلمدداد مدیشدود ( .)Wellmann et al 2020تصداویر چنددزمانی مداهوارة
لندست یکی از منابع اصلی اطالعا برای مطالعة انواع مخالف تغییر کاربری اسدت (Dibs et al 2020؛
 )Gašparović et al 2019که در آن اساخراج دادهها با طبقهبندی تصاویر ماهوارهای پرکاربردترین روش
است (Ge et al 2020؛ Murray et al 2018؛ اسماعی پور و همکاران  .)1397در فرایند بازیابی و کشدف
تغییرا  ،روش و الگوریام کار باید معین باشد (کاظمینیا  )1396تا بدر مبندای آن بادوان بده شدناخت
قوانین ،عوام  ،و روابط اثرگاار در تبدی اراضی موجود به کاربریهای شهری و اجرای تصدمیمهدا و
برنامههای بلندمد و پیشبینی روند توسعة شهرها در آینده پرداخدت (حیددریان و همکداران .)1393
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مدل های فضایی به صور هدفمند در ایجاد درک مناسب و دسارسدی بده اطالعدا دربدارة توسدعة
ماوازن و برنامهریزی و آمایش کاربریهای شهری (Gomes 2020؛  )Zhang et al 2019و نیز زمینهیابی
برای ارزیابی آثار رشد فیزیکی شهرها بر محیط زیست و اکوسیسام هدا از تواندایی بسدیار برخوردارندد
(.)Choudhary et al 2018
هدف تحقیق
اهواز ،که یکی از شهرهای بزرگ ایران است ،با توجه به موقعیت مکانی ای که دارد ،بدا مشدکال
کالبدی فراوان روبه روست؛ نظیر گسارش افقی و عمودی ،توسعه در جهدا

مخالدف ،پدایرش و

تراکم جمعیت مازاد بر ظرفیت ،بازآفرینی و ساماندهی محال  ،گسارش حومهنشینی ،و امثدال آن.
این مشکال

بسارساز وقوع تغییرا

عمده بهویژه در حوزة کاربری اراضی شده است .ایدن شدهر

در سالهای اخیر رشدی فزاینده داشاه و بخشهای وسیعی از اراضی آن تغییدر کداربری داده و بده
اراضی ساخاهشده ،شام نواحی مسکونی و صنعای و تجداری و راه هدای دسارسدی ،تبددی شدده
است .زیرا تحوال

اقاصادی و اجاماعی و فناوری جامعه در چند دهة اخیر و توسعة شهرنشینی و

به تبع آن توسعة فیزیکی شهرها تمرکز شدید جمعیت و فعالیت را در شهرهای بزرگ دامن زده که
شهر اهواز نیز از این قاعده مساثنا نبوده است .بررسی روند افزایش جمعیت و وسعت شهر اهدواز
در طول زمان نشان میدهد با وجود اینکه از سال  1355تا  1385جمعیت  8/2برابر شده ،وسدعت
شهر به  357/7برابر رسیده که گویای رشد بدون برنامة بافت فیزیکی این شهر است .اهواز در بازة
سالهای  1334تا  1397بیشارین توسعة کالبدی را داشاه که باعد

تبددی زمدینهدا بده کداربری

مسکونی و صنعای شده اسدت .همچندین ،گسدارش فیزیکدی شدهر عمددتاً بده شدک افقدی و در
بخش های شرقی و جنوب شرقی صور
مهاجر

گرفاده کده ایدن امدر ناشدی از عوامد اجامداعی مانندد

و اساقرار تعداد زیدادی از کارخانجدا

و صدنایع در آن محورهاسدت .بدر ایدن اسدا،،

گساردگی شهری این منطقه توانساه موجب تغییر کاربری زمین شود .حال ممکن است ایدن تغییدر
در پوشش گیاهی و فضای سبز ،نواحی بایر و عاری از پوشش گیاهی اطدرا
کارون به منزلة پهنة آبی منطقه صور

پایرد .ازین رو ،هد

شدهر ،یدا رودخاندة

پدژوهش بررسدی تغییدرا

اراضی و توسعة شهری در اهواز با رویکرد آمایشی مبانی بر توسعة ماوازن است.

کداربری
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پیشینة تحقیق
در ارتبا با موضوع تحقی  ،مطالعا

ماعددی در داخ و خارج از کشور به انجام رسیده است.

