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 مقدمه -1

یکی از مخاطرات  پدیاده تغییار کاربری اراضی

که  باشدمی های اکولوژیکیمحیطی و بحرانزیست

. شهرهاا باا توساعة استرو امروزه جهاان باا آن روباه

وام  تغییرکاربری و عمهمترین فیزیکای خاود، از 

، بروز های انسانیفعالیتافزایش . پوشش زمین هستند

 مشکالتمحیطی،  زیستو  های اجتماعیناهنجاری

 ثراتازجمله ا فضاهای طبیعی حم  و نق  و تغییر

 . [3و  2، 1]باشدشهری می توسعهناشی از رشد و  منفی

، به 1205میلیارد نفر در سال  02/2از جمعیت دنیا 

افزایش یافته است  2515میلیارد نفر در سال  7بیش از 

 ویژه دربهسریع شهرها فیزیکی با توجه به رشد . [0]

ریزی نیاز به مدیریت و برنامه کشورهای در حال توسعه،

حیطی و مخرب زیست م اثرات جهت کاهش متناسب

 و 0]شود میاقتصادی آن، همواره احساس -اجتماعی

ریزان شهری به و برنامه همین راستا مدیران. در [7

ثیرات أشهر و ت فیزیکی منظور درک بهتر فرایند رشد

و میزان  زمانی مرتبط با الگو -به اطالعات مکانی، آن

های همین دلی  توسعه روشباشند. بهمی مندرشد نیاز

گسترش زمانی  -مکانیبینی دقیق و کارآمد برای پیش

، 5]دارد اهمیت و ضرورت باالیی شهرها فیزیکی

 .[11و2،15

و  مکانی اطالعات هایهای گذشته، سیستمطی دهه

 ،آوریبرای جمعرا موثری های ابزارسنجش از دور، 

-سازی کامپیوترو مدل زمانی -مکانی هایداده تحلی 

، 13، 12]اند نمودهفراهم مبنا گسترش فیزیکی شهرها 

بینی . در مطالعات گذشته، برای پیش[10و  10

از تغییرات کاربری اراضی و گسترش فیزیکی شهرها 

های عصبی مصنوعی های مختلفی از جمله شبکهمدل

های آماری ، مدل[15 و 17]های عام  مبنا ، مدل[10]

و  22، 21، 25] 1مارکوف-و مدل اتوماتای سلولی [12]

 استفاده شده است. [23

                                                           
1 Cellular Automata markov (CA markov) 

-های پیشیکی از مدلمارکوف -تای سلولیمدل اتوما

 مطالعات متعددی برای که درباشد می بینی متداول

شهر استفاده شده است. این  فیزیکی رشد بینیپیش

سازی دینامیک مکانی مدل ابزاری مناسب برای مدل

ها است که از مزایای آن در مقایسه با سایر مدل

داری از پذیری و برخورتوان به سادگی، انعطافمی

زمانی فرآیند رشد شهری  -توانایی تحلی  ابعاد مکانی

از مدل  2515و همکاران در سال  2فیو .[25]است 

سازی تغییرات مارکوف برای مدل-اتوماتای سلولی

در این پژوهش، برای  کاربری اراضی استفاده کردند.

تعیین معیارهای موثر بر تغییرات کاربری اراضی از 

دهی به معیارهای رگرسیون لجستیک و برای وزن

مختل  از روش آنتروپی استفاده شد. همچنین برای 

ها های مختل  با توجه به وزن هر یک از آنتلفیق مدل

 3جهت تولید نقشه تناسب از روش ترکیب خطی وزنی

شد. نتایج پژوهش نشان داد که بکارگیری استفاده 

روش آنتروپی برای تعیین میزان تاثیرگذاری معیارها 

سازی تغییرات کاربری اراضی سبب افزایش دقت مدل

 .[35]شده است 

لعات مختلفی برای محاسبه احتمال تبدی  در مطا

های گوناگونی ها از انواع معیارها و روشوضعیت کاربری

برای تلفیق این معیارها استفاده شده است. از 

ها برای تلفیق معیارهای موثر و تولید پرکاربردترین مدل

-قوانین تبدی  مورد استفاده در اتوماتای سلولی، شبکه

چند  های ارزیابیو یا مدل [31]های عصبی مصنوعی 

 MCEباشند. روش می WLC [32] همچون 0معیاره

 یزیردر برنامه نیزم تناسب  یو تحل هیتجز یبرا

در زمینه  یزیربرنامه ،مکان مناسبانداز، انتخاب چشم

 داریو توسعه پا یطیمح ستیخطرات ز ،کاربری اراضی

. تهیه نقشه [30و  30، 33، 23]استفاده شده است 

شام  چهار بخش  MCEتناسب کاربری اراضی در 

                                                           
2 Fu 
3 Weighted Linear Combination (WLC) 
4 Multi-Criteria Evaluation (MCE) 
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 ...بینی گسترش فیزیکی شهر بابل مبتنی برتوسعه مدل پیش
 امیر صدیقی، محمدرضا جلوخانی ،محمد کریمی فیروزجائی

اصلی انتخاب معیارهای موثر، تخصیص امتیاز سازگاری 

دهی و ترکیب معیارها بر اساس وزن و و تناسب، وزن

باشد. معیارهای موثر استفاده شده در مقادیر آنها می

MCE  برای تولید نقشه تناسب و قوانین تبدی  باید

 شام  ابعاد محیطی، اقتصادی و اجتماعی باشند. 

در بسیاری از مطالعات با استفاده از بررسی پیشینه 

تحقیق، پرس و جو و مصاحبه با کارشناسان و 

نظرسنجی معیارهای موثر و وزن آنها تعیین شده است 

سازی یک مدل . به طور کلی، در مراح  پیاده[30]

MCE دهی برای تولید نقشه تناسب، انتخاب روش وزن

مناسب برای تعیین وزن معیارها و نحوه ترکیب 

سزایی یکدیگر از اهمیت بهمعیارهای مختل  با 

ی بندرتبهبرخوردار هستند. در مطالعات متعددی برای 

دهی معیارهای موثر جهت تولید نقشه تناسب و و وزن

، فرایند [32] 1تحلی  سلسه مراتبی ازقوانین تبدی  

-استفاده شده است. این روش و ... [05] 2تحلی  شبکه

باشند که می 3ذهنیهای دهی از گروه روشهای وزن

متخصص استفاده مشارکت کارشناسان از اغلب 

 0عینی دهیی وزناهکه روش یدر حالکنند. می

ی و آماری اضیر یابیبر ارز 0همچون روش آنتروپی

در  .[02و  01] دارند دیتأکی موثر هامعیار مقادیر

دهی بر اساس اولویت و قضاوت ، وزنذهنیهای روش

ها منعکس کننده گیران استوار است. این وزنتصمیم

گیرندگان با توجه به معیارهای ع تصمیمها و منافارزش

، وزن بدون استفاده عینیهای در روش .باشدارزیابی می

های گیرنده، با استفاده از مدلاز ترجیحات تصمیم

( 2513) 0ان. لیو و همکار[03]شود ریاضی تعیین می

نتیجه گرفتند که هر دو روش وزن دهی کمبودهای 

در بسیاری موارد ترکیب و تلفیق  .[03]خود را داراست 

                                                           
1 Analytic Hierarchy Process (AHP) 
1 Analytical Network Process (ANP) 
3 Subjective 
4 Objective 
5 Entropy 
6 Liu et al 

