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چکیده

یکی از چالشهای اساسی در فرآیند توسعه شهری کشورهای در حال توسعه رشد شتابان آنها میباشد که اگر این رشد

حالت پراکنده و بدون برنامهریزی به خود بگیرد مشکالت و مسائل متعددی را گریبانگیر فرایند مدیریتی و برنامهریزی شهری

خواهد نمود .شهر اهواز در کشور ما یکی از شهرهایی است که در سالهای اخیر رشد شتابان و پراکندهای را در عرصهی
توسعهی اراضی شهری به خود دیده است .با توجه به نقشهی وضعیت توسعه اراضی شهری مشخص میشود که این روند
سال به سال تشدید شده و منجر به چالشهایی در زمینهی تأمین خدمات و منابع زیرساختی در شهر گردیده است .در این

راستا با توجه به ضرورت مسأله در مطالعهی حاضر سعی شده است به روش «توصیفی-تحلیلی» به ارزیابی تغییرات کاربری
اراضی در کالنشهر اهواز مابین سالهای  1989تا  2013پرداخته شود .گردآوری اطالعات در بخش توصیفی از طریق مطالعه
اسناد کتابخانهای و در بخش تحلیلی پژوهش از طریق استخراج تصاوير ماهوارهای ( TM (Thematic Mapperبرای سالهای

( )1985و ( )2013از محدوده شهر اهواز انجام گرفته است .جهت انجام تحلیلهای آماری و بصری بر روی تصاویر ماهوارهای،
از نرمافزارهای  Envi 4.8و  Arc GIS 10.2استفاده شده است .نتایج بهدست آمده ،نشان میدهد که طی سالهای  1989تا
 2013نزدیک به  23درصد از سهم اراضی بایر و زمینهای کشاورزی کم شده و در طرف مقابل سهم اراضی ساخته شده از

 16/35به  34/55افزایش یافته است که بیشترین آنها مربوط به مناطق جنوبی و شرقی اهواز (قسمتهایی از مناطق 4و  5و 6

شهرداری میباشد).
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مقدمه

از عوامل مهم برای برنامهریزی و مدیریت شهری
خصوص ًا در راستای نیل به توسعه پایدار در نواحی شهری و
استفاده بهینه از سرزمین ،در دسترس بودن اطالعات صحیح
و بهنگام از وضعیت کاربری و پوشش اراضی مناطق شهری
است .سالها پیش ،توجه زیادی به موضوع تغییرات کاربری
اراضی و پوشش زمین ( )Land Coverو ارتباط مستقیم و غیر
مستقیم آن با دگرگونیهای مشاهده شده در نواحی اطراف
دریای مدیترانه شده است .این تغییرات نتیجه فعالیت
هایی مانند مهاجرت مردم به کنارههای ساحلی ،افزایش
فعالیتهای کشاورزی ،فعالیتهای مربوط به توریسم و
غیره بوده است (قهفرخی و همکاران .)2 :1387 ،در دهههای اخیر
همزمان با افزایش جمعیت جهان و گسترش شهرنشینی در
دنیا ،بخش زیادی از زمینهای شهری دستخوش تغییرات
کاربری شده و موجب جایگزینی سطوح طبیعی نسبت ًا
نفوذپذیر با سطوح سخت غیرقابل نفوذ شامل فضاهای
سنگ فرش ،آسفالت و نواحی متراکم و پر از ساختمان
گردیده است (مزیدی و حسینی .)2 :1394 ،شهرها همواره تحت
تأثیر نیروها و عوامل گوناگونی شکل گرفته و گسترش
مییابند .با تحوالت اجتماعی ،جابه جاییهای جمعیتی،
تغییرات اقتصادی و نوآوریهای فن شناختی ،دگرگون
میشوند .با افزایش جمعیت نیز فعالیت و سرمایهگذاری
به شدت توسعه مییابد و نظام و سازمان کالبدی شهرها
دستخوش تغییرات اساسی میشود (سعیدنیا .)19 :1378 ،بعد از
دهۀ  ،1960گسترش افقی شهر یک مشکل جهانی در ارتباط
با شهر مادر شهر شد و نه تنها در آمریکای شمالی ،اروپای
غربی و ژاپن ،بلکه در بعضی از شهرهای بزرگ کشورهای
در حال توسعه به وجود آمد ) .(Zhao, 2011: 96مهمترین اثر
پدیدههای افزایش جمعیت و شهرنشینی تغییرات چشم انداز
است که این تغییرات ناشی از یک سری مشکالت محیطی
از قبیل از بین رفتن اراضی کشاورزی ،جزیره حرارتی،
تناوبی از ویژگیهای هیدرولوژی و کاهش گونههای زیستی
میشود ).(Han, 2009: 133