کالدرون 1و همکارانش ( )2021به بررسی تغییرا فضدایی د مکدانی کداربری و پوشدش زمدین در
کشور اسارالیا طی سالهای  1985تا  2015با اسافاده از گوگ ارث اینجین ( )GEEو تحلی مؤلفههای
اصلی پرداخاند .ناایج نشان داد مناط ساخاهشده بیشدارین افدزایش را طدی سدالهدای مدورد مطالعده
داشاه اند که از  12320کیلومار مربع در سال  1985به  15013کیلومار مربع در سال  2015افزایش یافاه
است .قرایبی 2و همکارانش ( )2020به پیشبینی رشد شهری و تغییرا کاربری اراضی شهر اربید اردن
با مدلهای زنجیرة مارکو و شبکة عصبی مصنوعی پرداخاند .ناایج حاص از نقشههای پیشبینیشده
برای سالهای  2021و  2027مقاما محلی را در توسعة راهبردهدای مددیریای ،کده تعدادل گسدارش
شهری و محافظت از مناط کشاورزی را موجب میشود ،یاری میکند .ژو 3و همکدارانش ( )2020در
پژوهشی به شبیهسازی سناریوهای تغییر کاربری زمین و توسعة شهری از سال  2015تا  2030در منطقة
شانگهای چین با الگوریام جنگ تصادفی و مدل زنجیرة مارکو پرداخاند و پیشبینی کردند که مناط
شهری بین سالهای  2015تا  2030با افزایش  157/79کیلومار مربع روبهرو می شدود و رشدد فضدایی
مناط شهری با الگویی ماحدالمرکز افزایش مییابدد .پداول 4و همکدارانش ( )2018بدرای تهیدة نقشدة
کاربری اراضی حوضة رودخانة کیزکاتینو کانادا در سالهای  1984و  1999و  2010از روش طبقهبندی
شیءگرا اسافاده کردند .در این مطالعه ،ارزیدابی تغییدرا کداربری اراضدی طدی دوره هدای یادشدده و
پیش بینی تغییرا تا سال  2020با اسافاده از مدل  LCMو زنجیرة مارکو صور گرفت .ناایج نشان
داد مساحت نواحی ساخاهشده افزایش یافاه است ،به شکلی که از هجده هکاار در سال  1984به چه
هکاار در سال  1999و پنجاه هکاار در سال  2010رسیده است ،و برآورد شده با ادامة روندد افزایشدی
تا سال  2020مساحت مناط یادشده به حددود شصدت هکادار در سدال  2020برسدد .بیربراوغلدو 5و
همکارانش ( )2016با نقشههای کاربری اراضی شهری و تصاویر ماهوارهای در دورههای زمدانی مدورد
1. Calderón
2. Gharaibeh
3. Zhou
4. Paul
5. Berberoglu
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نظر به مقایسة ناایج حاص از برخی تکنیک ها ،از جمله زنجیرة مارکو در مدلسدازی رشدد شدهری
برای شهر آدانای کشور ترکیه ،پرداخاند .ناایج این تحقی نشاندهندة دقت بسیار مناسب این مدل برای
پیش بینی رشد شهری بود .گویدان 1و همکدارانش ( )2011تغییدرا کداربری اسداان سداگا در جزیدرة
کیوشوی ژاپن را ،طی سال های  2015تا  ،2042با اسافاده از مدل زنجیرة مارکو بررسی کردند .ناایج
این مطالعه افزایش زمین شهری و کاهش اراضی کشاورزی را نشان داد .ویکالویک 2و روگان ()2009
با روش  LCMاقدام به آشکارسازی تغییرا در جمهوری چک کردند و به این نایجه رسیدند که شش
درصد از جنگ های مخلو به جنگ پهنبرگ تبدی شده و تقریباً چهدار درصدد افدزایش در منداط
مسکونی صور گرفاه است .گویان 3و همکارانش ( )2008تغییرا کاربری سدرزمین ناشدی از رشدد
شهر کیااکیوشو در ژاپن را با اسافاده از فنون سنجش از دور ،سیسام اطالعا جغرافیدایی ،و رویکدرد
اکولوژی سیمای سرزمین بررسی کردند .بدین منظور با بهره گیری از چهار تصویر لندست در سال های
 ،2000 ،1995 ،1990و  2005نقشه های رشد شهری را تهیه کردند .سپس بدا مددل زنجیدرة مدارکو
میزان و شد تغییرا را تا سال  2050محاسبه کردند .ناایج نشان داد رشد شهری شام تغییرا انواع
مخالفی از طبقا کاربری اراضی به کاربری مسکونی است .جیان 4و کرانی ( )2005رشد شهری ناحیة
خلیج تیمپای فلوریدا در ایاال ماحده را با اسافاده از داده های سنجش از دور مورد بررسی قرار دادند.
آن ها در این مطالعه ،با اشاره به تبدی مناظر طبیعی به اراضی ساخاهشدة شهری ،در اثر رشد جمعیدت،
به طراحی نقشه های تغییرا کاربری زمین منطقة یادشده با اسافاده از تصاویر ماهوارة لندست اقددام و
رشد اراضی شهری طی دوره را سهبرابر برآورد کردند.
در ایران مؤذنی و پورمحمدی ( )1399برای مدلسازی روند توسعة شهری پار،آباد مغان از مددل
زنجیرة مارکو و تصاویر  ،)1381( ETM+ ،)1368( TMو  )1394( OLIلندست اسافاده کردند .ناایج
مدلسازی توسعة شهری و تغییرا کاربری اراضی برای سال  1407نشان داد طی سدیزده سدال آیندده
بهشد از مساحت کاربری مزارع و بایر اطرا شهر کاساه و اراضی تولیدکنندة محصوال زراعی بده
1. Guan
2. Vaclavik
3. Guan
4. Xian
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اراضی ساخاهشده و مسکونی تبدی میشوند .توسعة شهر نیز در سالهای آتی بیشار در قسمت جنوب
غربی شهر صور خواهد پایرفت .اکبری و همکارانش ( )1399به ارزیابی تغییرا کاربری اراضدی و
شبیهسازی رشد و توسعة شهری رشت طی سالهای  2000و  2008و  2017با اسافاده از مددل شدبکة
عصبی و سلول های خودکار زنجیرة مارکو پرداخاند .ناایج بهدستآمدده در فاصدلة زمدانی  2000تدا
 2017نشان داد تغییرا مساحت در اراضی شهری و شالیزار و جنگ به ترتیب بده میدزان  9041/87و
 7841/03و  55/78هکاار بوده که میزان آن در شهر رشت مثبت و در شدالیزار و جنگد منفدی اسدت.
نقشة پیشبینی سال  2027با مدل زنجیرة مارکو نیز مؤید افزایش قاب توجه کاربری شهری به مقدار
 14105/04هکاار در سالهای آتی است .اکبری و همکارانش ( )1398تصاویر لندست سالهای ،2000
 ،2008و  2017را با اسافاده از روش شبکة عصبی طبقه بندی کردند و با کمدک زنجیدرة مدارکو بده
بررسی تغییرا کاربری اراضی و شبیه سازی رشد شهری رشت برای سال  2027پرداخاند .ناایج نشان
داد تغییرا مساحت در اراضی شهری به میزان  9042هکاار بوده و نقشة بیش بیندی سدال  2027مبدین
افزایش قاب توجه کاربری شهری به  14105هکاار در سال های آتدی اسدت .عبدداللهی و همکدارانش
( )1398به شناسایی و پیش بینی تغییرا کاربری شهری الهیجان در سال هدای  ،1389 ،1379 ،1368و
 1397با اسافاده از مدل  LCMو زنجیرة مارکو پرداخاند .ناایج نشان داد مساحت نواحی ساخاهشده
از سال  1368تا  1397به  1250هکاار افزایش یافاه و پیش بینی شده در سدال  1409بده میدزان 53/91
هکاار برسد .کریمی و همکارانش ( )1397با طبقه بندی شدیءگرای تصداویر سدال هدای ،1371 ،1364
 ،1387 ،1379و  1394لندست تغییرا کاربری اراضی و گسارش فیزیکی شهر بابد را بررسدی و در
ادامه جهت پیش بینی روند تغییرا تا سال  1419از مدل زنجیرة مارکو اسافاده کردند .ناایج حاصد
از این پژوهش بیانگر گسارش بیرویة شهر باب طی سی سدال گاشداه اسدت؛ طدوری کده رشدد 90
درصدی مساحت اراضی ساخاهشده سبب تخریب بدیش از انددازة اراضدی زارعدی و فضدای سدبز در
حاشیة شهر شده است .همچنین ،بر اسدا ،نادایج مددل زنجیدرة مدارکو رشدد  30درصدد اراضدی
ساخاهشده برای سال  1419به نسبت سال  1394قاب پیشبینی است .ابراهیمدی و رسدولی ( )1396بدا
پردازش شیءگرای تصاویر لندست سال های  ،1389 ،1384و  1394به مدلسدازی تغییدرا دینامیدک
کاربری زمین شهر شیراز پرداخاند و از مدل زنجیرة مارکو برای پیش بینی تغییرا کداربری اسدافاده

مدلسازی روند تغییرات زمانیـ مکانی کاربری اراضی و توسعة شهری اهواز مبتنی بر رویکرد آمایشی

221

کردند .ناایج بهدستآمده از بررسی تغییرا صور گرفاه در بازة بیستساله نشان دهندة تغییر مساحت
اراضی ساخامانی از چه کیلومار مربع در سال  1384به یکصد و چه کیلومار مربدع در سدال 1399
بود که تداعیکنندة رشد اراضدی مسدکونی در منطقدة زمدانی مدورد بررسدی اسدت و نیازمندد تددوین
برنامههای اصولی در حوزة بهبود مدیریت شهری.
مواد و روشها
منطقة مورد مطالعه

شهر اهواز با مسداحت  21901/03هکادار و ارتفداع حددود  12مادر از سدطح دریدا در مخاصدا
جغرافیایی  31درجه و  20دقیقة عدرض شدمالی و  48درجده و  40دقیقدة طدول شدرقی و بخدش
جلگهای اساان خوزساان واقع شده است (شک  .)1پهنة شهر یادشده با عبور رودخاندة کدارون در
جهت شمالی تا جنوبی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده است.

شکل  .1موقعیت محدودة مورد مطالعه
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روش بررسی

پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت توصیفی و تحلیلی و از نظر هد

کاربردی است .در این نوشداار بدا

اسافاده از تصاویر ماهوارهای لندست ،سنجندة  ،ETM+ ،TMو  OLIو روش طبقهبندی شدیءگدرا بده
طبقهبندی کاربریها در بازة زمانی  1989تا  2019مدیالدی پرداخاده شدد .در ادامده بدرای ارزیدابی و
پیشبینی تغییرا

کاربری اراضی و توسعة شهری از مدل  LCMو زنجیرة  CA-Markovاسافاده شد.

