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 دهیچک
 آن راتییتغ یالگو و یاراض یکاربر هنگامبه و قیدق ییفضا اطالعات ازمندین یامنطقه یزیربرنامه و تیریمد

 منظور به را راتییتغ تیماه و توسعه یفعل تیوضع درمورد ازین مورد اطالعات الگوها نیا کشف و رصد. است
 یپ در حاضر قیتحق ،رونیا از. دهدیم قرار رندگانیگمیتصم و زانیربرنامه اریاخت در قیدق و درست یزیر برنامه
 استان یهادهستان سطح در ساله 10 دورة کی یط یاراض یکاربر یزمان-یمكان راتییتغ ییفضا یالگو کشف

 یا ماهواره ریتصاو یبندطبقه با اصفهان استان ضیارا پوشش نقشة ،تحقیق دادن انجام برای. است اصفهان
 کثراحد یتمرلگوا با هشد رتنظا یبندطبقه روش به 1393 و 1381 یهاسال به مربوط 8 لندست و  +ETMلندست

-فضایی تغییرات آزمون منظور به سپس. شد هیته سكونتگاه و ریبا یاراض آب، ،یاهیگ پوشش طبقه چهار در لحتماا
 یکاربر عمدة فضایی راتییتغ انگریب تحقیق نتایج. شد استفاده  GWt-testنآزمو مدل از محلی سطح در یزمان
یاگونهبه دارد؛ فضایی تفاوتهای راتییتغ نیا شد خصمش ن،یهمچن. است اصفهان استان یها دهستان در یاراض
 درصد 99/0 نانیاطم سطح با استان یهادهستان تمام وسطی جرقویه دهستان جزبه یآب یاراض نةیزم در که
 و دهستان 118 در یسكونتگاه یاراض ،دهستان 124 در ریبا یاراض درمورد راتییتغ ةیفرض و اندداشته راتییتغ

 استان یها دهستان ،یکل طوربه. است شده دییأت استان یهادهستان از یمین از شیب در یاهیگ پوشش یاراض
 نیا .اندداشته را یاراض رییتغ نیشتریب یاهیگ پوشش و ریبا یاراض سكونتگاه، آب، به مربوط طبقات در بیترت به

 در قیتحق. است اصفهان استان یها دهستان سطح در یاراض ییفضا راتییتغ و الگو کشف دنبال به شتریب قیتحق
 .دارد ازین نیسرزم شیآما كردیرو با تر قیعم قاتیتحق به راتییتغ نیا شیدایپ علل یبررس نیهمچن و نهیزم نیا

 .یاراض یکاربر رات،ییتغ ،مكانی-زمانی تحلیل اصفهان، استان ،جغرافیایی وزنی-تی آزمون :یدیکل یها ژهوا
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 مقدمه

 ندارمیگذ محیطی ییندهاافر و محیط بر یجد تاتأثیر که اندمهم ییمتغیرها آن، اتتغییر و پویایی ،ضیارا پوشش

 زمین سطح بر ریچشمگ یتأثیر اخیر دهة چند در انسانی هایفعالیت توسعة و جمعیت افزایش .(433: 2000 ،یفود)

 نیاز اراضی کاربری و پوشش درمورد دقیق و هنگام به اطالعات به سطوح همة در محققان و گیران تصمیم. است گذاشته

 در ژهیوبه اراضی پوشش و کاربری های نقشه تهیة برای باالیی قابلیت از ای ماهواره های داده ،حاضر حال در. دارند

 .(5: 2005 ،گرانید و وآنی) برخوردارند وسیع جغرافیایی مناطق

 زمانی دورة یک طول در آن تحوالت و تغییر از آگاهی اراضی، پوشش دربارة روزبه العاتاط داشتن اهمیت بر عالوه

 در ها کاربری تغییرات نسبت از اطالع با. (2002 ،گرانید و زوکایتچ) دارد یبسیار اهمیت مدیران و ریزان برنامه برای نیز

 همین به .(1387 ،گرانید و زادهفیضی) داد انجام را مقتضی اقدامات و کرد بینی پیش را آتی تغییرات توانمی زمان گذر

. رسدمی نظربه ضروری زمان گذشت با تغییرات روند کردنمشخص برای تغییرات آشكارسازی هایروش از استفاده ،دلیل

 التتعام و روابط بهتر فهم برای را ایپایه زمین، سطح هایبلندی و پستی و سیما تغییرات موقع به و دقیق آشكارسازی

 در اساسی نیازهای از یكی کلدر و آورد می فراهم منابع از بهتر استفادة و مدیریت منظوربه طبیعی هایپدیده و انسان

 .(1998 ،گرانید و دتیر) است طبیعی منابع ارزیابی و مدیریت

 ،یعیطب ابعمن ،یکشاورز جمله از مختلف علوم و ها رشته قاتیتحق موضوع که یاراض یکاربر راتییتغ ةنیزم در

 در( 2012) 1چرایف. است گرفته انجام یدار دامنه قاتیتحق است، بوده دور از سنجش و ایجغراف ژهیوبه و یجنگلدار

 گرفته انجام ایتالیا نویآول منطقة در که ییروستا-یشهر بیش یآشكارساز یبرا GIS و دور از سنجش عنوان با یپژوهش

 با که پژوهش نیا. است بوده 2006 تا 1954 سال از یاراض پوشش یزمان-ییفضا روند و راتییتغ کشف یپ در است،