در اغلب موارد ،عملکرد این فعالیتها منجر به تخریب
منابع طبیعی نظیر :از بین رفتن جنگلها و کاهش سطح
مراتع شده و در نتیجه محدودههای شهری همراه با مناطق
صنعتی به زیان اراضی کشاورزی و منابع طبیعی گسترش
پیدا میکنند .از بین رفتن فضای سبز ،باغات و زمینهای
کشاورزی ،آلودگی هوا ،آلودگی منابع آب سطحی و زیر
زمینی ،تجاوز به حریم رودخانهها و آبراههها در حین
ساخت و ساز از جمله مهمترین و معمولترین مشکالت
زیست محیطی نواحی مسکونی هستند (سروستانی.)14 :1391 ،
شهرنشینی نقش اساسی در خط مشی توسعۀ جغرافیایی
جمعیت و رشد شهری دارد .از این رو در دهههای اخیر
در ایران رشد و گسترش شهرها به صورت نوعی معضل
یا مسأله درآمده و لزوم توجه به مسایل شهری (به ویژه
مسایل کالبدی آن) در قالب چارچوبی علمی ،اهمیت و
ضرورت یافته است (ربانی  .)9 :1381 ،البته رشد روزافزون
شهرها به تخریب اراضی کشاورزی محدود نمیشود بلکه
مهمتر از آن تنشهای شهری همچون افزایش بهای زمین،
ایجاد تفرجگاه و کارگاه و به طورکلی تبدیل کاربریها نیز
دارای تبعات مخربی در این زمینه میباشد .به سخن دیگر
رشد حساب نشده شهرها برای زمینهای کشاورزی بیش
از مساحتی است که مستقیم ًا به وسیله آنها اشغال میشود
لذا شناخت کاربری پیرامون شهرها میتواند نقش مؤثری
در تحقق قانون حفظ باغها و اراضی کشاورزی و هدایت
اصولی رشد و توسعه آتی شهر داشته باشد (سرور1387 ،
.)269:
اکثر شهرهای ایران در مرحله اول شکل گیری ،با هدف
استفاده از خاکهای مرغوب برای زراعت و کشاورزی در
کنار و یا در میان اراضی مرغوب کشاورزی استقرار یافتهاند
اما با رشد و گسترش شهرها ،مشکالتی چون تخریب و
تغییر اراضی پیرامون شهر به کاربریهای شهری ،مسایل
زیست محیطی ،انواع آلودگیها ،ادغام روستاهای پیرامون
شهری به محالت شهری و  ...به وجود آمده است .به طور
کلی یکی از پیش شرطهای اساسی برای استفاده بهتر از
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زمین ،استخراج اطالعات مربوط به الگوهای کاربری اراضی
و آگاهی از تغییرات آنها در طول زمان است .آگاهی از
نسبت و توزیع نواحی کشاورزی ،مسکونی ،اراضی شهری
و به موازات آن تغییرات آنها در طول زمان ،شناسایی نواحی
و نقاط تحت فشار محیطی و ارزیابی توسعه ناحیهای اهمیت
بسیار داردو دانستن درصد هر کدام از نواحی کشاورزی،
مسکونی ،زمینهای شهری و به عالوه اطالع از نسبت تغییرات
آنها در طول زمان ،برای اهداف مدیریتی و برنامهریزی از
ضروریات است (فیضی زاده .)42 :1386 ،با اطالع از درصد
هر کدام از کاربریهای اراضی میتوان نسبت به پیشبینی
تغییرات کاربری ارضی ،پیشگیری یا کاهش بالیای
طبیعی ،مدیریت منابع طبیعی ،ارزیابی فشارهای محیطی
ناشی از توسعه انرژی در هر ناحیه اقدام کرد .با توجه به
اینکه شهرنشینی فرایند اجتناب ناپذیری است میتوان با
برنامهریزی کاربری اراضی شهری و آمایش سرزمین رشد
مناطق شهری را در متناسبترین جهت هدایت کرد تا
ضمن برآورده شدن نیازهای ساکنان شهری ،منابع طبیعی،
اراضی اطراف شهرها و زمینهای کشاورزی نیز حفظ
گردند .لذا در فرآیند برنامهریزی برای یک شهر خصوص ًا
از دیدگاه آمایشی ،نگاه به گذشته شهر و مشخص کردن
روند تغییرات به وجود آمده در شهر و توصیف آن اهمیت
ویژهای مییابد .دادههای ماهوارهای و عکسهای هوایی
امکان بررسی و ارزیابی روند رشد و گسترش یک شهر
را در طول زمان فراهم میکنند .امروزه دادههای سنجش
از دور اطالعات ارزشمندی را برای طرحریزان و تصمیم
گیران فراهم میکنند که اغلب از هیچ منبع دیگری نمیتوان
آنها را کسب کرد (زبیری و دالکی .)41 :1382 ،در حال حاضر
فن آوری سنجش از دور یکی از تکنیکهای برتر موجود
برای استخراج نقشههای کاربری اراضی محسوب میشود
که با کمترین هزینه در مدت زمان کوتاه دست یابی به
اطالعات ارزشمند را میسر میسازد.
کارلسون و همکاران ( ،)2000طی تحقیقی که در شمال
شرق آمریکا انجام دادند از دادههای  TMو  AVHRRاستفاده