دادهها و ابزارهای مورد استفاده

تصاویر لندست طوالنیترین آرشیو از تصاویر جهانی با قددر تفکیدک ماوسدط ،کالیبراسدیون بداال،
دادههای چندطیفی از منابع منحصربهفرد برای برنامهریزی کاربردی در مقیا،های مخالدف ،از جملده
کاربری و پوشش اراضی ،شناسایی تغییدرا  ،و نظدار

بدر پویدایی اکوسیسدام را شدام مدیشدوند

(طاهرپرور و همکاران  .)1395بنابراین ،در این پژوهش ،از تصاویر  ،)2002( ETM+ ،)1989( TMو
 )2019( OLIماهوارة لندست اسافاده شد (جددول  .)1تهیدة تصداویر مداهواره ای از سدایت سدازمان
زمین شناسی ایاال

ماحدة امریکا ( )USGSصور گرفت .جمع آوری نمونه های تعلیمی نیز از طری

بازدید میدانی و ایجاد ترکیب های رنگی کاذب انجام شد .ضمن مشاهده و برداشت نمونده ،داده هدای
مورد اسافاده به کمک دساگاه  GPSکنارل شد که این اطالعا ْ مناط تعلیمی برای طبقه بنددی بدوده
است .جهت تحلی تصاویر ،از نرمافزارهای  ،Terrset ،eCognition ،ENVIو  ArcGISاسافاده شد.
جدول  .1مشخصات تصاویر ماهوارهای مورد استفاده در پژوهش

دادههای ماهوارهای

ردیف و گذر

ابعاد پوشش (کیلومتر)

تاریخ تصویر

فرمت

Landsat-5 TM

165-38
165-38
165-38

185×185
185×185
185×185

 24می 1989
 28می 2002
 15ژانویه 2019

TIFF

Landsat-7 ETM+
Landsat-8 OLI

TIFF
TIFF

پیشپردازش تصاویر

پس از تهیة تصاویر ماهواره ای ،به بررسی زمدینمرجدع بدودن و خطاهدای ناشدی از اعوجداج تصدویر
پرداخاه شد .در این پژوهش ،از تصاویر  Level-2ماهوارة لندست اسافاده شد که خدود در ایدن زمینده
جزء تصاویر مرجع برای ژلورفرنس دار کردن تصاویر و نقشه های فاقدد زمدینمرجدع اسدت .بندابراین،
نیازی به تصحیح هندسی نداشدت .تصدحیح رادیدوماریکی تصداویر نیدز بدا اسدافاده از روش کداهش
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پیکس های تاریک 1در محیط نرمافزار  ENVIانجام شد؛ با این فرضیه که پیکسد تاریدک ،بدا حدداکثر
احامال ،کمارین میزان انعکا ،طیفی را دارد و ماعل بده آب عمید و سدایة میدان تصدویر اسدت کده
انعکا ،آن صفر است .زیرا در صور وجود ذرا پراکنده در جو ّ پدراکنش جدو ّی باعد

مدی شدود

عمالً انعکا ،طیفی پیکس های تاریک صفر نباشد .در این مطالعه ،از نقاطی در رودخانة کارون کده از
آب عمی و زالل برخوردارند برای تصحیح تصاویر ماهوارهای و رفع خطاهای اتمسفری اسافاده شد.
طبقهبندی شیءگرای تصاویر ماهوارهای

روشهای طبقهبندی به مثابة فنون و روشهایی بدا ضدریب اطمیندان بداال نسدبت بده روشهدای دیگدر
اساخراج اطالعا اسافاده میشوند (ولی و همکاران  .)1398طبقه بنددی شدیءگرا فراینددی اسدت کده
کال ،های پوشش اراضی را به اشیای تصویری ارتبا میدهد (روسداایی و همکداران  )1397و در آن،
اضافه بر ارزشهای عددی ،از اطالعا مربو به بافت و شک و تن رنگ در فرایند طبقهبندی اسدافاده
میشود (Lillesand et al 2015؛  .)Lu et al 2012فرایند طبقهبندی شیءگرا در سه مرحلة کلی قاب انجام
دادن است که شام سگمنتسازی (قطعهبندی) ،طبقهبندی ،و ارزیابی صحت طبقهبندی است (سدلمانی
و همکاران  .)1396سگمنت سازی مرحلة مهمی در تحلی شدیءگرای تصداویر اسدت .اشدیا بده وسدیلة
گروهی از پیکس ها مطاب با معیارهای همگنی و ناهمگنی شدک مدیگیرندد کده مهدمتدرین فرایندد در
پردازش شیءگرای تصاویرند (روساایی و همکاران  .)1397برای سگمنت سازی از الگوریام چندتفکیکه
اسافاده شد .این الگوریام فرایندی پایین د باالست که با شیءهای یک پیکس آغاز میشدود (انددریانی و
همکاران  )1396و از الگوریامهای عمومی برای ایدن منظدور بده شدمار مدیآیدد (.)Dragut et al 2014
نرمافزار  eCognitionبرای سگمنتسازی چندتفکیکده از شاخصدههدای مقیدا ،،رندگ ،شدک  ،نرمدی،
فشردگی ،و وزن های ماناسب (جدول  )4برای هر یک از باندهای تصویری اسافاده می کند (یاراحمددی
و همکاران  .)1398تعیین مقادیر بهینه برای مقادیر فوق در کیفیت سدگمنتسدازی اهمیدت زیدادی دارد
( .)Blaschke 2010مقیا ،سگمنتسازی درجة کلیگرایی یا جزلیگرایی است .هر چه عددی بزرگتدر
برای مقیا ،تعریف شود ،شیءهای تصویری بزرگتری ایجاد میشود و بدرعکس بدا اناخداب عدددی
کوچک تر برای پارامار مقیا ،شیءهای تصویری کوچک تری ایجاد خواهد شدد (خضدری احمددآباد و
1. 'Dark Object Subtraction

224

آمایش سرزمین ،دورة  ،13شمارة  ،1بهار و تابستان 1400

سلیمانی  .)1396از دیگر پارامارهای مؤثر در اندازة شیءها رنگ و شک است که جمع وزن هر دو عدد
یک است (اندریانی و همکاران  .)1397پیشینهها نشان میدهد در اقلیم خشک و نیمهخشدک عددد 0/9
در پارامار رنگ بهارین سگمنتهدا را داشداه اسدت (Mathieu et al 2007؛  )Pu et al 2011و در نهایدت
پارامار فشردگی یا نرمی است که ماناسب با بافت و ویژگیهای هندسی عوارض زمینی تعیین مدیشدود
(اندریانی و همکاران  .)1396در این پژوهش ،بر اسا ،سعی و خطا ( )Trial and Errorو بررسی بصری
نایجة سگمنتسازی ،مقادیر پارامارهای مقیا ،و شک و فشردگی تعیین شدد .ترکیدب ندواری مناسدب
برای طبقهبندی نیز یکی دیگر از پارامارهای مؤثر در کیفیت سگمنتسازی است .در تحلید شدیءگرای
تصاویر ،عالوه بر امکان اسافاده از بهارین ترکیب نواری برای سگمنت سازی ،امکان اعمال وزن برای هر
یک از نوارها نیز وجود دارد (فیضیزاده و همکاران  .)1397در پژوهش حاضر ،به دلی ماهیت مافداو
باندهای حرارتی با باندهای انعکاسی در تصاویر مورد اسافاده ،باندهای حرارتی کنار گااشاه شد و فقدط
شش باند از این تصاویر اسافاده شد .با تفسیر منحنیهای انعکا ،طیفی و همچنین ارزیدابی هیسداوگرام
همبساگی نوارها بهارین ترکیب نواری با کمارین ضریب همبساگی و بیشارین واریدانس بدین ترکیبدا
باندی مخالف برای طبقهبندی تصاویر ماهوارهای اناخاب شد.
در این پژوهش ،به منظور افزایش دقت طبقه بندی در پدردازش شدیءگرای تصداویر ،از شداخص
پوشش گیاهی در ترکیب نواری اسافاده شد NDVI .بیشارین حساسیت را به تغییرا پوشش گیداهی
دارد (کاظمینیا  )1396و  SAVIواریانس بازتاب طیفی ناشی از تغییرا

خداک زمینده را بده حدداق

کاهش میدهد ( .)Pettorelli et al 2005بنابراین ،هر یک از این شاخصها (جدول  )2بده منزلدة یدک
باند در ترکیب باندی (جدول  )4اسافاده و میانگین و انحرا معیار سبزینگی آن برای سگمنت هدا در
نظر گرفاه شد (جدول  .)3کارایی هر شاخص در دقت طبقه بندی از طری برآورد صدحت و بررسدی
مقادیر ضریب کاپا و صحت کلی نقشههای کاربری اراضی تعیدین و در ادامده از نقشدههدای کداربری
اراضی مرتبط با شاخص مناسبتر جهت تحلی تغییرا

کاربری اراضی اسافاده شد.