دو روش وزن دهی برای ارزیابی وزن معیارها ضروری 

عینی در  و ذهنیهای به عبارت دیگر، روش؛ [00]است 

مورد  MCE دهی معیارها باید به طور همزمان دروزن

 .توجه قرار گیرند

های محدودیت  یاز موارد به دل ارییدر بس

آینده،  رویدادهای قیدق نییبشیعدم پ گیری،تصمیم

و قطعی و عدم ارزیابی  قیعدم دسترسی به اطالعات دق

 ،فییک ارهاییویژه معبه رهاایبرخی از مع مناسب

در این  .پذیردانجام میدر فضای ریسک  رییگمیتصم

پذیری و ریسک زانیجواب نهایی متأثر از م ،طیمح

و  یشواهد تئور است. رندهیگمیگریزی تصمریسک

( با رانیگمیافراد )تصم گویای این است کهی تجرب

 گیریدر تصمیم (ریپذسکی)ر نانهیبخوش یهانگرش

که  یکنند، در حالمی دیتأک مقادیر بیشینه معیارها بر

 کمینه مقادیربر  گریز(سکیر) نیبدب رندگانیگمیتصم

با توجه به مطالعات  .[00 و 00] کنندیتمرکز م معیارها

 7گیری چندمعیارهگذشته در زمینه تحلی  تصمیم

 5گیری میانگین وزنی مرتب شدهمکانی، مدل تصمیم

گیری قابلیت لحاظ نمودن مفهوم ریسک در تصمیم

 .[05 و 07، 30]باشد چند معیاره را دارا می

مدل مفهومی جدید برای در این پژوهش، یک 

بینی گسترش فیزیکی شهر بر سازی سیستم پیشپیاده

گیری مکانی چند معیاره مبنای درجه ریسک در تصمیم

 عینیو  ذهنیدهی ارائه شده است. تلفیق روش وزن

برای تعیین اهمیت نسبی معیارهای مختل  جهت 

تولید نقشه تناسب و قوانین تبدی  مورد استفاده در 

شده مارکوف یکی از تمایزهای مدل ارائه رهمدل زنجی

باشد. ها در این زمینه میدر این پژوهش با دیگر مدل

همچنین بر خالف مطالعات گذشته، در این پژوهش از 

دهی محلی جهت تولید نقشه تناسب و قوانین مدل وزن

تبدی  در مدل اتوماتای سلولی استفاده شده است. از 

ضر این است که برای های پژوهش حادیگر نوآوری

                                                           
7 Multiple-Criteria Decision Analysis (MCDA) 
8 Ordered Weight Averaging (OWA) 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jg

it.
7.

3.
11

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jg

it.
kn

tu
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 22

http://dx.doi.org/10.29252/jgit.7.3.115
https://jgit.kntu.ac.ir/article-1-745-en.html


 

 118 

 مهندسی فناوری اطالعات مکانی -نشریه علمی پژوهشی 

 1398 پاییز سوم شماره   ال هفتمس

های تناسب برای تولید نقشه OWAاولین بار از مدل 

اراضی در درجات ریسک مختل  استفاده و درجه 

گیری جهت تولید نقشه تناسب ریسک بهنیه در تصمیم

و قوانین تبدی  مورد استفاده در مدل اتوماتای سلولی 

مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت مدل جدید 

بینی گسترش فیزیکی شهر داده شده برای پیشتوسعه 

گیری مکانی باب  بر مبنای درجه ریسک در تصمیم

 سازی شده است.چند معیاره پیاده

 مواد و روش -2

برای توسعه مدل جدید در پیش بینی گسترش فیزیکی 

گیری مکانی شهر بر مبنای درجه ریسک در تصمیم

ه شده در زیر های ارائچند معیاره از روش تحقیق و داده

 استفاده شده است.

 روش تحقیق -2-1

در این پژوهش، یک مدل مفهومی جدید برای 

سازی گسترش فیزیکی شهر بر مبنای درجه شبیه

( ارائه 1)گیری به صورت شک ریسک بهینه در تصمیم

شده است. بدین منظور در گام اول، ابتدا تصاویر 

مدل  پردازش شده و با استفاده ازای پیشماهواره

شده بندی بیشترین شباهت، نقشه اراضی ساختهطبقه

های مختل  استخراج شد. در گام دوم، بر برای سال

های گذشته های کاربری اراضی زماناساس نقشه

های های اول و دوم(، فاصله زمانی بین نقشه)زمان

کاربری اراضی اول و دوم و فاصله زمانی مدنظر برای 

هر  شده یتبدهای مساحت بینی آینده، ماتریسپیش

کالس محاسبه شده است. در گام سوم، برمبنای نظرات 

کارشناسان متخصص و مطالعات پیشین، معیارهای 

موثر بر گسترش فیزیکی شهر باب  انتخاب و برمبنای 

وزن هر یک از  عینیو  ذهنیدهی تلفیق روش وزن

( و محلی معیارهای موثر در مقیاس سراسری )منطقه

محاسبه شده است. همچنین با ترکیب  )پیکس (

در مدل  مقادیر معیارها، وزن معیارها و پارامتر ارنس

نقشه تناسب و قوانین  OWAگیری چند معیاره تصمیم

پذیری شده در درجات ریسکتبدی  اراضی ساخته

های مختل  حاص  شده است. در گام چهارم، نقشه

دی بنتناسب برای درجات ریسک مختل ، تصویر طبقه

هر کالس  شده یتبدهای زمان دوم و ماتریس مساحت

شده به مدل اتوماتای سلولی وارد و نقشه اراضی ساخته

سازی شده است )به تعداد درجات برای زمان سوم شبیه

شده برای سال سوم های اراضی ساختهریسک، نقشه

تولید شد(. برای تعیین درجه ریسک بهینه، نقشه 

سازی شده برای سال سوم در شده شبیهاراضی ساخته

های مختل  با نقشه واقعی کاربری اراضی سال ریسک

سوم مقایسه و پارامترهای ارزیابی دقت محاسبه شده 

است. همچنین برای ارزیابی و مقایسه کارایی 

دهی سراسری و محلی، نتایج های وزناستراتژی

 اه یاستراتژشده با هر یک از سازی اراضی ساختهشبیه

شده واقعی مقایسه شد. در نهایت، شه اراضی ساختهبا نق

دهی بهینه و نقشه بر مبنای درجه ریسک و روش وزن

شده برای کاربری اراضی پایه سوم، نقشه اراضی ساخته

 بینی شد.آینده پیش

 بندی تصاویرپردازش و طبقهپیش -2-1-1

این پژوهش برای تصحیح اتمسفری تصاویر  در

. [02]شده است  استفاده 1لشف مدل از ای،ماهواره

 زمان همچون پارامترهایی منظور در این مدل این برای

 جغرافیایی، مدل موقعیت سنجنده، ارتفاع ماهواره، عبور

استفاده  خورشید تابش زاویه و منطقه اتمسفری

تصاویر مورد استفاده در پژوهش با خطای  .شودمی

 اند.متر تصحیح هندسی شده 12کمتر از 

شام  اراضی کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه 

باشد. شده، کشاورزی، فضای سبز و منابع آبی میساخته

-ی دادهشده تصاویر، مجموعهبندی نظارتپیش از طبقه

های ها با توجه به دادههای آموزشی برای همه کالس

حاص  از بازدید زمینی، تصاویر گوگ  ارث، تفسیر 

های توپوگرافی های رنگی مختل  و نقشهبصری ترکیب

های کاربری اراضی منطقه مورد شد. سپس نقشه تهیه

بندی بیشترین شباهت مطالعه بر اساس روش طبقه

                                                           
1Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral 

Hypercubes (FLAASH) 
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شده تهیه  2510و  2551، 1250های برای سال