کرده و تغییرات کاربری اراضی و پوشش اراضی را در اثر
توسعه شهری ،تغییرات میکروکلیما و هیدرولوژی بررسی
نمودند .در این مطالعه از طبقه بندی نظارت شده استفاده
شده بود و اراضی منطقه را به  4طبقه -1 :مناطق شهری
و مسکونی  -2اراضی جنگلی  -3اراضی کشاورزی -4
آب تقسیم بندی کرده اند .نقشههای تهیه شده نشان داد که
اراضی مسکونی افزایش و اراضی کشاورزی کاهش یافتهاند
).(Carlson, 2000: 13
کورمل و همکارن( ،)2006از روش طبقه بندی هیبرید
و تصاویر لندست  ETMو  TMسال  2000برای تهیه نقشه
کاربری اراضی سه منطقه لهستان ،اوکراین و اسلوواکی
استفاده نمودند.
تصاویر موجود با استفاده از روشهای طبقهبندی نظارت
شده و نظارت نشده طبقه بندی شدند .هر کدام از این
روشها به طور جداگانه توانایی تفکیک طبقات از یکدیگر
به طور مناسب را نداشتند .بنابراین برای بهبود تشخیص
طبقات طیفی و کاهش خطا نقشه نهایی با استفاده از ترکیب
این دو روش با یکدیگر تهیه گردید .صحت کلی و ضریب
گاپای نقشه تولیدی به ترتیب برابر با  84و  80درصد بود
).(Kuemmerle & other, 2006: 45
واحدیان بیکی و همکاران در سال  1390اثر توسعه
فیزیکی شهر تهران بر تغییر کاربری اراضی منطقه  5را با
هدف شناخت و تحلیل کاربریهایی که نقش مهمی در حفظ
و سالمت منطقه و شهر دارند ،مورد بررسی قرار دادهاند.
نتایج این پژوهش نشان دهنده اثرگذاری عامل توسعه شهر
بر تغییرکاربریهای سبز و تبدیل آنها به کاربریهای شهری
در منطقه بوده است (واحدیان بیکی و همکاران.)4 :1390 ،
قهفرخی و همکاران در سال  1387در مقالهای روند
تغییرات کاربری اراضی در زیر حوضه قلعه شاهرخ را در بازه
زمانی  1354تا  1381با استفاده از تکنیک سنجش از دور مورد
مطالعه قرار دادند که نتایج این تحقیق حاکی از تغییر کاربری
مراتع با پوشش نیمه انبوه و انبوه به دیمزارها و اراضی زراعی
و در درجه دوم تبدیل این مراتع به مراتع تخریب یافته با
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جدول  :1عوامل مؤثر بر تغییر کاربری زمین

محقق

عوامل

چاپین

دالیل اقتصادی ،دالیل اجتماعی مانند عالیق و خواست مردم و رابطه بین این عوامل

مک الهین

عوامل و عوارض طبیعی،پیشینه فعالیت قبلی ،ارتباطات و حمل و نقل ،بورس بازی زمین و ضوابط و مقررات

توماس رادل

نظریههای مرتبط با عوامل اثرگذار را به دو دسته «اکولوژی انسانی» و «اقتصاد سیاسی» تقسیم بندی میکند.

مولیگان و وایت

عوامل مؤثر بر تقاضا (مانند جمعیت) ،عوامل کنترل کننده شدت استفاده از زمین(طرحهای توسعه شهری) ،عواملی
که به موجود بودن منابع زمین مربوط میشوند که این معیارها از نظر ساختارهای اقتصاد سیاسی تحلیل میشوند.
عواملی که انگیزه هایی جهت تحریک تصمیم سازان خرد ایجاد میکند مانند ساختارهای سیاسی و رانت

شکویی

دولت

مأخذ :پوراحمد و همکاران5 :1390 ،

پوشش پراکنده است (قهفرخی و همکاران.)5 :1387 ،
رفیعی و همکاران ( )1391در پژوهشی با عنوان تهیه
نقشههای پوشش اراضی به کمک سنجش از دور ،دادههای
سنجش از دور را یکی از مهمترین و بهترین منابع در تولید و به
روز رسانی نقشههای کاربری و پوشش اراضی به شمار آوردند.
در این تحقیق به منظور به روز کردن و تهیه نقشه کاربری
اراضی جدید پارک ملی و پناهگاه حیات وحش بختگان از
تصاویر سال  2010سنجنده  TMماهواره لندست استفاده شد.
مطابق با نتایج بدست آمده در مطالعات پیشین ،آنچه که
نتایج پژوهش حاضر را متمایز از مطالعات قبلی میکند فرایند
جریان مسأله در محدوده شهر اهواز میباشد که علیرغم
تجربهی مداوم و تغییرات پی در پی در وضعیت توسعه اراضی
شهری هیچ گونه مطالعهی مدون علمی را در این زمینه و در
ابعاد شهری آن با توجه به ابزارهای تحلیلی پژوهش به خود
ندیده است .طبیعتاً این نتایج میتواند در برنامهریزی راهبردی
توسعه شهری اهواز مثمر ثمر واقع گردد.
به طور کلی رشد اقتصادی چند دهه گذشته در سطح
کشور و لزوم هماهنگی با تحوالت جهانی موجب گردیده
که اغلب شهرهای بزرگ ایران مانند :تهران ،اصفهان و تبریز
در معرض تحوالت سریع از نقطه نظر کاربری اراضی قرار
گیرند .شهر اهواز نیز یکی از این شهرها است که به دلیل
موقعیت خاص خود در چند سال گذشته دچار تحوالت
اساسی شده است .به طوری که با روند استقرار صنایع

