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چکیده
رشد و توسعه بي رويه مناطق شهري و تبديل اراضي در دهههاي اخیر موجب تغییراتي در سیماي محیط زيست طبیعي شده که يکي
از اثرات مهم آن ايجاد رواناب بیشتر و وقوع سیالبهاي مخرب ميباشد .از روشهاي مورد استفاده مديران و برنامهريزان جهت يررسي
تغییرات کاربري ،مدلسازي آن ميباشد .از اينرو پژوهش حاضر با هدف پیشبیني تغییرات کاربري اراضي با تاکید بر توسعه فیزيکي شهر
ساري با استفاده از رگرسیون لجستیک و زنجیره مارکوف انجام شد .براي اين منظور از تصاوير سنجندههاي  TMو  OLIمربوط به
سالهاي  7931 ،7966و  7934استفاده گرديد .ابتدا بر روي تصاوير ،پیشپردازشهاي الزم ،سپس با استفاده از طبقهبندي نظارتشده و
الگوريتم حداکثر احتمال نقشههاي کاربري اراضي تهیه گرديد .پیشبیني کاربري اراضي و مدلسازي پتانسیل انتقال با استفاده از
رگرسیون لجستیک در نرمافزار  IDRISIانجام شد .در اين روش  6متغیر و  9زير مدل در طي دورههاي  7931-7934 ،7966 -7931و
 7966-7934مورد استفاده قرار گرفت .ارزيابي دورههاي واسنجي با استفاده از روش  GEOMODو آمارههاي کاپا تعیین شد .به منظور
پیشبیني کاربري اراضي سال  7934از دوره  7966 -7934با استفاده از زنجیره مارکوف و مدل پیشبیني سخت استفاده شد .در نهايت از
نقشه تغییرات کاربري اراضي دوره  7966-7934به منظور پیشبیني کاربري اراضي سال  7414و  7473استفاده شد .نتايج نشان داد که
طي سالهاي  ،7966-7934تغییرات کاربري اراضي شامل افزايش  4/43و کاهش  4/79درصدي اراضي مسکوني و اراضي کشاورزي بودند.
همچنین نتايج مدل سازي پتانسیل انتقال در تمام سناريوها صحت بااليي ( 1/17تا  )1/37را نشان داد .ضريب کاپا در مدلسازي کاربري
اراضي براي سال  7934با دوره واسنجي  7966-7934و نقشه واقعیت سال  7934از ساير سناريوها بیشتر بود .نتايج مدلسازي براي سال
 7414و  7473نشان داد توسعه فیزيکي شهر ساري در جهات غرب ،جنوب ،شمال و شرق به ترتیب  6/91 ،6/41 ،3/17و  4/47درصد
بیشترين مقادير را به خود اختصاص داده بودند.
واژگان کلیدی :مدلسازي ،شهر ساري ،ماهواره لندست ،رگرسیون لجستیک ،زنجیره مارکف

* نويسنده رابط
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مدلسازی و پیشبینی رشد فیزیکی شهر ساری با استفاده از رگرسیون

مدلسازي و پیشبیني رشد فیزيکي شهر ساري با استفاده از ...