های کاربری اراضی منطقه . در نهایت نقشه[05]است

شده و غیر مورد مطالعه به دو کالس اراضی ساخته

 شده تبدی  شدند.ساخته

 

 
 سازی گسترش فیزیکی شهر بر مبنای درجات ریسک بهینه: مدل مفهومی جدید برای شبیه1شکل 

 مارکوف-مدل اتوماتای سلولی -2-1-2

تغییرات کاربری  بینیدر مطالعه حاضر جهت پیش

مارکوف استفاده شد -مدل اتوماتای سلولیاراضی، از 

. این مدل شام  دو بخش اصلی مدل [20و  25]

باشد. در می یسلول یاتوماتای مارکوف و مدل زنجیره

ی مارکوف، همواره از دو نقشه رستری مدل زنجیره

شوند. های مدل محسوب مییشود که وروداستفاده می

عالوه بر این دو نقشه، فاصله زمانی بین دو تصویر و 

گرفته  در نظربینی نیز در مدل فاصله زمانی پیش

بینی شود. بر اساس احتمال شرطی قانون بیز، پیشمی

تغییر کاربری اراضی در مدل مارکوف با استفاده از 

 .[20]شود ( محاسبه می1رابطه )

نق ه اراضی 
ساخته شده سال دوم

نق ه اراضی 
ساخته شده سال اول

مارکوف

ماتری  انتقال مسا  

معیارهای مو ر

Objectiveروش  

Subjectiveروش 

استرات ی سراسری استرات ی محلی

Subjectiveوز   
وز  سراسری 

objective

وز  محلی 
objective

وز  های سراسری

ORnessمقادیر  OWAمدل 

نق ه های تناس  در درجات 
ریسک م تل 

CAمدل 

نق ه های اراضی ساخته شده 
پیش بینی شده سال سوم در 
درجات ریسک م تل 

نق ه اراضی 
ساخته شده سال 

سوم

ارزیابی د  

درجه ریسک بهینه

نق ه تناس  در درجه ریسک بهینه

انت ا 

کارشنا 
فاصله زمانی 
بی  زما  دوم و 
پیش بینی

فاصله زمانی بی  
سال اول و دوم

ترکی 

وز  های محلی

MLCروش پیش پردازشتصاویر ماهواره ای تصاویر ماهواره ای تصحی  شده
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(                                 1رابطه)
ijs(t+1) p s(t)  

 

های سیستم در زمانحالت s(t+1)و s(t)(،1در رابطه )

tوt+1هستند و
ijp ماتریس احتمال انتقال در یک

 شود.( محاسبه می2حالت است که از طریق رابطه )

(    2رابطه)
11 1n

ij

n1 nn

p       p

p          

p       p

 
 

  
  

    

N

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

های موجود دهنده تعداد کاربرینشان N(، 2در رابطه )

باشد. خروجی مدل شام  احتماالت در منطقه می

هر  شده یتبدهای دی  وضعیت، ماتریس مساحتتب

کالس و تصاویر احتمالی شرطی برای تبدی  

 .[25]های مختل  است کاربری

احتماالت انتقال  اگرچهمارکوف،  در مدل زنجیره

ی دارای دقت زیادی است، محاسبه شده در هر کاربر

ولی این مدل فاقد هرگونه اطالعات وابستگی مکانی 

ی برا یسلول یاتوماتا. به همین دلی  از مدل [20]است 

شود. میبه مدل استفاده اضافه کردن مشخصه مکانی 

، عاملی است که توانایی تغییر وضعیتش یسلول یاتوماتا

ی قانونی که وضعیت جدید را ریکارگبهرا بر اساس 

مطابق با وضعیت قبلی و وضعیت همسایگانش نشان 

دهد داراست. از فیلتر شبکه خودکار برای توسعه می

مجاورت مکانی برای تغییر  -دهییک معیار وزن

اش استفاده ها بر اساس وضعیت همسایهت سلولوضعی

-های خودکارسلول بنابراین در مدل؛ خواهد شد

با استفاده از ماتریس انتقال مساحت، نقشه  مارکوف

سازی شده کاربری اراضی برای آینده بدست شبیه

سازی، . برای ارزیابی اعتبار مدل[25 و 20]آید می

 معموالًشده از مدل در یک زمان خاص ی حاص شهنق

شود با نقشه واقعی مربوط به همان زمان مقایسه می

[01]. 

 گیری چند معیارهمدل تصمیم -2-1-3

 آورده شده است.در ادامه شرح جزئیات 

 هامعیارها و محدودی  -2-1-3-1

سال گذشته  35باب  در  یرشد شهر  یو تحل با بررسی

 ،MCE ارهیچند مع یابیارز  یتحلو استفاده از 

تناسب  یهاو نقشه های تبدی  وضعیت تعییننقشه

شام  معیارها  MCE. معیارها در [02]شد دیتول اراضی

باشد. در این پژوهش براساس نظر ها میو محدودیت

کارشناسان شهرداری باب  و مطالعات پیشین، چهار 

محدودیت مکانی تاثیرگذار بر رشد شهری و شش معیار 

های مکانی موثر رشد شهری تعیین شد. محدودیت

ع ها، رودخانه و منابپارک شده،شام  مناطق ساخته

شده های تعری شده و برنامهآبی، مناطق حفاظت

شهرداری باب  )طرح تفصیلی شهر باب  شام  وضعیت 

-های آینده( میهای شهری و برنامهموجود کاربری

باشند. این در حالی است که معیارهای موثر بر رشد 

شده، فیزیکی شهر عبارتند از فاصله از اراضی ساخته

اصله از مرکز شهر، فاصله از های اصلی، ففاصله از جاده

رودخانه، فاصله از منابع آبی و فاصله از فضاهای سبز. 

