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پیشبینی تغییرات اراضی ساخته شده و رشد شهری با استفاده از
دادههای سنجش از دور
2

کیوان عزی مند ،1حسین عقیقی* ،1یاسمن اسدی ،2محمد جوانبخت

-1گروه سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيایی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران،
ایران
-2گروه سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيایی ،دانشکده جغرافيا ،دانشگاه تهران ،ایران
پذیرش مقاله1398/7/18 :
تأیيد نهایی مقاله1399/1/16 :
چكیده
رشد پراکنده شهري منشأ بسياري از مشکالت شهرهاي جهان و در نتيجه عدم برنامهریزي و مدیریت مناسب
است .این مطالعه به تحليل فضایی و زماانی الگاوي رشاد شاهري و پيشبينای آن در شاهر رشات باا هاد
برنامهریزي براي آینده پرداخته است .دادههاي مورد استفاده در این تحقيق شامل تصااویر لندسات  7 ،5و 8
براي بازه زمانی  1987تا  2017است .روش انجام این تحقيق بدین صورت اسات کاه باا اساتفاده از شااخ
 NDISIاقدام به استخراج سطوح نفوذناپذیر شهري شده است سپس با استفاده از مادل سالولهاي خودکاار-
مارکو اقدام به پيشبينی سطوح نفوذناپذیر شهري براي سال  2032شاده اسات .عملکارد ایان روشهاا باا
استفاده از  300نمونه که بهصورت تصادفی انتخاب شده است مورد ارزیابی قرار گرفته است .نتایج این مطالعه
حاکی از دقت باالي شاخ  NDISIبراي استخراج سطوح نفوذناپذیر ( 86/12تا  89/78درصد) باوده اسات.
عالوه بر این ،دقت مدل  CA-Markovبراي پيشبينی ساط غيرقابال نفاوذ در ساال  2018حادود 83/21
درصد بود .نتایج الگوي رشد شهري مشاهده شده و مورد انتظار باا یکادیگر تطاابق نداشاته و داراي اخاتال
بودهاند .نتایج کلی تحليل درجاه آزادي ( )𝜒2 =2/96و آنتروپای شاانون ( )H= 3/08حااکی از الگاوي رشاد
پراکنده بودهاند .سپس  Hو  𝜒 2براي محاسبه درجه خاوب باودن شاهري ( )G= - 1/12ماورد اساتفاده قارار
گرفتند و این پارامتر نشان داد که الگوي رشد رشت نامناسب و بد است .این مشکل را میتوان با برناماهریزي
شهري حل کرد.
واژههای کلیدی :آنتروپی شانون ،درجه آزادي شهر ،درجه خوب بودن شهر ،سطوح نفوذناپذیر شهر ،مدل
پيشبينی سلولهاي خودکار -مارکو .

*  -نویسنده مسئول:

Email: H_Aghighi@sbu.ac.ir
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زمين و تصميمگيري مدیران شهري بسيار مهم
است (  .)Patino and Duque, 2013در این بين
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيایی نقش
بسيار مهمی در بارزسازي و مدلسازي آن ایفا
میکنند ( ;Jat et al, 2008; Jhawar et al, 2013

مقدمه
جهان بهسرعت به سمت شهرنشينی پيش میرود
()Wang and Upreti, 2019؛ بهطور مثال در سال
 1950حدود یکسوم جمعيت در شهرها زندگی
میکردند درحالی که این مقدار در سال  2014به
بيش از  50درصد افزایش پيدا کرده است ( UN,
 )2014و پيشبينی میشود تا سال  2050این
مقدار به بيش از  70درصد افزایش یابد ( Blake et
 )al, 2011, UN, 2014از این مقدار جمعيت در
سال  2050حدود  64درصد متعلق به کشورهاي
درحال توسعه و  86درصد متعلق به کشورهاي
توسعهیافته خواهد بود (.)Zhou and Chen, 2018
این شهرنشينی سریع باعث ایجاد الگوي پيچيده و
کنترل نشده رشد شهري ( Mohamed and
 )Worku, 2018و تغييرات کاربري و پوشش
زمين شده است ( ;Zhou and Chen, 2018
 .)Liu et al, 2019; Patra et al, 2018رشد
شهري با مفهوم افزایش اراضی ساخته شده همراه
است (  )Sapena and Ruiz, 2019و این رشد
شهري داراي دو بعد جمعيتشناسی و مکانی
است؛ بدینصورت که در نتيجه افزایش جمعيت،
شهرها با رشد مکانی (افزایش اراضی ساخته شده)
مواجه میشوند ( .)Sheykhi et al, 2012رشد
شهري که گاهی نيز با عنوان توسعه پراکنده
شهري یا اسپرال ( )Sun et al, 2013نيز تعریف
میشود باعث کاهش کيفيت زندگی ( Kompil et
 ،)al, 2013تخریب و اثرات منفی بر محيطزیست
(  ،)Zhou et al, 2017تغييرات اقليم ( Lima and
 ،)Magaña Rueda, 2018افزایش آلودگی هوا و
کاهش کيفيت هوا ( ;Mou et al, 2018
 )POURAHMAD et al, 2007و افزایش دماي
سطحی شهري میشود ( ;Kohler et al, 2017
 .)Bek et al, 2018; Ezimand et al, 2018در
نتيجه نظارت بر روند رشد شهري براي مدیریت

Nielsen, 2015; Chakraborty and McMillan,
 .)2018در مطالعه حاضر نيز همانند مطالعه ونگ