جدول  .2روابط و دامنة تغییرات شاخصهای گیاهی

شاخص

رابطه

NDVI

)NDVI = (NIR-R) / (NIR+R

SAVI

)SAVI = NIR−R / (NIR+R+L)(1+L

دامنة تغییرات
 -1تا +1
 -1تا +1

 :Lفاکاور تصحیح تراکمهای پوشش گیاهی (مقدار  Lبرای نواحی با پوشش گیاهی کم  1است).

مأخذ
Tuker et al., 1979
Pettorelli et al., 2015
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جدول  .3دامنة عددی شاخصهای پوشش گیاهی

شاخص
NDVI

SAVI

تاریخ تصویر

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

 24می 1989

-0/49

0/44

-0/10

0/07

 28می 2002

-0/57

0/45

-0/10

0/08

 15ژانویه 2019

-0/02

0/25

0/08

0/03

 24می 1989

-0/33

0/29

-0/07

0/05

 28می 2002

-0/38

0/30

-0/07

0/05

 15ژانویه 2019

-0/02

0/17

0/05

0/02

در مرحله سگمنت سازی ،پس از اناخاب ترکیب نواری مناسب ،اقدام به اعمال وزن برای نوارهدای
تصویر شد .با در نظر گرفان این موضوع که در اعمال وزن مجموع وزنهدای اناخدابشدده بایدد 100
باشد ،از سه نوار مناخب برای طبقه بندی به نوار شاخص گیاهی وزن بیشاری داده شدد کده در مرحلدة
ارزیابی کیفیت سگمنتها با مقایسة نقا برداشتشده به وسیلة  GPSبه منزلة نمونههای تعلیمی (شک
 )2و انطباق سگمنت های ایجادشده با وضعیت موجود طبقا اراضی در سطح منطقده مشدخص شدد
وزنهای اعمالشده نایجة مطلوبی را در سگمنتسازی ایجاد کرده است (جدول .)4

شکل  .2پراکنش نقاط تعلیمی برداشتشده
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جدول  .4وزنهای متناسب برای پارامترهای مؤثر در فرایند سگمنتسازی

تصویر ماهوارهای

مقیاس

شکل

فشردگی

ترکیب نواری مناسب

)1989(TM

20

0/1

0/7

 :G،5 :Rشاخصگیاهی3 :B ،

)2002(ETM+

20

0/1

0/7

 :G،5 :Rشاخصگیاهی3 :B ،

)2019(OLI

130

0/1

0/4

 :G ،7 :Rشاخصگیاهی4 :B ،

وزن ترکیب نواری
30 :B ،40 :G ،30:R

بدین ترتیب مراح سگمنت سازی تصاویر ماهواره ای با تفکیک مکانی چندگانه جهت پردازش
شیءگرا انجام شد .شک  3تصاویر سگمنتسازیشدة سالهای  ،2002 ،1989و  2019مدیالدی را
بر اسا ،مقادیر بهینة شاخصه های مقیا ،،شک  ،فشردگی ،ترکیب باندی مناسب ،و شاخص هدای
 NDVIو  SAVIنشان میدهد.

شکل  .3سگمنتسازی بر اساس مقادیر بهینة معیارها ،ترکیب باندی ،و شاخصهای گیاهی

در مرحلة پردازش شیءگرا ،سگمنت های تصویری موجود بر مبندای درجدة عضدویت آن هدا بده
طبقا مخالف نسبت داده شد و هر یک از شیءهای تصویری این روش با بیشارین درجة عضدویت
یک کال ،خاص و بر پایة منط فازی طبقدهبنددی شدد (انددریانی و همکداران  .)1396طبقدهبنددی
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تصاویر ماهواره ای با اسافاده از پردازش شیءگرا تا کنون با بهره گیری از تکنیک های مخالف به طدور
گسارده اسافاده شده است (سلمانی و همکاران  .)1396صحت طبقه بندی و الگدوریام بدهکاررفاده در
طبقهبندی نقش مهمی در کاربرد و ارزش نقشههای شک گرفاه ایفدا مدیکندد ( .)Brink et al 2013در
این رابطه ،الگوریام ماشین های بردار پشایبان ( )SVMاز طبقه بندیهای نظار شده است که در سدال
 1965میالدی محققان روسی ،والدیمیر نامویچ و پینک ،مطرح کردند .این الگوریام بهخوبی می تواندد
پردازش های مربو به طبقه بندی شیءگرا را انجام دهد (روساایی و همکاران  )1397و در بسیاری از
تحقیقا

به عنوان دقی ترین روش طبقهبندی معرفی شده (حاجیبیگلو و همکاران 1398؛ یوسدفی و

همکاران 1393؛ )Brian et al 2011و میتواند مشکال

اخاال غیر ماعادل بین نمونههای تعلیمدی را

ح کند ( .)Jensen 2005بنابراین ،در این پژوهش ،طبقهبندی تصاویر ماهوارهای با الگدوریام ماشدین
بردار پشایبان و روش طبقه بندی نظار شدة شیءگرا در محیط ندرم افدزار  eCognitionبدا اسدافاده از
نمونههای تعلیمدی صدور

گرفدت و در آن شدیءهای تصدویری بدر اسدا ،الگدوریام تعیدینشدده

(چندتفکیکه) به کال،های طبقهبندی اخاصاص یافت.
ارزیابی صحت گام نهایی طبقه بندی تصویر در روش هاسدت (یاراحمددی و همکداران .)1398
پس از تهیة نقشههای کاربری زمین ،دقت طبقهبندی انجامشده با بهکارگیری ماتریس خطا ،صدحت
کلی ،و آمارة کاپا ارزیابی شد .در این مرحله ،با مقایسة صحت نقشه های کاربری اراضی تهیهشدده
از دو شاخص  NDVIو  SAVIمیزان برتری شاخص ها در تفکیک پوشش گیاهی منطقده مشدخص
شد تا در مرحلة بعد از نقشه های کاربری زمین ،ماعل بده شداخص مناخدب ،بدرای تحلید روندد
تغییرا

کاربری زمین در بازة زمانی سیساله اسافاده شود.