هر یک از معیارها بر اساس بیشترین و کمترین مقدار 

بعد شدند. نحوه استانداردسازی خود استاندارد و بی

هریک از این معیارها با یکدیگر متفاوت است. در این 

معیارها مورد پژوهش، دو روش برای استانداردسازی 

استفاده قرار گرفته است. معیار فاصله از اراضی آبی با 

(( و معیارهای فاصله از اراضی 3روش حداکثر )رابطه )

ها، فاصله از رودخانه، فاصله شده، فاصله از جادهساخته

از فضای سبز و فاصله از مرکز شهر با روش حداق  

 (( استانداردسازی شدند.0)رابطه )
min

ij j

ij max min

j j

s s
a

s s





 رابطه )3(                    

max

j ij

ij max min

j j

s s
a

s s





 رابطه )0(                      

(،0( و )3های )در رابطه
ijs  مقدار موقعیتi- ام در

minام،-jمعیار 

js کمترین مقدار وmax

js رین مقدار بیشت
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ام است. همچنین-jمعیار 
ija مقدار استاندارد شده

 ام است.-jام در معیار -iموقعیت 

های مکانی در منطقه مورد مطالعه به تصویر محدودیت

اند؛ به طوری که مقدار صفر نشانگر باینری تبدی  شده

 .[03]باشدعدم تناسب و مقدار یک نشانگر تناسب می

 دهی معیارهای مو روز  -2-1-3-2

، معیاره چند یریگمیتصم هایدر روش معیارهاوزن 

 یریگمیتصم ندیدر فراها آن ینسب تیاهمبیانگر 

 دودهی به طور گسترده در وزن های. روشباشدمی

در . شوندبندی میطبقه ذهنی و عینی یهاروشگروه 

 هایتیوزن صرفا بر اساس اولو نییتع، ذهنی یهاروش

 یاضیر یهاروشو با استفاده از برخی  رندگانیگمیتصم

، روش حداق  مربعات تحلی  سلسله مراتبیمانند روش 

 بهمحاس رندهیگمیهر تصم یکل یابیارزی و ...، وزن

 ،یآنتروپهای مانند روش عینی یهاروشدر . شودمی

بکارگیری وزن با  نییو ...، تع هچند هدف یسینوبرنامه

 هایاولویتبدون توجه به ی اضیر یهامدل

 .[03]شود انجام می رندهیگمیتصم

در  معیارها مقادیر راتییتغ ،ذهنی دهیروش وزن

 عدمشود. همچنین در نظر گرفته نمی منطقه اسیمق

 ی، ضع  اصلرندگانیگمیت تصمقضاو دربالقوه  تیقطع

 یمبتندهی وزن که در در حالیذهنی است،  یهاروش

تغییر مقادیر و  بهوزن  خصیصعینی، ت هایروش بر

نظر  ولی. اطالعات معیارها بستگی دارد

اعمال  میمستقبطور  هاروشاین در  رندگانیگمیتصم

استفاده  رندگانیگمیاز دانش و تجربه تصم شود ونمی

 .[00]نند کنمی

از روش  ذهنیهای به وزندر این پژوهش برای محاس

AHP استفاده شده است. روش AHP کردیرو کی 

است که از روش  معیارهچند هدفه و چند  یریگمیتصم

های زوجی برای ارزیابی اولویت سهیمقا

و وزن معیارهای  کندیاستفاده م گیرندگانتصمیم

دهی جزییات بیشتر روش وزن .شودمختل  محاسبه می

AHP ی پیشین انجام شده ذکر هادر برخی پژوهش

 .[00 و 30]شده است 

در پژوهش حاضر برای تعیین وزن هریک از معیارهای 

، شاخص آنتروپی استفاده عینیموثر با استفاده از روش 

و تنوع فضایی اطالعات  بیانگر میزان که شده است 

 ینتروپآ. مقدار [03و  35]باشدمی معیارهاموجود در 

 و اطالعاتمقادیر معیار  شتریب نوعتدهنده نشان ن،ییپا

باالتر نشانگر  یمقدار آنتروپ برعکس، .باشدمی بیشتر

. [00] است کمتر و اطالعاتمعیار  مقادیر پایین نوعت

معیارهایی که وزن آنتروپی کمتری داشته باشند 

 ی خواهند داشت.ریگ میروند تصم در یکمتراهمیت 

اطالعات  زانیبر اساس م هااریمعهر یک از  یهاوزن

 یآنتروپخص ( بر اساس شاaik) اریموجود در هر مع

(Ek( و با استفاده از رابطه )محاسبه0 ) [00]شود می. 
m

ik iki=1

k

P ln(P )
E

ln(m)
 
 رابطه )0(                       

ik

ik m

iki 1

a
P

a





 

(،0در رابطه )
ika مقدار گزینه i- ام در معیارk- .ام است

جه تنوع اطالعات موجود در دربرای محاسبه 

استفاده  (0)از رابطه  اریمع ریاز مقاد یامجموعه

 شود.می

 (0)رابطه

(،0در رابطه )
kbدهنده درجه تنوع اطالعات نشان

 هایوزن اطالعات، با استفاده از درجه تنوعباشد. می

 ( محاسبه7رابطه )به صورت  ،ی معیارهابرآنتروپ یمبتن

 .شود یم

k

Ek n

kk 1

b
W

b





 رابطه )7(                                 

وزن مبتنی بر آنتروپی برای معیار EkW(،7در رابطه )

k ام وn باشد. بر این اساس، تعداد معیارهای موثر می

آنتروپی مربوط به هر یک از معیارها بر اساس مقادیر 

-هر معیار در مقیاس منطقه مورد مطالعه محاسبه می

ک از معیارهای موثر یک وزن شود. در نتیجه برای هر ی

شود. در این واحد در مقیاس منطقه محاسبه می

بر مبنای شاخص  عینیپژوهش، عالوه بر محاسبه وزن 

آنتروپی در مقیاس منطقه، این پارامتر در مقیاس 

k kb 1 E 
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پیکس  )محلی( بر اساس مقادیر همسایگی محاسبه 

شده است. برای این منظور با استفاده از یک پنجره 

 عینی، وزن قرارگیری آن روی هر پیکس  متحرک و

(، 5وابط )معیار خاص برای هر پیکس  با استفاده از ر

 .[30]است ( محاسبه شده 15( و )2)

 (5رابطه)
 

 (2رابطه)

 

 (15رابطه)
 

 

q( 15( و )2(، )5در روابط )

ika  مقدارk- ام معیار برای- 

i  ام پیکس  قرار گرفته درq- ،امین پنجرهq

ikP مقدار

–ام پیکس  قرار گرفته در -iام معیار برای -kشده نرمال

q  ،امین پنجرهq

kE مقدار آنتروپیk- ام معیار درq- امین

qپنجره و 

EkW مقدار وزن آنتروپیk- ام معیار درq- امین

  nامین پنجره و-qهای واقع در تعداد پیکس qپنجره،

 باشند.تعداد معیارها می

 ذهنیهای با وزن یپبر آنترو یمبتنهای وزندر نهایت 

و  ( ترکیب11به صورت رابطه ) AHPحاص  از روش 

 شود.معیارهای مختل  محاسبه می عینی-ذهنیوزن 

* EK K

EK n

EK KK 1

W W
W

( W W )





 رابطه )11(                    

 AHP(، وزن ذهنی بدست آمده از مدل 11در رابطه )

*ام وKبرای معیار 

EKWایی معیار وزن نهk ام حاص  از

 مقدارباشد. هرچه های ذهنی و عینی میترکیب وزن

و وزن بزرگتر  ار،یدرجه تنوع مع کوچکتر باشد ،یآنتروپ

و  شتریاطالعات ب در واقع. یابدی افزایش میآنتروپ

بنابراین وزن بیشتری ، وجود دارد k اریمعدر  تریمتنوع

در روند  را به خود اختصاص داده و نقش مهمتری را

کام   یهمگن دارای k اریاگر مع .ی داردریگ میتصم

(، i=1, 2 ….mی )مقدار ثابت برا کیikaیعنی)باشد 

این توان یم جه،ینت در صفر است.با برابر  معیار وزن

 رایحذف کرد، ز یابیارز یارهایرا از مجموعه مع اریمع

ارائه  یریگمیتصم تیدر مورد وضع یاطالعات چیه

  .نمایدنمی

هرعارضه ای به "بر اساس قانون اول توبلر در جغرافیا، 

عارضه دیگر وابسته است و عوارضی که به هم نزدیک 

هستند تأثیر بیشتری را نسبت به عوارض دورتر بر 

در مطالعات گذشته از یک مقدار  "همدیگر دارند.