در سال  ،)Weng, 2012( 2012اراضی ساخته
شده و سطوح نفوذناپذیر شهري به یک مفهوم
بهکار رفتهاند .امروزه در نتيجه گسترش و رشد
شهرها ،مساحت اراضی ساخته شده بسيار
افزایشیافته است و پيشبينی میشود مساحت آن
از  400هزار کيلومترمربع در سال Jaeger ( 2014
 )and Schwick, 2014به حدود  1ميليون و 200
هزار کيلومترمربع در سال  2030افزایش یابد
()Seto et al, 2012؛ لذا پایش تغييرات پيوسته
این اراضی براي برنامهریزي شهري ضروري است.
در این بين سنجش از دور نقش مهمی در مانيتور
کردن و پایش این اراضی در قدرت تفکيکهاي
مکانی مختلف دارد ( Gamba and Herold,
 .) 2009اگرچه در ابتدا استخراج اراضی ساخته
شده و نقشههاي مناطق شهري تهيه شده داراي
قدرت تفکيک مکانی بين  300تا  1000متر بود
( Potere and Schneider, 2007; Mertes et al,
 )2015ولی امروزه لندست به بهبود قدرت تفکيک
مکانی این دادهها کمک کرده است زیرا سر ي
زمانی طوالنی مدت آن به صورت رایگان در اختيار
محققين قرار دارد و همچنين قدرت تفکيکهاي
مکانی ،طيفی و رادیومتریک آنها مطلوب است
( .)Markham and Helder, 2012بعالوه
شاخ هاي طيفی مختلفی براي طبقهبندي و
استخراج سریعتر اراضی ساخته شده از تصاویر
ماهوارهاي ارائه شدهاند ( ;Ezimand et al, 2018
 .)Estoque and Murayama, 2015این شاخ ها
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روند پایش تغييرات گستره شهري را سریعتر
میکند .بررسی مطالعات گذشته در رابطه با رشد
شهري نشان میدهد که در مطالعات اوليه تعاریف
یکنواخت و توضيحات کيفی از این مفهوم ارائه
شده بود ( Duncan et al, 1962; Winsborough,
 )1962درحالی که با گسترش سيستم اطالعات
جغرافيایی و فناوري سنجش از دور ،روشهاي
کمی مختلفی در رابطه با مطالعات رشد شهري به
کار گرفته شد ( Jiao et al, 2015; Shi et al,
 .)2012; Sun et al, 2013; Liu et al, 2010به -
طور مثال در برخی از مطالعات براي بررسی رشد
شهري از آنتروپی شانون استفاده کردهاند
( Mohamed and Worku, 2018; Bhatta et al,
 )2010; Dadras et al, 2015و در برخی از
مطالعات دیگر نيز به شبيهسازي رشد شهري با
استفاده از مدلهاي آماري و دیناميکی پرداخته
شده است ( Feng et al, 2011; Deep and
.)Saklani, 2014; Belal and Moghanm, 2011
همچنين مدلهاي مختلف دیگر نيز در رابطه با
رشد شهري به کارگرفته شدهاند ( Li and Gong,
 .)2016با بررسی مطالعات گذشته میتوان به این
نتيجه رسيد که استفاده از مدلهاي تعيين نوع
رشد و گسترش شهري در کنار مدلهاي
پيشبينی رشد شهري کمتر مورد توجه قرار
گرفته است .اگرچه از مدلهاي تعيين نوع
گسترش شهري براي بررسی الگوي رشد شهري از
زمان گذشته تا به زمان حال استفاده شده است،
اما از این مدلها براي پيشبينی نوع الگوي رشد
شهري در آینده استفاده نشده است؛ بنابراین این
پژوهش با توجه به سایر مطالعات عالوه بر تعيين
الگوي رشد شهري رشت تا زمان حال به پيش -
بينی الگوي رشدي در آینده با استفاده از سلول -
هاي خودکار -مارکو و تحليلهاي آماري به
عنوان نوآوري کار خود پرداخته است .هد از این
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پژوهش بررسی درجه آزادي ،آنتروپی و خوب
بودن رشد شهري و پيشبينی آن با استفاده از
دادههاي سنجش از دور و تحليلهاي آماري است.
بهمنظور رسيدن به اهدا فوق در این پژوهش
پس از آمادهسازي دادهها اقدام به طبقهبندي و
استخراج اراضی ساخته شده در بازه زمانی -1987
 2017شده است ،سپس با استفاده از مدل
سلولهاي خودکار  -مارکو براي یک دوره 15
ساله پيشبينی اراضی ساختهشده صورت گرفته
است و در نهایت با استفاده از تحليلهاي  GISنوع
گسترش شهري و خوب بودن آن در بازه زمانی
 1987تا  2032موردبررسی قرار گرفته است.
ساختار این مقاله بدینصورت است که پس از
انتخاب محدوده مطالعاتی و دادههاي مورد
استفاده ،یکسري پيشپردازشهایی بر روي تصاویر
انجام گرفته است و پس از استخراج سطوح
نفوذناپذیر شهري به پيشبينی رشد شهري
پرداخته است و درنهایت الگوي رشد شهري
موردبررسی قرار داده است.
منطقه مورد مطالعه
منطقه موردمطالعه در ایان پاژوهش شاهر رشات
است .این منطقه در  49درجه و  35دقيقاه طاول
جغرافياااایی و  37درجاااه و  16دقيقاااه عااار
جغرافيایی قرار دارد .این شهر باه لحاام موقعيات
نسبی در شمال ایران و در حاشيه جناوبی دریااي
خزر قرار دارد (شکل  .)1آبوهاواي آن معتادل و
بسيار مرطاوب باا بارنادگی سااالنه حادود 1500
ميلیمتر بوده و ارتفاع متوسط این شهر از ساط
دریاهاي آزاد  5متر اسات .ویژگیهااي طبيعای،
ارتباطی و گردشگري این شهر موجب بااال رفاتن
جمعيت و توسعه فيزیکی این شهر شده است.
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شکل  :1ترکيب رنگی طبيعی ( )432لندست  8سنجنده  OLI/TIRSاز منطقه موردمطالعه

ردیف  35از سيستم مرجع جهانی ( 1)WRSقارار
دارند .بازه زمانی براي نمایش تغييرات و روند رشد
شهري در سه دوره 2017 -2002 ،2002-1987
و  2032 -2017در نظر گرفته شده است.

مواد و روشها
در این پژوهش براي نمایش تغييرات رشد شاهري
و طبقهبندي اراضی ساخته شده از تصاویر لندست
 7 ،5و  8اسااتفاده شااده اساات .ایاان تصاااویر کااه
بهصورت رایگان در دسترس عموم قارار دارناد باا
سط توليد  L1Tاز ساایت ساازمان زمينشناسای
آمریکا ( )https://earthexplorer.usgs.govتهياه
شادهاند .تصااویر لندسات ماورد اساتفاده در ایاان
مطالعه بهگونهاي انتخاب شدهاند که فاصله زماانی
آنها ثابت ( 15ساال) و ميازان پوشاش اباري در
آنها کمتر از  10درصد باشاد .تصاویر لندسات 5
مربوط به تاریخ  ،1987/07/05تصاویر لندسات 7
مربوط به تاریخ  2002/08/07و تصویر لندسات 8
مربوط به تاریخ  2017/07/23اسات .تماامی ایان
تصاویر مربوط به فصل تابستان و در مساير  166و

پیشپردازش تصاویر

تصااویر خاام اولياه کاه توساط مااهواره برداشاات
میشود به دليال یکساري اعوجاجاات مرباوط باه
سنجنده و شارایط محيطای نيااز باه تصاحيحات
اتمسااافري ،رادیاااومتریکی و هندسااای دارناااد
(.)Goward et al, 2003; Lillesand et al, 2014
از آنجاییکه ماهواره لندست در قدرت تفکيکهاي
مکانی مختلف تصاویر را برداشت میکند بناابراین
تصاااویر باناادهاي حرارتاای لندساات 120( 5متاار)
لندساات 60( 7متاار) و لندساات 100( 8متاار) بااا
استفاده از تبدیل مکعبی به قدرت تفکيک  30متر
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تباادیل شاادهاند و بااا باناادهاي مااالتی اسااپکترال
سنجنده  OLIهم مرجع شدهاند ( ;Li et al, 2017
 .)Roy et al, 2014باراي تصاحي رادیاومتریکی
باناادهاي لندساات ،ابتاادا مقااادیر خااام  DNهاااي
تمامی بانادهاي لندسات  7 ،5و  8باا اساتفاده از
معاادالت روابااط  1و  2بااه رادیااانس تباادیل شااد
( Markham and Helder, 2012; Chander and
.)Markham, 2003
رابطه )1

71

 FLAASHانجام شد این الگاوریتم از مادل عباور
اتمسفري  MODTRAN4براي تصحي اتمسفري
استفاده میکند که اطالعاتی جاانبی مانناد زماان
عبور ماهواره ،ارتفاع سنجنده ،موقعيت جغرافيایی
منطقه ،زاویاه تاابش خورشايد و مادل اتمسافري
منطقه را به کار مایبارد ( .)ENVI, 2009پاس از
اعمال تصحي اتمسفري با روش  FLAASHنتایج
به بازه  0-1تغيير داده شد .درنهایت نتایج در عدد
 400براي توليد تصاویر  8بيتای ( )255-0ضارب
شد ( .)Xu, 2010پس از محاسبه رادیانس طيفای
براي باندهاي حرارتی لندست ( 5باند  )6و لندست
( 7باند  )6و لندست ( 8باند  )10دمااي روشانایی
از رابطه  3محاسبه شد.
رابطه )3