 امتداد در ژهیو به راتییتغ یالگوها فیتوص با ،است گرفته انجام GIS با بیترک در دور از سنجش یهاکیتكن از استفاده

 یندهایفرا نیچنمه و( یشهر یزیر برنامه و یمحل نیقوان میتنظ) یاجتماع یندهایفرا نقش ییروستا -یشهر ةیحاش

 (.18 -1: 2012 چرا،یف) داندیم مؤثر راتییتغ نیا در را( منطقه در زلزله وقوع) یعیطب

 در پست تحوالت ریتأث تحت نیزم یکاربر و پوشش راتییتغ ییشناسا عنوان با یپژوهش در (2009) 2کیواکالو

 با ریتصاو یبند طبقه و 2001 و 1991 یهاسال نیب +ETM  و TM ریتصاو از استفاده با یمرکز یاروپا یکشورها

 مطالعات با مطابق که یو قیتحق جینتا .است کرده یبررس را نیزم عمدة راتییتغ ،احتمال حداکثر روش از استفاده

 نگلج نوع در رییتغ درصد، 12 زانیم به متراکم یکشاورز یها تیفعال کاهش انگریب است، یاسیس و یاقتصاد و یاجتماع

: 2009 ک،یواکالو) است بوده درصد 5/3 زانیم به یزراع یهانیزم در ها سكونتگاه توسعة شیافزا و درصد 6 زانیم به

54- 76). 

 استفاده با رانیا ییروستا ینواح در را( یكاریب و اشتغال) تیفعال ییفضا اختالفات یپژوهش در( 1392) سبكبار یفرج

 یط یكاریب یمكان راتییتغ ییفضا یالگو کشف با یو .است کرده لیتحل و یسبرر  GWt-teseنآزمو یابداع مدل از

 بخش در تیفعال و کار ییفضا راتییتغ نرخ که است گرفته جهینت رانیا ییروستا ینواح در 1390 و 1385 یآمار دورة

 بوده کشور جنوب در یمحدود تعداد و شمال ییروستا یها سكونتگاه به محدود آن راتییتغ و افتهین رییتغ کشور عمدة

 مردان از محدودتر زنان یبرا ییزا اشتغال زانیم که یحالدر است، افتهی شیافزا رانیا یاقتصاد مشارکت زانیم و است

  (. 24 -3: 1392 سبكبار، یفرج) دارد وجود کشور یروستاها در یتیجنس-ییفضا یها تفاوت و است

 یهاداده از رس،فا نستاا كمو کوهستانی منطقة از ضیارا یبررکا نقشة ةیته ایبر( 1380) گرانید و هپنا یعلو

1. FICHERA
2. Václavík



GWT-test 507 مدل از دهاستفا با اصفهان استان یها دهستان یاراض یکاربر راتییتغ یالگوساز

 7 و 5 ،4 ،3 یباندها از هاآن. کردند دهستفاا( GIS) فیاییاجغر تطالعاا یهاسامانه و TM لندست ارةماهو قومیر

به طبقه 9 شامل اینقشه و نددکر دهستفاا نقشه تولید در لحتماا کثراحد ةشد رتنظا یبندطبقه روش و TM ةسنجند

 و یمد عتزرا ن،تاکستا ،ها  غبا ،جنگل ار،شالیز رده،خوشخم ضیارا ،مرتع ،بیآ عتزرا: ستا حشر بدین که ندآورد ستد

 یهاالیه یگرد از ،خانهرود و مسكونی ضیارا ایبر یبندطبقه قتد دنبوپایین لیلدبه .هشدشتدابر عیزرا ضیارا

 94/7 ه،تولیدشد نقشة کلی قتد انمیز. شد دهستفاا طبقه دو ینا یکتفك ایبر فیاییاجغر تطالعاا سامانة در طالعاتیا

 (.65: 1380 ،گرانید و هپنا یعلو) شد آوردبر صددر

 ةسنجند ةچندزمان تصاویر از طالقان، آبخیز ةضحو اراضی کاربری تغییرات روند ارزیابی در( 1389) گرانید و قربانی

TMو 1987 سال ETM+ رایج روش از استفاده با سپس. کردند استفاده اراضی اربریک هاینقشه تهیة برای 2000 سال 

 حوضة اراضی کاربری تغییرات روند غالب گرایش داد نشان قیتحق نیا نتایج. کردند بندیطبقه را ریتصاو ،احتمال حداکثر

 (.1389 ،گرانید و قربانی) است بوده منفی ادشدهی دورة در آبخیز

 از استفاده با گیالن تاناس مرکزی مناطق در اراضی کاربری تغییرات یبررس منظور به تحقیقی در (1388) جعفری

 اراضی کاربری های نقشه 2007 سالIRS  و 1989 سال MSS ،2000 سال TM ،1975 سال+ETM  هاسنجنده های داده

 و تغییر میزان بندی طبقه از پس مقایسه روش از استفاده با پسس. کرد تهیه کاربری طبقة شش در زمانی دورة چهار در را

 بررسی مورد زمانی هایدوره در جنگلی اراضی سطح ،نتایج طبق. شد تعیین رنظ مورد هایدوره در کاربری هر تبدیل

 (.1388 جعفری،) است داشته چشمگیری رشد شهری اراضی و یافته کاهش

 ةماهوارTM  و +ETM  تصاویر از تالش شهرستان اراضی کاربری تغییرات ةالعمط در( 1390) گرانید و آلیانی حمیده