ی یکسان در مقیاس منطقه به عنوان وزن هر معیار برا

تولید نقشه تناسب و قوانین تبدی  استفاده شده است. 

های طبیعتا تاثیرگذاری معیارهای موثر در محدوده

جغرافیایی مختل  یک منطقه با توجه به شرایط 

های اراضی مختل  بر همسایگی برای تبدی  کاربری

باشد. در این مطالعه برای محاسبه یکدیگر متفاوت می

ای یک پیکس  خاص با وزن هر یک از معیارها بر

استفاده از روش عینی با استراتژی سراسری از مقادیر 

( 7( تا )0های منطقه برای محاسبه روابط )تمام پیکس 

شود. در حالی که با استراتژی محلی فقط از استفاده می

( تا 0های همسایه برای محاسبه روابط )مقادیر پیکس 

با ترکیب  (11شود. بر اساس رابطه )( استفاده می7)

با وزن مستخرج از روش  ذهنیوزن حاص  از روش 

در دو مقیاس سراسری و محلی به صورت مجزا،  عینی

وزن نهایی هر یک از معیارها در مقیاس سراسری و 

 محلی محاسبه شد.

 عملگر میانگی  وزنی مرت  شده -2-1-3-3

های روشیکی از  (OWAمیانگین وزنی مرتب شده )

 در سال 1یاگرتوسط  است کهترکیبی چند معیاره 

در  1227در سال  2ایستمن و توسط شنهادیپ 1255

 کی یبرا. [07]عه داده شد توس مکانی کاربردهای

با استفاده از دو نوع  OWA عملگر ،معیار nبا مجموعه 

کند: های معیار را ترکیب میها، نقشهمجموعه وزن

ی و مجموعه w1, w2,…,wnی وزن معیارهامجموعه

                                                           
1 Yager 
2 Eastman 

q

q k

Ek n q

kk 1

1 E
W

(1 E )







q q

ik iki qq

k

P ln(P )
E

ln( q )


 


q
q ik
ik q q

ikk 1

a
P

a
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های ترتیبی وزن
k0 λ 1) λ1, λ2,...., λn و

n

jj 1
( λ 1


 ی مقادیر با توجه به مجموعهباشند. می

 ,i = 1, 2ام )-iدر موقعیت  ai1, ai2, ... ainمعیارها 

. .. m،)  عملگرOWA ( تعری 12رابطه ) بصورت 

 :[05]شود می

(                     12رابطه)
n

k k ik

i n
j 1

k kk 1

λ U Z
V(A )

λ U





 

(،12در رابطه )
iV(A شده در نیگزیجا یکل مقدار(

با  zi1 ≥ zi2 ≥ · · · ≥ zinی توال. ام است-i موقعیت

ها در موقعیت اریاستاندارد شده مع ریمرتب کردن مقاد

i-شود.می دیتول، ام
kUمعیار  وزنkکه بر  ام است

اساس مقادیر مرتب شده معیارها
ik(Z شده  مرتب(

را کنترل  OWA. فرایند مرتب کردن عملکر است

شده مقادیر مرتب با λkشام  ارتباط وزن  کند کهمی

ام است. -i( در موقعیت ai1, ai2, … ainمعیارها )

ام، iدر موقعیت  مقدار معیارها ، به بزرگترینλ1اولین 

λ2 به دومین مقدار بزرگتر معیارها در همان موقعیت و

nλ به کوچکترین مقدار معیارها در موقعیتi- ام

مقدار  کیالزم به ذکر است که  شود.اختصاص داده می

خاص
ija وزن خاص کیبا

iλبلکه وزن به  ست،یهمراه ن

شدهمرتب تیموقع
ija .اص  کلی روش اختصاص دارد 

OWA یط یاجرا یآن برا تیمربوط به قابل  

های وزنعملگرها با انتخاب  بیترک از یاگسترده

مناسب ترتیبی
kλ در روش .[05]است OWA از  اغلب

های شام  روش GISی مبتنی بر بیترک یهاروش

WLC و همپوشانی بولین مانند اشتراک (AND)  و

 عملگررفتار . [07] شودیاستفاده م( ORاجتماع )

OWA مقدار .شودمی انیب 1ارنس با استفاده از مقدار 

. دهدیرا نشان م یریگمیدر تصم سکیر زانیمارنس 

 .شود( محاسبه می13با استفاده از رابطه ) ارنس مقدار

                      ( 13رابطه)
n

k

k 1

n j
ORness ( )λ

n 1







0 ORness 1               

                                                           
1 ORness 

زنجیره  کیرا در  OWA تیموقع ORness مقدار

. این دهدینشان م OR تا AND عملگرهای نیب پیوسته

تر نییپامقادیر  ایباالتر )بهتر( امر بر جایگزینی مقادیر 

 مرتبط یهامعیاراز  یامجموعهام iعیت در موق )بدتر(

 .[05] دارد دیتأک

 ارزیابی د   -2-1-3

دهی سراسری و های وزنبرای بررسی کارایی استراتژی

اسب محلی و تعیین ریسک بهینه برای تولید نقشه تن

شده با هر یک از سازی اراضی ساختهبهینه، نتایج شبیه

شده واقعی مقایسه ها با نقشه اراضی ساختهاستراتژی

شده است. برای این منظور از نقشه کاربری اراضی 

سازی نقشه اراضی برای شبیه 2551و  1250های سال

 سپس. ه استشداستفاده  2510شده سال ساخته

 یسازهیشب یهانقشه براساس تدق یابیارز یپارامترها

. در ه استمحاسبه شد 2510سال  یشده و واقع

 کاربر، دقتدقت از پارامتر  یابیارز یمطالعه حاضر برا

 است شده استفاده ی و ضریب کاپاکل و دکنندهیتول

برای محاسبه دقت کلی و ضریب کاپا به ترتیب  .[02]

( بر اساس ماتریس خطا 10( و )10(، )10از روابط )

 تفاده شده است.اس

                                  (  10رابطه )
m

ii

i 1

P
OA

N

 

1                            (       10رابطه )

1

OA θ
K

1 θ





 

                          (   10رابطه )
m

1 io ii

I 1

1
θ P P

N 

  

عناصر قطر اصلی iiPدقت کلی، OAدر روابط فوق، 

تعداد طبقات کاربری اراضی منطقه،  mماتریس خطا، 

N های تست برای طبقات کاربری مجموعه تعداد نمونه

ioPتوافق شانسی و1θضریب کاپا، Kاراضی منطقه، 

 شند.بامی مجموع عناصر قطر اصلی ماتریس خطا

 هاداده -2-2

های کاربری حاضر برای استخراج نقشه مطالعه در

 به ترتیب 5و  7، 0لندست  ایماهواره اراضی از تصاویر

و  53/50/2551، 10/50/1250های برای تاریخ

با خطای  تصاویر این. است شده استفاده 17/50/2510
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های اند. دادهمتر تصحیح هندسی شده 12کمتر از 

بندی و ت مورد استفاده در عملیات طبقهآموزشی و تس

بندی از طریق بازدید میدانی، تصاویر ارزیابی دقت طبقه

شده توسط های شهرداری تهیهگوگ  ارث و نقشه

 2510و  2551، 1250های شهرداری باب  برای سال

 تهیه شد.