ارزیابی تغییرات کاربری اراضی و توسعة شهری

آشکارسازی تغییرا

کاربری اراضی ابزاری ضروری برای تحلی های محیط زیسای و آمایش شدهری

است (عبداللهی و همکاران  .)1398بر این اسدا ،روش هدای ماندوعی بدرای مددلسدازی تغییدرا
کاربری اراضی وجود دارد که نسبت تبدی کاربری اراضی مخالف و امکان پیش بینی آن هدا در آیندده
را فراهم میآورند (میرعلیزادهفرد و علیبخشی  .)1395از مدل هایی کده بدا اسدافاده از آن مدیتدوان
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کاربری اراضی و علت و برآیندهای آن را شناسایی کرد مددل سداز تغییدر کداربری)LCM( 1

است (فاحاللهی و همکاران  .)1397مدلساز تغییر کاربری زمین تحلیلی کام از تغییدرا
ایجاد نقشههدای تغییدرا

اراضدی بدا

کداربری ،نمدودار ،اناقدال طبقدة کداربری ،و روندد آنهدا فدراهم مدیآورد

(محمدیاری و همکاران  .)1395به عالوه اسافادة ترکیبی از مدل های مارکو

و  CAرهیافای قوی از

مدلسازی پویایی فضایی و زمانی تغییر کاربری زمدین ارالده مدیدهدد ( )Sang et al 2011و کداربری
زمین را برای آینده شبیه سازی میکند (حلبیان و سدلطانیان  .)1395در ایدن پدژوهش ،جهدت تحلید
روند توسعة شهری در نقشههای کاربری اراضی بین سالهای  1989تدا  2019مدیالدی ،از مددلسداز
تغییر سرزمین  LCMدر محیط نرم افزار  Terrsetاسدافاده شدد .ایدن مددل ابدزاری را در اخایدار قدرار
میدهد که به کمک آن میتوان به ارزیابی و مدلسازی تجربی تغییرا

کاربری و تأثیر آن بر زیساگاه

گونهها و تنوع زیسای پرداخت (عبداللهی و همکاران  .)1398در مرحلة بعد ،توسعة شدهری در سدال
 2029با مدل سلول های خودکار مارکو

 CA-Markovو بر پایة تغییرا مشاهدهشده بین سال هدای

 1989تا  2019میالدی شبیه سازی شد .مددل  CA-Markovتلفیقدی از سدلول هدای خودکدار زنجیدرة
مارکف و تخصیص چندمنظورة اراضی است که برای پیش بیندی تغییدرا آینددة پوشدش و کداربری
زمین به کار میآید (محمدیان بهبهانی و حیدریزادی  .)1397برای تعیین اعابار پیش بینی از شداخص
انطباق کاپا اسافاده شد که هر چه به عدد یک یا بر حسب درصد به عدد صد نزدیک تدر باشدد مبدین
اعابار باالی مدل در پیشبینی مورد نظر است (حلبیان و سلطانیان .)1395
یافتهها
نتایج طبقهبندی شیءگرای تصاویر ماهوارهای

پس از طبقهبندی شیءگرای تصاویر با اسافاده از الگوریام ماشین بردار پشایبان ،نقشههای کداربری
اراضی به چهار کال ،شام پوشش گیاهی ،ندواحی بدایر ،ندواحی سداخاهشدده ،و پهنده هدای آب
تفکیک (جدول  5و شک های  4تا  )5و مساحت هر یک از کاربریها برای هر سال مشخص شدد
(جدولهای  6تا  .)7در ایدن پدژوهش ،شداخصهدای  NDVIو  SAVIبده طدور مجدزا در فرایندد

1. Land Change Modeler
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طبقه بندی تصاویر مورد اسافاده قرار گرفت تا با مقایسة مقادیر صحت کلی و ضدریب کاپدای هدر
یک از نقشههای کاربری زمین به دست آید و میزان برتری آن شاخص در افزایش دقت طبقهبنددی
و تفکیک پوشش گیاهی از سایر طبقا

کاربری ارزیابی

شود.

جدول  .5کاربریهای طبقهبندیشده در تصاویر ماهوارهای

کالس

کاربری

پوشش گیاهی

پارکها ،مجامعهای درخای ،چمن ،باغا  ،فضای سبز
فضاهای باز و نواحی بدون پوشش گیاهی اطرا

نواحی بایر

شهر

نواحی ساخاهشده

مناط مسکونی ،مراکز تجاری و صنعای ،خیابانها ،راههای ارتباطی

پهنههای آب

رودخانة کارون

شکل  .4نقشههای کاربری اراضی برای هر سنجنده با استفاده از شاخص NDVI
جدول  .6مساحت طبقات کاربری اراضی در هر سال با استفاده از شاخص NDVI

شاخص

NDVI

طبقات کاربری اراضی

مساحت (هکتار)
1989

2002

2019

پوشش گیاهی

6897/04

5557/39

3696/89

نواحی بایر

10232/56

8985/54

7710/90

نواحی ساخاهشده

4339/24

6944/16

10118/93

پهنههای آب

432/20

413/94

374/31
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شکل  .5نقشههای کاربری اراضی برای هر سنجنده با استفاده از شاخص SAVI
جدول  .7مساحت طبقات کاربری اراضی در هر سال با استفاده از شاخص SAVI

شاخص

SAVI

طبقات کاربری اراضی

مساحت (هکتار)
1989

2002

2019

پوشش گیاهی

6909/16

5569/51

3709/01

نواحی بایر

10220/44

8973/42

7698/78

نواحی ساخاهشده

4327/12

6932/04

10106/81

پهنههای آب

444/32

426/06

386/43

شک  6نمودار طبقا کاربری اراضی در هر سال با اسافاده از دو شاخص گیاهی مخالف را نشان
میدهد .بر اسا ،ناایج بررسی نقشههای کاربری اراضی مربو به هر دو شاخص ،در سالهدای 1989
و  2002نواحی بایر و در سال  2019نواحی ساخاهشده بیشارین مساحت را داشاه اند .کال ،پهنه هدای
آب نیز در هر سه سال کمارین مساحت را به خود اخاصاص داده است .در نقشه های کاربری اراضدی
مربو به شاخص  NDVIمساحت پوشدش گیداهی از  6897/04هکادار در سدال  1989بده 5557/39
هکاار در سال  2002و  3696/89هکاار در سال  2019رسیده است .بررسی نقشه های کاربری اراضدی
مربو به شاخص  SAVIنشان داد مساحت پوشش گیاهی در سال  1989حدود  6909/16هکاار بوده
که در سالهای  2002و  2019به ترتیب  5569/51و  3709/01هکاار شده است.

231

مدلسازی روند تغییرات زمانیـ مکانی کاربری اراضی و توسعة شهری اهواز مبتنی بر رویکرد آمایشی

شکل  .6نمودار طبقات کاربری اراضی در هر سال با استفاده از دو شاخص  NDVIو SAVI

بررسی صحت نقشههای کاربری اراضی

پس از تهیة نقشههای کاربری اراضی ،صحت نقشههای بهدستآمده برای سالهدای  1989و 2002
و  2019با اسافاده از صد نقطة کنارل زمینی و تصویر رنگدی کداذب همدان سدال هدا بررسدی شدد
(جدول .)8
جدول  .8ضرایب کاپا و صحت کلی نقشههای کاربری اراضی سنجندهها بر اساس دو شاخصگیاهی

شاخص

سنجنده TM

سنجنده ETM+

سنجنده OLI

ضریب کاپا

صحت کلی

ضریب کاپا

صحت کلی

ضریب کاپا

صحت کلی

NDVI

0/74

0/76

0/78

0/85

0/88

0/93

SAVI

0/80

0/79

0/81

0/87

0/91

0/96

همان طور که مالحظه شد ،نقشه های کاربری اراضدی در هدر سده سدنجنده از ضدرایب کاپدا و
صحت کلی باالی  0/70برخوردار بودند .باالترین مقادیر ضرایب کاپا و صدحت کلدی در تصداویر
سنجندة  OLIو پایین ترین مقادیر آن ها در تصاویر سنجندة  TMبوده است .مقادیر ضدرایب کاپدا و
صحت کلی نقشه های کاربری زمین حاص از شاخص  SAVIدر تصاویر سه سدنجنده نسدبت بده
شاخص  NDVIبیشار است .بنابراین ،با توجه بده نادایج اعابارسدنجی نقشده هدای کداربری زمدین،
شاخص  SAVIکارایی بیشاری در افزایش دقت طبقه بندی تصاویر ماهواره ای نسدبت بده شداخص
 NDVIداشاه است .در ادامه جهت تحلی تغییرا
 SAVIاسافاده شد.