 -1مقدمه
توسعه پايدار از جمله مفاهیمي است که در دهه اخیر
موضوع بسیاري از مطالعات در حوزههاي گوناگون قرار
گرفته است .اين مفهوم چشماندازي مهم و جديد در
مديريت و سیاستگذاري عمومي است و بايد موتور محرکه
پیشرفت متعادل ،متناسب و هماهنگ اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي تمامي جوامع ،بهويژه کشورهاي در حال توسعه
باشد .رشد شهرها در تمام جهان باعث از بین رفتن منابع
زمیني و تخريب مناطق وسیعي از اراضي مناسب و تبديل
آنها به سطوح غیر قابل نفوذ شده است .در خیلي از موارد
اين تغییرات بدون درک پیامدهاي آنها رخ داده است ].[7
به منظور تجزيه و تحلیل اراضي در شهرها ،مدلسازي
ميتوانند به عنوان ابزاري مناسب براي هدايت طراحي
فضاي شهري در جهت توسعه پايدار استفاده شوند .با
استفاده از روشهاي آشکارسازي تغییرات و مدلسازي
ميتوان تغییرات گذشته و پیشبیني رشد آينده شهر را
نشان داد ] .[7سنجش از دور ،آشکارسازي تغییرات
کاربرياراضي و نقشههاي موضوعي پوشش زمین
فاکتورهاي کلیدي در محاسبه توسعه و رشد کاربري
مسکوني و شهرها هستند ] .[4 ،9آشکارسازي فرايندي
است که وضعیت تغییرات پديدهها را از روي تصاوير
بدست آمده در زمانهاي مختلف مشخص ميکند ] .[5اين
تکنیک در بسیاري از موارد براي مطالعه تغییرات
محیطزيست به کار ميرود ] .[6در رابطه با شناسايي
تغییرات کاربري اراضي و مدلسازي توسعه شهري
مطالعات مختلفي در داخل و خارج از کشور انجام شده
است .ضیائیان فیروزآبادي و همکاران ] [1با استفاده از
مدل سلولهاي خودکار GIS ،و  ،RSتغییرات کاربري
اراضي شهرکرد را شبیهسازي کردند و نشان دادند که
بهترين نتايج در استفاده از ترکیب روش مارکف و روش
رگرسیون لجستیک با گاماي  1/5براي استخراج قوانین
تبديل حاصل شد .همچنین آنها کاربردي بودن آتي مدل
براي شبیهسازي روند رشد شهرهاي ايران و ساير نقاط
جهان ثابت کردند .حسینعلي و همکاران ] [3با استفاده از
روش مدلسازي ايجاد گزينهها همراه با در نظر گرفتن
شرط پیوستگي و تراکم ( )DBDCبه شناسايي گزينههاي
مناسب توسعه آتي کاربري اراضي شهري در قزوين
پرداختند و دريافتند که عالوه بر پیشنهاد يک گزينه
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بهینه 71 ،گزينه نیز با مطلوبیت  31/5%گزينه اولیه تولید
گرديد .آنها بیان کردند که با اعمال اندکي رواداري در
جواب مطلوب به دست آمده ميتوان به پاسخهاي مناسب
ديگري دست يافت که به فراخور مساله داراي تفاوت قابل
قبولي با پاسخ اولیه هستند .محمدي و دالور ][3
مدلسازي توسعه شهرستان سنندج را با روش رگرسیون
لجستیک مورد مطالعه قرار دادند و نتايج آنها حاکي از آن
بود که فاصله از راه اصلي و مناطق توسعهيافته به ترتیب
موثرترين عوامل در توسعه شهري سنندج در بازه  7111تا
 7116بودند و از طرف ديگر فاصله از گسل و ارتفاع به
ترتیب کمترين تاثیر در توسعه شهر به حساب ميآيند.
حیدريان و همکاران ] [71با تلفیق تکنیکهاي سنجش از
دور GIS ،و مدل  ،LCMبه مدلسازي توسعه شهري کالن
شهر تهران پرداختند و نشان دادند که بیشترين میزان
توسعه در سال  36بهترتیب در بخشهاي غرب و شرق
کالن شهر تهران رخ ميدهد .کاظم و همکاران ] [77با
استفاده از تصاوير ماهوارهاي متوسط مقیاس و مبتني بر
روش خودکارههاي سلولي ،رشد شهري تهران را
مدلسازي کردند .نتايج آنها نشان داد که مدل مورد
استفاده با دقت نسبي برآورد مساحت  1/39و ضريب
کاپاي  1/31يک مدل موفق بوده است .آنها بیان کردند
که بهترتیب فاصله از نواحي باير ،فاصله از پوشش گیاهي،
فاصله از نواحي مسکوني و فاصله از نواحي شهري داراي
بیشترين نقش در توسعه شهري بودند .وارثي و همکاران
] [77با ارائه روشي و با استفاده از شاخصهاي تغییرات
طیفي-مکاني و دادههاي سنجش از دوري ،به شناسايي
تغییرات شهري شیراز پرداختند .آنها نشان دادند که
نقشه تغییرات حاصله با طبقهبندي بیشینه شباهت و
شاخصهاي تغییرات طیفي-مکاني از صحت باالتري
برخوردار است.
روي و همکاران ] [79به پیشبیني تغییرات کاربري
اراضي در مقیاسهاي مختلف زماني در حوزه آبريز درياي
مديترانه در جنوب شرقي فرانسه پرداختند و نتايج آنها
حاکي از رشد باالي شهري و به تبع آن کاهش اراضي
کشاورزي بوده است .ماهر و همکاران ] [74به ارزيابي
پديده توسعه شهري در  Serembanدر کشور مالزي با
استفاده از رگرسیون خطي و  GISپرداختند و نتايج آنها
حاکي از آن بود که مساحت شهر از  94/34کیلومتر مربع
در سال  7334به  731/43کیلومتر مربع در سال 7171

مدلساز تغییر سرزمین از تخصیص زمین براي تعیین
سناريو در تاريخ معین شده و زنجیره مارکوف استفاده
ميکند .وقتي نقشه کاربري اراضي با مدلهاي پیشبیني
تغییرات کاربري اراضي تولید ميشوند ،ميتوان روند
تغییرات سیماي سرزمین را از حال حاضر تا آينده نیز با
متريکها به صورت کمي محاسبه کرد و برنامه ريزي
مناسبي جهت مديريت سرزمین در سالهاي آتي ارائه داد.
هنگامي که متغیرهاي مدل  LCMانتخاب شدند ،هر انتقال
با استفاده از رگرسیون لجستیک مدلسازي ميشود.
رگرسیون لجستیک يک روش آماري براي ارزيابي ارتباط
بین مجموعه متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته است .در
رگرسیون لجستیک متغیر وابسته بايد دوگانه باشد و
ميتواند فقط دو مقدار  1و  7را بگیرد .ارزش  7نشاندهنده
وقوع يک رويداد و ارزش صفر نشان دهنده عدم وقوع
رويداد است .همچنین در مدلساز تغییر سرزمین ،زنجیره
1 Land Change Modeler

اس

مدلساز تغییر سرزمین

1LCM

 -2مواد و روشها
 -1-2محدوده مورد مطالعه
شهر ساري با مساحت بالغ بر  47/36کیلومترمربع در
جلگه پهناوري قرار دارد که از سوي شمال در 93
کیلومتري درياي مازندران و از سوي جنوب در 75
کیلومتري کوههاي البرز واقع است .داراي طول جغرافیايي
 57درجه و  56دقیقه تا  59درجه و  53دقیقه شرقي و
عرض جغرافیايي  95درجه و  53دقیقه تا  96درجه و 51
دقیقه شمالي ميباشد .شکل ( )7موقعیت جغرافیايي
محدوده شهر ساري را نشان ميدهد.