متعدد ،جمعیت منطقه به سرعت افزایش یافته که خود این
امر باعث گسترش بی رویه شهرهای موجود و ایجاد شهرهای
متعددی در محدودۀ شهر اهواز گردیده است .توسعه سریع
محدودههای شهری و مراکز صنعتی به نوبه خود باعث شده
تا زمینهای حاصلخیز کشاورزی و باغات میوه تخریب و
یا تبدیل به مناطق مسکونی گردد .در این مقاله اثر توسعه
فیزیکی شهر اهواز بر تغییرات کاربری اراضی در بازه زمانی
 1989تا  2013با استفاده از آنالیز تصاویر ماهوارهای TM
مورد بررسی قرار گرفته است تا به سؤاالت آیا توسعه فیزیکی
شهر اهواز تغییرات کاربری اراضی در شهر را سبب شده
است؟ کدام یکی از کاربریها بیشترین تغییر را در اثر رشد
داشته است؟ پاسخ داده شود.

مبانی نظری

تغییر کاربری زمین شامل تغییر نوع کاربریها و تغییر
در نحوۀ پراکنش و الگوهای فضایی فعالیتها و کاربریها
میباشد ) .(Briassoulis, 2000: 12به عبارت دیگر تغییر کاربری
اراضی یعنی تغییر در نوع استفاده از زمین که لزوم ًا تغییر
در سطح زمین نبوده ،بلکه تغییر در تراکم و مدیریت زمین
نیز میباشد (پرون .)40 :1389 ،امروزه در دنیا توجه خاصی به
کنترل تحوالت کاربری اراضی و پوشش سطح زمین شده
که بیش تر به دلیل تنظیم سیاستهای مربوط به کاربری
اراضی بوده است که نیاز به اطالعات کافی و جدید در
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عوامل مؤثر بر توسعه
فیزیکﯽ شهرها

عوامل درونﯽ

عوامل بیرونﯽ

اقتصادي

ژئویلتیکﯽ

اجتماعﯽ

مأخذ :واحدیان بیکی و همکاران4 :1390 ،

محیطﯽ و طبیعﯽ

نگاره ( :)1عوامل مؤثر بر توسعه شهرها

مورد روند تحوالت کاربری اراضی دارد .علل تغییر کاربری
زمین بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت
است .در کشورهای توسعه یافته تغییر کاربری زمین ریشه
در دالیل اقتصادی مانند کشاورزی بزرگ مقیاس ،توسعۀ
شهری و افزایش نیاز به نگهداری کیفیت محیط زیست برای
نسل فعلی و نسلهای آتی دارد .اما در کشورهای در حال
توسعه رشد سریع جمعیت ،فقر و موقعیت اقتصادی عوامل
اصلی میباشد). (Nigal and others,2008:11

کاربری اراضی شهری

نﮕرش به شهر

دولت

برنامهریزی کاربری اراضی شهری تالش میشود الگوهای
اراضی شهری به صورت علمی مشخص شود و مکانیابی
فعالیتهای مختلف شهر در انطباق و هماهنگی با یکدیگر و
سیستمهای شهری قرار گیرد (زیاری .)35 :1389 ،برنامه ریزی
کاربری اراضی شهری مجموعهای از فعالیتهای هدفمند
است که محیط مصنوع را سامان میبخشد و در حد مقدور
خواستهها و نیازهای جامعه شهری را در استفاده از اراضی
فراهم میآورد (پورمحمدی .)3 :1382 ،به عبارت دیگر نحوه
استفاده از زمینهای شهری با توجه به نیازهای شهروندان
همان شهر با در نظر گرفتن شاخصهای سالمت ،آسایش،
زیبایی ،سازگاری و غیره همان برنامهریزی کاربری اراضی
شهری است (رضویان.)24 :1381 ،

برنامه ریزی کاربری اراضی شهر ،علم تقسیم زمین و
مکان برای کاربردها و مصارف مختلف زندگی است که به
منظور استفاده بهینه و مؤثر از زمین و انتظام فضائی مناسب
و کارآ صورت میگیرد .برنامه ریزی کاربری اراضی شهری توسعه فیزیکی شهر
به افزایش کمی و کیفی کاربریها و فضاهای کالبدی یک
ساماندهی مکانی و فضائی عملکردهای شهری بر اساس
خواستها و نیازهای جامعه شهری است و هسته اصلی شهر در ابعاد افقی و عمودی که در طول زمان انجام میگیرد
برنامه ریزی شهری را تشکیل میدهد(سعیدنیا .)13 :1387 ،در میتوان توسعه فیزیکی شهر اطالق نمود .و اگر این روند
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نگاره ( :)2موقعیت شهر اهواز در کشور ،استان و شهرستان