کاربری اراضی از نقشه های مربو به شداخص
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نتایج ارزیابی روند توسعة شهری در نقشههای کاربری اراضی

جهت ارزیابی روند توسعة شهری در سالهای  1989و  2002و  2019از نقشههای کاربری اراضی
تهیهشده از شاخص  ،SAVIبه دلی دقت باالتر تفکیک طبقا

کداربری اراضدی ،اسدافاده شدد .از

نقشه های کاربری اراضی بهدستآمده به منزلة ورودی مدل  LCMاسافاده شد و با بررسدی تبددی
کاربری اراضی و کاهش ها و افزایش ها در هر کاربری میزان تغییرا
مشخص شد .جدول  9میزان تغییرا

مساحت نواحی سداخاهشدده

مساحت نواحی ساخاهشده نسبت به کداربریهدای دیگدر را

طی دو بازة  1989تا  2002و  2002تا  2019نشان میدهد.
جدول  .9میزان تغییرات مساحت نواحی ساختهشده در ارتباط با سایر کاربریها

تغییرات

مساحت تغییرات (هکتار)
سالهای  1989ـ 2002

سالهای  2002ـ 2019

از نواحی ساخاهشده به پهنههای آبی

11/48

12/68

از نواحی ساخاهشده به نواحی بایر

84/84

66/51

از نواحی ساخاهشده به پوشش گیاهی

62/67

75/36

از پهنههای آب به نواحی ساخاهشده

88/72

92/38

از نواحی بایر به نواحی ساخاهشده

1539/95

1971/59

از پوشش گیاهی به نواحی ساخاهشده

817/26

956/25

شک  7تغییرا

کاربری نواحی ساخاهشده و میزان کاهش ها و افدزایش هدا در مسداحت آن را

طی دو بازة زمانی  1989تا  2002و  2002تا  2019نشان میدهد .بر اسا ،نادایج بدهدسدتآمدده،
مساحت افزایش ها در کال ،نواحی ساخاهشده بسیار بیشار از مساحت کاهش ها بدوده اسدت کده
این موضوع نشاندهندة رشد شاابان توسعة شهری و تبدی کاربریهای دیگر به نواحی مسکونی و
صنعای و شبکة راه های ارتباطی است .در بازة زمانی  1989تا  2002تغییرا

ندواحی سداخاهشدده

روندی رو به افزایش داشاه؛ طوری که به میزان  2604/92هکاار مساحت آن افزایش یافاده اسدت.
در بازة زمانی  2002تا  2019نیز مساحت نواحی ساخاهشده افزایش یافاده و میدزان ایدن افدزایش
نسبت به دورة قب بیشار بوده است؛ طوری کده بده میدزان  3174/77هکادار بده مسداحت ندواحی
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ساخاهشده افزوده شده است .یکی از موارد تأثیرگاار در افزایش ساختوسدازها و توسدعة منداط
مسکونی افزایش تعداد پروانههای احداث ساخامان در دورة مورد بررسی است .بر اسدا ،آمدار و
اطالعا

پروانههای ساخامانی صادرشده توسط شهرداریهدای کشدور ،در بدازة زمدانی  1989تدا

 2002تعداد  13019پروانه و در بازة زمانی  2002تدا  2019تعدداد  24871پروانده در شدهر اهدواز
جهت احداث ساخامان صادر شدده کده بیدانگر افدزایش مسداحت ندواحی سداخاهشدده و تبددی
کاربریهای دیگر بهخصوص اراضی بایر به مناط مسکونی است .در هر دو بازة زمدانی ،تغییدرا
مربو به تبدی نواحی بایر به نواحی ساخاهشده چشمگیر است .در بازة زمانی  1989تا  2002بده
میزان  1539/95هکاار و در بازة زمانی  2002تا  2019به میزان  1971/59هکاار از نواحی بدایر بده
نواحی ساخاهشده تبدی شده اند .تغییرا

مربو به تبدی پوشش گیاهی به نواحی ساخاهشده نیز

مقادیر باالیی را نشان می دهد؛ طوری که در بازة زمانی  1989تا  2002به میدزان  817/26هکادار و
در بازة زمانی  2002تا  2019بده میدزان  956/25هکادار از مسداحت پوشدش گیداهی بده ندواحی
ساخاهشده تبدی شده است .کمارین تغییرا

مربو به تبدی نواحی ساخاهشده به پهنه هدای آب

است؛ طوری که فقط  11/48هکاار در بازة زمانی  1989تا  2002و  12/68هکادار در بدازة زمدانی
 2002تا  2019از اراضی ساخاهشده به پهنه های آب تبدی شده اسدت .نادایج حاصد از مقایسدة
تصاویر دو دورة  1989تدا  2002و  2002تدا  2019نشدان داد منداط جندوبی و شدرقی اهدواز در
معرض بیشارین تغییرا
مهاجر

بوده است .با مراجعه به این مناط مشخص میشود که این مناط قلمرو

روسااییان از شهرها و روسااهای مخالف اساان خوزسداان بده ایدن منداط اسدت .اکثدر

سکوناگاههای این مناط دارای بافت سکوناگاهی غیررسمی است؛ بدین صور
این مناط بدون نظار

کده مهداجران در

ارگانهدای ذیربدط بده سداخان مسدکن اقددام کدردهاندد کده بده ندوعی

حاشیهنشینی در شهر انجامیده است و باع

مشکال

بسیار ،از جمله آلودگی بصری و بحرانهای

اجاماعی و فرهنگی و امثال آنها ،شده است .مناط مرکزی (هساة اولیة شهر) در بازة زمانی مورد
مطالعه بافت اولیة خود را حفظ کردهاند.
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شکل  .7تغییرات پوشش گیاهی در ارتباط با تغییرات کاربری اراضی در بازههای زمانی مختلف

نتایج پیشبینی روند تغییرات کاربری اراضی و توسعة شهری با مدل CA-Markov

پس از بررسی ناایج حاص از صحت مکانی مدلسازی تغییرا
مدل  CA-Markovبرای پیش بینی روند تغییرا

کاربری اراضی در سال  ،2019از

کاربری اراضی و توسعة شهری در محیط نرم افزار

 Terrsetاسافاده شد .با توجه به تطاب ناایج تحلی کاربریها با واقعیت ،ضریب کاپدای حاصد از
ماتریس خطا بین نقشة بهدستآمده از مدلسازی و نقشة کاربری اراضی بهدسدتآمدده از تصدویر
ماهواره ای سال  2019مقدار  0/82را نشان داد .در ادامه ،اقدام به ساخت سدناریوی آیندده در دورة
دَه سال بعدی ( 2019د  )2029شد .این کار با توجده بده تغییدرا

رخداده در دورة قبد ( 2002د

 )2019اجرا شد .شک  8و جدول  10به ترتیب نشان دهندة مساحت طبقا

کاربری اراضی منطقة

مورد مطالعه در سال  2029است.
ناایج پیشبینی تغییرا

در سال  2029به گونهای است که در صور

ادامدة روندد موجدود بده

میزان  785/77هکاار از پوشش گیاهی منطقده کاسداه و بده کداربریهدای ندواحی بدایر و ندواحی
ساخاهشده تبدی میشود .نواحی بایر با کاهش حدود  1440/65هکاار روند رو به کاهش خدود را
در این بازة زمانی نیز حفظ کرده و به میزان  6258/13هکاار در سال  2019رسیده اسدت .کمادرین
تغییرا

مربو به مساحت رودخانة کارون به منزلة پهنة آبی منطقة مورد مطالعه بوده که به میدزان

 12/4هکاار کاهش یافاه و به حدود  374/03هکاار در سال  2029میرسدد .از جددول پدیشبیندی
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مساحت ها میتوان دریافت که فقط نواحی ساخاهشده روند افزایشی داشاه اند و بقیة کاربریهدا بدا
روندی کاهشی روبهرو بوده و خواهند بود .کاربری نواحی ساخاهشده بده میدزان  2238/82هکادار
بیشارین رشد را داشاه که این طبقه مربو به مناط مسکونی و تجاری و صدنعای و خیابدان هدا و
راه های ارتباطی است .الباه این میزان افزایش در مساحت کاربری نواحی ساخاهشده در مقایسه بدا
دورة قبلی ( 3174/77هکاار افزایش) کمار بوده و مساحت کماری از کاربریهای دیگر به کاربری
نواحی ساخاهشده تبدی شده است.