 LMAX   LMIM  
 (Qcal  Qcal min )  LMIM 
 Qcal max  Qcal min 

L (Landsat  5, 7)  

 L تابش طيفی دریافات شاده توساط سانجنده
برحساااب ( Qcal ،)𝑤/𝑚2 ∗ sr ∗ µmمقااادار
پيکسل Qcal min ،حداقل مقدار پيکسلQcal max ،

حداکثر مقدار پيکسل LMAX  ،و  LMIM به
ترتيب حداکثر و حداقل رادیانس طيفی سانجنده
برحسب ( )𝑤/𝑚2 ∗ sr ∗ µmاست ( Markham
 .)and Helder, 2012دادههااااي موردنيااااز از
متادیتاي تصاویر استخراج شده است.
رابطه )2

K2

) 1

TB

K1

TB 
(Ln

L

دماي روشنایی سانجنده 2برحساب کلاوین،

 K 2و  K 1ضاارایب ثاباات کاليبراساايون دماااي
روشنایی سنجنده که به ترتيب برحسب کلاوین و
( )𝑤/𝑚2 ∗ sr ∗ µmو در متادیتااااي تصااااویر
موجود است ( .)Chander et al, 2009در جدول 1
ضرایب ثابت کاليبراسايون دمااي روشانایی باراي
ماهواره لندست ( 5باند( 7 ، )6باند Chander ( )6
 )et al, 2009و ماهواره لندست ( 8باند  )10نشان
داده شده است (.)Li and Meng, 2018

L (Landsat  8)  M L *Qcal  A L

 M Lو  A Lبااه ترتيااب فاااکتور تباادیل ضااربی و
ضریب تبدیل جمعی است که از متادیتاي تصااویر
به دست میآید و  Qcalمقادیر پيکسال محصاول
استاندارد کوانتيزه شده و کاليبره شده ( )DNاست
( .)USGS, 2013پس از محاسبه رادیانس طيفای
باااالي اتمسااافر ،تصااحي اتمسااافري باااا روش

جدول  :1ضرایب ثابت کاليبراسيون دماي روشنایی
ضریب

K1

واحد

)(𝑤/𝑚2 ∗ sr ∗ µm

Kelvin

لندست 5

607/76

1260/56

لندست 7

666/09

1282/71

لندست 8

774/8853

1321/0789
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استخراج و پیشبینی سطوح نفوذناپذیر شهری

 ،)et al, 2014; Congalton, 1991در این مطالعاه
نيز براي ارزیاابی دقات از  300نقطاه مرجاع کاه
کالس دقيق آنها باا اساتفاده از تصااویر باقادرت
تفکيک مکانی باالي توسط  Google Earthتعيين
شده بود ( )Du et al, 2014اساتفاده شاده اسات.
سپس در این تحقيق از مدل سلولهاي خودکار -
مااارکو بااراي پيشبيناای سااطوح نفوذناپااذیر
استفاده شد ( .)Yang et al, 2012مدل زنجيارهي
مارکو و مدل سلولهاي خودکار دو بخش اصلی
این مدل هستند .این مدل باراي تعياين احتماال
تغيير ،حداقل به دو نقشه کالس پوشش زمين نياز
دارد ( )Mitsova et al, 2011که در ایان پاژوهش
خروجاای شاااخ  NDISIبااهعنوان ورودي ایاان
روش در نظر گرفته شده اسات .براسااس احتماال
شرطی قانون بيز ،پيشبينی تغيير کاربري اراضای
در مدل مارکو با استفاده از رابطه  5محاسبه م ی
شود (.)Rajitha et al, 2010
رابطه ()5

همان طور کاه در مطالعاه عازي مناد و همکااران
( )Ezimand et al, 2018اشاااره شااده اساات،
روشهاااي مختلفاای بااراي اسااتخراج ساااطوح
نفوذناپذیر شهري و اراضی ساخته شده وجود دارد
که در این پژوهش با توجه به خصوصيات طيفی و
نوع پوشش منطقه از شاخ تفاضل نرماال شاده
سطوح نفوذناپذیر ( 3 )NDISIاستفاده شده اسات.
این شااخ (رابطاه  )4در ساال  2010باهعنوان
روشی براي استخراج سطوح نفوذناپذیر با استفاده
از تصاویر مااهوارهاي پيشانهاد شاده اسات ( Xu,
.)2010
رابطه )4
)TIR 1  (( Green   NIR  SW IR 1 ) / 3
)TIR 1  (( Green   NIR   SW IR 1 ) / 3

NDISI 

در معادلاااه فاااوق   NIR ، Greenو SWIR1

مقدار بازتابندگی تصحي شده اتمسافري از ساط
براي باندهاي  4 ،2و  5ماهواره لندست  5سنجنده
 TMو لندست  7سنجنده  ETM+و باندهاي 5 ،3
و  6ماهواره لندست  8سانجنده  OLI/TIRاسات.

) s (t  1)  pij  s (t
)  s (tو ) s (t  1حالتهاي سيستم در زماان t

 TIR1مقااادار دمااااي روشااانایی تصحي شاااده
اتمسفري براي باند حرارتی  6ماهواره لندسات ،5
 7و باند حرارتی  10ماهواره لندست  8است .پاس
از اعمال این شاخ براي تعيين حد آساتانه باين
سااطوح نفوذپااذیر و سااطوح نفوذناپااذیر از روش
آستانه گذاري اتسو استفاده شده است کاه هاد
آن یافتن نقطهاي است که کمترین ادغام باين دو
کالس (براي مثال کالسهاي ساطوح نفوذپاذیر و
ساطوح نفوذناپاذیر) وجاود داشاته باشاد ( Otsu,
 .)1979پس از طبقهبندي کردن سطوح نفوذناپذیر
و تعيين حد آساتانه مطلاوب باا اساتفاده از روش
اتسو ،ارزیابی دقت طبقهبندي نياز باا اساتفاده از
دقات کلای 4انجاام شاد .همانناد ساایر مطالعااات
گذشاته ( Estoque and Murayama, 2013; Du

و  t  1هستند و  p ijماتریس احتمال انتقاال در
یک حالت است که از طریق رابطه  6محاسبه می-
شود.
رابطه ()6
p1n 


p nn 

 p11
p ij = 
 p n1

N

(0  p ij  1 and p ij =1,  i, j =1,2,….,n) 
j=1

خروجی مدل نيز شامل احتماالت تبدیل وضعيت،
مااتریس مسااحتهااي تبدیلشاده هار کااالس و
درنهایت تصااویر احتماالی شارطی باراي تبادیل
کاربريهاي مختلف است ( .)Yang et al, 2012به
دليل عدم وجود اطالعات وابستگی مکانی در مدل
زنجيره مارکو ( ،)Pontius, 2000از مادل شابکه
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خودکار براي اضافه کردن مشخصه مکانی به مدل
استفاده مایشاود؛ بناابراین در مادل سالولهااي
خودکار -ماارکو باا اساتفاده از مااتریس انتقاال
مساحت ،نقشه شبيهسازي شاده کااربري اراضای
باراي آیناده باه دسات خواهاد آماد ( Fan et al,
 .)2008; Pontius, 2000براي ارزیابی اعتبار مادل
سازي ،نقشه حاصلشده از مدل با دادههاي مرجع
مورد ارزیابی قرار میگيرد که اگر اختال مقاادیر
پيشبينی شده و واقعی کمتار از  8درصاد باشاد،
نتيجه گرفته میشود که مدل سلولهاي خودکار-
مارکو قابليت مدلسازي و پيشبينای تغييارات
کاربري اراضای در منطقاه را دارد ( Rashmi and
 .)Lele, 2010در ایاان پااژوهش بااا اسااتفاده از
نقشههاي باینري  NDISIدر سال  1978و 2002
به پيشبينای ساطوح نفوذناپاذیر در ساال 2017
اقدام شد و پس از ارزیابی کمی دقت مدل ماذکور
و تائيااااد امکااااان اسااااتفاده از آن در منطقااااه
موردمطالعه ،درنهایت نقشه سطوح نفوذناپذیر براي
سال  2032پيشبينی شده است.