 مورد مطالعه محدوده -3

ای از شهر باب  و منطقه مورد مطالعه، شام  محدوده

هکتار در عرض  00/0000ومه آن با مساحت ح

 ،000500متر شمالی و طول  0502100، 0502500

 UTM تصویر سیستم 32N ناحیه شرقی متر 033020

 استان تیپرجمع شهرهای از یکی شهر باب . باشدیم

شهر در حد  ین. ا((2باشد )شک  )می مازندران

 10 و در فاصله البرز کوه رشته و مازندران یایدر فاص 

-شمال یلومتریک 215مازندران و  یایدر یلومتریک

 2شهر حدود  ینارتفاع ا .است ، واقع شدهتهران یشرق

شهر باب   .است تریینآزاد پا یاهایمتر از سطح در

شده در دو ساخته یشاهد گسترش قاب  توجه فضاها

ای که بیش از دیگر شهرهای گونهدهه اخیر بوده، به

ن طی دورا .[03]ت ته اساستان رشد فیزیکی داش

 شهر فیزیکی مختل  که رشد جمعیتی با گسترش

ای در گسترش گیری خاص و ویژههمراه بوده، جهت

ناشی از  تاشود که عمدمشاهده می فیزیکی این شهر

آگاهی از بنابراین  انسانی است. طبیعی و یهامحدودیت

های برمبنای تحلی  جامع واقعیت سناریوهای مختل 

، جانبه شهررچه و همهدر توسعه یکپا شهر باب  گذشته

.بسیار با ارزش و سودمند می باشد در آینده

 
B 

 
C A 

  

( مو عی  جغرافیایی استا  مازندرا  در a: منطقه مورد مطالعه )2شکل 

( c( مو عی  جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در استا  مازندرا  و )bایرا ، )

 های اراضی منطقه مورد مطالعهکاربری

ساخته شده
ک اورزی

ف ای سبز
 بی
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 جینتا و ثبح -4

 شباهت نیشتریب یبندطبقه تمیالگور از استفاده با

 طبقات نقشه یآموزش یهانمونه مجموعه براساس

 2510 و 2551 ،1250 یهاسال یبرا یاراض یکاربر

پارامترهای  .است شده داده نشان( 3) شک در  و دیتول

بندی کاربری  های طبقهدقت کلی و ضریب کاپا نقشه

مختل  محاسبه و نتایج به صورت  هایاراضی برای سال

 ( نشان داده شده است.1جدول )

 

5102 5110 0892 

   

 
     
     

.2011، 2001، 1891 یهاسال یاراض یکاربر هاینق ه :3شکل   

 
 شده هیته یاراض یکاربر یهانق ه د   یابیارزنتایج  .1 جدول

 2011 2001 1891 نق ه کاربری اراضی

 23/5 52/5 2/5 ضری  کاپا

 7/20 1/25 21 د   کلی

 یهانقشه باب ، یشهردار کارشناسان نظر اساس بر

 از فاصله شده،ساخته یاراض از فاصله شام  معیارها

 منابع از فاصله شهر، مرکز از فاصله سبز، یفضا یاراض

 همچنین و راه شبکه از فاصله و رودخانه از فاصله ،یآب

 و یآب ی پهنهاراض شام  هاتیودمحدهای نقشه

 یهاپارک ،2551 سالدر  شدهساخته یاراض رودخانه،

 هایطرح و شده حفاظت مناطق شهر، درون در موجود

 موثر شهراین  یکیزیف رشد بر که باب  یشهردار

 .اندشده داده نشان( 0) شک  صورتبه و دیتول ،هستند

ی هر یک به منظور تهیه نقشه تناسب، میزان تاثیرگذار

شده براساس نظر از معیارها بر گسترش اراضی ساخته

، محاسبه AHPدهی کارشناسان با استفاده از روش وزن

شد. برای کاهش تاثیر عدم قطعیت در نظرات 

کارشناسان در مطالعه حاضر، عالوه بر این روش، از یک 

نیز برای تعیین تاثیرگذاری هر یک از  عینیروش 

است. در همین راستا برای لحاظ معیارها استفاده شده 

موجود در  اطالعاتو تنوع فضایی  زانیمکردن 

 عینیمعیارهای مختل  برمبنای شاخص آنتروپی، وزن 

 روشبرای هر یک از معیارها محاسبه شده است. در 

به طور  یاضیر یهاوزن با ح  مدل نییعینی، تع یها

گیرندگان میتصم ترجیحاتبدون توجه به  و خودکار

های ریاضی و . استفاده از مدل[35]پذیرد ام میانج

 عدم استفاده از نظرات کارشناسان متخصص نیز می

تواند سبب افزایش عدم قطعیت و خطا در تعیین وزن 

. به همین [02 و 02]ای موثر باشد هر یک از معیاره

، عدم عینیو  ذهنیدهی دلی  با تلفیق دو روش وزن
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قطعیت در تعیین میزان تاثیرگذاری وزن هر یک از 

 و 05]یابد گیری کاهش میمعیارها در فرایند تصمیم

 -ذهنیبنابراین در مطالعه حاضر، وزن تلفیقی ؛ [75

((، برای هر یک از معیارهای موثر بر 5)رابطه ) عینی

شده در مقیاس گسترش فیزیکی اراضی ساخته

، ذهنی هایسراسری و محلی محاسبه شده است. وزن

محاسبه شده با استراتژی  ذهنی -و عینی عینی

( نشان داده 0سراسری برای معیارها مختل  در شک  )

 شده است.

 

c b a 

   
f e d 

   

          g 

                       
   

 

                                                         
( فاصله از مرکز c( فاصله از اراضی ف ای سبز، )bشده، )( فاصله از اراضی ساختهaی معیارها شامل )ی مجموعهها: نق ه4شکل 

-های م تل  شامل مناطق ساخته( محدودی g( فاصله از شبکه راه و )f( فاصله از رودخانه و )e( فاصله از منابع  بی، )dشهر، )

 های تعری  شده شهرداری بابلشده و برنامهق  فاظ ها، رودخانه و منابع  بی، مناطپارک شده،
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 های محاسبه شده برای معیارهای مو ر با استرات ی سراسریوز : مقادیر مربوط به 1شکل 