. کردند استفاده 2007 سال به مربوط IRS ةماهوار LISS III تصویر و 2000 و 1989 ایهسال به مربوط ترتیببه لندست

 هایالیه آنگاه. دش تهیه ایماهواره تصاویر ویر از اراضی کاربری هاینقشه شدهنظارت بندیطبقه روش از استفاده با

 جنگلی اراضی داد نشان اراضی کاربری تغییرات آشكارسازی نتایج. دش استخراج نتایج و مقایسه شدهتهیه اراضی کاربری

 توزیع زین آخر ةمرحل در هاآن. است بوده مثبت رشد دارای شهری و شدهساخته اراضی و یافته کاهش کشاورزی و

 بر مذکور عوامل اثر ةدهندنشان نتایج که ردندک بررسی را فیزیوگرافیک مختلف شرایط در یاراض کاربری راتتغیی

 داده رخ شرقی هایجهت در و کم ارتفاعات و شیب در کاربری تغییرات بیشترین کهطوریبه است؛ بوده کاربری تغییرات

 .(1390 ،گرانید و آلیانی) است
 از استفاده با یاراض پوشش یبند طبقه و نقشه ةیته منظور به یاگسترده قاتیتحق ست،ا هشد یبررس طورکههمان

 یاراض پوشش ةنقش ةیته ضمن پژوهش نیا در اما ،است گرفته انجام GIS و دور از سنجش مختلف یها روش

-فضایی تغییرات ةیفرض ونآزم یبررس و الگوها کشف در یسع GWt-test نآزمو کمک به اصفهان، استان یها دهستان

 استان یهادهستان سطح در (هاسكونتگاه و یاهیگ پوشش ،یآب ر،یبا یاراض ةطبق چهار در) یاراض یکاربر یزمان

 یکاربر یزمان-ییفضا راتییتغ یالگو: شودیم داده پاسخ ریز پرسش به هدف نیا به دنیرس برای. است شده اصفهان

 با زان،یربرنامه و اناستگذاریس یبرا پرسش نیا به پاسخ ؟است چگونه فهاناص استان یهادهستان سطح در یاراض

 کالن مسائل بر یگذارریثأت و یاقتصاد و یاجتماع لحاظ از اصفهان استان گاهیجا و یعیطب تیموقع وسعت، به توجه

 ییزربرنامه و ریتمدی یهادهبررا پایش و ینوتد ،عمومی یهایاستگذاریس از پشتیبانی ایبر اریبزا نهمچو کشور،

 .است مفید ربسیا مسائل یبندلویتاو و درك و یامنطقه
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 ینظر یمبان

 عناصر نیهمچن و آب خاك، انواع ،یاهیگ پوشش انواع شامل که شودیم گفته نیزم یكیزیف سطح به 1نیزم پوشش

 انجام آن یرو یانسان یها تیفعال هک است یمكان ،آن پوشش نوع به توجه با نیزم. است ...و یکشاورز مانند یانسان

 بسته که شودیم دهینام نیزم یکاربر منابع، نیا از استفاده .شودیم محسوب کار نیا یبرا الزم مواد و منبع و ردیگ یم

 تیوضع نیزم یكیزیف-یستیز یهایژگیو زین و مواد یفرآور و استخراج سرپناه، نیمأت غذا، دیتول همچون یاهداف به

 یاساس یازهاین رومندین مؤلفة دو ریثأت تحت نیزم یکاربر رو،نیا از(. 1392 ،گرانید و یمهراب) دهدیم ارائه یختلفم

 از استفاده نوع به آن یکل مفهوم در یاراض یکاربر. ردیگیم شكل یستیز یطیمح ندیفرا و هایژگیو و انسان یزندگ

 و یعیطب منابع ،یکشاورز مختلف یهابخش در یکاربر یتمام دةرنیبرگدر که شودیم گفته موجود تیوضع در نیزم

 ساتیتأس معدن، مرتع، جنگل، ،یمسكون مناطق ،(یآب و مید) یزراع یهاتیفعال تمام شامل ،گرید عبارت به. است صنعت

 (.1374 ،یاحمد) است آن همانند و یصنعت

. است آن از یبردار بهره گوناگون یهاشرو و ینیزم یها  دهیپد یچگونگ ،یاراض یکاربر مطالعات موضوع 

 بازتاب مختلف، خدمات و تیفعال در هاآن از استفاده و یاراض میتقس نحوة و جامعه هر در نیزم یکاربر نظام یریگ شكل

 است ...و یحقوق ،یاسیس ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یطیمح مختلف، یروهاین و عوامل از یامجموعه متقابل عملكرد ندیبرآ و

 و یماد یازهاین رفع یبرا نیزم یرو را یانسان یهاتیفعال همة ییفضا جنبة نیزم یکاربر نظام(. 45: 1387 ر،سرو)

ستیز راتییتغ درمورد هاینگران و هابحث به توجه با ،ریاخ یهادهه در (.33: 1381 ان،یرضو) دهدیم نشان یفرهنگ

 موضوع، نیا تیاهم یاصل لیدال .(2013 ن،یام ال) است هشد توجه یجد طوربه یاراض یکاربر راتییتغ به ،یطیمح

 نیا در. است یستیز تنوع دادنازدست یکل طوربه و ییزاابانیب ،ییزداجنگل ،ییوهواآب راتییتغ از یناش یدهایتهد

