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امروزه بررس ی روند مکانی-زمانی گس ترش فیزیکی ش هر ا و ش ناس ایی پارامتر ای موثر بر آن نقش کلیدی را در فرایند تص یمگیری ا و
برنامهریزی ای بلند مدت ش هری ایفا میکنند .بنابراین ،بکارگیری روش ای دقیق و کارآمد برای پیشبینی گسترش فیزیکی شهر ا از ا یت
باالیی برخوردار اس ت .دف از این پژو ش ،ارائه یک مدل مفهومی جدید برای پیادهس ازی س یس تم پیشبینی گسترش فیزیکی شهر برمبنای
درجه ریس ک در تص یمگیری مکانی چند معیاره میباشد .این مدل برای پیشبینی گسترش فیزیکی شهر بابل پیادهسازی شده است .در مدل
پیش نهادی از تلفیق روش وزند ی ذ نی و عینی به ص ورت س راسری و محلی ،برای تعیین ا یت نسبی معیار ای مختلف و از مدل مارکوف
برای تولید ماتریس تبدیل مس ا ت اس تفاده ش ده اس ت .عالوه بر دو پارامتر مقدار معیار ا و وزن ر یک از معیار ا ،پارامتر درجه ریس ک در
تص یمگیری نیز برای تهیه نقش ه تناس گ گس ترش فیزیکی ش هر در نرر گرفته ش ده اس ت .در این مطالعه برای تعیین درجه ریسک و روش
وزند ی بهینه ،ر یک از نقش ه ای اراض ی س اختهش ده شبیهسازی شده با نقشه اراضی ساختهشده واقعی مقایسه شده است .نتایج بیانگر این
اس ت که برای منطقه مورد مطالعه در الت تعیین وزن معیار ا با استراتژی محلی و سراسری ،مقادیر  5/3و  5/7به ترتیگ درجات ریسک بهینه
در تص یمگیری جهت تولید نقش ه تناس گ میباش ند .چنین در درجه ریس ک بهینه دقت کلی برای روش تعیین وزن سراسری و محلی به
ترتیگ  50/0و  52/2میباش د .برای شهر بابل نتایج پژو ش اکی از کارایی باالتر روش وزند ی محلی نسبت به روش وزند ی سراسری برای
تولید نقشه تناسگ میباشد.
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 -1مقدمه
پدیاده تغییار کاربری اراضی یکی از مخاطرات
زیستمحیطی و بحرانهای اکولوژیکی میباشد که
امروزه جهاان باا آن روباهرو است .شهرهاا باا توساعة
فیزیکای خاود ،از مهمترین عوام تغییرکاربری و
پوشش زمین هستند .افزایش فعالیتهای انسانی ،بروز
ناهنجاریهای اجتماعی و زیست محیطی ،مشکالت
حم و نق و تغییر فضاهای طبیعی ازجمله اثرات
منفی ناشی از رشد و توسعه شهری میباشد[ 2 ،1و .]3
جمعیت دنیا از  2/02میلیارد نفر در سال  ،1205به
بیش از  7میلیارد نفر در سال  2515افزایش یافته است
[ .]0با توجه به رشد فیزیکی سریع شهرها بهویژه در
کشورهای در حال توسعه ،نیاز به مدیریت و برنامهریزی
متناسب جهت کاهش اثرات مخرب زیست محیطی و
اجتماعی-اقتصادی آن ،همواره احساس میشود [ 0و
 .]7در همین راستا مدیران و برنامهریزان شهری به
منظور درک بهتر فرایند رشد فیزیکی شهر و تأثیرات
آن ،به اطالعات مکانی -زمانی مرتبط با الگو و میزان
رشد نیازمند میباشند .بههمین دلی توسعه روشهای
دقیق و کارآمد برای پیشبینی مکانی -زمانی گسترش
فیزیکی شهرها اهمیت و ضرورت باالیی دارد[،5
2،15و.]11
طی دهههای گذشته ،سیستمهای اطالعات مکانی و
سنجش از دور ،ابزارهای موثری را برای جمعآوری،
تحلی دادههای مکانی -زمانی و مدلسازی کامپیوتر-
مبنا گسترش فیزیکی شهرها فراهم نمودهاند [،13 ،12
 10و  .]10در مطالعات گذشته ،برای پیشبینی
تغییرات کاربری اراضی و گسترش فیزیکی شهرها از
مدلهای مختلفی از جمله شبکههای عصبی مصنوعی
[ ،]10مدلهای عام مبنا [ 17و  ،]15مدلهای آماری
[ ]12و مدل اتوماتای سلولی-مارکوف 22 ،21 ،25[ 1و
 ]23استفاده شده است.
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مدل اتوماتای سلولی-مارکوف یکی از مدلهای پیش-
بینی متداول میباشد که در مطالعات متعددی برای
پیشبینی رشد فیزیکی شهر استفاده شده است .این
مدل ابزاری مناسب برای مدلسازی دینامیک مکانی
است که از مزایای آن در مقایسه با سایر مدلها
میتوان به سادگی ،انعطافپذیری و برخورداری از
توانایی تحلی ابعاد مکانی -زمانی فرآیند رشد شهری
است [ .]25فیو 2و همکاران در سال  2515از مدل
اتوماتای سلولی-مارکوف برای مدلسازی تغییرات
کاربری اراضی استفاده کردند .در این پژوهش ،برای
تعیین معیارهای موثر بر تغییرات کاربری اراضی از
رگرسیون لجستیک و برای وزندهی به معیارهای
مختل از روش آنتروپی استفاده شد .همچنین برای
تلفیق مدلهای مختل با توجه به وزن هر یک از آنها
جهت تولید نقشه تناسب از روش ترکیب خطی وزنی3
استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که بکارگیری
روش آنتروپی برای تعیین میزان تاثیرگذاری معیارها
سبب افزایش دقت مدلسازی تغییرات کاربری اراضی
شده است [.]35
در مطالعات مختلفی برای محاسبه احتمال تبدی
وضعیت کاربریها از انواع معیارها و روشهای گوناگونی
برای تلفیق این معیارها استفاده شده است .از
پرکاربردترین مدلها برای تلفیق معیارهای موثر و تولید
قوانین تبدی مورد استفاده در اتوماتای سلولی ،شبکه-
های عصبی مصنوعی [ ]31و یا مدلهای ارزیابی چند
معیاره 0همچون  ]32[ WLCمیباشند .روش MCE
برای تجزیه و تحلی تناسب زمین در برنامهریزی
چشمانداز ،انتخاب مکان مناسب ،برنامهریزی در زمینه
کاربری اراضی ،خطرات زیست محیطی و توسعه پایدار
استفاده شده است [ 30 ،33 ،23و  .]30تهیه نقشه
تناسب کاربری اراضی در  MCEشام چهار بخش

توسعه مدل پیشبینی گسترش فیزیکی شهر بابل مبتنی بر...
محمد کریمی فیروزجائی ،امیر صدیقی ،محمدرضا جلوخانی