دهد که براساس نظر ( نشان می0)نتایج شک 

شده و کارشناسان معیارهای فاصله از اراضی ساخته

و معیارهای فاصله ترتیب باالترین فاصله از شبکه راه به

ترین از منابع آبی و فاصله از رودخانه به ترتیب پایین

 میزان تأثیرگذاری بر گسترش فیزیکی اراضی ساخته

 اطالعاتو تنوع فضایی  زانیمشده را دارند. با توجه به 

در معیارهای مختل ، معیارهای فاصله از منابع  موجود

رین و به ترتیب بیشت شدهآبی و فاصله اراضی ساخته

شده دارند. کمترین اثر را بر تغییرات اراضی ساخته

برای منطقه  عینیو  ذهنیدهی های وزنبرآیند روش

دهنده این است که معیار فاصله از مورد مطالعه نشان

شده باالترین و معیار فاصله از منابع آبی اراضی ساخته

شده را ترین تاثیرگذاری بر گسترش اراضی ساختهپایین

الهام از قانون اول توبلر در با  . در مطالعه حاضردارند

جغرافیا، هرعارضه ای به عارضه دیگر وابسته است و 

ترند بیشترین تأثیر را نسبت عوارضی که به هم نزدیک

برای تعیین  [73]د به عوارض دورتر بر همدیگر دارن

میزان تاثیرگذاری معیارهای مختل  بر تبدی  یک 

ه، شاخص شدمکان و پیکس  خاص به اراضی ساخته

آنتروپی برای مناطق همسایه آن مکان خاص محاسبه 

به عبارت دیگر برای تعیین میزان ؛ شده است

تاثیرگذاری معیارهای مختل  بر تبدی  یک مکان 

و تنوع فضایی  زانیمشده از خاص به اراضی ساخته

برای معیارهای مختل  در همسایگی  موجود اطالعات

ر این اساس، با آن مکان خاص استفاده شده است. ب

در  ذهنی -عینی هایتوجه به استراتژی محلی، وزن

مقیاس پیکس  بر اساس وضعیت همسایگی برای 

معیارهای مختل  محاسبه شده است. نتایج بیانگر این 

است که میزان تاثیرگذاری یک معیار خاص برای تهیه 

سازی گسترش فیزیکی شهر نقشه تناسب جهت شبیه

های( مختل  همگن )پیکس های مکانی در موقعیت

نیست. به همین دلی  تعیین یک مقدار در مقیاس 

تواند سبب افزایش خطا منطقه برای وزن یک معیار می

 شده شود.سازی اراضی ساختهدر شبیه

های مطالعات گذشته در زمینه یکی دیگر از محدودیت

بینی های پیشتهیه نقشه تناسب برای استفاده در مدل

گیری بوده ن درجه ریسک در تصمیمعدم لحاظ کرد

است. در این مطالعات برای تهیه نقشه تناسب از روش 
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WLC( استفاده 0/5، یعنی یک درجه ریسک خاص )

به عبارت دیگر برای تهیه ؛ [71و  02، 35]شده است

 سازی گسترش اراضی ساختهنقشه تناسب برای شبیه

فقط به دو پارامتر مقدار معیارها و وزن هر یک از شده 

معیارها توجه شده است. در مطالعه حاضر عالوه بر دو 

پارامتر مقدار معیارها و وزن هر یک از معیارها، پارامتر 

گیری در نظر گرفته درجه ریسک نیز در فرایند تصمیم

شده است. برای در نظر گرفتن درجه ریسک برای تولید 

استفاده شده است. در  OWAاز مدل  نقشه تناسب

گیری های چند مطالعات گذشته از این مدل در تصمیم

. [70و  00، 30]معیاره مختلفی استفاده شده است 

های تناسب برای برای منطقه مورد مطالعه، نقشه

( و 15( و )2درجات ریسک مختل  بر اساس روابط )

( تولید 3ل مفهومی نشان داده شده در شک  )مد

های تناسب تولید شده برای ای از نقشهاند. نمونهشده

درجات ریسک گوناگون بر اساس دو استراتژی تعیین 

( نشان داده 0وزن سراسری و محلی به صورت شک  )

 شده است.

های تناسب بین حالت خیلی خوشبینانه و این نقشه

( تهیه 1تا  5جات ریسک بین خیلی بدبینانه )یعنی در

د ندهینشان می و تجرب یشواهد تئور اند.شده

معیارهای  بر دارند تا  یتما ریپذسکیر رانیگمیتصم

های مکانی )مقادیر معیارهای باالتر( گزینه خوب

که  ی، در حال(1) کنند دیتأکها( )پیکس 

بد  معیارهایبر  گریزسکیر ای نیبدب رندگانیگمیتصم

 .[00]( 5) کنندیتمرکز م معیارهای کوچکتر( )مقادیر

پذیر( و ریسک)به عبارت دیگر، حالت خیلی خوشبینانه 

گریز( به ترتیب نمایانگر خیلی بدبینانه )ریسک

محدودیت کمتر و بیشتر بوده و بنابراین مساحت 

مناطق مستعد رشد شهری را به ترتیب افزایش و 

( در حالت 7دهند. به همین دلی  در شک  )کاهش می

درصد مناطق خوشبینانه نسبت به حالت بدبینانه 

باشد. در مطالعات مناسب در نقشه تناسب بیشتر می

گذشته نیز نشان داده شده است که میزان مساحت یا 

های بهینه برای یک تصمیم خاص، در تعداد گزینه

)خوشبینانه( بیشتر از حالت درجه  1حالت درجه ارنس 

. با این حال برای هر [05]باشد )بدبینانه( می 5ارنس 

باشد. برای هدفی درجه ریسک خاصی مناسب می

گیری در ارتباط با تعیین درجه ریسک بهینه در تصمیم

سازی رشد تاثیرگذاری معیارهای موثر برای شبیه

های تناسب برای درجات فیزیکی شهر باب ، نقشه

همراه تصویر ریسک مختل  به صورت جداگانه به

هر   یتبدهای ، ماتریس مساحت1255بندی سال طبقه

کالس با توجه به روند تغییرات کاربری اراضی بین 

وارد  به مدل اتوماتای سلولی 2551تا  1250های سال

سازی شبیه 2510شده برای سال و نقشه اراضی ساخته

شده های اراضی ساختهای از نقشهشده است. نمونه

ساس سازی شده برای درجات ریسک مختل  بر اشبیه

دهی سراسری و محلی به صورت دو استراتژی وزن

 ( نشان داده شده است.0شک  )

 ( اختالف نقشه اراضی ساخته0بررسی بصری شک  )

سازی شده برای درجات ریسک مختل  بر شده شبیه

دهی سراسری و محلی را نشان اساس دو استراتژی وزن

دهد. به دلی  یکسان بودن ماتریس تبدی  مساحت می

های مختل  تعیین درجات مختل  ریسک و روش برای

سازی شده برای شده شبیهوزن، مساحت اراضی ساخته

های باشد. اختالف حالتها یکسان میهمه حالت

شده در مختل  تنها در توزیع مکانی اراضی ساخته

 باشد.منطقه مورد مطالعه می

های در مطالعات مختلفی برای ارزیابی کارایی مدل

سازی، نقشه کاربری اراضی ی شبیهمختل  برا

اند سازی شده و واقعی با یکدیگر مقایسه شدهشبیه

. در این مطالعه نیز برای تعیین درجه [70 و 70، 21]

های بهینه هر یک از نقشه تعیین وزن ریسک و روش

اضی سازی شده با نقشه ارشده شبیهاراضی ساخته

مقایسه شده است. نتایج  2510شده واقعی سال ساخته

پارامتر ارزیابی دقت کاربر، تولید کننده و کلی برای 

( 7سازی شده به صورت شک  )شده شبیهاراضی ساخته

 نشان داده شده است.
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-نق ه اراضی ساخته

 سراسری_شده
 سراسری_نق ه تناس  محلی_نق ه تناس  سراسری_شدهنق ه ساخته

ت درجا

 ریسک

    

0/0 

    

3/0 

    

1/0 

    

7/0 

    

0/1 

  
   