شکل  .8پیشبینی تغییرات کاربری اراضی و توسعة شهری در سال  2029با مدل CA-Markov

جدول  .10مساحت طبقات کاربری اراضی در هر سال 2029

طبقات کاربری اراضی

مساحت (هکتار)

پوشش گیاهی

2923/24

نواحی بایر

6258/13

نواحی ساخاهشده

12345/63

پهنههای آب

374/03

بحث و نتیجه
در ایددن پددژوهش ،از تصدداویر سدده سددنجندة  ،)2002( ETM+ ،)1989(TMو  )2019( OLIمدداهوارة
لندست جهت ارزیابی و پیش بینی تغییرا

کاربری اراضی و توسعة شدهری در شدهر اهدواز اسدافاده

شد .اسافاده از داده های ماهوارة لندست و تکنیک پدردازش شدیءگرای تصداویر مداهواره ای در ایدن
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پژوهش نشاندهندة کارایی باالی تکنیک بهکاررفاه در زمینة آشکارسازی و مدلسدازی رشدد شدهری
بود .با توجه به ناایج حاص از این پژوهش مشدخص شدد اسدافاده از تصداویر سدنجندة  OLIنادایج
دقی تری اراله میدهد .در مرحلة سگمنتسازی تصاویر ماهوارهای وزنهای درنظرگرفادهشدده بدرای
پارامارهای مقیا ،،شک  ،فشردگی ،و باندهای تصدویری بده شدک کدامالً محسدو ،در وضدوح و
کیفیت تصویر تأثیر میگاارد و از این یافاه میتوان به توجیه افزایش کیفیت سگمنتسازی بدهخدوبی
اسافاده کرد .همچنین ،اسافاده از شاخص گیاهی در مراحد سدگمنت سدازی و طبقده بنددی تصداویر
ماهواره ای موجب افزایش صحت نقشههای کاربری اراضی بهدستآمده شد .در این تحقی  ،با توجده
به اقلیم خشک و پوشش کم منطقه ،نقشده هدای کداربری اراضدی مربدو بده شداخص  SAVIدارای
باالترین مقادیر ضریب کاپا و صحت کلی بودند .چون در این شاخص شیب خط خاک به کار گرفاده
شده و اثر منفی خاک زمینه ای بهخوبی حا

شده و تفکیک کاربریها با دقت بداالتری انجدام شدده

است .با بررسی ناایج مدل  LCMو مقایسة مساحت کاربری اراضدی در سدال هدای  1989و  2002و
 ،2019میتوان نایجه گرفت که طی سی سال مساحت کاربری نواحی ساخاهشده روند رو به افزایش
داشاه است؛ طوری که در بازة زمانی  1989تا  2002به میزان  2604/92هکاار و در بازة زمدانی 2002
تا  2019به میزان  3174/77هکاار به مساحت ندواحی سداخاهشدده افدزوده شدده اسدت .ایدن بددین
معناست که در هفده سال مناهی به سال  2019نسبت به دورة قب مساحت بیشداری از کداربریهدای
دیگر به کاربری نواحی ساخاهشده تبدی شده است .ناایج پیش بینی تغییرا

با اسافاده از مددل CA-

 Markovتا سال  2029نیز نشان دهندة ادامة روند افزایشی مساحت کال ،ندواحی سداخاهشدده بدود؛
طوری که طی دَه سال به میزان  2238/82هکاار به نواحی ساخاهشده افزوده شدده اسدت و مسداحت
آن به  12345/63هکاار در سال  2029خواهد رسید .ناایج این مطالعه نیز مانندد اکثدر پدژوهش هدای
گاشاه (ابراهیمی و رسولی 1396؛ کریمی فیروزجانی و همکداران 1397؛ اکبدری و همکداران 1398؛
عبداللهی و همکاران 1398؛ مؤذنی و پورمحمدی 1399؛ جیدان و کراندی 2005؛ گویدان و همکداران
2008؛ گویان و همکاران 2011؛ پاول و همکداران  )2018گویدای رشدد نداماوازن منداط شدهری و
ماقابالً کاهش کال ،های دیگر کاربریهای اراضی بود که این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشدت.
یکی از دالی این وضعیت تغییرا جمعیای و رشد در سالهای مخالف است که نیداز بده مسدکن و
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گسارش ساختوسازهای مسکونی را در پی دارد .جمعیت شهر اهواز در سال  1989حدود 534381
نفر ،در سال  2002حدود  985614نفر ،و در سال  2019حدود  1184788بوده که به افدزایش تعدداد
ساختوساز واحدهای مسکونی انجامیده است .تغییرا مشاهدهشدده در زمیندة توسدعة زمدینهدای
شهری طی سالهای یادشده نشان داد مناطقی که بیشارین توسعه را به لحاظ ساختوساز اراضدی بده
خود دیدهاند دارای بیشارین جمعیت و در عین حال مهاجرنشینترین مناط در شهر هساند کده ایدن
موضوع خود میتواند گویای رشد ناموزون شهری بهویژه در قسمتهای جنوبی شهر باشد .بیشدارین
توسعة اراضی در اهواز در قسمتهای جنوبی و شرقی شدهر مشداهده شدده اسدت .هرچندد داشدان
اراضی برای توسعة آتی شهری یک فرصت برای هر شهر محسوب میشود ،تغییرا گسارده و فاقدد
برنامه ،که همان مفهوم رشد ناماوازن را در شهر اهواز تداعی میکند ،میتواندد بده لحداظ مددیریت و
توسعه شهر را در داشان امکانا

و زیرساختها و خدما مربو به توسعة شهری برای شدهروندان

با مشک مواجه سازد .به دلی آنکه توزیع ساخاارهای کارکردی و فضدایی در شدهر بدا قابلیدت هدا و
منابع طبیعی و انسانی هماهنگ نیست ،تدوین برنامه های جدامع آمدایش سدرزمین بدرای سدازماندهی
فضایی شهر الزامی به نظر میرسد .در این زمینه ،میتوان از ابزارهای تحلیلی جدید برای نشدان دادن
تغییرا توسعة آتی شهر و نیز مدیریت پایگاه داده در سازمانهدای ذیربدط اسدافاده کدرد .همچندین
میتوان با ایجاد شیوههای نوین ،مانند کمربند سبز ،بهخصوص در قسمتهای جنوبی و شرقی شدهر،
از گسارشهای ناماوازن جلوگیری کرد .تشوی و برنامهریزی برای توسعة میدانافدزا یدا درونگدرا در
اراضی بایر و ساخاهنشدة شهر میتواند به توسعة ماعادل شهر کمک کند .با توجه بده اینکده در حدال
حاضر آشکارسازی و مدلسازی تغییرا
سودمند برای درک تغییرا

کاربری اراضی بدا اسدافاده از تصداویر مداهواره ای ابدزاری

زیستمحیطی در رابطه با فعالیتهای انسانی به حساب میآیند ،پیشدنهاد

میشود برای مناط شهری به منظور دسایابی به ناایج دقی تر از تصداویر بدا قددر تفکیدک مکدانی
باالتر جهت تولید نقشههای کاربریها اسافاده شود .همچنین ،ضدروری اسدت نادایج حاصد از ایدن
دساه تحقیقا
تغییرا