شکل -7محدوده شهر ساري در استان و ايران

 -2-2روش تحقیق
نوع پژوهش حاضر کاربردي و روش بررسي آن
تحلیلي -توصیفي است .تصاوير ماهوارهاي مورد استفاده در
پژوهش حاضر مربوط به سنجنده  TMو  OLIماهواره
لندست  5و  3ميباشند .در گام اول  9تصوير مربوط به
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افزايش يافته است .ياسمینه و همکاران ] [75با استفاده از
تکنیکهاي سنجش از دور ،به مدلسازي توسعه شهري و
پوشش زمین پرداختند و نشان دادند که  74درصد از
پوشش گیاهي و  4درصد از بیابان در سال  7175به شهر
تبديل خواهند شد.
مدلسازي رشد و توسعه شهري که در اين پژوهش به
انجام ميرسد يکي از آشکارترين تغییرات جهاني است که
نواحي مسکوني و طبیعي را تحت تأثیر قرار داده و ساختار
و نقش اکوسیستم را تغییر ميدهد ] .[76با رشد سريع،
شهرها تخريب زيادي در اراضي و منابع پیرامونشان ايجاد
ميشود چرا که معموال گسترش اراضي شهري در جهت
تخريب اراضي جنگلي ،کشاورزي و ساير عرصههاي طبیعي
اتفاق ميافتد .در فرايند تصمیمگیري مديران بايستي با
دقت ،تغییراتي را که توسط رشد شهر ايجاد ميشود در
نظر بگیرند ] .[71از آنجا که مدلسازي تغییرات کاربري
اراضي ابزار مفیدي براي تحلیل ،تشخیص و پیشبیني
تغییرات پوشش زمین و پیامدهاي آنها هستند ]،[73
بنابراين با توجه به اهمیت موضوع مورد بررسي هدف از
پژوهش حاضر بررسي رشد شهر ساري و مدلسازي توسعه
آن در آينده با استفاده از مدل  LCMميباشد.

مارکف يک سیستم رياضي است که در آن انتقال از يک
حالت به حالت ديگر صورت ميگیرد که البته تعداد اين
حاالت قابل شمارش است و يک فرايند تصادفي بدون
حافظهاست بدين معني که توزيع احتمال شرطي حالت بعد
تنها به حالت فعلي بستگي دارد و به وقايع قبل از آن وابسته
نیست .اين نوع بدون حافظه بودن خاصیت مارکف نام دارد.
روش  GEOMODنیز به منظور ارزيابي صحت نقشههاي
پیشبیني شده مورد استفاده قرار ميگیرد .و اين روش تنها
براي شرايطي که تغییرات اتفاق افتاده است مورد استفاده
قرار ميگیرد (پادول و يوان.)7177 ،

مدلسازي و پیشبیني رشد فیزيکي شهر ساري با استفاده از ...

سالهاي ( 7934 -7931 -7966جدول )7از سايت
سازمان زمینشناسي اياالت متحده آمريکا ( )USGSبا
فرمت  GeoTIFFبا سیستم مختصات  WGS84 UTMبه

صورت جداگانه فراهم شد .دلیل انتخاب تصاوير مورد
استفاده در پژوهش حاضر عاري بودن تصاوير از پوشش
ابري ،در دسترس بودن تصاوير و هدف پژوهش ميباشد.

جدول -7مشخصات تصاوير ماهوارهاي مورد استفاده
ردیف ماهواره سنجنده

تاریخ

تاریخ

شمسی

میالدی

مکانی (متر) گذر و ردیف

7

لندست 5

TM

7335/16/74 7966/19/74

91

 769-195سازمان زمین شناسي امريکا

7

لندست 5

TM

7117/11/73 7931/14/73

91

 769-195سازمان زمین شناسي امريکا

9

لندست 7175/11/91 7934/15/13 OLI 3

91

 769-195سازمان زمین شناسي امريکا

 -1-2-2پیشپردازش اطالعات
پس از تهیه تصاوير ماهوارهاي پیشپردازشها و
پردازشها و در نهايت پسپردازشهايي بر روي اين تصاوير
به منظور استخراج نقشه کاربري اراضي انجام شد .بنابراين
در مرحله پیشپردازش فقط از تصحیحات راديومتريک براي
رفع خطاي اتمسفري از ماژول تصحیح اتمسفري 7QUAC
در نرمافزار  ENVI 5.1استفاده شد ] 71 ،73و .[77
 -2-2-2طبقهبندی تصاویر ()Image Classification
تعريف کالسها اولین اقدامي است که در انجام طبقه-
بندي موثر خواهد بود .فاکتورهاي مختلفي با تاثیر بر روند
طبقهبندي ،لیست نهايي کالسها را تغییر ميدهند .از
مهمترين اين عوامل ميتوان به خواست کاربر ،وضعیت
منطقه و روش طبقهبندي اشاره کرد .با توجه به وضعیت
منطقه سه کالس اراضي کشاورزي ،جنگل و اراضي
مسکوني تعريف شد ] .[77مرحله بعد انتخاب الگوريتم
مناسب براي طبقهبندي ميباشد .در اين تحقیق از
الگوريتم حداکثر احتمال استفاده شد .تعداد نمونههاي
تعلیمي براي هرکدام از تصاوير ماهوارهاي مربوط به
سالهاي  737 7934 ،7931 ،7966نمونه بودند ،که 11
درصد دادهها را براي مرحله واسنجي و  91درصد آنها
براي اعتبارسنجي مدل استفاده شد.
 -3-2-2ارزیابی نتایج طبقهبندی
صحت نقشه کاربري اراضي بدست آمده مربوط به
سالهاي  7931 ،7966و  7934با نقشه واقعیت زمیني و
1 QUick Atmospheric Correction