  2011شده برای سال نق ه وا عی اراضی ساخته

 

 

سازی شده برای درجات شده شبیههای اراضی ساختههای تناس  تولید شده و از نق های از نق ه: نمونه6شکل 

 2011شده برای سال و نق ه وا عی اراضی ساختهدهی سراسری و محلی  ی وز ریسک معی  بر اسا  دو استرات
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سازی شده در شده شبیه: نتایج پارامترهای ارزیابی د   کاربر، تولید کننده و کلی و ضری  کاپا برای اراضی ساخته7شکل 

  االت م تل 

دهد که برای منطقه مورد مطالعه در نتایج نشان می

زن معیارها با استراتژی محلی و سراسری حالت تعیین و

به ترتیب درجات ریسک بهینه  7/5و  3/5مقادیر ارنس 

باشند. گیری جهت تولید نقشه تناسب میدر تصمیم

همچنین میانگین دقت کلی برای روش تعیین وزن 

محلی و سراسری در درجات ریسک مختل  به ترتیب 

باالتر دهنده کارایی باشد که نشانمی 5/50و  0/57

شده در این پژوهش نسبت روش تعیین وزن محلی ارائه

به روش تعیین وزن سراسری برای تولید نقشه تناسب 

با تعیین وزن  3/5باشد. بهترین حالت درجه ارنس می

 دقت در درجه ریسک بهینه نیهمچنباشد. میمحلی 

 بیترت به یمحل سراسری و وزن نییتع روش یبرا یکل

 .دباشیم 2/52 و 0/50

 گیرینتیجه -1

که  تیجمع شیافزا یمنف اثرات نیمهمتریکی از 

 یکیزیف گسترشرو اسات، امروزه جهاان باا آن روباه

از  یناش یمنف یطیمح ستیاثرات ز جهینتشهرها و در 

کنترل رشد  یبرا یگام ضرور کیباشاد. آن مای

 نیا یمنف یطیمح ستیکاهش اثرات ز وشهر  یکیزیف

 یبرا شهرها یکیزیف گسترش قیدق یسازهیشب ده،یپد

 یبرا یمختلف یهامدل تاکنون،. باشدیم ندهیآ

 در. است شده ارائه شهرها یکیزیف گسترش یسازهیشب

 منطقه اسیمق در کسانی مقدار کی از گذشته مطالعات

 تناسب نقشه دیتول یبرا موثر معیار هر وزن عنوان به

 یاررگذیتاث قاب  ذکر است که. است شده استفاده

 توجه با منطقه مختل  یهامحدوده در موثر یپارامترها

 یاراض یهایکاربر  یتبد یبرا یگیهمسا طیشرا به

 در نیهمچن. باشدیم متفاوت گریکدی به مختل 

 هر یرگذاریتاث زانیم محاسبه یبرا گذشته مطالعات

 یهاشاخص ای متخصصان نظر به تنها معیارها کی

 بسنده معیار هر در دموجو اطالعات اساس بر یآمار

 نقشه دیتول در گرید یهاچالش از یکی. است شده

 یپارامترها بیترک نحوه ی،نیبشیپ یهامدل در تناسب

 مطالعات از کی چیه در. باشدیم گریکدی با موثر

 یبرا یریگمیتصمفرایند  در سکیر مفهوم گذشته

 پژوهش، نیا در. است نشده لحاظ تناسب نقشه دیتول

 ستمیس کی یسازادهیپ یبرا دیجد یهوممف مدل کی

 سکیر درجه یمبنا بر شهر یکیزیف گسترش ینیبشیپ

 مدل زیتما وجه. است شده ارائه یریگمیتصم در نهیبه

 انداز:عبارت هامدل گرید با شدهارائه
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 نییتع یبراعینی  وذهنی  یدهوزن روش قیتلف( 1

 بتناس نقشه دیتول جهت مختل  یارهایمع یرگذاریتاث

 اتوماتای سلولی مدل در استفاده مورد

 یارهایمع یرگذاریتاث نییتع یبرا دیجد یمدل ارائه( 2

 مدل در استفاده مورد تناسب نقشه دیتول جهت مختل 

 تیوضع اساس بر و یمحل صورت به اتوماتای سلولی

 هایگیهمسا

 دیتول جهت یریگمیتصم در هینبه سکیر نییتع( 3

 و اتوماتای سلولی مدل در استفاده مورد تناسب نقشه

 درجات در یشهر گسترش ینیبشیپ نقشه هیته

 . باشدیم مختل  سکیر

 ،ذهنی و عینی یدهدو روش وزن قیبا تلف یکل طور به

 کیوزن هر  یرگذاریتاث زانیم نییدر تع تیعدم قطع

. ابدییم کاهش یریگمیتصم فراینداز معیارها در 

روش  بیشتر ییکارا حاکی ازپژوهش  جینتا نیهمچن

 یبرا یسراسر دهیبه روش وزن نسبت یمحل دهیوزن

 ،حاضر پژوهش در. باشدیم تناسبنقشه  دیتول

های تناسب گوناگون بسته به درجات ریسک )بین نقشه

استفاده از مدل  باخیلی بدبینانه و خیلی خوشبینانه( 

OWA یبرا دیباریسک درجه  مقدار. تولید شده است 

 یکل طورد. به شو نییت مجزا تعهر منطقه به صور

 توانیم را حاضر پژوهش در شدهارائه یمفهوم مدل

 مختل  یاراض یهایکاربر راتییتغ ینیبشیپ یبرا

شود در مطالعات آینده، از پیشنهاد می .کرد استفاده

دهی عینی دیگر برای محاسبه وزن های وزنروش

و معیارهای موثر برگسترش فیزیکی شهر استفاده شده 

نتایج آن با نتایج روش تعیین وزن مبتنی بر آنتروپی 

 OWAهای مدل مقایسه شود. همچنین با تلفیق قابلیت

های فازی، زمینه لحاظ کردن مفهوم عدم با مدل

های تناسب کاربری اراضی قطعیت برای تهیه نقشه

 وجود خواهد آمد.به
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Abstract 

Today, the study of the spatial-temporal pattern of urban physical expansion and the identification of the 

parameters affecting the expansion play a crucial role in urban-related decision-making and long-term planning 

processes. Consequently, the use of precise and efficient methods to predict the physical expansion of urban 

areas is of great importance. The objective of present study is to provide a new conceptual model for 

implementing a simulation model for predicting physical expansion of urban areas based on the degree of risk 

in multi-criteria spatial decision making. This model has been implemented to predict the physical expansion of 

Babol city. In the proposed model, the combination of subjective and objective weighting methods has been used 

globally and locally on the basis of neighboring states to determine the relative importance of mentioned criteria 

and the Markov model is used for generating the transition rules. In addition to the two parameters of the criteria 

and the weight of each criterion, the risk-factor parameter is also considered for the mapping of the physical 

expansion of the city. In order to determine the degree of risk and the optimal weighting method, each of 

simulated built-up area maps was compared with a real built-up area map. The results obtained for the study 

area show that the optimum ORness values in local and global strategies for generating suitability map are 0.3 

and 0.7, respectively. Moreover, the average overall accuracy for the local and global weighting methods at 

different levels of risk is 87.6 and 86.8, respectively. This means that the local weighting method is more accurate 

than the global method for generating the suitability map. 
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