سریع و بی برنامه باشد به تنسیق فیزیکی و متعادل و موزون
فضاهای شهری نخواهد انجامید و در نتیجه سامانههای
شهری را با مشکالتی مواجه  خواهد ساخت(واحدیان بیکی و
همکاران .)32 :1390 ،توسعه فیزیکی یا توسعه کالبدی یک شهر
به خودی خود نمی تواند بد باشد و نه میتواند خوب و
بی نقص باشد .نمی توان از توسعه شهرها ممانعت به عمل
آورد چراکه شهر نیز همچون موجودات زنده ،به وجود
میآید ،رشد میکند و بزرگ میشود ،عوامل عدیدهای
نظیر رشد جمعیت و مهاجرت به شهر ،این توسعه فیزیکی
را تسریع میکند(بمانیان .)106 :1387 ،طی نیم قرن اخیر،
شهرنشینی و توسعه شهرها در جهان و ایران رشدی شتابان
داشته است و پیش بینیهای جمعیتی مبتنی بر روند و نرخ
رشد جمعیت نشان میدهد که تا سالهای پس از 2000
بخش اعظم جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد.
ایران نیز دقیق ًا این روند شتابان شهرنشینی و توسعه شهرها
را از جهت توسعه فیزیکی و جمعیتی طی چند دهه اخیر
داشته است(مهندسان مشاور.)50 :1383 ،

شرقي و شرق به استان چهار محال و بختياري ،از شمال
غربي به استان ايالم ،از شرق و جنوب شرقي به استان
کهگيلويه و بويراحمد ،از جنوب به خليج فارس و از غرب
به کشور عراق محدود ميشود.
استان خوزستان در محدوده  ۴۷درجه و  ۴۲دقيقه تا ۵۰
درجه و  ۳۹دقيقه طول شرقي از نصفالنهار گرينويچ و ۲۹
درجه و  ۵۸دقيقه تا  ۳۲درجه و  ۵۸دقيقه عرض شمالي
از خط استوا قراردارد .)(http://www.ostan-khz.irدر سال 1390
شامل  24شهرستان 55 ،بخش 62 ،نقطه شهري و 130
دهستان بوده است .این استان طبق سرشماری  1390دارای
جمعیتی بالغ بر  ٤٥٣١٧٢٠بوده که در  24شهرستان استان
توزیع شده اند .از این جمعیت ٣٢١٨٤٥١ ،نفر در نواحی
شهری و  ١٣١٣٢٦٩نفر در نواحی روستایی زندگی میکنند.
شهرستانهای استان خوزستان در سال  1390شامل آبادان،
امیدیه ،اندیکا ،اندیمشک ،اهواز ،ایذه ،باغملک ،باوی،
بندرماهشهر ،بهبهان ،خرمشهر ،دزفول ،دشت آزادگان،
رامشیر ،رامهرمز ،شادگان ،شوش ،شوشتر ،گتوند ،اللی،
مسجدسلیمان ،هفتگل ،هندیجان و هویزه است(سالنامه آماري

استان خوزستان با مساحت  ۶۴۰۵۷کيلومتر مربع در
جنوب غربي ايران در جوار خليج فارس و اروندرود قرار
دارد و شهر اهواز مرکز استان است .خوزستان از شمال به
استان لرستان ،از شمال شرقي به استان اصفهان ،از شمال

این تحقیق در شهر اهواز مرکز استان خوزستان در
جنوب غربی کشور انجام گرفته است  .اهواز به عنوان مرکز
استان خوزستان یکی از هشت کالن شهر ایران و چهارمین
شهر وسیع ایران بعد از تهران  ،مشهد و تبریز است .جمعیت

محدوده مورد مطالعه

استان خوزستان.)1390 ،
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آن طبق سرشماری سال  1390بالغ بر   ۱،۴۲۵،۸۹۱نفر بوده
است که در جایگاه هفتمین شهر پر جمعیت کشور قرار دارد.
 .شهر اهواز بعنوان یکی از مهمترین مراکز صنعتی کشور
با دارا بودن کارخانجات و صنایع نفت به عنوان یکی از
شهرهای مهاجرپذیر کشور مطرح است .وقوع جنگ هشت
ساله ایران و عراق و تخریب شهرهای خرمشهر و آبادان و
انهدام صنایعی چون پاالیشگاه نفت و تأسیسات مشابه و از
کار افتادن صنایع و مراکز بزرگ اشتغال و تأسیسات بندری
خرمشهر نیز باعث شد تا جمعیت این مناطق به اهواز و
سایر شهرهای کشور مهاجرت اجباری نمایند.