73

انتظار مقایسه شود که براي ایان کاار از رابطاه 7
استفاده میشود.
رابطه )7
M iS  M Sj
Mg



E
ij

M

جدول  4را بهعنوان ماتریس  Mبا درایههاي M ij
 ،در نظر میگيریم ،بهطوري که i  1, 2,3,..., n

(ساااااطرهاي مااااااتریس) و j  1, 2,3,..., m

(ساااتونهاي مااااتریس) اسااات M iS .مجماااوع
سااااطرهاي ، i
m

S
j

 Mمجمااااوع سااااتون  jو

n

 M g   M ijاست (.)Bhatta et al, 2010
i 1 j 1

بررسی درجه آزادی رشد شهری

تفاوت بين رشد مشاهدهشده و مورد انتظار سطوح
نفوذناپذیر شهري ،درجه انحرا رشد شهري را
نشان میدهد .اگر درجه انحرا باال باشد میتوان
نتيجه گرفت که این متغير از دیگر متغيرهاي
کالس خود مستقل است (  .)Bhatta, 2009آماره
کاي اسکور پيرسون ،از آزادي ميان جفت متغيرها
براي توصيف تغيير در کاربري اراضی در همان
کالس استفاده میکند (،)Almeida et al, 2005
بنابراین آماره کاي اسکور ،براي تعيين درجه
آزادي با استفاده از رابطه  8محاسبه میگردد.
رابطه )8

تفاوت بین رشد شههری مااهدهشهده و رشهد
شهری مورد انتظار

شهرها همواره مرکزي دارند کاه رشاد شاهر از آن
نقطه شروع شاده و در جهاات مختلاف گساترش
مییابد .در این مطالعه براي نماایش دادن جهاات
گسترش شهر ابتدا سطوح نفوذناپذیر شهري باراي
سال  1987استخراج شد و سپس مرکاز هندسای
آن به دست آمد و در مرحله بعد دایرهاي به مرکاز
این نقطه ترسيم شد و درنهایات ایان دایاره باه 8
قسمت با زوایاي  45درجه تقسيم شد ( Dadras et
 .)al, 2015سپس باا اساتفاده از آماار منطقاهاي،
ميزان گساترش اراضای سااخته شاده در جهاات
مختلف محاسبه شد .رشد شهري مشااهده شاده
باید براي درک ناهمخوانی با رشاد شاهري ماورد

(M j  M jE ) 2
E
j

M

m

i2  
j 1

در رابطه فوق   i2درجه آزادي براي دوره زماانی
 iام M j ،سااطوح نفوذناپااذیر مشاهدهشااده در
ستون  jام باراي ساطر مشاخ  M jE ،ساطوح
نفوذناپذیر مورد انتظار در ستون  jام براي ساطر
مشخ است .حال اگار ( iساطر) را باهجاي j
(ستون) و ( nتعداد ساطر) را باهجاي ( mتعاداد
ستون) در رابطه  8جایگزین کنيم میتوانيم درجه
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آزادي را باااراي هااار جهااات جغرافياااایی ( )  2j

که در آن  piسهم متغير در ساطر  iام (نسابت
نرخ رشد سطوح نفوذناپذیر در بازه زماانی  iام) و
 nتعداد دورههاي زمانی است که در این پژوهش
برابر  3است .درنهایت پراکندگی کلی (  ) Hنيز با
استفاده از رابطه  12محاسبه میگردد.
رابطه )12

محاسبه کنايم .درجاه آزادي کلای (  )  2نياز باا
استفاده از رابطه  9محاسبه میشود.
رابطه )9
(M ij  M ijE ) 2
M ijE

m

n

 2  
i 1 j 1

m

کاي اسکور داراي حد پایين صفر است و زمانی به
دست میآید که ارزش مشاهدهشده دقيقاً با ارزش
مورد انتظار برابر باشد (.)Bhatta et al, 2010

n

) H   pij Ln ( pij
i 1 j 1

که در آن  p ijسهم متغير در سطر  iام و ستون
 jام (نسبت نرخ رشد سطوح نفوذناپذیر در باازه
زمانی  iام و جهات  jام) اسات ( Bhatta et al,
.)2010

مدل آنتروپی شانون

مدل آنتروپی شانون پراکندگی اراضی ساختهشاده
در فضا را اندازهگيري میکند و در تخمين ميازان
گساترش شاهري کااربرد دارد ( Mohamed and
 )Worku, 2018از این مدل براي تجزیه و تحليال
مقدار پدیده رشد بیقواره شهري و تعياين الگاوي
شهري اسپرال اساتفاده مایشاود ( Kumar et al,
 .)2007; Ramachandra et al, 2014در ایاان
پژوهش مقدار آنتروپی شانون براي هر دوره زمانی
(  ) H iبا استفاده از رابطه  10محاسبه میشود.
رابطه )10

درجه خوب بودن رشد شهری

ازآنجاییکه کاي اسکور (درجاه آزادي) و آنتروپای
(درجه اسپرال) اندازههاي متفاوتی هستند و ممکن
است در برخی موارد باهم تناقض داشته باشند ،لذا
تعيين درجه خوب باودن رشاد شاهري ضارورت
مییابد .درجه خوب بودن رشد شهري باراي هار
دوره زمانی (  ) Giبهصاورت رابطاه  13محاسابه
شود.
رابطه )13

m

) H i   p j Ln ( p j





1
G i  Ln 

 2( Hi )
 i Ln (m ) 

j 1

که در آن  p jسهم متغير در ستون  jام (نسبت
نرخ رشد در جهت  jام) و  mتعداد جهتهااي
جغرافيایی است که در این پژوهش برابار  8اسات.
درجه پراکندگی شهري بين  0تاا )  Ln (mقارار
دارد .بدینصاورت کااه هرچاه بااه صافر نزدیااکتر
باشد؛ سطوح نفوذناپذیر فشردهتر توزیع یافتهاناد و
هرچه مقدار آنتروپی به )  Ln (mنزدیاکتر باشاد
نشان دهناد رشاد ساطوح نفوذناپاذیر پراکنادهتر
اساات .بااراي تعيااين درجااه آنتروپاای هاار جهاات
جغرافيایی (  ) H jاز رابطه  11استفاده میشود.