اصلی انتخاب معیارهای موثر ،تخصیص امتیاز سازگاری
و تناسب ،وزندهی و ترکیب معیارها بر اساس وزن و
مقادیر آنها میباشد .معیارهای موثر استفاده شده در
 MCEبرای 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
[ .]30به طور کلی ،در مراح پیادهسازی یک مدل
 MCEبرای تولید نقشه تناسب ،انتخاب روش وزندهی
مناسب برای تعیین وزن معیارها و نحوه ترکیب
معیارهای مختل با یکدیگر از اهمیت بهسزایی
برخوردار هستند .در مطالعات متعددی برای رتبهبندی
و وزندهی معیارهای موثر جهت تولید نقشه تناسب و
قوانین تبدی از تحلی سلسه مراتبی ،]32[ 1فرایند
تحلی شبکه ]05[ 2و  ...استفاده شده است .این روش-
های وزندهی از گروه روشهای ذهنی 3میباشند که
اغلب از مشارکت کارشناسان متخصص استفاده
میکنند .در حالی که روشهای وزندهی عینی0
همچون روش آنتروپی 0بر ارزیابی ریاضی و آماری
مقادیر معیارهای موثر تأکید دارند [ 01و  .]02در
روشهای ذهنی ،وزندهی بر اساس اولویت و قضاوت
تصمیمگیران استوار است .این وزنها منعکس کننده
ارزشها و منافع تصمیمگیرندگان با توجه به معیارهای
ارزیابی میباشد .در روشهای عینی ،وزن بدون استفاده
از ترجیحات تصمیمگیرنده ،با استفاده از مدلهای
ریاضی تعیین میشود [ .]03لیو و همکاران)2513( 0
نتیجه گرفتند که هر دو روش وزن دهی کمبودهای
خود را داراست [ .]03در بسیاری موارد ترکیب و تلفیق
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دو روش وزن دهی برای ارزیابی وزن معیارها ضروری
است []00؛ به عبارت دیگر ،روشهای ذهنی و عینی در
وزندهی معیارها باید به طور همزمان در  MCEمورد
توجه قرار گیرند.
در بسیاری از موارد به دلی محدودیتهای
تصمیمگیری ،عدم پیشبینی دقیق رویدادهای آینده،
عدم دسترسی به اطالعات دقیق و قطعی و عدم ارزیابی
مناسب برخی از معیارها بهویژه معیارهای کیفی،
تصمیمگیری در فضای ریسک انجام میپذیرد .در این
محیط ،جواب نهایی متأثر از میزان ریسکپذیری و
ریسکگریزی تصمیمگیرنده است .شواهد تئوری و
تجربی گویای این است که افراد (تصمیمگیران) با
نگرشهای خوشبینانه (ریسکپذیر) در تصمیمگیری
بر مقادیر بیشینه معیارها تأکید میکنند ،در حالی که
تصمیمگیرندگان بدبین (ریسکگریز) بر مقادیر کمینه
معیارها تمرکز میکنند [ 00و  .]00با توجه به مطالعات
تصمیمگیری چندمعیاره7
گذشته در زمینه تحلی
مکانی ،مدل تصمیمگیری میانگین وزنی مرتب شده5
قابلیت لحاظ نمودن مفهوم ریسک در تصمیمگیری
چند معیاره را دارا میباشد [ 07 ،30و .]05
در این پژوهش ،یک مدل مفهومی جدید برای
پیادهسازی سیستم پیشبینی گسترش فیزیکی شهر بر
مبنای درجه ریسک در تصمیمگیری مکانی چند معیاره
ارائه شده است .تلفیق روش وزندهی ذهنی و عینی
برای تعیین اهمیت نسبی معیارهای مختل جهت
تولید نقشه تناسب و قوانین تبدی مورد استفاده در
مدل زنجیره مارکوف یکی از تمایزهای مدل ارائهشده
در این پژوهش با دیگر مدلها در این زمینه میباشد.
همچنین بر خالف مطالعات گذشته ،در این پژوهش از
مدل وزندهی محلی جهت تولید نقشه تناسب و قوانین
تبدی در مدل اتوماتای سلولی استفاده شده است .از
دیگر نوآوریهای پژوهش حاضر این است که برای
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تناسب برای درجات ریسک مختل  ،تصویر طبقهبندی
زمان دوم و ماتریس مساحتهای تبدی شده هر کالس
به مدل اتوماتای سلولی وارد و نقشه اراضی ساختهشده
برای زمان سوم شبیهسازی شده است (به تعداد درجات
ریسک ،نقشههای اراضی ساختهشده برای سال سوم
تولید شد) .برای تعیین درجه ریسک بهینه ،نقشه
اراضی ساختهشده شبیهسازی شده برای سال سوم در
ریسکهای مختل با نقشه واقعی کاربری اراضی سال
سوم مقایسه و پارامترهای ارزیابی دقت محاسبه شده
است .همچنین برای ارزیابی و مقایسه کارایی
استراتژیهای وزندهی سراسری و محلی ،نتایج
شبیهسازی اراضی ساختهشده با هر یک از استراتژی ها
با نقشه اراضی ساختهشده واقعی مقایسه شد .در نهایت،
بر مبنای درجه ریسک و روش وزندهی بهینه و نقشه
کاربری اراضی پایه سوم ،نقشه اراضی ساختهشده برای
آینده پیشبینی شد.

اولین بار از مدل  OWAبرای تولید نقشههای تناسب
اراضی در درجات ریسک مختل استفاده و درجه
ریسک بهنیه در تصمیمگیری جهت تولید نقشه تناسب
و قوانین تبدی مورد استفاده در مدل اتوماتای سلولی
مورد استفاده قرار گرفته است .در نهایت مدل جدید
توسعه داده شده برای پیشبینی گسترش فیزیکی شهر
باب بر مبنای درجه ریسک در تصمیمگیری مکانی
چند معیاره پیادهسازی شده است.
 -2مواد و روش
برای توسعه مدل جدید در پیش بینی گسترش فیزیکی
شهر بر مبنای درجه ریسک در تصمیمگیری مکانی
چند معیاره از روش تحقیق و دادههای ارائه شده در زیر
استفاده شده است.
 -1-2روش تحقیق
در این پژوهش ،یک مدل مفهومی جدید برای
شبیهسازی گسترش فیزیکی شهر بر مبنای درجه
ریسک بهینه در تصمیمگیری به صورت شک ( )1ارائه
شده است .بدین منظور در گام اول ،ابتدا تصاویر
ماهوارهای پیشپردازش شده و با استفاده از مدل
طبقهبندی بیشترین شباهت ،نقشه اراضی ساختهشده
برای سالهای مختل استخراج شد .در گام دوم ،بر
اساس نقشههای کاربری اراضی زمانهای گذشته
(زمانهای اول و دوم) ،فاصله زمانی بین نقشههای
کاربری اراضی اول و دوم و فاصله زمانی مدنظر برای
پیشبینی آینده ،ماتریس مساحتهای تبدی شده هر
کالس محاسبه شده است .در گام سوم ،برمبنای نظرات
کارشناسان متخصص و مطالعات پیشین ،معیارهای
موثر بر گسترش فیزیکی شهر باب انتخاب و برمبنای
تلفیق روش وزندهی ذهنی و عینی وزن هر یک از
معیارهای موثر در مقیاس سراسری (منطقه) و محلی
(پیکس ) محاسبه شده است .همچنین با ترکیب
مقادیر معیارها ،وزن معیارها و پارامتر ارنس در مدل
تصمیمگیری چند معیاره  OWAنقشه تناسب و قوانین
تبدی اراضی ساختهشده در درجات ریسکپذیری
مختل حاص شده است .در گام چهارم ،نقشههای