122

قدرتتفکیک

شماره

محل اخذ

عملیاتهاي میداني و نقشههاي توپوگرافي و پرس و جوي
محلي ارزيابي شده و پس از تشکیل ماتريس خطا،7
ارزيابي صحت نتايج طبقهبندي بر اساس معیارهاي صحت
کلي ،9ضريب کاپا ،4صحت تولید کننده 5و صحت کاربر6
صورت گرفت ] 79و .[74
 -4-2-2آشکارسازی و پیشبینی تغییرات با
استفاده از مدل LCM

پس از تهیه نقشههاي کاربري اراضي مربوط به
سالهاي  7934،7931،7966اقدام به آشکارسازي
تغییرات و بررسي تغییرات اتفاق افتاده در طي دوره زماني
مورد مطالعه شد .در اين تحقیق نقشههاي کاربري اراضي
سالهاي  7931-7934 ،7966 -7931و 7966-7934
جهت آنالیز و آشکارسازي تغییرات منطقه وارد مدل
 LCMشدند ] 76 ،75و  .[71در تحقیق حاضر هر کدام از
دوره هاي زماني را به عنوان يک سناريو در نظر گرفته شد
که به ترتیب دورههاي  7931-7934 ،7966 -7931و
 7966-7934را سناريو  B ،Aو  Cنام گذاري شدند.
 -5-2-2مدلسازی پتانسیل انتقال
براي انتخاب متغیرهاي مناسب براي ورود به مدل
بايستي ابتدا متغیرهايي که گمان ميرود ميتوانند ارتباط
بین تغییرات را بهخوبي توضیح دهند تست شوند و در نهايت
با توجه به ضريب کرامر بدست آمده از هر يک از متغیرها
مناسبترين متغیرها انتخاب شود .هنگاميکه متغیرهاي مدل
2 Confusion Matrix
3 Overall Accuracy
4 Kappa coefficient
5 Producers Accuracy
6 User Accuracy

خروجيهاي مرحله پتانسیل انتقال بهعنوان
وروديهاي مرحله پیشبیني تغییرات به کار ميروند.
مقدار تغییرات هر انتقال با استفاده از زنجیره مارکوف
پیشبیني ميشود و نقشه کل تغییرات کاربري اراضي با
استفاده از  7مدل پیشبیني سخت و نرم در مدل LCM
تهیه خواهد شد ] 97 ،91 ،73و  .[97بنابراين در تحقیق
حاضر احتمال انتقال محاسبه شده از هر کاربري به
کاربري ديگر با استفاده از زنجیره مارکوف محاسبه شد
سپس مدلسازي براي سال  7934با استفاده از مدل
پیشبیني سخت انجام شد] .[74در نهايت براي پیش بیني

اس

 -6-2-2پیش بینی تغییرات کاربری اراضی

 -7-2-2صحتسنجی مدل پیشبینی کننده برای
سناریوهای مختلف
براي ارازيابي صحت مدل پیشبیني کننده از پارامترهاي
() P(m) ،K(m) ،M(m) ،H(m) ،N(m) ،N(nو ) )P(pاستفاده
شد .همچنین آمارههاي کاپا ( Klocation ،Knoو Kstandard
بهترتیب مربوط به مقادير کاپاي کلي ،کاپاي مطابق با مکان،
کاپاي مطابق با مقدار) نیز به منظور ارزيابي صحت مدل
استفاده شدند .خطا و صحت پیشبیني مدل بر اساس
نقشههاي پوشش اراضي 7934واقعیت زمیني ،و 7934
حاصل از پیشبیني براي سناريوهاي  B ،Aو  Cمحاسبه شد.
در نهايت سناريوي که باالترين ضرايب مورد نظر را ارائه داد
به عنوان سناريوي مورد نظر جهت پیشبیني کاربري اراضي
آينده انتخاب شد ] 99و .[94

 -3نتایج
 -1-3نقشه کاربری اراضی
براي تهیه اليههاي اطالعاتي شامل :کاربريهاي اراضي
مسکوني ،اراضي کشاورزي و اراضي جنگلي در محدوده
مرکزي شهرستان ساري در سالهاي  7931 ،7966و 7934
از روش طبقهبندي نظارت شده و الگوريتم حداکثر احتمال
استفاده شد .به منظور ارزيابي صحت نقشههاي تولید شده از
معیارهاي ضريب کاپا و ضريب صحتکلي استفاده شد .نتايج
صحتسنجي نقشهها در جدول ( )7ارائه شده داد.