در معادله فوق  Giدرجه خوب باودن باراي دوره
زمانی  iام  i2 ،درجه آزادي براي دوره زمانی i
ام H i ،مقدار آنتروپی باراي دوره زماانی  iام و
 mتعداد جهتهاي جغرافيایی است کاه در ایان
پژوهش  8در نظر گرفته شده است .حاال اگار j
(ستون) را بهجاي ( iسطر) و ( nتعداد سطر) را
بهجاي ( mتعداد ستون) در رابطاه  13جاایگزین
کنيم میتوانيم درجه خوب بودن را براي هر جهت
جغرافيایی (  ) G jمحاسبه کنيم .درنهایات درجاه

رابطه )11

کلی خوب بودن رشد شهري (  ) Gباا اساتفاده از
رابطه  14محاسبه میشود.

n

) H j   p i Ln ( p i
i 1
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رابطه )14

75

 .)Foody, 2002همانطور که در جادول  2نشاان
داده شده است بيشاترین دقات کلای مرباوط باه
تصاویر لندست  8سنجنده )%89/78( OLI/TIRS
و کمتاارین دقاات مربااوط بااه تصاااویر لندساات 7
سنجنده  )%86/12( ETM+بوده اسات .باهمنظور
پيشبينی سطوح نفوذناپذیر باراي ساال  2032از
زنجيره مارکو استفاده شد .در این مرحله ابتدا با
اسااتفاده از تصاااویر باااینري سااال  1987و سااال
 2002اقدام به پيشبينی سطوح نفوذناپذیر باراي
سال  2017شد و براي ارزیابی صاحت پيشبينای
مدل سلولهاي خودکار -ماارکو  ،ایان نقشاه باا
استفاده از نقاط مرجع مورد ارزیابی قرار گرفات و
نتااایج آن در جاادول  2نشااان داده شااده اساات.
ازآنجایی که دقت پيشبينی ایان مادل باا نقشاه
طبقهبندي سال  2017مقدار  83/21درصد است
و لذا مقدار خطا کمتر از  8درصاد اسات بناابراین
میتوان گفات کاه ایان مادل کاارایی پيشبينای
سطوح نفوذناپذیر براي شهر رشت را داشته است و
درنهایت نقشه پيشبينی سطوح نفوذناپذیر شهري
براي سال  2032با استفاده از نقشاههاي بااینري
سال  2002و  2017تهيه شد (شکل .)2





1
G  Ln 

H
( 
)
 Ln (m  n ) 

که در رابطه فوق  Hآنتروپای کلای و  درجاه
آزادي کلای اسات ( .)Dadras et al, 2015درجاه
خوب بودن یک اندازه صری است .مقادیر مثبات،
خوب بودن رشد شهري را نشان میدهد و مقاادیر
منفی حاکی از بد بودن رشد شهري است ( Bhatta
.)et al, 2010; Mohamed and Worku, 2018
نتایج
طبقهبندی سطوح نفوذناپذیر شههری و ارزیهابی
دقت

نتایج ارزیابی دقت با استفاده از نقااط مرجاع کاه
کالس آنها به صاورت دقياق مشاخ باود ماورد
ارزیابی قرار گرفته اسات و نتاایج آن در جادول 2
نشان داده شده است .در مقایسه بين نقشه پوشش
اراضی طبقهبندي شده توساط شااخ  NDISIو
دادههاااي مرجااع؛ دقاات کلاای بيااانگر نساابت
پيکساالهاي صااحي طبقهبناادي شااده بااه کاال
پيکساالهاي معلااوم اساات ( ;Congalton, 1991

جدول  :2نتایج ارزیابی دقت طبقهبندي
سال

شاخص /مدل

دقت کلی ()%

1987

NDISI

89/04

2002

NDISI

86/12

2017

NDISI

89/78

2017

CA-Markov

83/21

نشان داده شاده اسات .تغييارات مکاانی و زماانی
سطوح نفوذناپذیر شهري از سال  1987تاا 2032
حااکی از رشاد شاهري در جهاات مختلاف اسات

تغییرات مكانی -زمانی سطوح نفوذناپذیر و رشد
شهری

نتایج طبقهبنادي و اساتخراج ساطوح نفوذناپاذیر
شهري با استفاده از تصاویر ماهوارهاي در شاکل 2
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از تصاااااااویر باااااااینري بااااااراي بحااااااث و
است .نتایج مربوط به تغييرات مکاانی و زماانی در
جهات جغرافيایی و دورههاي زماانی در جادول 3
نشان داده شده است.
همانطور که جدول  3نشاان میدهاد مسااحت و
گسااتره شااهري از سااال  1987بااا مقاادار 81/30
هکتار به  200/28هکتاار در ساال  2017رسايده
اساات و پيشبيناای میشااود کااه مقاادار سااطوح
نفوذناپذیر شهري در ساال  2032باه بايش از دو
برابر یعنی  443/13هکتاار برساد .ميازان ساطوح
نفوذناپااذیر شااهري برحسااب جهااات جغرافيااایی
(شااکل  2و جاادول  )3نشااان میدهااد کااه در
سالهاي  1987تا  2017منطقه جغرافيایی غارب
از بيشااترین مياازان سااطوح نفوذناپااذیر شااهري
برخوردار بوده است و بلعکاس منطقاه جغرافياایی
شرق از کمترین ميزان سطوح نفوذناپاذیر شاهري
برخوردار بوده است .بعالوه پيشبينی میشود کاه
در سال  2030منطقه غارب از بيشاترین ساطوح
نفوذناپااذیر و منطقااه شاامال از کمتاارین سااطوح
نفوذناپذیر شهري برخوردار باشد (جدول .)3
زمانی نيز مورد بررسی قرار گرفتاه اسات و نتاایج
حاکی از رشد  46/03درصادي باراي باازه زماانی
 1987تا  2002و رشاد  68/70درصادي در باازه
زمانی  2002تا  2017و درنهایت پيشبينای نارخ
رشد  121/26درصدي براي بازه زماانی  2017تاا
 2032است .نرخ رشد برحسب مناطق جغرافياایی
نشان داده است (شکل  2و جدول  )5کاه در باازه
زمانی  1987تا  ،2002منطقه جغرافياایی شامال
شرق از بيشترین درصد رشاد ( )61/90و در باازه
زمااانی  2002تااا  2017منطقااه شاامال غاارب از
بيشااترین درصااد رشااد ( )88/92برخااوردار بااوده
است .پيشبينای میشاود کاه از ساال  2017تاا
 2032منطقه جغرافيایی شمال غرب از بيشاترین
درصد رشد ( )151/38برخوردار باشد.