روش شناسی پژوهش

مطالعه حاضر از لحاظ هدف گذاری کاربردی و
از لحاظ روش شناسی توصیفی  -تحلیلی میباشد.
گردآوری اطالعات در بخش توصیفی از طریق مطالعه اسناد
کتابخانهای و در بخش تحلیلی پژوهش از طریق استخراج
تصاوير ماهوارهاي ( TM (Thematic Mapperبرای سال
های ()1985و ( )2013از محدوده شهر اهواز انجام گرفته
است .به منظور دستیابی به هدف پژوهش و تحلیل تصاویر
نرمافزارهای  ENVIو  GISمورد استفاده قرار گرفتند .در
این راستا پس از انجام پیش پردازش ،تصحیح اتمسفری و
انتخاب مناسبترین باندها برای طبقهبندی کالسها و اعمال
روش حداکثر شباهت( 1)MLLطبقهبندی نظارت شده در
نرم افزار  ENVIانجام شد که دقت کلی نقشۀ استخراج شده
با الگوریتم حداکثر احتمال در این تحقیق برای سال 2013
( ،)%98/11و سال  )%94/23( 1989محاسبه شد و سپس
به آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی در نرمافزار GIS
پرداخته شد و با بررسی چندین نمونه به صورت میدانی
نتایج مورد تأیید قرار گرفت.

بحث و بررسی یافتهها

با بهرهگیری از نقشههای موجود و از طریق بازدید
1- Maximum likelihood

میدانی و تفسیر دیداری و اسناد موجود ،کاربریها در
مرحلۀ پیش از طبقهبندی و بعد از طبقهبندی برداشت شد.
در این مرحله ،ابتدا عملیات  Stackبر روی تمامی باندهای
تصاویر به جز باندهای حرارتی انجام شد.
پیش پردازش :با توجه به اینکه تصاویر حاصل از ماهوارهها،
از نقطه نظرهای تفکیک مکانی ،زمانی و طیفی همواره
احتمال انواع خطاهای سیستماتیک و غیر سیستماتیک را
دارند ،بنابراین باید پردازشهای اولیه بر روی دادههای خام
از طریق سیستم تصویرپردازی یا شرایط اتمسفر در هنگام
سنجش صورت گیرد.
تصحیح اتمسفری :پس از مرحلۀ  Stackباندهای تصاویر در
مرحلۀ پیش پردازش تصاویر ،تصحیحات اتمسفری بر روی
آنها انجام میشود .در این پژوهش از تصحیح اتمسفری
 Dark subtractاستفاده میشود .این عمل بر روی هر دو
تصویر انجام گرفت.
انتخاب مناسبترین باندها برای کالس بندی :هدف از
این مرحله حذف آن دسته از باندهایی است که از حیث
تفکیک کالسها در عملیات طبقهبندی نقش مؤثری ندارند
و انتخاب حداقل تعداد باندهایی است که زمان و هزینۀ
فرآیند طبقهبندی را کاهش داده و منجر به افزایش دقت
طبقهبندی میگردد .در این مرحله ،باندهای مناسب (،4 ،2
 7برای سال  1989و باندهای  3،5 ،7برای سال  )2013برای
طبقهبندی منظور شد.
در این تحقیق از روش طبقهبندی بیشترین احتمال یا
حداکثر مشابهت بهرهگیری شد .بعد از ارزیابی احتماالت در
هر کالس ،پیکسلها به کالسهایی که بیشترین شباهت را
دارند ،اختصاص مییابند و اگر مقادیر احتمال پایینتر از حد
آستانه معرفی شده باشند ،به عنوان پیکسل طبقهبندی نشده
معرفی میشوند .نقشههای مورد نظر با استفاده از نرم افزار
 ENVI 4.8و روش طبقهبندی نظارت شده از نوع حداکثر
مشابهت طبقهبندی تصاویر بدست آمد .در این رابطه ،تصاویر
به پنج کالس شامل مناطق ساخته شده ،مناطق بایر ،فضای
سبز و راهها و رودخانه تقسیم گردیدند .هیچ طبقهبندی تا
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جدول  : 2کالسهای طبقهبندی شده

اراضی ساخته شده

شامل :کاربریها و تأسیسات انسانساخت (مسکونی ،ورزشی ،صنعتی و  )...به جز فضای سبز

باغات و فضای سبز

شامل پارکها و مجتمعهای درختی در وضعیتهای مختلف آیش و یا کشت

اراضی بایر

شامل اراضی که هیچ گیاهی در آن دیده نمیشود و یا از حالت مثمر و فعال بودن خارج شده

راهها

شامل جادهها و شبکه معابر شهری

رودخانه

شامل رودخانه کارون

منبع :نگارندگان

نگاره  :3نقشۀ کاربری اراضی شهر اهواز در
سال 1989

منبع:ترسیم نگارندگان

زمانی که دقت آن مورد ارزیابی قرار نگرفته باشد تکمیل
نیست لذا برای اطمینان از صحت طبقهبندی اقدام به ارزیابی
دقت طبقهبندی میشود .دقت طبقهبندی بیانگر سطح اعتماد
به نقشۀ استخراج شده بوده و در نقشههای کاربری اراضی
بدستآمده از تصاویر سنجش از دور بایستی حداقل %85
باشد .دقت کلی نقشۀ استخراج شده با الگوریتم حداکثر
احتمال در این تحقیق برای سال  ،)%98/11( 2013و سال
 )%94/23( 1989مؤید این مطلب است.