 -1-1-2پیشپردازش و طبقهبندی تصاویر

Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral
)Hypercubes (FLAASH
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در این پژوهش برای تصحیح اتمسفری تصاویر
ماهوارهای ،از مدل فلش 1استفاده شده است [.]02
برای این منظور در این مدل پارامترهایی همچون زمان
عبور ماهواره ،ارتفاع سنجنده ،موقعیت جغرافیایی ،مدل
اتمسفری منطقه و زاویه تابش خورشید استفاده
میشود .تصاویر مورد استفاده در پژوهش با خطای
کمتر از  12متر تصحیح هندسی شدهاند.
کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه شام اراضی
ساختهشده ،کشاورزی ،فضای سبز و منابع آبی میباشد.
پیش از طبقهبندی نظارتشده تصاویر ،مجموعهی داده-
های آموزشی برای همه کالسها با توجه به دادههای
حاص از بازدید زمینی ،تصاویر گوگ ارث ،تفسیر
بصری ترکیبهای رنگی مختل و نقشههای توپوگرافی
تهیه شد .سپس نقشههای کاربری اراضی منطقه مورد
مطالعه بر اساس روش طبقهبندی بیشترین شباهت

توسعه مدل پیشبینی گسترش فیزیکی شهر بابل مبتنی بر...
محمد کریمی فیروزجائی ،امیر صدیقی ،محمدرضا جلوخانی

برای سالهای  2551 ،1250و  2510تهیه شده
است[ .]05در نهایت نقشههای کاربری اراضی منطقه
پیشپردازش

تصاویر ماهوارهای

مورد مطالعه به دو کالس اراضی ساختهشده و غیر
ساختهشده تبدی شدند.
تصاویر ماهوارهای تصحی شده

روش M LC

نق ه اراضی
ساختهشده سال اول

کارشنا

نق ه اراضی
ساختهشده سال دوم

معیارهای مو ر
فاصله زمانی
بی زما دوم و
پیشبینی

مارکوف

فاصله زمانی بی
سال اول و دوم

روش O bjective

روش Subjective

ماتری

وز Subjective

استرات ی محلی

استرات ی سراسری

وز محلی
objective

وز سراسری
objective

انتقال مسا

مدل CA

ترکی

نق ه اراضی
ساختهشده سال
سوم

وز های سراسری

وز های محلی

مقادیر O Rness

ارزیابی د

نق ه های تناس در درجات
ریسک م تل

درجه ریسک بهینه

انت ا
نق ه تناس

در درجه ریسک بهینه

شکل  :1مدل مفهومی جدید برای شبیهسازی گسترش فیزیکی شهر بر مبنای درجات ریسک بهینه

 -2-1-2مدل اتوماتای سلولی-مارکوف
در مطالعه حاضر جهت پیشبینی تغییرات کاربری
اراضی ،از مدل اتوماتای سلولی-مارکوف استفاده شد
[ 25و  .]20این مدل شام دو بخش اصلی مدل
زنجیرهی مارکوف و مدل اتوماتای سلولی میباشد .در
مدل زنجیرهی مارکوف ،همواره از دو نقشه رستری
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استفاده میشود که ورودیهای مدل محسوب میشوند.
عالوه بر این دو نقشه ،فاصله زمانی بین دو تصویر و
فاصله زمانی پیشبینی نیز در مدل در نظر گرفته
میشود .بر اساس احتمال شرطی قانون بیز ،پیشبینی
تغییر کاربری اراضی در مدل مارکوف با استفاده از
رابطه ( )1محاسبه میشود [.]20
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مدل O W A

نق ه های اراضی ساختهشده
پیشبینی شده سال سوم در
درجات ریسک م تل
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)s(t+1)  pij  s(t

رابطه()1

 -3-1-2مدل تصمیمگیری چند معیاره
در ادامه شرح جزئیات آورده شده است.

در رابطه ( s(t) ،)1و ) s(t+1حالتهای سیستم در زمان
 tو  t+1هستند و  pijماتریس احتمال انتقال در یک
حالت است که از طریق رابطه ( )2محاسبه میشود.
p1n 


p nn 

رابطه()2

 -1-3-1-2معیارها و محدودی ها

 p11
pij  
 p n1

))(0  pij  1 and  j=1 pij  1, (i, j  1,2,....,n
N

در رابطه ( N ،)2نشاندهنده تعداد کاربریهای موجود
در منطقه میباشد .خروجی مدل شام احتماالت
تبدی وضعیت ،ماتریس مساحتهای تبدی شده هر
کالس و تصاویر احتمالی شرطی برای تبدی
کاربریهای مختل است [.]25
در مدل زنجیره مارکوف ،اگرچه احتماالت انتقال
محاسبه شده در هر کاربری دارای دقت زیادی است،
ولی این مدل فاقد هرگونه اطالعات وابستگی مکانی
است [ .]20به همین دلی از مدل اتوماتای سلولی برای
اضافه کردن مشخصه مکانی به مدل استفاده میشود.
اتوماتای سلولی ،عاملی است که توانایی تغییر وضعیتش
را بر اساس بهکارگیری قانونی که وضعیت جدید را
مطابق با وضعیت قبلی و وضعیت همسایگانش نشان
میدهد داراست .از فیلتر شبکه خودکار برای توسعه
یک معیار وزندهی -مجاورت مکانی برای تغییر
وضعیت سلولها بر اساس وضعیت همسایهاش استفاده
خواهد شد؛ بنابراین در مدل سلولهای خودکار-
مارکوف با استفاده از ماتریس انتقال مساحت ،نقشه
شبیهسازی شده کاربری اراضی برای آینده بدست
میآید [ 20و  .]25برای ارزیابی اعتبار مدلسازی،
نقشهی حاص شده از مدل در یک زمان خاص معموالً
با نقشه واقعی مربوط به همان زمان مقایسه میشود
[.]01

رابطه ()3
رابطه ()0

sij  s min
j
s max
 s min
j
j
s max
 sij
j
s max
 s min
j
j

aij 
aij 
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در رابطههای ( )3و ( sij ،)0مقدار موقعیت -iام در
 s maxبیشترین مقدار
 s minکمترین مقدار و
معیار -jام،
j
j