(شکل  .) 2اکتفا کردن به بررسی بصري و استفاده
تصميمگيري درباره الگوي رشاد شاهري مناساب
نيسات؛ بنااابراین بااراي نماایش تغيياارات سااطوح
نفوذناپذیر شهري و نمایش جهات گسترش شهري
نياز داریم که پارامترهاي آماري را محاسبه کنايم.
در این پژوهش نتایج تغييرات مکانی و پيشبينای
سطوح نفوذناپذیر شهري از ساال  1987تاا ساال
 2032موردبررسی قرار گرفته است و نتایج آن در
شکل  2نشان داده شده است .شکل  2نشان مای-
هد که ميزان سطوح نفوذناپذیر شاهري باه لحاام
مکانی و زمانی متغير بوده است و ميزان گساترش
شهري در جهات مختلف متفاوت است .همانطور
کااه قاابال بيااان شااد ،بااهمنظور بررساای دقي اقتر
تغيياارات مکااانی و زمااانی در جهااات و دورههاااي
زمانی مختلف منطقاه موردمطالعاه باا اساتفاده از
برشهایی با اندازه  45درجه به  8قسمت تقسايم
شد و با استفاده از تحليل آماري منطقهاي ،ميزان
تغييرات در جهات مختلف محاسبه شده و ساپس
تغييرات زمانی سطوح نفوذناپاذیر شاهري در ساه
بازه زمانی ثابت و  15ساله موردبررسی قرار گرفته
ميزان نرخ رشد مشاهده شده سطوح نفوذناپذیر در
بازههاي زمانی  15ساله براي منطقه موردمطالعاه
محاسبهشده است و نتایج آن در جادول  4نشاان
دادهشااده اساات .همااانطور کااه در ایاان جاادول
مشاهده میشود بيشترین نرخ رشد برحسب هکتار
مربااوط بااه بااازه زمااانی  2000تااا  2017اساات.
بيشترین نرخ رشد برحسب هکتاار در دوره زماانی
 1987تا  2002مربوط به منطقه جغرافيایی غرب
بوده درحالی که در باازه زماانی  2002تاا 2017
بيشترین نرخ رشد برحسب هکتاار در جغرافياایی
جنوب غرب وجود داشته است .پيشبينی میشود
که از سال  2017تا  2032منطقه شمال غارب از
بيشترین نرخ رشد برخاوردار باشاد .درصاد رشاد
سطوح نفوذناپذیر شهري (جادول  )5در بازههااي
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شکل  :2تغييرات مکانی -زمانی سطوح نفوذناپذیر شهر رشت در بازه زمانی 2032-1987
جدول  :3مساحت سطوح نفوذناپذیر شهري برحسب هکتار
شمال غرب

غرب

جنوب غرب

جنوب

جنوب شرق

شرق

شمال شرق

شمال

The city
81 /30

8 /28

16/91

10 /88

8 /87

9 /51

7 /78

8 /61

10 /46

1987

118 /72

11 /91

23 /38

15 /47

13 /32

13 /74

11 /13

13 /94

15 /83

2002

200 /28

22 /50

32 /51

26/99

24 /28

23 /79

20 /36

25 /16

24 /69

2017

443 /13

56/56

60 /15

59 /27

57 /21

56/87

50 /14

54 /21

48 /72

2032
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جدول  :4نرخ رشد مشاهده شده سطوح نفوذناپذیر شهري برحسب هکتار
غرب

جنوب غرب

جنوب

جنوب شرق

شرق

شمال شرق

شمال

بازه زمانی

3 /63

6/47

4 /59

4 /45

4 /23

3 /35

5 /33

5 /37

1987- 2002

 Row totalشمال غرب
81 /56

10 /59

9 /13

11 /52

10 /96

10 /05

9 /23

11 /22

8 /86

2002- 2017

242 /85

34 /06

27 /64

32 /28

32 /93

33 /08

29 /78

29 /05

24 /03

2017- 2032

361 /83

48 /28

43 /24

48 /39

48 /34

47 /36

42 /36

45 /60

38 /26

Column total

37 /42

جدول  :5درصد رشد سطوح نفوذناپذیر
The city
46/03

شمالغرب

غرب

جنوب غرب

جنوب

جنوب شرق

شرق

شمال شرق

شمال

بازه زمانی

43 /84

38 /26

42 /19

50 /17

44 /48

43 /06

61 /90

51 /34

1987- 2002

68 /70

88 /92

39 /05

74 /47

82 /28

73 /14

82 /93

80 /49

55 /97

2002- 2017

121 /26

151 /38

85 /02

119 /60

135 /63

139 /05

146 /27

115 /46

97 /33

2017- 2032

براي شهر رشت محاسبه شده و در جدول  6آماده
است .نتایج جدول  6نشان میدهاد کاه از باين 3
بازه زمانی موردمطالعه در این پژوهش ،بازه زماانی
 2017تا  2032از بيشترین نرخ رشد مورد انتظار
برخااوردار اساات و بااازه زمااانی  1987تااا 2002
کمترین نرخ رشد مورد انتظار را دارد.

اختالف بین رشد شهری مااهدهشهده و مهورد
انتظار

جدول شماره  4نرخ رشاد شاهري مشااهده شاده
برحسب هکتار را براي منطقه مورد مطالعه نشاان
می دهد و اکنون نياز است که رشد مورد انتظار نيز
براي آن منطقه نيز محاسبه شود .بدین منظاور باا
استفاده از رابطه شماره  7مقدار رشد مورد انتظاار

جدول  :6نرخ رشد مورد انتظار برحسب هکتار
شمال غرب

جنوب

غرب

جنوب غرب

4 /99

4 /47

5 /00

5 /00

10 /88

9 /75

10 /91

10 /90

32 /40

29 /02

32 /48

جنوب شرق

شرق

شمال شرق

4 /90

4 /38

4 /72

3 /96

10 /68

9 /55

10 /28

8 /62

32 /44

31 /79

28 /43

30 /61

25 /68

براي درک ميازان آزادي یاا درجاه انحارا رشاد
شهري باید اقدام به مقایسه مکانی و زماانی رشاد
شهري مشاهدهشده و مورد انتظار شود .تفاوت بين
رشاااد شاااهري ماااورد انتظاااار و رشاااد شاااهري
مشاهدهشده از تفاضل بين مقادیر دو جدول  4و 6
به دست میآید که نتاایج آن در جادول  7نشاان

شمال

بازه زمانی
1987- 2002
2002- 2017
2017- 2032

داده شده است .جدول  7نشان میدهد که ميازان
انحرا رشد شهري برحسب زمان و مکان متفاوت
بوده است .بدینصورت مناطقی که منفی هساتند
رشد کمتر و مناطقی که مثبت هستند رشد بيشتر
از حد انتظار را دارا می باشند.

جدول  :7تفاوت بين رشد شهري مورد انتظار و رشد شهري مشاهدهشده
شمال غرب

غرب

جنوب غرب

جنوب

جنوب شرق

شرق

شمال شرق

شمال

بازه زمانی

- 1 /36

2 /00

- 0 /41

- 0 /55

- 0 /67

- 1 /03

0 /61

1 /41

1987- 2002

- 0 /29

- 0 /62

0 /61

0 /06

- 0 /63

- 0 /32

0 /94

0 /24

2002- 2017

1 /66

- 1 /38

- 0 /20

0 /49

1 /29

1 /35

- 1 /56

- 1 /65

2017- 2032
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جدول  7همچناين نشاان میدهاد کاه بيشاترین
اختال باين رشاد شاهري ماورد انتظاار و رشاد
شهري مشاهدهشده در بازه زمانی  1987تا 2002
مربوط به منطقه غرب و بلعکس کمترین اخاتال
بااين رشااد شااهري مااورد انتظااار و رشااد شااهري
مشاهدهشده مربوط به منطقاه شامال غارب و در
بازه زمانی  2002تا  2017بيشترین اختال باين
رشاااد شاااهري ماااورد انتظاااار و رشاااد شاااهري
مشاهدهشده مربوط به منطقاه جغرافياایی شامال
شاارق و بلعکااس کمتاارین آن مربااوط بااه منطقااه
جنوب شارق اسات .همچناين باراي ساال 2032
پيشبينی میشود که بيشترین رشد فراتار از حاد
انتظار را منطقه شمال غارب و کمتارین مقادار را
منطقه شمال داشته باشد.