جدول -7ضريب کاپا و دقت کلي مربوط به نقشه تولید شده
نام سنجنده

سال

باندهاي مورد استفاده

الگوريتم طبقه بندي کننده

ضريب کاپا

صحت کلي (درصد)

TM

7966

7-1

حداکثر احتمال

1/33

36/13

TM

7931

7-1

حداکثر احتمال

1/33

31/47

OLI

7934

7-1

حداکثر احتمال

1/31

33/73

با توجه به جدول ( )7مشخص ميشود که بیشترين
ضرايب مربوط به صحتسنجي مربوط به تصوير سال 7934
ميباشد .به طوريکه ضريب کاپا و صحت کلي براي سال
 7934به ترتیب برابر با  1/31و  33/73درصد ميباشد .اين
در حالي است که تصوير سال  7966داراي ضرايب متناظر
کمتري ميباشد .نقشه کاربري اراضي محدوده مرکزي
شهرستان ساري براي سالهاي  7931 ،7966و  7934به

ترتیب در شکل ( )7آورده شده است .همچنین مساحت
انواع کاربريها مربوط به سالهاي مورد مطالعه در جدول
( )9ارائه شده است .با توجه به جدول ( )9مشخص ميشود
که در هر سه دوره مورد مطالعه بیشتر مساحت منطقه مورد
مطالعه را اراضي کشاورزي به خود اختصاص داده است.
همچنین نگاه کلي به نقشههاي کاربري اراضي شکل  7نیز
به خوبي مبین اين مطلب ميباشد.
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انتخاب شدند ،هر انتقال با استفاده از رگرسیون لجستیک
مدلسازي شد .در اين مرحله سه سناريو طي دورهها،
متغیرها و همچنین نقشههاي پتانسیلهاي مختلف در نظر
گرفته شد .اين سناريوها داراي شش متغیر (مدل رقومي
ارتفاعي ،شیب ،فاصله از مناطق مسکوني ،فاصله از جنگل،
فاصله از جاده و فاصله از رودخانه) و همچنین داراي  9نقشه
پتانسیلهاي انتقال (اراضي کشاورزي به اراضي مسکوني،
اراضي جنگلي به اراضي کشاورزي ،اراضي کشاورزي به
اراضي جنگلي) ميباشند .در نهايت ،خروجي اين قسمت يک
نقشه پتانسیل تغییرات براي هر تغییر به عنوان بیاني از
پتانسیل وابسته به زمان براي تغییرات ميباشد .همچنین
جدولي را بدست ميدهد که شامل ضرايب تمام متغیرها و
مقدار ) (ROCاست .مقدار  ROCبین  1/5تا  7است و
همبستگي بین انتقالها و متغیرها را نشان ميدهد ].[73

تغییرات کاربري اراضي سالهاي  7414و  7473از سناريو
 )7966-7934( Cاستفاده شد.

مدلسازي و پیشبیني رشد فیزيکي شهر ساري با استفاده از ...
شکل -7نقشههاي کاربري اراضي سال  7931 ،7966و 7934
جدول -9مساحت طبقات کاربري هاي اراضي
1366

سال

1334

1331

نام کاربری

کیلومترمربع

درصد

کیلومترمربع

درصد

کیلومترمربع

درصد

اراضي کشاورزي

931/51

16/93

916/55

15/67

953/37

17/76

اراضي جنگلي

33/99

71/39

33/45

71/16

31/59

71/51

اراضي مسکوني

73/91

5/63

97/34

6/67

51/64

71/71

کلي

433/71

711/11

433/71

711/11

433/71

711/11

تصوير سال  7934ميباشد .به طوريکه پارامترهاي
صحتسنجي براي تکتک کاربريهاي نسبت به سالهاي
ديگر در کاربريهاي متناظر مقادير بهتري را نشان ميدهند.

 -2-3ارزیابی صحت نقشههای کاربری اراضی
با توجه به جدول ( )4مشخص ميشود که بیشترين
مقادير صحت و پیرو آن کمترين مقادير خطا مربوط به

جدول -4نتايج حاصل از ارزيابي صحت طبقه بندي کننده الگوريتم حداکثر احتمال
سال
7331

7117

7175
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کاربري

دقت کاربر

دقت تولید کننده

خطاي حذف شده

خطاي گماشته شده

اراضي مسکوني

37/76

33/11

3/34

77/11

اراضي کشاورزي

37/91

33/79

1/69

77/31

اراضي جنگلي

37/11

33/93

3/11

71/67

اراضي مسکوني

31/77

33/14

77/33

77/76

اراضي کشاورزي

33/33

33/77

77/17

71/13

اراضي جنگلي

31/13

31/97

3/37

3/63

اراضي مسکوني

37/74

31/11

1/36

79/11

اراضي کشاورزي

37/31

33/79

3/71

71/31

اراضي جنگلي

37/11

37/65

3/11

3/95

اس

 -3-3آشکارسازی و پیشبینی تغییرات با
استفاده از LCM

پس از تهیه نقشههاي کاربري اراضي اقدام به آشکارسازي
تغییرات و بررسي تغییرات اتفاق افتاده در طي دوره زماني
مورد مطالعه با استفاده از مدلساز تغییر زمین شد.
 -1-3-3پتانسیل انتقال
 -1-1-3-3انتخاب زیر مدلها و انتخاب متغیرها

براي مدلسازي پتانسیل انتقال از سناريوي  Cبا دوره
واسنجي  7966-7934که شامل انتقال از اراضي

جدول -5ضرايب کرامر براي کاربريهاي مختلف در سناريو هاي مختلف
سناريو  Aبا دوره 7966-7931