با طرحهای جامع آمایش شهری مقایسه و در صور

امکان از یافاده هدای پدیش بیندی

کاربری زمین برای برنامهریزی آتی در این طرحها اسافاده شود.
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سیسام اطالعا

جغرافیایی ،و مدل  LCMبا رویکرد مدلسازی توسعة شدهری (مطالعدة مدوردی:

کالنشهر تهران)» ،مطالعا

جغرافیایی مناط خشک ،د  ،5ش  ،17صص  87د .100

خضری ،محمد؛ کریم سلیمانی (« .)1396کاربرد تصاویر ماهواره ای برای تهیدة نقشدة کداربری اراضدی

حوضة آبخیز قزلاوزن با اسافاده از تکنیک فیوژن و پردازش شیءگرا» ،کداربرد سیسدام اطالعدا
جغرافیایی و سنجش از دور در برنامهریزی ،د  ،8ش  ،3صص  13د .21
روساایی ،شهرام؛ داوود مخااری؛ خلی ولیزاده کدامران؛ لدیال خددایی قشدالق (« .)1397مقایسدة روش
پیکس پایه (بیشارین شباهت) و شیگراء (ماشین بردار پشدایبان) در طبقده بنددی کداربری اراضدی،
منطقة اهر ورزقان» ،پژوهشهای ژلومورفولوژی کمی ،د  ،8ش  ،1صص  118د .129
سلمانی ،سعید؛ حمید ابراهیمی؛ کیوان محمدزاده؛ خلی ولیزادهکامران (« .)1396ارزیابی تکنیدکهدای

مخالف طبقهبندی شیءگرا در اساخراج کاربری اراضی از تصداویر مداهوارة آکوندو ،»،اطالعدا
جغرافیایی ،د  ،28ش  ،111صص  205د .215
طاهرپرور ،مریم؛ نادر پیرمرادیان؛ مجید وظیفه دوست (« .)1395مقایسة روشهای پر کردن پیکس های

فاقد داده در تصاویر ماهوارة لندست هفت  ETM+در برآورد نقشة ضریب گیاهی» ،تحقیقدا آب
و خاک ایران ،د  ،47ش  ،4صص  665د .676
عبداللهی ،علیاصغر؛ مصطفی خبازی؛ زهرا درانی (« .)1398مدلسازی و پیش بیندی تغییدرا

کداربری

اراضی شهر الهیجان با رویکرد توسعة پایدار» ،شهر پایدار ،د  ،2ش  ،4صص  17د .30
فاح اللهی ،معصومه؛ کامران نصیراحمدی؛ مهرداد خان محمدی (« .)1397مدلسدازی تغییدرا

کداربری

اراضی با اسافاده از مدل ساز تغییر سرزمین ( LCMمطالعة موردی :شهرساان نکا)» ،اکوسیسام هدای
طبیعی ایران ،د  ،9ش  ،1صص  53د .69
فیضی زاده ،بخایار؛ علی خدمتزاده؛ محمدرضا نیکجو (« .)1397ریزطبقهبندی اراضی باغی و زراعدی
با اسافاده از تکنیکهای پردازش شیءپایه و الگوریامهای فازی با هد

تحقیقا

کاربردی علوم جغرافیایی ،د  ،18ش  ،48صص  201د .216

تخمین سطح زیر کشت»،
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کاظمی نیا ،عبدالرضا (« .)1396کاربرد سدنجش از دور و  GISدر بررسدی پوشدش گیداهی» ،مهندسدی
نقشهبرداری و اطالعا

مکانی ،د  ،9ش  ،1صص  75د .85

کریمی ،محمد؛ مجید کیاورز؛ محسن کالناری (« .)1397پایش و پیش بینی تغییرا

کداربری اراضدی و

گسارش فیزیکی شهر باب در دورة زمانی  1364د  1419با اسافاده از تصاویر چندزمانة لندسدت»،
برنامهریزی توسعة کالبدی ،د  ،5ش  ،3صص  32د .52
محمدیاری ،فاطمه؛ حمیدرضا پورخباز؛ مرتضی توکلی؛ حسین اقدر (« .)1393تهیة نقشة پوشش گیداهی و پدایش
تغییرا آن با اسافاده از تکنیک های سنجش از دور و سیسام اطالعا جغرافیایی (مطالعة موردی :شهرسداان
بهبهان)» ،اطالعا جغرافیایی ،د  ،23ش  ،92صص  23د .34
محمدیان بهبهانی ،علی؛ زاهده حیدری زادی (« .)1397پدایش و پدیش بیندی روندد تغییدرا
ماسه ای با اسافاده از مدل زنجیرة مارکو

پهنده هدای

(مطالعة موردی :دشت ابوغویر دهلران ،اسداان ایدالم)»،

علوم محیطی ،د  ،16ش  ،4صص  153د .166
معبودی ،محمدتقی؛ هادی حکیمی (« .)1394تحلیلی بر تغییرا

کاربری اراضی و شبیه سازی گسارش

شهرهای میانهاندام (مطالعة موردی :شهر خوی)» ،پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شدهری ،د ،3
ش  ،2صص  211د .226
مؤذنی ،مهدی؛ محمدرضا پورمحمدی (« .)1399مدلسازی زمانی د مکانی روند توسعة شهرها با تأکیدد
بر تغییرا

کاربری اراضی با اسافاده از مدل زنجیرة مدارکو

(مطالعدة مدوردی :شدهر پدار،آبداد

مغان)» ،جغرافیا و برنامهریزی ،د  ،24ش  ،73صص  349د .377
میرعلیزادهفرد ،رضا؛ مریم علیبخشی (« .)1395پایش و پدیشبیندی روندد تغییدرا
اسافاده از مدل زنجیرة مارکو

کداربری اراضدی بدا

و مدلساز تغییر کاربری اراضی (مطالعة موردی :دشت برتش دهلران

ایالم)» ،سنجش از دور و سامانة اطالعا

جغرافیایی در منابع طبیعی ،د  ،7ش  ،2صص  33د .45

نوراییصفت ،ایثار؛ سجاد نظری؛ سدعید کریمدی (« .)1395بررسدی روندد تغییدرا
کالبدی شهر رشت و ارزیابی تغییرا

جغرافیا و مطالعا

کاربری اراضی زمین های اطرا

رشدد و گسدارش

آن با تصداویر مداهواره ای»،

محیطی ،د  ،5ش  ،17صص  21د .31

ولی ،عبا،علی؛ حجت موسوی؛ هاجر عباسی (« .)1398تحلی و ارزیابی روند تغییرا

کاربری اراضدی

مبارکه در راساای تحق توسعة پایدار» ،جغرافیای اجاماعی شهری ،د  ،6ش  ،2صص  73د .86
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پوشش جنگلدی بده

 «آشکارسازی تغییرا.)1398(  جمشید؛ قباد رسامیزاد؛ حسین ساعی،یاراحمدی

،»روش شیءگرا با اسافاده از تصاویر ماهوارهای در حوزة آبخیز ایلگنهچای جنگد هدای ارسدباران
.70  د59  صص،2  ش،1  د،حفاظت و بهرهبرداری جنگ های هیرکانی
 «مقایسدة.)1393(  صددالح؛ مهدددی تددازه؛ سددمیه میرزایددی؛ حمیدرضددا مددرادی؛ شددهال تددوانگر،یوسددفی

 سدنجش از دور،»الگوریام های مخالف طبقه بندی تصاویر ماهواره ای در تهیة نقشة کاربری اراضی
.76  د67  صص،3  ش،5  د،طبیعی

و سامانة اطالعا جغرافیایی در منابع
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