121

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

با بررسی و تحلی رشد شهری باب در  35سال گذشته
و استفاده از تحلی ارزیابی چند معیاره ،MCE
نقشههای تبدی وضعیت تعیین و نقشههای تناسب
اراضی تولید شد[ .]02معیارها در  MCEشام معیارها
و محدودیتها میباشد .در این پژوهش براساس نظر
کارشناسان شهرداری باب و مطالعات پیشین ،چهار
محدودیت مکانی تاثیرگذار بر رشد شهری و شش معیار
موثر رشد شهری تعیین شد .محدودیتهای مکانی
شام مناطق ساختهشده ،پارکها ،رودخانه و منابع
آبی ،مناطق حفاظتشده و برنامههای تعری شده
شهرداری باب (طرح تفصیلی شهر باب شام وضعیت
موجود کاربریهای شهری و برنامههای آینده) می-
باشند .این در حالی است که معیارهای موثر بر رشد
فیزیکی شهر عبارتند از فاصله از اراضی ساختهشده،
فاصله از جادههای اصلی ،فاصله از مرکز شهر ،فاصله از
رودخانه ،فاصله از منابع آبی و فاصله از فضاهای سبز.
هر یک از معیارها بر اساس بیشترین و کمترین مقدار
خود استاندارد و بیبعد شدند .نحوه استانداردسازی
هریک از این معیارها با یکدیگر متفاوت است .در این
پژوهش ،دو روش برای استانداردسازی معیارها مورد
استفاده قرار گرفته است .معیار فاصله از اراضی آبی با
روش حداکثر (رابطه ( ))3و معیارهای فاصله از اراضی
ساختهشده ،فاصله از جادهها ،فاصله از رودخانه ،فاصله
از فضای سبز و فاصله از مرکز شهر با روش حداق
(رابطه ( ))0استانداردسازی شدند.

توسعه مدل پیشبینی گسترش فیزیکی شهر بابل مبتنی بر...
محمد کریمی فیروزجائی ،امیر صدیقی ،محمدرضا جلوخانی

در پژوهش حاضر برای تعیین وزن هریک از معیارهای
موثر با استفاده از روش عینی ،شاخص آنتروپی استفاده
شده است که بیانگر میزان و تنوع فضایی اطالعات
موجود در معیارها میباشد[ 35و  .]03مقدار آنتروپی
پایین ،نشاندهنده تنوع بیشتر مقادیر معیار و اطالعات
بیشتر میباشد .برعکس ،مقدار آنتروپی باالتر نشانگر
تنوع پایین مقادیر معیار و اطالعات کمتر است [.]00
معیارهایی که وزن آنتروپی کمتری داشته باشند
اهمیت کمتری در روند تصمیم گیری خواهند داشت.
وزنهای هر یک از معیارها بر اساس میزان اطالعات
موجود در هر معیار ( )aikبر اساس شاخص آنتروپی
( )Ekو با استفاده از رابطه ( )0محاسبه میشود [.]00

معیار -jام است .همچنین  aijمقدار استاندارد شده
موقعیت -iام در معیار -jام است.
محدودیتهای مکانی در منطقه مورد مطالعه به تصویر
باینری تبدی شدهاند؛ به طوری که مقدار صفر نشانگر
عدم تناسب و مقدار یک نشانگر تناسب میباشد[.]03
 -2-3-1-2وز دهی معیارهای مو ر

رابطه ()0

m

) P ln(Pik

i=1 ik



)ln(m

aik
aik

m
i 1

Ek  



Pik 

رابطه ()7

bk
n

b
k 1 k



W Ek 

در رابطه ( W Ek ،)7وزن مبتنی بر آنتروپی برای معیار
kام و  nتعداد معیارهای موثر میباشد .بر این اساس،
آنتروپی مربوط به هر یک از معیارها بر اساس مقادیر
هر معیار در مقیاس منطقه مورد مطالعه محاسبه می-
شود .در نتیجه برای هر یک از معیارهای موثر یک وزن
واحد در مقیاس منطقه محاسبه میشود .در این
پژوهش ،عالوه بر محاسبه وزن عینی بر مبنای شاخص
آنتروپی در مقیاس منطقه ،این پارامتر در مقیاس
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در رابطه ( aik ،)0مقدار گزینه -iام در معیار -kام است.
برای محاسبه درجه تنوع اطالعات موجود در
مجموعهای از مقادیر معیار از رابطه ( )0استفاده
میشود.
) bk  1  E k
رابطه(0
در رابطه ( b k ،)0نشاندهنده درجه تنوع اطالعات
میباشد .با استفاده از درجه تنوع اطالعات ،وزنهای
مبتنی برآنتروپی معیارها ،به صورت رابطه ( )7محاسبه
می شود.

] [ DOI: 10.29252/jgit.7.3.115

وزن معیارها در روشهای تصمیمگیری چند معیاره،
بیانگر اهمیت نسبی آنها در فرایند تصمیمگیری
میباشد .روشهای وزندهی به طور گسترده در دو
گروه روشهای ذهنی و عینی طبقهبندی میشوند .در
روشهای ذهنی ،تعیین وزن صرفا بر اساس اولویتهای
تصمیمگیرندگان و با استفاده از برخی روشهای ریاضی
مانند روش تحلی سلسله مراتبی ،روش حداق مربعات
وزنی و  ،...ارزیابی کلی هر تصمیمگیرنده محاسبه
میشود .در روشهای عینی مانند روشهای آنتروپی،
برنامهنویسی چند هدفه و  ،...تعیین وزن با بکارگیری
مدلهای ریاضی بدون توجه به اولویتهای
تصمیمگیرنده انجام میشود [.]03
روش وزندهی ذهنی ،تغییرات مقادیر معیارها در
مقیاس منطقه در نظر گرفته نمیشود .همچنین عدم
قطعیت بالقوه در قضاوت تصمیمگیرندگان ،ضع اصلی
روشهای ذهنی است ،در حالی که در وزندهی مبتنی
بر روشهای عینی ،تخصیص وزن به تغییر مقادیر و
اطالعات معیارها بستگی دارد .ولی نظر
تصمیمگیرندگان در این روشها بطور مستقیم اعمال
نمیشود و از دانش و تجربه تصمیمگیرندگان استفاده
نمیکنند [.]00
در این پژوهش برای محاسبه وزنهای ذهنی از روش
 AHPاستفاده شده است .روش  AHPیک رویکرد
تصمیمگیری چند هدفه و چند معیاره است که از روش
اولویتهای
ارزیابی
برای
زوجی
مقایسه
تصمیمگیرندگان استفاده میکند و وزن معیارهای
مختل محاسبه میشود .جزییات بیشتر روش وزندهی
 AHPدر برخی پژوهشهای پیشین انجام شده ذکر
شده است [ 30و .]00

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره سوم  پاییز 1398

پیکس (محلی) بر اساس مقادیر همسایگی محاسبه
شده است .برای این منظور با استفاده از یک پنجره
متحرک و قرارگیری آن روی هر پیکس  ،وزن عینی
معیار خاص برای هر پیکس با استفاده از روابط (،)5
( )2و ( )15محاسبه شده است [.]30
1  E qk

رابطه()5

) (1  E qk

n
k 1

) Pikq ln(Pikq

رابطه()2

رابطه()15



iq

q
W Ek




) ln( q

E qk  

aikq
aikq

q
k 1



Pikq 

در روابط ( )2( ،)5و ( aikq )15مقدار -kام معیار برای -

 iام پیکس قرار گرفته در -qامین پنجره Pikq ،مقدار
نرمالشده -kام معیار برای -iام پیکس قرار گرفته در –
 qامین پنجره E qk ،مقدار آنتروپی -kام معیار در -qامین
پنجره و  W Ekqمقدار وزن آنتروپی -kام معیار در -qامین
پنجره q ،تعداد پیکس های واقع در -qامین پنجره و n
تعداد معیارها میباشند.
در نهایت وزنهای مبتنی بر آنتروپی با وزنهای ذهنی
حاص از روش  AHPبه صورت رابطه ( )11ترکیب و
وزن ذهنی-عینی معیارهای مختل محاسبه میشود.
رابطه ()11