اراضي مسکوني
اراضي جنگلي
اراضي کشاورزي
کلي

مدل رقومي ارتفاع

شیب

فاصله از
رودخانه

فاصله از
جاده

فاصله از
اراضي جنگلي

فاصله از
اراضي مسکوني

1/16
1/53
1/14
1/44

1/54
1/47
1/13
1/94

1/73
1/75
1/171
1/13

1/51
1/47
1/143
1/93

1/16
1/66
1/174
1/55

1/33
1/61
1/16
1/65

سناريو  Bبا دوره 7931-7934

اراضي مسکوني
اراضي جنگلي
اراضي کشاورزي
کلي

مدل رقومي ارتفاع

شیب

فاصله از رودخانه

فاصله از
جاده

فاصله از
اراضي جنگلي

فاصله از
اراضي مسکوني

1/15
1/57
1/16
1/54

1/57
1/57
1/11
1/46

1/74
1/79
1/116
1/11

1/69
1/56
1/16
1/56

1/41
1/63
1/175
1/66

1/37
1/61
1/16
1/43

مدل رقومي ارتفاع

شیب

فاصله از
رودخانه

فاصله از
جاده

فاصله از
اراضي جنگلي

فاصله از
اراضي مسکوني

1/13
1/67
1/13
1/56

1/67
1/47
1/13
1/96

1/74
1/79
1/111
1/13

1/61
1/57
1/163
1/46

1/61
1/66
1/115
1/56

1/37
1/11
1/161
1/53

سناريو  Cبا دوره 7966-7934

اراضي مسکوني
اراضي جنگلي
اراضي کشاورزي
کلي

 -2-1-3-3مدلسازی پتانسیل انتقال با رگرسیون
لجستیک

پس از انتخاب زيرمدلها و متغیرهاي مناسب ،براي
مدلسازي پتانسیل انتقال از رگرسیون لجستیک استفاده
شد .نتايج مدلسازي پتانسیل انتقال کاربريهاي گوناگون
به يکديگر با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در طي
سالهاي  7966تا  7934و براي دورهها و يا سناريوهاي

مختلف زماني در جدول ( )6نشان داده شده است .مطابق
اين جدول همبستگي بین انتقالها و متغیرها در دامنه
 1/3915تا  1/3637براي سناريو اول 1/1777 ،تا
 1/3394براي سناريو دوم و براي سناريو سوم بین
 1/1171تا  1/3317به دست آمد که نشان دهنده ارتباط
باال بین انتقالها و متغیرهاست.
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کشاورزي به اراضي مسکوني ،اراضي جنگلي به اراضي
کشاورزي و اراضي کشاورزي به اراضي جنگلي بود،
استفاده شد .پس از انتخاب زير مدلها ،تعداد شش متغیر
شامل چهار متغیر به صورت ايستا -7 :فاصله از رودخانه
 -7مدل رقومي ارتفاع  -9شیب و  -4فاصله از جاده و دو
متغیر به صورت پويا شامل  -7فاصله از مناطق مسکوني و
 -7فاصله از مناطق جنگلي با توجه به ضرايب کرامر مورد
بررسي قرار گرفته است (جدول  .)5با توجه به جدول
مشخص ميشود که به طور متوسط در بین دورههاي
مختلف زماني بیشترين ضريب کرامر مربوط به متغیر
فاصله از اراضي مسکوني ميباشد.

مدلسازي و پیشبیني رشد فیزيکي شهر ساري با استفاده از ...

جدول -6نتايج رگرسیون لجستیک براي پیش بیني پتانسیل انتقال در دوره هاي مختلف
سناريو

انتقال

مقدار ROC

7966-7931

اراضي کشاورزي به اراضي مسکوني
اراضي جنگلي به اراضي کشاورزي
اراضي کشاورزي به اراضي جنگلي

1/3637
1/3915
1/3455

7931-7934

اراضي کشاورزي به اراضي مسکوني
اراضي جنگلي به اراضي کشاورزي
اراضي کشاورزي به اراضي جنگلي

1/3394
1/1195
1/1777

اراضي کشاورزي به اراضي مسکوني

1/3317

اراضي جنگلي به اراضي کشاورزي

1/1171

اراضي کشاورزي به اراضي جنگلي

1/1777

7966-7934

 -3-1-3-3ارزیابی صحت مدل

نتايج حاصل از ارزيابي و صحتسنجي مدل براي
سناريوهاي مختلف با استفاده از روش  GEOMODدر
جدول  1ارائه شدند .با توجه به اين جدول ميتوان بیان

داشت که سناريوي  Cبا دوره واسنجي  7961-7937با
توجه صحت باالتر ،براي مدلسازي پتانسیل انتقال
استفاده شد.

جدول -1نتايج ارزيابي صحت با استفاده از  GEOMODدر دورههاي واسنجي مختلف
مقادير
سناريوي