 و توسعه رایز ؛(2006 ،یسكیلوبو) است شده لیتبد مهم یاسیس و یلیتحل موضوع به یاراض داریپا یکاربر ،تیوضع

 مردم یفرهنگ و یاجتماع یازهاین به هم و یماد و یاقتصاد یازهاین به هم بتواند که است داریپا یهنگام نیزم عمران

 است نیزم از استفاده نوع در رییتغ یمعن به یاراض یکاربر رییتغ .(10: 1999 ن،یمولگول و دل) دهد پاسخ ندهیآ و حال در

 و یانسان رفتار فرهنگ، اقتصاد، ت،یریمد است،یس چون متعدد یعوامل و دهیچیپ انفعاالت و فعل جةینت راتییتغ نیا که

 در مهم ینقش سو کی از یاراض یهایکاربر راتییتغ و نیزم سطح پوشش راتییتغ .(85: 1973 ن،یموکلوگل) ستا طیمح

 اقتصاد م،یاقل مباحث انندم یاسیمقبزرگ عوامل ریثأت تحت گرید یسو از و کنندیم فایا یجهان یهادهیپد رییتغ انیجر

 در مختلف عوامل ریثأت تحت یاراض یکاربر .(2002 ست،یج) است یمحل یهااستیس و یتیجمع راتییتغ ،یجهان

 یعیطب علوم در هینظر نیچند ،یاراض یکاربر راتییتغ درمورد. کندیم رییتغ یزمان و یمكان روابط از یادهیچیپ یها شبكه

 است هشد یبررس گسترده شكلبه یارشتهانیم قاتیتحق در زین ریاخ یهاسال در و (1 جدول) اردد وجود یاجتماع و

 (.2004 ،گرانید ورایسوده ؛2008 ،کاشمن ؛2008 ،آرانزابل ؛2006 ،سپ ؛2002 ،آهرن و تاویل ؛2004 ،پالمرت)

 یبندطبقه گروه سه در توانیم را نیزم یکاربر رییتغ به مربوط یهاهینظر ،یپردازهینظر روش یارهایمع براساس

 :(2000 ز،یاسولیبرا) کرد

 ؛یامنطقه و یشهر اقتصاد .1
 ؛(یاقتصاد و یاسیس) یشناختجامعه .2

  .(عتیطب و انسان) عتیطب-اجتماع  .3
 .شودیم داده حیتوض موارد نیا از کیهر درادامه،

1. Land cover
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 یامنطقه و یشهر اقتصاد

 خدمات، و محصوالت د،یتول عوامل متیق همچون اقتصاد یذات یهاروش و میمفاه از استفاده با که كردیرو نیا در

 و خرد اقتصاد دگاهید از جهان یواقع یهادهیپد آنجاکه از شود،یم نییتب ابزار و یجانب آثار ،یینها نةیهز ونقل،حمل نةیهز

 کالن و خرد اقتصاد گروه دو در هعمد طوربه یتئور نیا بریمبتن نیزم یکاربر رییتغ یهاهینظر د،شویم یبررس کالن

 نییتب یشناسجامعه و اقتصاد علم میمفاه با مأتو و است مربوط یامنطقه علوم حوزة به سوم گروه. شوندیم یبندگروه

 .شودیم هیتوج یمكان رییتغ یهاندیفرا و یاقتصاد عوامل با یاراض یکاربر رییتغ ،كردیرو نیا در. شودیم

 (یاقتصاد و یاسیس) یختشناجامعه

 یاسیس ،ییفضا راتییتغ جادیا در یفرهنگ و یاجتماع راتییتغ و هاشبكه روابط، ،یانسان عامل تیاهم بر ،كردیرو نیا در

 لیتحل و هیتجز در مهم عوامل از ...و یزندگ سبک فرهنگ، است،یس نهادها، د،یتول یهاوهیش و شودیم دیتأک یاقتصاد و

 به توانیم ،انددهکر یبررس را آن راتییتغ و ییفضا ساختار که ییهاهینظر نةیزم در. تندهس ییفضا راتییتغ و ساختار

 ناهماهنگ توسعة ةینظر و نابرابر مبادلة ةینظر رامون،یپ مرکز ةینظر نهادگرا،/  ساختارگرا ،ییرفتارگرا / کارکردگرا ةینظر

 .کرد اشاره

 (طیمح و انسان) طیمح -اجتماع

 قرار یجهان یطیمحستیز طیشرا گفتمان در نیزم یکاربر رییتغ لیتحل و هیتجز ط،یمح و انسان یپردازهیرنظ كردیرو در

ستیز راتییتغ یانسان علل» ای «یطیمحستیز راتییتغ جادیا در انسان نقش» كردیرو نیا در بحث نیترمهم. ردیگ یم

 دو به نسبت كردیرو نیا یهاهینظر شود،یم طرحم كردیرو نیا در صراحتبه طیمح آنجاکه از. است «یجهان یطیمح

 .(همان) پردازد یم آن راتییتغ و نیزم یکاربر زیآنال به شتریب و دارد یکمتر یانتزاع میمفاه ادشدهی كردیرو