79

همان طبقاه پوشاش اراضای را در نظار میگيارد
( .)Almeida et al, 2005باراي تعياين درجاه
آزادي ،تست کاي اسکور باا معادلاه کااي اساکور
پيرسون اجرا شده است و ميازان آزادي یاا درجاه
انحرا رشاد شاهري مشااهده را از رشاد شاهري
مورد انتظار آشکار ساخته است .نتایج ایان آزماون
براي دورههاي زمانی با استفاده از جادولهاي  6و
 7و رابطه  8محاسبهشده و نتایج آن در جادول 8
نشان داده شده است .نتاایج آزماون کااي اساکور
زمانی که مقدار رشد مشاهده شاده و رشاد ماورد
انتظار باهم برابر باشند صافر میشاود ( Bhatta et
 .)al, 2010همانطور که در جادول  8نشاان داده
شده است مقدار کاي اسکور در هيچ دورهاي صفر
نيست بنابراین رشد مشاهده شده و مورد انتظار با
یکدیگر اختال دارند.

کای اسكور پیرسون و رشد شهری

آمارهاي کاي اسکور پيرسون بررسی آزادي مياان
زوجی از متغيرهاي انتخابشده براي توضي تغيير
جدول  :8درجه آزادي رشد شهري براي هر دوره زمانی
درجه آزادی

دوره زمانی

2 /28

1987- 2002

0 /22

2002- 2017

0 /46

2017- 2032

هر منطقه ،مقدار اختالفی بين رشد مشاهدهشده و
رشد مورد انتظار وجود دارد .درجه آزادي براي هر
منطقه نيز محاسبهشده که نتایج آن در جادول 9
نشان داده است.

همااانطور کااه در جاادول  8مشاااهده میشااود
بيشترین درجه آزادي باراي دور زماانی  1987تاا
 2002محاسبه شده و کامتارین درجاه آزادي در
دوره زمانی  2002تاا  2017اتفااق افتااده اسات.
نتایج جدول  8همچنين نشان داده است که براي

جدول  :9درجه آزادي رشد شهري براي هر منطقه
شمال غرب

غرب

جنوب غرب

جنوب

جنوب شرق

شرق

شمال شرق

شمال

منطقه

0 /46

1 /00

0 /07

0 /07

0 /18

0 /32

0 /25

0 /62

درجه آزادي

غرب و بلعکس کمتارین درجاه آزادي در منااطق
جنوب و جنوب غرب رخداده اسات .از آنجاییکاه

همانطور که جادول  9نشاان میدهاد بيشاترین
درجه آزادي و یا رشد بدقواره مرباوط باه منطقاه
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تغييااارات مکاااانی و زماااانی گساااترش شاااهري
موردبررسی قرار گيرد .نتاایج محاسابات آنتروپای
شانون براي هر دوره زمانی با استفاده از رابطه 10
به دست آمده و نتایج آن نيز در جدول  10نشاان
داده شده است.

درجه آزادي باال درواقع نشاندهنده رشد بیثبات
در دورههاي زمانی مختلف است بنابراین بيشترین
رشد بیثباات در دوره زماانی  2002-1987و در
منطقه غرب شهر اتفاق افتاده است.
آنتروپی شانون و رشد شهری

محاسبات آنتروپی شانون باراي هار دوره زماانی و
جهات مختلاف موردبررسای قرارگرفتاه اسات تاا
جدول  :10آنتروپی شانون براي هر دوره زمانی
آنتروپی
) Ln (n

Ln (n ) / 2

دوره زمانی

1 /04

2 /08

2 /07

1987- 2002

1 /04

2 /08

2 /05

2002- 2017

1 /04

2 /08

2 /06

2017- 2032

آینااده نيااز چنااين روناادي را ادامااه دهااد .نتااایج
آنتروپاای رشااد شااهري بااراي هاار یااک از جهااات
جغرافيایی با استفاده از معادله  11به دست آماده
و در جدول  11نشان داده شده اسات .هماانطور
که در جدول  11نشان داده شاده اسات آنتروپای
بهصورت کلی براي تمامی مناطق باالست و مقادار
آنتروپی تمامی منااطق از نصاف آنتروپای بيشاتر
است و به حد نهایی نزدیکتر اسات کاه حااکی از
رشد پراکنده براي جهات جغرافيایی است.

همااانطور کااه در جاادول  10مشاااهده میشااود
ميزان آنتروپی در هار ساه دوره زماانی بهصاورت
کلاای باااال اساات و بيااانگر رشااد شاادید پراکنااده
(اسپرال) است .بدینصورت که حد نهایی آنتروپی
براي جهات جغرافيایی برابر با  2/08است و نصاف
آنتروپای برابار باا  1/04اسات .در تماامی ساالها
مقدار آنتروپی از نصف بيشتر بوده و به حد نهاایی
نزدیک است .بهصورت کلای رشاد رشات از ساال
 1987تا سال  2017یک رشد پراکناده را شااهد
بوده است و پيشبينای میشاود کاه در  15ساال

جدول  :11آنتروپی شانون براي هریک از منطقههاي جغرافيایی
شمال

شمال غرب

غرب

جنوب غرب

جنوب

جنوب شرق

شرق

0 /99

1 /02

1 /02

1 /02

0 /99

0 /99

1 /07

1 /10

1 /10

1 /10

1 /10

1 /10

1 /10

1 /10

0 /55

0 /55

0 /55

0 /55

0 /55

0 /55

0 /55

جدول  11همچناين نشاان میدهاد کاه از ساال
 1987تا سال  2032بيشاترین رشاد پراکناده در
جهت شمال شرق اتفاق میافتد و بلعکس کمترین
ميزان رشد پراکنده در جهات شمالغرب ،جنوب-
شرق و شرق اتفاق میافتد.

شرق

شمال

منطقه

1 /05

آنتروپی

1 /10

)Ln (n

0 /55

Ln (n)/2

خوب بودن رشد شهر

نتایج حاصل از درجه خوب باودن شاهر رشات در
بازه زمانی  1978تا  2017و جهات جغرافيایی باه
اسااتفاده از رابطااه  13محاساابه شااده اساات و در
جاادولهاي  12و  13نشااان داده شااده اساات.
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همااانطور کااه در جاادول  12مشاااهده میشااود
شاخ خوب بودن رشد شهري حااکی از نتيجاه
مثبات و خاوب باودن رشاد شاهر در باازه زماانی

81

 2002تا  2032دارد اما در سال  1987تاا 2002
نتيجه آن حاکی از بد بودن رشد شهري است.

جدول  :12درجه خوب بودن رشد شهري براي هر یک از دورههاي زمانی
درجه خوب بودن

بازه زمانی

- 0 /83

1987- 2002

1 /49

2002- 2017

0 /77

2017- 2032

است؛ و در بين جهاات جغرافياایی بهتارین رشاد
شهري متعلق به جنوبغرب و بدترین جهت رشاد
شهري متعلق به غرب بوده است.