انواع پوشش اراضی در منطقۀ مورد مطالعه

در این پژوهش با توجه به ساختار شهر ،تصاویر در 5
کالس :اراضی ساخته شده ،باغات و فضای سبز ،اراضی
بایر ،راهها و رودخانه طبقهبندی شدند.

در ادامه ،نقشههای کاربری اراضی دو دورۀ (1989و
 )2013قابل مشاهده است( .نگارههای  3و  4و  5و )6
این نقشهها بعد از انجام عملیات متعددی که ذکر شد و
همچنین انجام برداشتهای میدانی به صورت زیر بدست
آمد .همچنین با استفاده از روشهای موجود در نرمافزار
 ،ENVIآمار و ارقام هر کاربری به صورت درصد در جداول
مربوطه قابل مشاهده است.
با مقایسهی نقشهی مربوط به سالهای  1989و 2013
مشخص میشود که تغییرات کاربری اراضی در این 24سال،
به خصوص در زمینهی تبدیل اراضی بایر  به اراضی ساخته
شده  بسیار باال میباشد .آمار تفصیلی این تغییر و تحوالت
در جدول  2قابل مشاهده است.
با توجه به نقشههای بدستآمده و محاسبات آماری در
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نگاره  :4نقشۀ کاربری اراضی شهر
اهواز سال 2013

منبع :ترسیم نگارندگان

جدول :3درصد انواع کاربری اراضی شهر اهواز در سالهای  1989و 2013
نوع پوشش اراضی

مساحت در سال  1989به درصد
مساحت در سال  2013به درصد

اراضی بایر

راهها

رودخانه

اراضی ساخته شده باغات و فضای سبز
16/35

28/84

39/92

11/47

3/42

34/55

30/40

18/38

13/97

2/66

منبع :محاسبات نگارنده

سالهای قبل با پیشروی در اراضی بایر حاشیۀ شهر و
در برخی قسمتهای باغات جنوبی روند افزایشی بسیار
زیادی داشتهاند .بررسی روند تغییرات اثبات کنندهی این
مدعا است که اراضی ساخته شده بیشترین تغییر و افزایش
را داشته است و با درصد کمی تفاوت اراضی بایر در ردۀ
دوم قرار میگیرد با این تفاوت که برعکس در اراضی بایر
با روند کاهشی روبه رو هستیم .در کاربری فضای سبز
و باغات میزان تغییرات به لحاظ سطح چندان چشمگیر
نیست ولی به لحاظ پراکنش ،افزایش فضاهای سبز درون
شهری در قسمتهای شمالی و مرکزی شهر ،به خصوص
در حاشیهی رود کارون قابل رؤیت میباشد.

سال  ،1989مالحظه میشود که بیشترین درصد اراضی،
متعلق به اراضی بایر با نزدیک به  40درصد است .بعد از
این کاربری ،باغات و فضای سبز قرار دارد .با بررسی توزیع
فضایی این کاربری مشاهده میشود که پراکنش فضایی این
کاربری در جنوب شهر اهواز واقع شده است .با بررسیهای
میدانی و مراجعه به منابع پیشین مشخص شد که اراضی
باغات و فضای سبز در این منطقه اکثرا ً متعلق به باغات و
اراضی کشاورزی بوده است .همچنین این کاربری در سال
 1989در داخل شهر اهواز به صورت لکههای کوچک و
ناچیز مشاهده میشود که نشان از ضعف شدید ساختارهای
این کاربری در آن دوره در داخل شهر اهواز دارد ولی
در سالهای اخیر به صورت فضاهای سبز درون شهری و
مجتمعهای سبز تفریحی و پارکهای حاشیه  رود کارون انتقال به محیط  GISو کشف تغییرات
پس از انتقال تصاویر به نرمافزار  GISو تبدیل آنها به
است .همچنین با بررسی نتایج بدستآمده از تصاویر سال
 ،2013مشخص میشود که اراضی ساخته شده نسبت به حالت برداری و اعمال اقدامات مورد نیاز نقشهی شماتیک
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نگاره  :5نقشۀ تغییرات کاربری مابین سالهای
1989 -2013

منبع :ترسیم نگارنده

نگاره  : 6نقشۀ تغییرات کلی سالهای -2013
1989

منبع :ترسیم نگارندگان

تغییرات بین دو دورۀ مذکور بدست آمد و تغییرات
بدستآمده برای هریک از کاربریها بین دو دوره مشخص
شد که جزییات آن در نگاره  5قابل رؤیت است.
عالوه بر نقشۀ فوق ،در پژوهش حاضر ،تصاویر دو
دورۀ ( )2013-1989باهم مقایسه شده است و مناطقی که
شامل بیشترین تغییر ،کمترین تغییر و بدون تغییرات است
در نقشهی مربوطه به تصویر کشیده شده است:
همانطور که در نگاره  6مشاهده میشود ،از سال
 1989تا سال  ،2013تغییرات زیادی در محدودۀ مورد
مطالعه اتفاق افتاده است .مناطق دارای تغییرات زیاد با
رنگ قرمز نمایش داده شدهاند که بیشتر اراضی بایر حاشیۀ
شهر را در بر میگیرد .این مناطق نشاندهندۀ نفوذ شهر
در جهتهای مختلف است .مناطق جنوبی و شرقی اهواز