 یاراض یکاربر راتییتغ یهاهینظر یبندطبقه .1 جدول

 هینظر یپردازهینظر یهاروش

 یامنطقه و یشهر اقتصاد
 خرد صاداقت ةینظر
 کالن اقتصاد ةینظر
 یا منطقه علوم ةینظر

 (یاقتصاد و یاسیس) یختشناجامعه

 ییرفتارگرا/  کارکردگرا ةینظر
 نهادگرا/  ساختارگرا ةینظر
  رامونیپ مرکز ةینظر
  نابرابر مبادله ةینظر
 ناهماهنگ توسعه ةینظر

 (طیمح و انسان) طیمح -اجتماع
 یانسان علوم بریمبتن یها هینظر
 یعیطب علوم بریمبتن یها  هیرنظ

 یاجتماع علوم بریمبتن یها هینظر

 پژوهش روش

 مطالعه مورد منطقة یمعرف

 یبررس تاناس یعیطب یاه یژگیو دیبا ،اصفهان استان یاراض یکاربر راتییتغ ییفضا روند و تیوضع یبررس منظوربه

 امالًک طیشرا با را یمختلف مناطق زاگرس، شرق یها دامنه و رانیا یمرکز یها کوه انیم در استان نیا رارگرفتنق. شود
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 یاراض املش گرید طرف از و ردیگ یبرمدر را ریبرفگ و یکوهستان مناطق یطرف از که است آورده وجودهب یمیاقل فاوتمت

 فراهم یعیطب ابعمن ةتوسع یراب را بمناس یتیعوض یعیطب طیراش استان، از ییها بخش در. است زیحاصلخ اریبس یآبرفت

 نیا که دارد وجود یطوالن یها یخشكسال و رهایکو ،ها ابانیب نةیزم در یمشكالت هاقسمت یبرخ در اما است، آورده

 یها شبخ در تیجمع عیتوز و تیداه در منطقه یطیمح امكانات و یمیاقل طیشرا یناهمگون و کیاکولوژ یها تفاوت

 ،رو نیا از. ندکیم افیا مهم ینقش منطقه یاقتصاد و یدیتول یها تیفعال و یشتیمع یهاراه نةیزم در زین و استان مختلف

 شرح به ییایجغراف ةیناح سه به را استان توان یم...( و خاك م،یاقل ،یتوپوگراف ،یشناسنیزم) یعیطب یها یژگیو براساس

 یبستر یطیمح ریمتغ طیشرا نیا. یابانیب خشک ةیناح ،خشک یدشت ةیناح ،معتدل یکوهستان ةیناح: دکر میتقس ریز

 و پوشش یالگوها در رییتغ آن ندیبرآ که آورد یم وجودبه نیسرزم سطح در ها تیفعال انواع یریگ شكل یبرا مناسب

  .است شده مشخص استان تیموقع و یکشور ماتیتقس ،1 ةنقش در. است اصفهان استان یاراض یکاربر
 

 پژوهش یهاداده

 ماتیتقس یرقوم لیفا ،1393 سال  ۸Landsat ،1381 سال   +Landsat ETMای ماهواره تصاویر از ،تحقیق این در

 1:100000 شناسی زمین های نقشه و 1: 250000 و 1: 50000 یتوپوگراف های نقشه اصفهان استان 1392 یکشور

 .است شده استفاده

 

 
 اناصفه استان یکشور ماتیتقس نقشه. 1 ةنقش

 

 پژوهش دادنانجام یندافر

 آن جینتا یرو یزمان ییفضا لیتحل سپس و ای ماهواره تصاویر روی پردازش عملیات ،اراضی کاربری نقشه تهیة برای

  :است ریز شرح به قیتحق دادنمانجا ندیفرا مراحل .گرفت انجام
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 شپژوه دادنانجام ندیفرا مراحل .1 شکل

 دیبن هطبق سیستم از استفاده با تحقیق این در استفاده مورد کاربری سطح :اراضی کاربری نقشة سطح نیتعی. 1

 .است شده میتقس شده ساخته و یشهر یاراض آب، ر،یبا یاراض ،یکشاورز ینواح یاهیگ پوشش طبقة چهار به میشیگان

 ای ماهواره تصاویر بندیطبقه. 2

 کاربری هاینقشه استخراج منظور به ایماهواره تصاویر بندی طبقه در: (Training Data) آموزشی هاینمونه نییتع .2-1

 آوری جمع یبرا ،حاضر تحقیق در. دشومی آوریجمع آموزشی هاینمونه ،اراضی کاربری هایکالس تعیین از پس اراضی،

 .است شده استفاده 1:100000 شناسی زمین هایهنقش و 1:50000 و 1:25000 توپوگرافی هاینقشه از آموزشی هاینمونه

افزار نرم محیط در شده برداشت هاینمونه تحقیق از مرحله این در: تصویر سطح بر آموزشی هاینمونه سازیپیاده .2-2

ARCGIS10.2 برای مناسب باند سپس و محاسبه اراضی کاربری هایکالس پذیریتفكیک و شد پیاده تصویر سطح بر 

 تفسیر همچنین و هاکالس آماری مشخصات از بندیطبقه منظوربه مناسب باند انتخاب برای .شد انتخاب بندی طبقه

 تحلیل همچنین و طیفی انعكاس هایمنحنی تفسیر. شد استفاده اراضی کاربری هایکالس طیفی انعكاس های منحنی

 .کندمی پیشنهاد بندیطبقه برای باندی ترکیب بهترین عنوان به را 4 ،3 ،2 باندی ترکیب هاکالس آماری مشخصات