C

1/775
1/9655
1/3677
1/3467
7/1111
1/37
1/34
1/37

سناريوي

B

1/775
1/9671
1/3765
1/3917
7/1111
1/37
1/31
1/34

سناريوي

A

1/775
1/9399
1/3166
1/3673
7/1111
1/15
1/31
1/17

پارامترهاي
صحتسنجي
)N(n
)N(m), H(m
)M(m
)K(m), P(m
)P(p
Kno
Klocation
Kstandard

{) :N(nتطابق ناشي از شانس} : N(m){-تطابق بین نقشه واقعیت و نقشه مقايسه اصالح شده در مناطقي که اصالحات بهطور تصادفي براي پیکسلهاي
معیوب براي کل نقشه مقايسه انجام شده است} :H(m){-تطابق بین نقشه واقعیت و نقشه مقايسه اصالح شده در مناطقي که اصالحات به طور تصادفي
براي پیکسل هاي معیوب براي هر اليه يا کاربري نقشه مقايسه انجام شده است} :M(m){-تطابق بین پیکسهايي ميباشد که به صورت صحیح طبقه-
بندي شدهاند و عموماً جهت ارزيابي بین نقشههاي واقعیت و مقايسه استفاده ميشود} :K(m){-تطابق بین نقشه واقعیت و نقشه مقايسه اصالح شده در
مناطقي که اصالحات به منظور به حداکثر رساندن تطابق براي پیکسل هاي معیوب براي هر اليه يا کاربري نقشه مقايسه انجام شده است}:P(m){-
تطابق بین نقشه واقعیت و ن قشه مقايسه اصالح شده در مناطقي که اصالحات به منظور به حداکثر رساندن تطابق براي پیکسلهاي معیوب براي کل
ال
نقشه مقايسه انجام شده است} :P(p){-تطابق کامل و عالي که نشان دهنده نقشه واقعیت و نقشه مقايسه که به لحاظ مقدار و مکان داراي اطالعات کام ً
صحیح ميباشد ،بنابريان اين پارامتر همیشه برابر  7ميباشد} :Kno{-تطابق کلي} : Klocation{-تطابق ناشي از مکان بین دو کالس در نقشههاي
واقعیت و مقايسه} :Kstandard{-تطابق ناشي از مقدار بین دو کالس در نقشههاي واقعیت و مقايسه}

 -3-1-3-3پیشبینی تغییرات کاربری اراضی
در اين مرحله احتمال انتقال هر کاربري به ساير
کاربريها از سال مبدا (سالهاي مربوط به ابتداي هر دوره
يا سناريو ،که شامل سال  7966و  7931ميباشند) به
سال پیشبیني (سال  )7934با استفاده از زنجیره مارکوف
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در دورههاي واسنجي مختلف (-7414 ،7966 -7934
 7934و  )7934 -7473محاسبه شد که نتايج آن در
جدول ( )3آمده است .با توجه به جدول  3مشخص
مي شود که احتمال انتقال از هر کاربري به ساير کاربريها
خیلي کمتر از احتمال انتقال هر کاربري به خود ميباشد.

اس

دوره 7966-7934
اراضي کشاورزي

اراضي جنگلي

اراضي مسکوني

1/3319
1/1113
1/1111

1/1111
1/3337
1/1111

1/1171
1/1111
7/1111

اراضي کشاورزي
اراضي جنگلي
اراضي مسکوني

دوره 7934-7414
اراضي کشاورزي

اراضي جنگلي

اراضي مسکوني

1/3659
1/1776
1/1111

1/1111
1/3334
1/1111

1/1941
1/1111
7/1111

اراضي کشاورزي
اراضي جنگلي
اراضي مسکوني

دوره 7934-7473
اراضي کشاورزي

اراضي جنگلي

اراضي مسکوني

1/3971
1/1791
1/1111

1/1111
1/3111
1/1111

1/1639
1/1117
7/1111

اراضي کشاورزي
اراضي جنگلي
اراضي مسکوني

نتايج مدلسازي تغییرات کاربري اراضي با استفاده از
مدل پیشبیني سخت براي سال  7414 ،7934و 7473
در شکل ( )9نشان داده شده است .همچنین جدول ()3
نتايج حاصل از مساحت و درصد مساحت هرکدام از

کاربريهاي موجود در دورههاي مختلف زماني را نشان
ميدهد .با توجه به شکل ( )9مشخص ميشود که در طي
سالهاي  7934تا 7473روند افزايش در کاربري مسکوني
و روند کاهشي در کاربري کشاورزي رخ خواهد داد.

شکل -9نقشههاي کاربري اراضي پیش بیني شده مربوط به سال  7414 ،7934و 7473
جدول -3مساحت کاربريهاي مختلف اراضي در دورههاي مختلف آينده
سال

*7934

7473

7414

نام کاربري

کیلومترمربع

درصد

کیلومترمربع

کیلومترمربع

کیلومترمربع

درصد

اراضي مسکوني
اراضي جنگلي
اراضي کشاورزي

953/17
31/73
51/13

17/77
71/51
71/77

957/31
31/73
56/53

17/14
71/51
77/93

946/33
31/73
67/67

63/39
71/51
77/61

کلي

433/71

711/11

433/71

711/11

433/71

711/11

* کاربري اين سال مربوط به کاربري پیش بیني شده با استفاده از مدل  LCMميباشد.
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جدول -3احتمال انتقال محاسبه شده با زنجیره مارکوف براي دوره هاي مختلف

مدلسازي و پیشبیني رشد فیزيکي شهر ساري با استفاده از ...

شکل ( ) 4حداکثر توسعه فیزيکي شهر در محدوده جهت
غربي با رشد  3/17درصد اتفاق افتاده است .همچنین
حداقل توسعه فیزيکي نیز در محدوده جغرافیايي جهت
شرق با رشد  4/47اتفاق افتاده است .همچنین در جدول
( )71مقادير مختلف رشد و توسعه فیزيکي شهر ساري در
جهات اصلي جغرافیايي ارائه شده است.