در معرض بیشترین تغییرات بوده است .با مراجعه به این
مناطق مشخص میشود که این مناطق ،قلمرو مهاجرت
روستاییان از شهرهاو روستاهای مختلف استان خوزستان به
این مناطق است .اکثر سکونتگاههای این مناطق ،دارای بافت
سکونتگاهی غیر رسمی است .بدین صورت که مهاجرین
در این مناطق بدون نظارت ارگانهای ذیربط ،به ساختن
مساکن خود اقدام کردهاند که منجر به نوعی حاشیه نشینی
در شهر گردیده است و باعث مشکالت بسیاری از جمله
آلودگی بصری ،بحرانهای اجتماعی ،فرهنگی و  ...شده
است .قسمتهای آبی رنگ نیز شامل مناطقی است که
کمترین تغییرات را در طول گذشت این دورهها به خود
دیدهاند .مناطق سفید رنگ نیز مربوط به مناطقی است که
هیچگونه تغییری نکردهاند .این مناطق اکثرا ً نقاط مرکزی
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(هسته اولیه شهر) شهر است که در گذر زمان بافت اولیه
ی خود را حفظ کرده اند .یکی از بحرانهای اصلی در
مورد تغییرات کاربری ارضی ،تبدیل زمینهای کشاورزی
و باغات به مناطق شهری است که لزوم توجه به این زمینه
بیش از پیش در مطالعات شهری احساس میشود.

جمعبندی و نتیجهگیری

اراضی برای توسعهی آتی شهری یک فرصت برای هر شهر
محسوب میشود ولی تغییرات گسترده و بدون برنامه که
همان مفهوم رشد پراکنده را در شهر اهواز گوشزد میکند،
میتواند به لحاظ مدیریت و برنامهریزی توسعه شهری،
شهر را در داشتن امکانات و زیرساختها و خدمات مربوط
به توسعه شهری برای شهروندان دچار مشکل سازد.

در این پژوهش تغییرات کاربری اراضی شهر اهواز در پیشنهادات

دو دورۀ (1989و  )2013با استفاده از دادههای چندزمانۀ
تصاویر ماهوارهای لندست در نرمافزار  ENVI 4.8بررسی و
نتایج حاصل در نرمافزار  Arc GIS 10.2تحلیل شد و نتایج آن
به صورت نقشه تولید گردید .در طول  24سال مورد مطالعه،
از درصد زمینهای بایر و باغات و فضای سبز به نفع اراضی
ساخته شده و راهها کاسته شده است .کم شدن نسبت باغات
و زمینهای کشاورزی در این زمینه ،میتواند از معضالت
مهم تغییرات کاربری اراضی در دورۀ حاضر باشد .همچنین
با بررسی فضای سبز موجود در داخل شهر ،مشخص شد
که شهر اهواز علیرغم بهبود شرایط فضای سبز در سالهای
اخیر ،با توجه به افزایش چشمگیر جمعیت از کمبود سرانۀ
این کاربری در داخل شهر رنج میبرد .تغییرات مشاهده شده
در زمینهی توسعه اراضی شهری طی سالهای یاد شده نشان
داد ،مناطقی که بیشترین توسعه از لحاظ ساخت و ساز
اراضی به خود دیدهاند دارای بیشترین جمعیت و در عین
حال مهاجرنشینترین مناطق در شهر اهواز هستند که این
مساله خود میتواند گویای رشد پراکنده شهری به خصوص
در قسمتهای جنوبی شهر باشد .در مجموع یافتههای
پژوهش نشان داد که بیشترین سهم تغییرات در سالهای
مابین  1989تا  2013مربوط به کاهش اراضی بایر از
  39/92درصد به  18/38درصد میباشد و کمترین میزان آن
مربوط به کاهش عرض رودخانه کارون از  3/42درصد به
 2/66درصد میباشد .تغییرات مشاهده شده نشان میدهد
که بیشترین توسعه اراضی در شهر اهواز در قسمتهای
جنوبی و شرقی شهر مشاهده میشود که هر چند داشتن

 استفاده از نرمافزارها و تکنولوژیهای جدید برای نشاندادن تغییرات توسعه شهری جهت مدیریت اطالعات در
سازمانها و نهادهای مسئول در برنامهریزی و مدیریت شهری
 توجه هرچه بیشتر به چالشها و مشکالت پراکنده روییشهری در شهر اهواز توسط سیاستگذاران و مدیران مربوطه
در راستای تدوین قوانین و آیین نامههای مربوط به توسعهی
برنامه ریزی شدهی اراضی شهری
 تدارک برای ایجاد شیوههای نوین مانند کمربند سبزبه خصوص در قسمتهای جنوبی و شرقی شهر برای
جلوگیری از گسترشهای بی رویه
 تشویق و برنامه ریزی برای توسعهی میان افزا یا درون گرادر اراضی بایر و ساختهنشده شهری به خصوص در اراضی
خالی موجود در مناطق  6 ،5 ،2و  8شهرداری اهواز
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