W EK W K

) ( K 1 W EK W K
n

 -3-3-1-2عملگر میانگی وزنی مرت

*
W EK


شده

میانگین وزنی مرتب شده ( )OWAیکی از روشهای
ترکیبی چند معیاره است که توسط یاگر 1در سال
 1255پیشنهاد و توسط ایستمن 2در سال  1227در
کاربردهای مکانی توسعه داده شد [ .]07برای یک
مجموعه با  nمعیار ،عملگر  OWAبا استفاده از دو نوع
مجموعه وزنها ،نقشههای معیار را ترکیب میکند:
مجموعهی وزن معیارها w1, w2,…,wnو مجموعهی
Yager
Eastman
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در رابطه ( ،)11وزن ذهنی بدست آمده از مدل
*
 W EKوزن نهایی معیار kام حاص از
برای معیار Kام و
ترکیب وزنهای ذهنی و عینی میباشد .هرچه مقدار
آنتروپی ،کوچکتر باشد درجه تنوع معیار ،بزرگتر و وزن
آنتروپی افزایش مییابد .در واقع اطالعات بیشتر و
متنوعتری در معیار  kوجود دارد ،بنابراین وزن بیشتری
را به خود اختصاص داده و نقش مهمتری را در روند
تصمیم گیری دارد .اگر معیار  kدارای همگنی کام
باشد (یعنی  aikیک مقدار ثابت برای (،)i=1, 2 ….m
AHP
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وزن معیار برابر با صفر است .در نتیجه ،میتوان این
معیار را از مجموعه معیارهای ارزیابی حذف کرد ،زیرا
هیچ اطالعاتی در مورد وضعیت تصمیمگیری ارائه
نمینماید.
بر اساس قانون اول توبلر در جغرافیا" ،هرعارضه ای به
عارضه دیگر وابسته است و عوارضی که به هم نزدیک
هستند تأثیر بیشتری را نسبت به عوارض دورتر بر
همدیگر دارند ".در مطالعات گذشته از یک مقدار
یکسان در مقیاس منطقه به عنوان وزن هر معیار برای
تولید نقشه تناسب و قوانین تبدی استفاده شده است.
طبیعتا تاثیرگذاری معیارهای موثر در محدودههای
جغرافیایی مختل یک منطقه با توجه به شرایط
همسایگی برای تبدی کاربریهای اراضی مختل بر
یکدیگر متفاوت میباشد .در این مطالعه برای محاسبه
وزن هر یک از معیارها برای یک پیکس خاص با
استفاده از روش عینی با استراتژی سراسری از مقادیر
تمام پیکس های منطقه برای محاسبه روابط ( )0تا ()7
استفاده میشود .در حالی که با استراتژی محلی فقط از
مقادیر پیکس های همسایه برای محاسبه روابط ( )0تا
( )7استفاده میشود .بر اساس رابطه ( )11با ترکیب
وزن حاص از روش ذهنی با وزن مستخرج از روش
عینی در دو مقیاس سراسری و محلی به صورت مجزا،
وزن نهایی هر یک از معیارها در مقیاس سراسری و
محلی محاسبه شد.

توسعه مدل پیشبینی گسترش فیزیکی شهر بابل مبتنی بر...
محمد کریمی فیروزجائی ،امیر صدیقی ،محمدرضا جلوخانی

ترتیبی

وزنهای

 0  λ k  1) λ1, λ2,...., λnو

مقدار  ORnessموقعیت  OWAرا در یک زنجیره
پیوسته بین عملگرهای  ANDتا  ORنشان میدهد .این
امر بر جایگزینی مقادیر باالتر (بهتر) یا مقادیر پایینتر
(بدتر) در موقعیت iام مجموعهای از معیارهای مرتبط
تأکید دارد [.]05

 ( j1 λ j  1میباشند .با توجه به مجموعهی مقادیر
n

معیارها  ai1, ai2, ... ainدر موقعیت -iام (i = 1, 2,

 ،). .. mعملگر  OWAبصورت رابطه ( )12تعری
میشود [:]05
رابطه()12

λ k U k Z ik
n

λ Uk
k 1 k

 -3-1-2ارزیابی د

n



V(A i )  
j1

در رابطه ( V(A i ) ،)12مقدار کلی جایگزینشده در
موقعیت -iام است .توالی  zi1 ≥ zi2 ≥ · · · ≥ zinبا
مرتب کردن مقادیر استاندارد شده معیارها در موقعیت
-iام ،تولید میشود U k .وزن معیار kام است که بر
اساس مقادیر مرتب شده معیارها )  (Z ikمرتب شده
است .فرایند مرتب کردن عملکر  OWAرا کنترل
میکند که شام ارتباط وزن  λkبا مقادیر مرتبشده
معیارها ( )ai1, ai2, … ainدر موقعیت -iام است.
اولین  ،λ1به بزرگترین مقدار معیارها در موقعیت iام،
 λ2به دومین مقدار بزرگتر معیارها در همان موقعیت و
 λ nبه کوچکترین مقدار معیارها در موقعیت -iام
اختصاص داده میشود .الزم به ذکر است که یک مقدار
خاص  aijبا یک وزن خاص  λ iهمراه نیست ،بلکه وزن به
موقعیت مرتبشده  aijاختصاص دارد .اص کلی روش
 OWAمربوط به قابلیت آن برای اجرای طی
گستردهای از ترکیب عملگرها با انتخاب وزنهای
ترتیبی مناسب  λ kاست [ .]05در روش  OWAاغلب از
روشهای ترکیبی مبتنی بر  GISشام روشهای
 WLCو همپوشانی بولین مانند اشتراک ( )ANDو
اجتماع ( )ORاستفاده میشود [ .]07رفتار عملگر
 OWAبا استفاده از مقدار ارنس 1بیان میشود .مقدار
ارنس میزان ریسک در تصمیمگیری را نشان میدهد.
مقدار ارنس با استفاده از رابطه ( )13محاسبه میشود.
رابطه()13

n j
)λ k
n 1

m

رابطه ()10
رابطه ()10
رابطه ()10

1 m
 Pio  Pii
N I 1

θ1 

در روابط فوق OA ،دقت کلی Pii ،عناصر قطر اصلی
ماتریس خطا m ،تعداد طبقات کاربری اراضی منطقه،
 Nمجموعه تعداد نمونههای تست برای طبقات کاربری
اراضی منطقه K ،ضریب کاپا θ1 ،توافق شانسی و Pio
مجموع عناصر قطر اصلی ماتریس خطا میباشند.

n

( ORness  

 -2-2دادهها

k 1

1
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در مطالعه حاضر برای استخراج نقشههای کاربری
اراضی از تصاویر ماهوارهای لندست  7 ،0و  5به ترتیب
برای تاریخهای  2551/50/53 ،1250/50/10و
 2510/50/17استفاده شده است .این تصاویر با خطای