در. ردگی یم انجام شده نظارت یا نشده نظارت صورت به ایماهواره تصاویر بندیطبقه: تصویر بندی طبقه. 2-3

 هایپیكسل فتعری با یعنی ؛دشویم تفادهاس آموزشی هاینمونه از هاپیكسل بندیرده برای شدهنظارت بندی طبقه

 تحقیق در. دریگمی انجام شدهدرنظرگرفته هایکالس قالب در بندیطبقه ها،کالس از هرکدام برای تصویر از مشخصی

 در آن ةنتیج که تاس دهش تفادهاس )(Maximum Likelihood احتمال حداکثر الگوریتم از بندیطبقه برای ،حاضر

 .دوشیم هداد نشان 3 و 2 یها نقشه

ةشد بندی طبقه هایپیكسل بردن ازبین منظوربه گذاریفیلتر شامل عملیات این :بندیطبقه از پس عملیات. 2-4

 در پردازش قابل وکتوری نقشة به تبدیل درنهایت و هاکالس دنکر غربال ها،کالس نکرد انبوه ها،کالس ادغام نامرتبط،

طیمح در یمكان داده گاهیپا جادیا با ر،یتصاو پردازش و ادشدهی مراحل دادنانجام از پس .است GIS محیط



 1396پاییز ، 3 شمارة، 49 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 512

ARCGIS10.2 یاراض یکاربر راتییتغ یالگو کشف منظور به یزمان-ییفضا لیتحل ندیفرا هشدیبند طبقه کالس چهار از 

 .شد آغاز ییایجغراف وزن سیماتر ساخت با

 ییایجغراف وزن سیماتر ساخت. 3

ijGW غیرصفر ماتریس هر (gw :i, j , ,....,n) 1  فضایی واحد n بین متقابل روابط که ستا یجغرافیای وزن ماتریس 2

 حذف را خود اثر ما ،زیر ةقاعد براساس .سازد می منعكس i واحد روی را j واحد فضایی اثر gwij فضایی وزن هر .کند می بیان را

ij gw اینكه فرض با کنیممی 0 ةهم برای i , ,....,n1  متعددی هایروش از .است صفر GW ماتریس قطر یعنی 2

. شد استفاده همسایه ترین نزدیک K یوزن روش از ،تحقیق این در .شودمی استفاده جغرافیایی وزن ماتریس ةمحاسب برای

ji واحدهای ةهم به i فضایی واحد هر از مرکز فواصل  صورتبه      ij ij ij nd d d  1 2 . شوند می بندیرتبه 1

k هر برای درنتیجه، , ,....,n 1 2  ةمجموع 1       KN t {j , , j k 1  برای. هستند i به واحد تریننزدیک k شامل 2

 : آیندمی دستبه زیر شكلبه فضایی های وزن درنتیجه،. شودمی ساخته GW همسایه تریننزدیک k وزنی ماتریس k هر
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 GWt-test  آزمون

 یفرج) است ییایجغراف وزن سیاترم کمک با و یمحل یها لیتحل یمبنا بر یابداع روش کی GWt-test استاندارد

 دو نیانگیم که است نیا یت آزمون ةیفرض. شودیم یط ریز مراحل  GWt-testروش مونآز یبرا. (1392 سبكبار،

x نیانگیم ریمقاد دیبا صفر ةیفرض آزمون یبرا. هستند هم برابر تیجمع , x1  صورتبه انسیوار زانیم سپس 2
n

i
i

s (x x) (n ),


  
12 2

1 1
1

 و 1
n

i
i

s (x x) (n )


  
22 2

2 2
1

n آن در که دیآ دست به 1 ,n1 s،نمونه حجم 2 ,s1 2 

 . است یآزاد ةدرج k و انسیوار

.دیآ یم دست به ریز صورت به  یت یفیتوص آمار مقدار
s st (x x )
n n

  
2 2
1 2

1 2
1 2

  

 

 .شود یم استفاده یآمار جدول t با شده محاسبه t سهیمقا از صفر ةیفرض رد ای رشیپذ یبرا

 

 GWt-test مدل بسط

 سیماتر GWt-test مدل بسط یبرا ،مدل نیا در .است ییایجغراف یوزن سیماتر براساس یابداع مدل کی یشنهادیپ مدل

 :شودیم اصالح ریز شرح به یمحاسبات مراحل ،منظور نیا یبرا .شودیم اضافه استاندارد یت آزمون معادله به ییفضا وزن

: ییایجغراف یوزن نیانگیم ةمحاسب. 1
n n

gw(i) j ij ij
j j

x x gw gw
 

 
1 1

 

 :ییایجغراف یوزن انسیوار مقدار محاسبة. 2
gw(i) (i)

n
j gw ij

j
s (x x ) gw .