 -4-1-3-3آشکارسازی توسعه فیزیکی شهر ساری در
جهات مختلف جغرافیایی

با توجه به شکل ( )4توسعه و رشد فیزيکي شهر ساري
در دورههاي مختلف زماني (شامل :دوره  7966تا ،7931
 7931تا  7934 ،7934تا  7414و  7414تا  )7473در
جهات اصلي جغرافیايي نشان داده شده است .با توجه به

جدول -71درصد افزايش و رشد فیزيکي شهر در جهات و دورههاي مختلف زماني
جهت جغرافیايي
شمال ()N

جهت جغرافیايي
شرقي ()E

جهت جغرافیايي
جنوب ()S

جهت جغرافیايي
غرب ()W

7966-7931
7931-7934
7934-7414
7414-7473

7/93
9/77
1/69
7/74

1/55
7/96
1/15
1/15

7/54
9/91
1/36
1/6

1/17
9/57
7/37
7/31

کل

6/91

4/47

6/41

3/17

دوره

شکل -4توسعه فیزيکي شهري ساري در سالهاي مختلف و در جهات مختلف جغرافیايي

 -4بحث و نتیجهگیری
به طور کلي همواره در مطالعات و طرحهاى توسعه شهرى
و مسائل مختلف جغرافیايي در راستاى تحقق توسعه کالبد
موزون شهرى يا همان توسعه پايدار شهرى يک ارتباط منطقي
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و تنگاتنگ وجود دارد .ولي متاسفانه در زمانهاى گذشته و
حتي در عصر حاضر کمترين توجه به مؤلفههاى جغرافیايي و
بستر محیط طبیعي در الگوهاى توسعه شهرى شده است .در
همین راستا در پژوهش حاضر چگونگى تاثیرگذارى پديدهاى
مختلف طبیعي و انساني بر روى رشد و توسعه فیزيکي شهري

اس
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مورد بررسي قرار داده شده است .در پژوهش حاضر از سه
دوره ( )7966-7934 ،7931-7934 ،7966-7931جهت
مدلسازي تغییرات و پیشبیني کاربري اراضي سالهاي
 7414و  7473استفاده شد .روند تغییرات در کاربريهاي
اراضي مسکوني ،اراضي کشاورزي و اراضي جنگلي در هر سه
دوره يکسان و روند رو به رشدي داشته است .در کاربري
جنگل و اراضي کشاورزي در هر سه دوره واسنجي در جهت
کاهش اين کالسهاي کاربري بوده است .اما در مورد اراضي
مسکوني در هر سه دوره روند تغییرات افزايشي بوده است .در
نتیجه وجود تصوير آخر و آگهي از اين روند تغییر به مدل در
پیشبیني دقیقتر تغییرات کمک ميکند و از آنجايي که
تصاوير ماهوارهاي استفاده شده در اين مطالعه همگي از سري
ماهواره لندست بود و قدرت تفکیک مشابهي را دارا بودند ،لذا
از نظر بررسي تغییرات مکاني و حتي زماني بسیار مناسب
بودند .آشکارسازي تغییرات در سالهاي 7414و 7473
نسبت به سال  7934نشان داد که مساحت اراضي کشاورزي
به ترنیب 7746/35و  7771/71هکتار کاهش و به وسعت
مناطق مسکوني به همین مقدار اضافه خواهد شد .برخي
مطالعات نیز در مناطق مختلف نتايج مشابهي را گزارش کرده
اند ] 95 ،75 ،74 ،79و  .[96به طور کلي شرايط حاکم بر
منطقه نشان دهنده تخريب اراضي کشاورزي و جنگلي (البته
با شدت کمتر نسبت به اراضي کشاورزي) و تبديل آنها به
اراضي مسکوني ميباشد .بنابراين آنچه از آشکارسازي
تغییرات به راحتي قابل ملموس است ،روند توسعه فیزيکي
شهر ساري در طي دورههاي مختلف زماني ميباشد.

توسعة فیزيکي شهرها داراي ارتباط مستقیم با بستر
طبیعي و عوارض ژئومورفولوژي ميباشد و بسیاري از
شهرهاي ايران از نظر توسعه فیزيکي با محدوديتهاي
ژئومورفولوژيکي مواجهاند .به طوريکه اکثر شهرهاي ايران
در مراحل اولیه شکلگیري ،با هدف استفاده از خاکهاي
مرغوب براي زراعت در کنار و يا در میان اراضي مرغوب
زراعي استقرار يافتهاند و به مرور زمان همراه با گسترش
روستاها و تبديل آنها به شهر و سپس توسعه شهرها ،اراضي
مرغوب زير پیکر شهرها مدفون شده و فعالیتهاي زراعي
ناگزير به سمت اراضي نامرغوب عقب نشسته است .شهر
ساري و اراضي کشاورزي آن نیز از اين قاعده کلي مستثنا
نبوده و شرايط افزايش محدوده شهري سبب از بین رفتن
اراضي کشاورزي اطراف آن شده است .بهطوريکه
آشکارسازي تغییرات در طي دوره  7966تا  7934و
مدلسازي آن براي سالهاي آتي به خوبي مبین اين
مطلب بود .همچنین با توجه به نتايج حاصل از توسعه
فیزيکي شهر ساري مشخص شد که بیشترين رشد فیزکي
شهر مربوط به محدوده غربي منطقه شهري ساري
ميباشد .بهطوريکه میزان رشد فیزکي شهر ساري در اين
محدوده برابر با  3/17درصد ميباشد .مناطق جنوبي و
شمالي به ترتیب هرکدام  6/41و  6/91درصد رشد فیزکي
در رتبههاي بعدي قرار گرفتند .همچنین حداقل توسعه
فیزيکي نیز در محدوده جغرافیايي جهت شرق با رشد
 4/47اتفاق افتاده است.
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