0  ORness  1

ORness

Pii
i 1 N
OA  θ1
K
1  θ1

OA  
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برای بررسی کارایی استراتژیهای وزندهی سراسری و
محلی و تعیین ریسک بهینه برای تولید نقشه تناسب
بهینه ،نتایج شبیهسازی اراضی ساختهشده با هر یک از
استراتژیها با نقشه اراضی ساختهشده واقعی مقایسه
شده است .برای این منظور از نقشه کاربری اراضی
سالهای  1250و  2551برای شبیهسازی نقشه اراضی
ساختهشده سال  2510استفاده شده است .سپس
پارامترهای ارزیابی دقت براساس نقشههای شبیهسازی
شده و واقعی سال  2510محاسبه شده است .در
مطالعه حاضر برای ارزیابی دقت از پارامتر دقت کاربر،
تولیدکننده و کلی و ضریب کاپا استفاده شده است
[ .]02برای محاسبه دقت کلی و ضریب کاپا به ترتیب
از روابط ( )10( ،)10و ( )10بر اساس ماتریس خطا
استفاده شده است.
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کیلومتری دریای مازندران و  215کیلومتری شمال-
شرقی تهران ،واقع شده است .ارتفاع این شهر حدود 2
متر از سطح دریاهای آزاد پایینتر است .شهر باب
شاهد گسترش قاب توجه فضاهای ساختهشده در دو
دهه اخیر بوده ،بهگونهای که بیش از دیگر شهرهای
استان رشد فیزیکی داشته است [ .]03طی دوران
مختل که رشد جمعیتی با گسترش فیزیکی شهر
همراه بوده ،جهتگیری خاص و ویژهای در گسترش
فیزیکی این شهر مشاهده میشود که عمدتا ناشی از
محدودیتهای طبیعی و انسانی است .بنابراین آگاهی از
سناریوهای مختل برمبنای تحلی جامع واقعیتهای
گذشته شهر باب در توسعه یکپارچه و همهجانبه شهر،
در آینده بسیار با ارزش و سودمند می باشد.

کمتر از  12متر تصحیح هندسی شدهاند .دادههای
آموزشی و تست مورد استفاده در عملیات طبقهبندی و
ارزیابی دقت طبقهبندی از طریق بازدید میدانی ،تصاویر
گوگ ارث و نقشههای شهرداری تهیهشده توسط
شهرداری باب برای سالهای  2551 ،1250و 2510
تهیه شد.
 -3محدوده مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه ،شام محدودهای از شهر باب و
حومه آن با مساحت  0000/00هکتار در عرض
 0502100 ،0502500متر شمالی و طول ،000500
 033020متر شرقی ناحیه  N32سیستم تصویر UTM
میباشد .شهر باب یکی از شهرهای پرجمعیت استان
مازندران میباشد (شک ( .))2این شهر در حد
فاص دریای مازندران و رشته کوه البرز و در فاصله 10
B

ساختهشده
ک اورزی

شکل  :2منطقه مورد مطالعه ( )aمو عی

جغرافیایی استا مازندرا در

جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در استا مازندرا و ()c
کاربریهای اراضی منطقه مورد مطالعه
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C

ف ای سبز
بی

A
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تولید و در شک ( )3نشان داده شده است .پارامترهای
دقت کلی و ضریب کاپا نقشههای طبقه بندی کاربری
اراضی برای سالهای مختل محاسبه و نتایج به صورت
جدول ( )1نشان داده شده است.

 -4بحث و نتایج
با استفاده از الگوریتم طبقهبندی بیشترین شباهت
براساس مجموعه نمونههای آموزشی نقشه طبقات
کاربری اراضی برای سالهای  2551 ،1250و 2510
5102

0892

5110

شکل  :3نق ههای کاربری اراضی سالهای .2011 ،2001 ،1891
جدول  .1نتایج ارزیابی د

نق ه کاربری اراضی

نق ههای کاربری اراضی تهیه شده

ضری

کاپا

5/2

5/52

5/23

د

کلی

21

25/1

20/7

بر اساس نظر کارشناسان شهرداری باب  ،نقشههای
معیارها شام فاصله از اراضی ساختهشده ،فاصله از
اراضی فضای سبز ،فاصله از مرکز شهر ،فاصله از منابع
آبی ،فاصله از رودخانه و فاصله از شبکه راه و همچنین
نقشههای محدودیتها شام اراضی پهنه آبی و
رودخانه ،اراضی ساختهشده در سال  ،2551پارکهای
موجود در درون شهر ،مناطق حفاظت شده و طرحهای
شهرداری باب که بر رشد فیزیکی این شهر موثر
هستند ،تولید و بهصورت شک ( )0نشان داده شدهاند.
به منظور تهیه نقشه تناسب ،میزان تاثیرگذاری هر یک
از معیارها بر گسترش اراضی ساختهشده براساس نظر
کارشناسان با استفاده از روش وزندهی  ،AHPمحاسبه
شد .برای کاهش تاثیر عدم قطعیت در نظرات
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کارشناسان در مطالعه حاضر ،عالوه بر این روش ،از یک
روش عینی نیز برای تعیین تاثیرگذاری هر یک از
معیارها استفاده شده است .در همین راستا برای لحاظ
کردن میزان و تنوع فضایی اطالعات موجود در
معیارهای مختل برمبنای شاخص آنتروپی ،وزن عینی
برای هر یک از معیارها محاسبه شده است .در روش
های عینی ،تعیین وزن با ح مدلهای ریاضی به طور
خودکار و بدون توجه به ترجیحات تصمیمگیرندگان
انجام میپذیرد [ .]35استفاده از مدلهای ریاضی و
عدم استفاده از نظرات کارشناسان متخصص نیز می
تواند سبب افزایش عدم قطعیت و خطا در تعیین وزن
هر یک از معیارهای موثر باشد [ 02و  .]02به همین
دلی با تلفیق دو روش وزندهی ذهنی و عینی ،عدم
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سراسری و محلی محاسبه شده است .وزنهای ذهنی،
عینی و عینی -ذهنی محاسبه شده با استراتژی
سراسری برای معیارها مختل در شک ( )0نشان داده
شده است.