 
2 2

1
 

)gw :ییایجغراف یوزن یت مقدار محاسبة. 3 ) gw( )
gw( ) gw( )

s s
t (x x )

n n
  

1 1
2 2

1 2
1 2

 

 :دوره دو یط ییایجغراف یوزن نیانگیم یبرابر ةیفرض آزمون. 4
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 براساس ،نیمع نانیاطم سطح با عیتوز جدول از یت یبحران مقدار با k یآزاد درجة با شده محاسبه یت مقدار ةسیمقا

 از شتریب 1393 سال راتییتغ نیانگیم که است نیا صفر ةیفرض حاضر، قیتحق در. دوشیم رفتهیپذ ای رد صفر ةیفرض آن

 درنظر =05/0p-value مقدار رصدد 95 نانیاطم سطح و است طرفهکی مدل جه،یدرنت. است 1383 سال راتییتغ نیانگیم

  2013Matlab یافزار نرم طیمح در باال محاسبات به مربوط یهایسیکدنو و یساز ادهیپ مراحل تمام. شودیم گرفته

 .دهدیم نشان را قیتحق ندیفرا مراحل 1 شكل .است گرفته انجام

 هاافتهی و بحث

و( ... و یتوپوگراف م،یاقل خاك،) یكیزیوفیب عوامل .است یمحل و یجهان یكیاکولوژ مهم ریفراگ شیگرا کی یاراض کاربری رییتغ

 رییتغ های مدل یبررس رد. دارند هم روی یزمان و یمكان متقابل اثر ...(و اقتصادی طیشرا ،یفناور ت،یجمع) یانسان فاکتورهای

فراهم یكیزیوفیب و یانسان هایندیفرا کل دعملكر برای یعموم تیوضع کی که هستند هیاول بعد دو زمان و مكان کاربری

   +Landsat ETM ای ماهواره تصاویر اصفهان استان یها دهستان یاراض ییفضا-یزمان راتییتغ یالگو کشف یبرا .کنند یم

 راتییتغ ةیفرض GWt-test  مدل زا استفاده با سپس. است شده یبند طبقه و پردازش 1393 سال  ۸Landsat و 1381 سال

 .دهدیم نشان اصفهان استان در را یاراض ییفضا-یزمان راتییتغ یالگو ق،یتحق جینتا .است شده آزمون یاراض یکاربر

1393 سال اصفهان استان یاراض پوشش. 3 نقشة       1381 سال اصفهان اناست یاراض پوشش. 2 نقشة

 یط اصفهان استان دهستان 124 ،قیتحق یهاافتهی براساس. دهدیم نشان را ریبا یاراض ییفضا راتییتغ 4 ةنقش

 p_value ریمقاد 5 ةنقش .است نداشته رییتغ استان یشرق دهستان 3 فقط و داشته عمده راتییتغ 1393 و 1381 یهاسال

 مشاهده 6 ةنقش در طورکههمان. است گرفته قرار آزمون مورد یاراض راتییتغ ةیفرض آن براساس که دهدیم نشان را 

 نیشتریب که دهد،یم نشان 1393 و 1381 سال دو در را ریبا یاراض راتییتغ نسبت درصد استان یغرب مةین ،شودیم

 نیشتریب درصد، 3/37 تا 9/13 نیب گرجی و ورزق بیابانک، یهادهستان و است درصد 02/1 و 6/1 نیب راتییتغ نسبت

 مورد 1393 و 1381 یهاسال نیب یاراض راتییتغ ةیفرض زین سكونتگاه درمورد .اند داشته یاراض نوع نیا در را رییتغ

 ةنقش در .شد رفتهیپذ هیضفر نیا استان ةعمد یهابخش در ،شودیم شاهدهم 7 ةنقش در طورکههمان. گرفت قرار آزمون

 یهادهستان در ،نقشه نیا براساس .است شده مشخص دهستان کیتفك به هیفرض نیا آزمون یبرا p_value ریمقاد ،8

 ةنقش در را راتییتغ نیا درصد .است شده رد یسكونتگاه یاراض راتییتغ ةیفرض درصد 95 نانیاطم سطح با استان یجنوب

 مربوط رییتغ نیشتریب و است بوده 6/1 تا 02/0 نیب راتییتغ نیا عمدة بخش که کرد دهمشاه توانیم استان سطح در 9

 .است درصد 22 مقدار با شرقی رودشت دهستان به
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 تغییرات اراضی بایر p-value . نقشة مقادیر5نقشة  . آزمون فرض تغییرات اراضی بایر4نقشة 

 ها . آزمون فرض تغییرات سکونتگاه7نقشة  . درصد تغییرات اراضی بایر6نقشة 

 ها . درصد تغییرات اراضی سکونتگاه9نقشة  ها تغییرات سکونتگاه  p-value . مقادیر8نقشة 

به است؛ داشته متفاوت یتیوضع ..(.و مرتع ،یکشاورز جنگل، از اعم) یاهیگ پوشش راتییتغ دهدیم نشان 10 ةنقش

 و مرکز شرق، در ،11 ةنقش براساس .است شده رد یاراض نوع نیا در راتییتغ ةیفرض استان زا یمین از شیب در کهیاگونه

 نیا نسبت. دهد  یم نشان را هادهستان کیتفك بهp_value  ریمقاد زین 12 ةنقش. است نداده رخ یرییتغ استان جنوب

 ییفضا راتییتغ 13 نقشة .است بوده شتریب استان یغرب و یمرکز شرق، تانسده چند در مطالعه مورد ةدور یط راتییتغ

 دهستان جز به اصفهان استان یها دهستان ریبا یاراض تمام ق،یتحق یها افتهی براساس. دهد یم نشان را یآب یاراض



GWT-test 515 مدل از دهاستفا با اصفهان استان یها دهستان یاراض یکاربر راتییتغ یالگوساز

 که دهدیم نشان را  p_value مقدار 14  نقشة. است داشته راتییتغ 1393 و 1381 یهاسال یط وسطی جرقویه