جدول  13نتایج خوب باودن رشاد شاهري باراي
جهات مختلف شهر را نشاان میدهاد و نتاایج آن
حاکی از رشد خوب براي اکثر جهاات جغرافياایی

جدول  :13درجه خوب بودن رشد شهري براي هریک از جهات جغرافيایی
شمال غرب

غرب

جنوب غرب

جنوب

جنوب شرق

شرق

شمال شرق

شمال

0 /66

- 0 /07

2 /58

2 /62

1 /61

1 /04

1 /38

0 /44

درجه خوب بودن

ساانجش ازدوري بساايار متااداول گشااته اساات
( )Ezimand et al, 2018; Zhang et al, 2018و
دقت باالیی نيز ارائه دادهاند .در ایان مطالعاه نياز
بااراي طبقهبناادي سااطوح نفوذناپااذیر شااهري از
شاخ  NDISIاساتفاده شاد کاه همانناد ساایر
مطالعات دقت باالیی در طبقهبنادي ایان ساطوح
ارائه داده است ( .)XU, 2010پاس از طبقهبنادي
ساطوح نفوذناپاذیر و اعماال روش آساتانهگااذاري
اتسو براي تهيه نقشه باینري ساطوح نفوذناپاذیر و
سطوح نفوذپذیر ،خروجی آن بهعنوان ورودي مدل
پيشبينی سلولهاي خودکاار -ماارکو اساتفاده
شده است و براي آیناده پيشبينای انجاام گرفتاه
است .نتایج مدل سلولهاي خودکار -مارکو براي
سال  2017با اختال کمتر از  8درصد نسبت باه
نقشه واقعيت مورد تائيد قرار گرفت و سپس باراي
سال  2032نقشاه پيشبينای ساطوح نفوذناپاذیر
شااهري تهيااه شااد .بااا اسااتفاده از محاساابات و
بررسیهاي آماري الگوي رشد شهر رشات در ساه

بحث
تحقيقات انجامشده در زميناه رشاد درنتيجاه باه
وجود آمدن اسپرال شهري و تعيين الگوي رشد در
بازههاي زمانی مختلف متعدد بوده است ( Bhatta
et al, 2010; Dadras et al, 2015; Wondrade et
 )al, 2014بااا اینحااال در تمااامی ایان مطالعااات

الگوي گسترش شهري تا زمان حال مورد بررسای
قرار گرفته است .این مطالعه با استفاده از دادههاي
سنجش از دور و بررسیهاي آماري الگوي رشاد از
گذشته تا زمان آینده را مورد بررسی قرار داده که
بهعنوان نوآوري این کار نسبت به ساایر مطالعاات
گذشاااته اسااات .باااهمنظور پيشبينااای ساااطوح
نفوذناپذیر شهري و تعيين الگوي رشد شاهري در
سال  2032از مدل پيشبينی سلولهاي خودکار-
مارکو استفاده شده کاه در ساایر مطالعاات نياز
نتایج این مادل باراي پيشبينای کااربري اراضای
ماورد تائياد قرارگرفتاه اسات ( Firozjaei et al,
.)2018; Gidey et al, 2017; Lu et al, 2018
استخراج سطوح نفوذناپذیر با استفاده از دادههااي
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حاکی از رشد اسپرال و پراکنده شهري بوده اسات
و درنهایت درجه خاوب باودن شاهري نياز نتاایج
چندان باالیی از خاوب باودن رشاد شاهري ارائاه
نداده است .نتاایج کلای از الگاوي رشاد شاهري و
درجه خاوب باودن آن در جادول  14ارائاه شاده
است .همانطور که از این جدول مشاهده میشود
درجه آزادي در شهر نسبتاً باالسات و تأیيادي بار
رشد بدقواره شاهري اسات .نتاایج آنتروپای کلای
شانون از نصف حد نهایی یعنی  1/59بسيار بااالتر
بوده و به حاد نهاایی یعنای  3/18بسايار نزدیاک
است بنابراین نتایج الگوي رشاد شاهري حااکی از
رشد پراکناده و اساپرال شاهري اسات .درنهایات
درجه کلی خوب بودن شهري منفی اسات کاه در
نتایج به بد باودن رشاد شاهري تحليال میشاود؛
بنابراین بهصورت کلی میتاوان گفات کاه الگاوي
رشااد شااهري در رشاات مناسااب نيساات و بااه
برنامهریزيهاي مدیریتی در جهت حل این مشکل
نياز است.

بازه زمانی  15ساله موردبررسی قرار گرفته اسات.
نتایج مربوط به گسترش شهر نشاان میدهاد کاه
مساحت و گستره شهري در بازه زماانی  45سااله
 1987تااا  2032از  81/30هکتااار بااه 443/13
هکتار یعنی حدود  5برابر رسيده است .نارخ رشاد
برحسب درصد در منااطق جغرافياایی نشاان داده
است که بهطور ميانگين منطقه جغرافيایی شامال
غرب از بيشترین درصد رشد برخوردار خواهد بود.
بررساایهاي آماااري درباااره الگااوي رشااد شااهري
مشاهده شده و ماورد انتظاار نشاان میدهاد کاه
ميزان نرخ رشد برحساب زماان و مکاان متفااوت
بوده است و در هايچ دورهاي منطباق باا یکادیگر
نبااوده و همااواره بااا یکاادیگر اخااتال داشااتهاند.
بيشترین اختال برحسب دورههاي زمانی در دوره
 2017تااا  2032و برحسااب مناااطق جغرافيااایی
متعلق به منطقه غرب باوده اسات .تحليال درجاه
آزادي برحسب مناطق و دورههاي زمانی نسبتاً باال
اسات لااذا شااهر رشاات در حااال رشااد پراکنااده و
بدقواره است .همچنين نتایج آنتروپی شاانون نياز

جدول  :14نتایج کلی الگوي رشد شهر رشت
خوب بودن کلی

آنتروپی کلی

آزادی کلی

- 1 /12

3 /08

2 /96

کار خود ،کاه در مطالعاات گذشاته نباوده اسات،
توجه کرده اسات .نتاایج ایان مطالعاه نشاان داده
است که شهر رشت از معضال رشاد بادقواره رناج
میبرد و پيشبينی میشود کاه چنانچاه اقادامات
مدیریتی اتخاذ نشود الگوي رشد بادتر نياز شاود.
همچنين نتایج آنتروپی شانون نيز یک الگوي رشد
پراکنااده شاادید را نشااان داده اساات و درنهایاات
شاخ درجه خوب بودن شاهري نتاایجی منفای
ارائه داده است که حاکی از باد باودن رشاد شاهر

نتیجهگیری
این مطالعه با استفاده از تصاویر سانجش از دور و
ارائه مدلهاي آماري درصدد نمایش الگاوي رشاد
شاهري و پيشبيناای آینااده شاهري اساات .باادین
منظااور از شاااخ هاي مختلااف بااراي بررساای و
تحليل الگوي رشد شهري بهره جسته اسات .ایان
مطالعه با در نظر گرفتن مطالعات گذشاته کاه باه
بررسی الگوي رشد شاهري تاا زماان حاال اقادام
نمودهاند به مسئله آینده شهري باهعنوان ناوآوري
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جهاتی که بيشاترین رشاد پراکناده در آن اتفااق
 همچناين احيااي بافتهاااي.افتااده اشااره نمااود
فرسااوده شااهري موجااود در مراکااز شااهري و بااه
عبارت دیگر نوسازي این بافتهاا باهجاي احادا
ساختمانهاي جدید در حاشيه شهرها مای تواناد
در پيشگيري از رشاد نامناساب شاهر ماوثر واقاع
.شود

 با ایان تفاساير و در جهات حال ایان.رشت است
 ارائه راهکارهاایی باراي حال ایان معضال،مشکل
 نتایج این مطالعه جهات راهنماایی.ضروري است
ماادیران شااهري در برنامااهریزيهاااي آتاای و
تصميمگيري آنها مفيد خواهد بود و ازجمله ایان
پيشانهادها مایتاوان باه جلاوگيري از تغييارات
کاربري اراضی و زمينهاي کشاورزي حاشيه شاهر
از طریااق توسااعه عمااودي و بلندمرتبهسااازي در
پانوشت

1-Worldwide Reference System (WRS)
2-at-sensor Brightness Temperature

3-Normalized Difference Impervious
Surface Index (NDISI)
4-Overall Accuracy
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