قطعیت در تعیین میزان تاثیرگذاری وزن هر یک از
معیارها در فرایند تصمیمگیری کاهش مییابد [ 05و
]75؛ بنابراین در مطالعه حاضر ،وزن تلفیقی ذهنی-
عینی (رابطه ( ،))5برای هر یک از معیارهای موثر بر
گسترش فیزیکی اراضی ساختهشده در مقیاس
c

b

a

f

e

d

g

شهر )d( ،فاصله از منابع بی )e( ،فاصله از رودخانه و ( )fفاصله از شبکه راه و ( )gمحدودی های م تل
شده ،پارکها ،رودخانه و منابع بی ،مناطق فاظ شده و برنامههای تعری

شده شهرداری بابل
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شکل  :4نق ههای مجموعهی معیارها شامل ( )aفاصله از اراضی ساختهشده )b( ،فاصله از اراضی ف ای سبز )c( ،فاصله از مرکز
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0.40
0.31
0.30
0.21

وز

0.20
0.11
0.10
0.01
0.00
فاصله از منابع بی فاصله از رودخانه فاصله از اراضی

فاصله از مرکز فاصله از شبکه راه فاصله از اراضی

ف ای سبز

شهر

ساختهشده

شکل  :1مقادیر مربوط به وز های محاسبه شده برای معیارهای مو ر با استرات ی سراسری
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نتایج شک ( )0نشان میدهد که براساس نظر
کارشناسان معیارهای فاصله از اراضی ساختهشده و
فاصله از شبکه راه بهترتیب باالترین و معیارهای فاصله
از منابع آبی و فاصله از رودخانه به ترتیب پایینترین
میزان تأثیرگذاری بر گسترش فیزیکی اراضی ساخته
شده را دارند .با توجه به میزان و تنوع فضایی اطالعات
موجود در معیارهای مختل  ،معیارهای فاصله از منابع
آبی و فاصله اراضی ساختهشده به ترتیب بیشترین و
کمترین اثر را بر تغییرات اراضی ساختهشده دارند.
برآیند روشهای وزندهی ذهنی و عینی برای منطقه
مورد مطالعه نشاندهنده این است که معیار فاصله از
اراضی ساختهشده باالترین و معیار فاصله از منابع آبی
پایینترین تاثیرگذاری بر گسترش اراضی ساختهشده را
دارند .در مطالعه حاضر با الهام از قانون اول توبلر در
جغرافیا ،هرعارضه ای به عارضه دیگر وابسته است و
عوارضی که به هم نزدیکترند بیشترین تأثیر را نسبت
به عوارض دورتر بر همدیگر دارند [ ]73برای تعیین
میزان تاثیرگذاری معیارهای مختل بر تبدی یک
مکان و پیکس خاص به اراضی ساختهشده ،شاخص
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آنتروپی برای مناطق همسایه آن مکان خاص محاسبه
شده است؛ به عبارت دیگر برای تعیین میزان
تاثیرگذاری معیارهای مختل بر تبدی یک مکان
خاص به اراضی ساختهشده از میزان و تنوع فضایی
اطالعات موجود برای معیارهای مختل در همسایگی
آن مکان خاص استفاده شده است .بر این اساس ،با
توجه به استراتژی محلی ،وزنهای عینی -ذهنی در
مقیاس پیکس بر اساس وضعیت همسایگی برای
معیارهای مختل محاسبه شده است .نتایج بیانگر این
است که میزان تاثیرگذاری یک معیار خاص برای تهیه
نقشه تناسب جهت شبیهسازی گسترش فیزیکی شهر
در موقعیتهای مکانی (پیکس های) مختل همگن
نیست .به همین دلی تعیین یک مقدار در مقیاس
منطقه برای وزن یک معیار میتواند سبب افزایش خطا
در شبیهسازی اراضی ساختهشده شود.
یکی دیگر از محدودیتهای مطالعات گذشته در زمینه
تهیه نقشه تناسب برای استفاده در مدلهای پیشبینی
عدم لحاظ کردن درجه ریسک در تصمیمگیری بوده
است .در این مطالعات برای تهیه نقشه تناسب از روش
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 ،WLCیعنی یک درجه ریسک خاص ( )5/0استفاده
شده است[ 02 ،35و ]71؛ به عبارت دیگر برای تهیه
نقشه تناسب برای شبیهسازی گسترش اراضی ساخته
شده فقط به دو پارامتر مقدار معیارها و وزن هر یک از
معیارها توجه شده است .در مطالعه حاضر عالوه بر دو
پارامتر مقدار معیارها و وزن هر یک از معیارها ،پارامتر
درجه ریسک نیز در فرایند تصمیمگیری در نظر گرفته
شده است .برای در نظر گرفتن درجه ریسک برای تولید
نقشه تناسب از مدل  OWAاستفاده شده است .در
مطالعات گذشته از این مدل در تصمیمگیری های چند
معیاره مختلفی استفاده شده است [ 00 ،30و .]70
برای منطقه مورد مطالعه ،نقشههای تناسب برای
درجات ریسک مختل بر اساس روابط ( )2و ( )15و
مدل مفهومی نشان داده شده در شک ( )3تولید
شدهاند .نمونهای از نقشههای تناسب تولید شده برای
درجات ریسک گوناگون بر اساس دو استراتژی تعیین
وزن سراسری و محلی به صورت شک ( )0نشان داده
شده است.
این نقشههای تناسب بین حالت خیلی خوشبینانه و
خیلی بدبینانه (یعنی درجات ریسک بین  5تا  )1تهیه
شدهاند .شواهد تئوری و تجربی نشان میدهند
تصمیمگیران ریسکپذیر تمای دارند تا بر معیارهای
خوب (مقادیر معیارهای باالتر) گزینههای مکانی
(پیکس ها) تأکید کنند ( ،)1در حالی که
تصمیمگیرندگان بدبین یا ریسکگریز بر معیارهای بد
(مقادیر معیارهای کوچکتر) تمرکز میکنند (.]00[ )5
به عبارت دیگر ،حالت خیلی خوشبینانه (ریسکپذیر) و
خیلی بدبینانه (ریسکگریز) به ترتیب نمایانگر
محدودیت کمتر و بیشتر بوده و بنابراین مساحت
مناطق مستعد رشد شهری را به ترتیب افزایش و
کاهش میدهند .به همین دلی در شک ( )7در حالت
خوشبینانه نسبت به حالت بدبینانه درصد مناطق
مناسب در نقشه تناسب بیشتر میباشد .در مطالعات
گذشته نیز نشان داده شده است که میزان مساحت یا
تعداد گزینههای بهینه برای یک تصمیم خاص ،در
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حالت درجه ارنس ( 1خوشبینانه) بیشتر از حالت درجه
ارنس ( 5بدبینانه) میباشد [ .]05با این حال برای هر
هدفی درجه ریسک خاصی مناسب میباشد .برای
تعیین درجه ریسک بهینه در تصمیمگیری در ارتباط با
تاثیرگذاری معیارهای موثر برای شبیهسازی رشد
فیزیکی شهر باب  ،نقشههای تناسب برای درجات
ریسک مختل به صورت جداگانه بههمراه تصویر
طبقهبندی سال  ،2551ماتریس مساحتهای تبدی هر
کالس با توجه به روند تغییرات کاربری اراضی بین
سالهای  1250تا  2551به مدل اتوماتای سلولی وارد
و نقشه اراضی ساختهشده برای سال  2510شبیهسازی
شده است .نمونهای از نقشههای اراضی ساختهشده
شبیهسازی شده برای درجات ریسک مختل بر اساس
دو استراتژی وزندهی سراسری و محلی به صورت
شک ( )0نشان داده شده است.
بررسی بصری شک ( )0اختالف نقشه اراضی ساخته
شده شبیهسازی شده برای درجات ریسک مختل بر
اساس دو استراتژی وزندهی سراسری و محلی را نشان
میدهد .به دلی یکسان بودن ماتریس تبدی مساحت
برای درجات مختل ریسک و روشهای مختل تعیین
وزن ،مساحت اراضی ساختهشده شبیهسازی شده برای
همه حالتها یکسان میباشد .اختالف حالتهای
مختل تنها در توزیع مکانی اراضی ساختهشده در
منطقه مورد مطالعه میباشد.
در مطالعات مختلفی برای ارزیابی کارایی مدلهای
برای شبیهسازی ،نقشه کاربری اراضی
مختل
شبیهسازی شده و واقعی با یکدیگر مقایسه شدهاند
[ 70 ،21و  .]70در این مطالعه نیز برای تعیین درجه
ریسک و روش تعیین وزن بهینه هر یک از نقشههای
اراضی ساختهشده شبیهسازی شده با نقشه اراضی
ساختهشده واقعی سال  2510مقایسه شده است .نتایج
پارامتر ارزیابی دقت کاربر ،تولید کننده و کلی برای
اراضی ساختهشده شبیهسازی شده به صورت شک ()7
نشان داده شده است.