 راتییتغ شود، یم مشاهده ادشدهی نقشة در طورکههمان. است گرفته قرار آزمون مورد یاراض راتییتغ ةیرضف آن براساس

 سال دو در را ریبا یاراض راتییتغ نسبت درصد زین 15 نقشة. است شده رفتهیپذ 001/0 از کمتر p_value مقدار با یاراض

 .است داشته یاراض نوع نیا در را رییتغ نیشتریب رصدد 3/37 با پادناسفلی دهستان که دهد یم نشان 1393 و 1381

 تغییرات پوشش گیاهی p-value . مقادیر11نقشة  . آزمون فرض تغییرات پوشش گیاهی10نقشة 

 
 آبی . آزمون فرض تغییرات اراضی13نقشة  . درصد تغییرات پوشش گیاهی12نقشة 

 . درصد تغییرات اراضی آبی15نقشة  تغییرات اراضی آبی p-value . مقادیر14نقشة 
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یریگجهینت

 و گیران تصمیم. است داشته زمین سطح بر ریچشمگ تأثیر اخیر، ةده چند در انسانی هایفعالیت سعةتو و جمعیت افزایش

 داشتناهمیت برعالوه. دارند نیاز اراضی کاربری و پوشش درمورد دقیق و هنگامبه اطالعات به سطوح همة در محققان

 و ریزانبرنامه برای نیز زمانی دورة یک طول در آن تحوالت و تغییر از آگاهی اراضی، پوشش دربارة روزبه اطالعات

 با یاراض پوشش یبند طبقه و نقشه ةیته یبرا یا گسترده قاتیتحق تاکنون ،منظورنیبد. است اهمیت حائز بسیار مدیران

 کالن هعمد طوربه شدهانیب آمار و اطالعات اما ،است گرفته انجام GIS و دور از سنجش مختلف یهاروش از استفاده

 با دیبا ،شودیم ارائه ییفضا یواحدها یبرا که یاطالعات ن،یهمچن. دهدینم نشان را یزمان-ییفضا راتییتغ و است

 و 1381 یها سال یا ماهواره ریتصاو یبند طبقه و پردازش از ،قیتحق نیا در. شود یابیارز یعلم یها روش از استفاده

 از هیفرض آزمون و لیتحل و هیتجز منظور به. است شده استفاده اصفهان استان یاراض یکاربر کیتفك منظور به 1393

 یواحدها با ییفضا واحد هر که است نیا ادشدهی روش یاساس تیمز .است شده استفاده GWt-test آزمون روش

 نآزمو کمک با. دارد دنبال به را یبهتر جینتا یمحل ژةیو طیشرا به توجه با جه،یدرنت. شودیم دهیسنج خود رامونیپ

 یمناسب روش GWt-test آزمون روش و دیسنج 1393 تا 1381 یزمان بازة یط را یزمان-ییفضا راتییتغ توانیم هیفرض

 . است مسئله نیا یآمار یمعنادار یبررس یبرا

 یاراض و (ییروستا و یشهر) ها سكونتگاه آب، ،یاهیگ پوشش یاراض طبقة چهار در اصفهان استان یاراض ،جینتا براساس

 وسطی جرقویه دهستان جزبه یآب یاراض یبرا کهیاگونهبه است؛ داشته ییفضا راتییتغ 1393 تا 1381 یهاسال یط ریبا

 ،دهستان 124 در ریبا یاراض درمورد راتییتغ ةیفرض و داشته راتییتغ درصد 99/0 نانیاطم سطح با استان یهادهستان تمام

 نیا .است شده دییتأ استان یهادهستان از یمین از شیب در یاهیگ پوشش یاراض و دهستان 118 در یسكونتگاه یاراض

 نیا در قیتحق. است اصفهان استان یها دهستان سطح در یاراض یزمان-ییفضا راتییتغ و الگو کشف دنبال به شتریب قیتحق

. دارد ازین نیسرزم شیآما كردیرو با یترقیعم قاتیتحق به راتییتغ نیا شیدایپ علل یبررس نیهمچن و نهیزم

 منابع
 با تغییرات توزیع در فیزیوگرافیك عوامل اثر و اراضی کاربری تغییرات بررسی ،1390 ،ینورالله ونسی و دهیحم ،یانیآل. 1

.3 شمارة دوم، سال جدیدشونده،ت طبیعی منابع تحقیقات مجله ، GISو دور از سنجش از استفاده

 ةدانشكد ارشد، یکارشناس ةنامانیپا ،یجنگل یاتوده حرکات دیتشد و جادیا در یاراض یکاربر نقش ،1374 د،یرش ،یاحمد .2

 .مدرس تیترب دانشگاه ،یانسان علوم
 از سنجش از فادهاست با رشت شهرستان در اراضی کاربری تغییرات روند بررسی و ارزیابی ،1388 ،حمدجوادم جعفری، .3

 ةدانشكد سرزمین، آمایش و ارزیابی طبیعی، منابع مهندسی ةرشت ارشد کارشناسی ةنامپایان ،جغرافیایی اطالعات سیستم و دور
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 . کشور یبردار نقشه سازمان ک،یژئومات شیهما ،ءگرایش یبند طبقه روش

 مقاالت مجموعه ،طالقان آبخیز حوضة اراضی کاربری تغییرات وندر ارزیابی ،1389 ،یسامان اکبریلع و یهدم قربانی، .8
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