توسعه مدل پیشبینی گسترش فیزیکی شهر بابل مبتنی بر...
محمد کریمی فیروزجائی ،امیر صدیقی ،محمدرضا جلوخانی
نق ه اراضی ساخته-
شده_سراسری

نق ه ساختهشده_سراسری

نق ه تناس _محلی

درجات

نق ه تناس _سراسری

ریسک

0/0

0/3

0/1

0/7

1

0

نق ه وا عی اراضی ساختهشده برای سال 2011

شکل  :6نمونهای از نق ههای تناس

تولید شده و از نق ههای اراضی ساختهشده شبیهسازی شده برای درجات

دو استرات ی وز دهی سراسری و محلی و نق ه وا عی اراضی ساختهشده برای سال 2011
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شکل  : 7نتایج پارامترهای ارزیابی د

کاربر ،تولید کننده و کلی و ضری

کاپا برای اراضی ساختهشده شبیهسازی شده در

االت م تل

 -1نتیجهگیری
یکی از مهمترین اثرات منفی افزایش جمعیت که
امروزه جهاان باا آن روباهرو اسات ،گسترش فیزیکی
شهرها و در نتیجه اثرات زیست محیطی منفی ناشی از
آن مایباشاد .یک گام ضروری برای کنترل رشد
فیزیکی شهر و کاهش اثرات زیست محیطی منفی این
پدیده ،شبیهسازی دقیق گسترش فیزیکی شهرها برای
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نتایج نشان میدهد که برای منطقه مورد مطالعه در
حالت تعیین وزن معیارها با استراتژی محلی و سراسری
مقادیر ارنس  5/3و  5/7به ترتیب درجات ریسک بهینه
در تصمیمگیری جهت تولید نقشه تناسب میباشند.
همچنین میانگین دقت کلی برای روش تعیین وزن
محلی و سراسری در درجات ریسک مختل به ترتیب
 57/0و  50/5میباشد که نشاندهنده کارایی باالتر
روش تعیین وزن محلی ارائهشده در این پژوهش نسبت
به روش تعیین وزن سراسری برای تولید نقشه تناسب
میباشد .بهترین حالت درجه ارنس  5/3با تعیین وزن
محلی میباشد .همچنین در درجه ریسک بهینه دقت
کلی برای روش تعیین وزن سراسری و محلی به ترتیب
 50/0و  52/2میباشد.

] [ DOI: 10.29252/jgit.7.3.115

آینده میباشد .تاکنون ،مدلهای مختلفی برای
شبیهسازی گسترش فیزیکی شهرها ارائه شده است .در
مطالعات گذشته از یک مقدار یکسان در مقیاس منطقه
به عنوان وزن هر معیار موثر برای تولید نقشه تناسب
استفاده شده است .قاب ذکر است که تاثیرگذاری
پارامترهای موثر در محدودههای مختل منطقه با توجه
به شرایط همسایگی برای تبدی کاربریهای اراضی
مختل به یکدیگر متفاوت میباشد .همچنین در
مطالعات گذشته برای محاسبه میزان تاثیرگذاری هر
یک معیارها تنها به نظر متخصصان یا شاخصهای
آماری بر اساس اطالعات موجود در هر معیار بسنده
شده است .یکی از چالشهای دیگر در تولید نقشه
تناسب در مدلهای پیشبینی ،نحوه ترکیب پارامترهای
موثر با یکدیگر میباشد .در هیچ یک از مطالعات
گذشته مفهوم ریسک در فرایند تصمیمگیری برای
تولید نقشه تناسب لحاظ نشده است .در این پژوهش،
یک مدل مفهومی جدید برای پیادهسازی یک سیستم
پیشبینی گسترش فیزیکی شهر بر مبنای درجه ریسک
بهینه در تصمیمگیری ارائه شده است .وجه تمایز مدل
ارائهشده با دیگر مدلها عبارتانداز:

...توسعه مدل پیشبینی گسترش فیزیکی شهر بابل مبتنی بر
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، در پژوهش حاضر.تولید نقشه تناسب میباشد
نقشههای تناسب گوناگون بسته به درجات ریسک (بین
خیلی بدبینانه و خیلی خوشبینانه) با استفاده از مدل
 مقدار درجه ریسک باید برای. تولید شده استOWA
 به طور کلی.هر منطقه به صورت مجزا تعیین شود
مدل مفهومی ارائهشده در پژوهش حاضر را میتوان
برای پیشبینی تغییرات کاربریهای اراضی مختل
 از، پیشنهاد میشود در مطالعات آینده.استفاده کرد
روشهای وزندهی عینی دیگر برای محاسبه وزن
معیارهای موثر برگسترش فیزیکی شهر استفاده شده و
نتایج آن با نتایج روش تعیین وزن مبتنی بر آنتروپی
OWA  همچنین با تلفیق قابلیتهای مدل.مقایسه شود
 زمینه لحاظ کردن مفهوم عدم،با مدلهای فازی
قطعیت برای تهیه نقشههای تناسب کاربری اراضی
.بهوجود خواهد آمد

) تلفیق روش وزندهی ذهنی و عینی برای تعیین1
تاثیرگذاری معیارهای مختل جهت تولید نقشه تناسب
مورد استفاده در مدل اتوماتای سلولی
) ارائه مدلی جدید برای تعیین تاثیرگذاری معیارهای2
مختل جهت تولید نقشه تناسب مورد استفاده در مدل
اتوماتای سلولی به صورت محلی و بر اساس وضعیت
همسایگیها
) تعیین ریسک بهینه در تصمیمگیری جهت تولید3
نقشه تناسب مورد استفاده در مدل اتوماتای سلولی و
تهیه نقشه پیشبینی گسترش شهری در درجات
.ریسک مختل میباشد
،به طور کلی با تلفیق دو روش وزندهی ذهنی و عینی
عدم قطعیت در تعیین میزان تاثیرگذاری وزن هر یک
.از معیارها در فرایند تصمیمگیری کاهش مییابد
همچنین نتایج پژوهش حاکی از کارایی بیشتر روش
وزندهی محلی نسبت به روش وزندهی سراسری برای
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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
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in multi-criteria spatial decision making. This model has been implemented to predict the physical expansion of
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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.
Key words: Urban physical expansion, simulation model, multi-criteria spatial decision making, risk.
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