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 اب کیتراف بر آن اثرات و یشهر مناطق یکیزیف توسعه یسازمدل و یبررس 

 شبانه نور یهاداده از استفاده

 3*دکتر بختیار فیضی زاده ،2دکتر صدرا کریم زاده، 1سمانه باقری

 دانشگاه تبريز - دانشکده برنامه ريزي و علوم محیطي - GISدور و ازکارشناس ارشد سنجش 1
samanehbagheri99@email.com 

 دانشگاه تبريز -دانشکده برنامه ريزي و علوم محیطي استاديار  2
sadra.karimzadeh@email.com 

 زيتبر دانشگاه - يطیمح علوم و يزير برنامه دانشکده اردانشی3
bakhtiar.feizizadeh@gmail.com 

 (1400 ذرآ، تاريخ تصويب 1400 شهريور)تاريخ دريافت 

 چکیده

 دنبال به و است شده سبب هاآن کارکردي و کالبدي يهايژگيو در را يریچشمگ تحوالت، شهرها عيسر فیزيکي توسعه و رشد امروزه

 يراز نبوده، مستثنا قاعده اين از ايران، شهرکالن دو عنوانبه زيتبر و تهران يشهرها. زيادي نیز به وجود آمده است مشکالت و معضالت آن

 در درماني خدمات يهايکاربر و يتجار يهايکاربر ژهيوبه هايکاربر انواع ازحدشیب تراکم و تمرکز و اخیر يهاسال در هاآن توسعهدلیل 

 عهمطال در اساس نیهم بر.  است آورده وجود به شهر دو نيا يبرارا  ونقلحمل شبکه در نارسايي ازجمله مشکالتي و مسائل،  مرکزي بخش

 يهاتیفعال از موقع به يمکان و حيصر سنجش ، شبانه نور دور از سنجش مشاهدات اين دو کالن شهر پرداخته شده است. يبررس به حاضر

 از يتعداد يبرا يپروکس کي عنوان به توان يم( NTL) شب نور از که اند داده نشان ياديز قاتیتحق.  دهد يم قرار ما اریاخت در را يانسان

 بانهش نور دور از سنجش از استفاده با ما مطالعه نيا در اساس نيا بر.  کرد استفاده ياقتصاد رشد و تراکم ، ينیشهرنش جمله از ، رهایمتغ

  و SOUMI NPP، LANDSAT 8  ياماهواره ريتصاو از منظور نيا يبرا.  ميداد قرار يبررس مورد را آن دنباله  اثرات و  يشهر رشد

LANDSAT 7 از آمدهدستبه يکیتراف اطالعات نیهمچن و Google map  يافزارهانرم از استفاده با که شد استفاده ENVI 5.3 ، QGIS 

3.10، ARC GIS 10.3 ، سامانه   Google Earth Engine افزارنرم و MATLAB ابتدا در.  گرفت صورت هاداده نيا يرو بر الزم يهالیتحل 

 يکيزیف توسعه زانیم( شهر  محدوده يبرا سفر زمان و  شب نور ريتصو ،يشهر شدهساخته مناطق)  BUNTUS تميالگور از استفاده با

 با همراه يرشد ،(2012-2020) يبررس مورد  سالهنه دوره نيا يط در شهر دو هر که داد نشان جينتا.  شد يبررس موردمطالعه يشهرها

 ارزش و يکیتراف اطالعات نیب متلب افزارنرم از استفاده با ، يشهر کیتراف يبررس يبرا يشهر رشد محاسبه از پس .اندداشته ميمال بیش

 . داد نشان را ياطالعات هيدوال  نيا نیب يهمبستگ ، جينتا که شد گرفته ونیرگرس(  DN) ريتصو يهاکسلیپ يعدد

کیتراف ،يکيزیف توسعه ،BUNTUS تميالگور ،SOUMI NPP، LANDSAT 8، LANDSAT 7 واژگان کلیدی:

                                                           
  نويسنده رابط 
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 مقدمه -1

 توجه ،يشهر نامتوازن رشد و ينیشهرنش گسترش

 ائلمس به را يشهر رانیگ میتصم و زانير برنامه از ياریبس

 است کرده جلب يشهر تیجمع رشد از يناش يامدهایپ و

 ياصل هدف راستا نيا در(. 1396 ، همکاران و يعراق)

 يکيزیف توسعه زانیم  يسازمدل و يبررس حاضر مطالعه

 توسعه و تیجمع شيافزا از يناش رانيا يشهرها

 در مؤثر مختلف يپارامترها و عوامل نقش و هاوسازساخت

 راً،یاخ.  باشديم کیتراف در موارد نيا ریتأث تيدرنها و هاآن

 يگذاراشتراک به و يآورجمع در بشر روزافزون ييتوانا

 شروع ، يشهر يزندگ يهاجنبه از ياریبس مورد در هاداده

 نموده شهرها يهايژگيو مورد در يبهتر يهاسرنخ ارائه به

 يهاتیفعال نکهيا به توجه با(. 2016 همکاران، و وو) است

 نيبنابرا بوده، همراه نور با روزشبانه طول در يانسان

 ماهواره ريتصاو از استفاده با توانيم را يانسان يهاتیفعال

 دهنديم نشان  را شهر از شدهمنعکس نور که شب در

 يهاداده و هاکیتکن نقش راستا نيا در. نمود يبررس

 توسعه و رشد و راتییتغ ييشناسا در يازدورسنجش

 از تردرخشان تیجمع شيافزا زانیم يابيارز در ،يشهر

 با(. 2019 ، همکاران و ژائو) است بوده گريد يهاروش

 و يتیجمع راتییتغ زانیم هاکیتکن نيا از استفاده

يم را يانسان يهاتیفعال  از يناش  يشهر توسعه نیهمچن

 دهشبرداشت شبانه ينور ريتصاو لیوتحلهيتجز با توان

 در دور راه از سنجش برخالف. کرد يبررس ماهواره توسط

 پوشش يکيزیف يهايژگيو به محدود طورمعمولبه که روز،

 ينورپرداز شبانه، دور راه از سنجش است، نیزم

 و کنديم ييشناسا را نیزم سطح در موجود يشناسانسان

 يعاجتما يهاتیفعال از میمستق و فردمنحصربه ياندازچشم

 بر يمبتن يسنت يهاداده با سهيمقا در. دهديم ارائه بشر

 تر موقعبه و ترينیع ازدورسنجش يهاداده ،يسرشمار

 باعث دور راه از سنجش يهاداده همه، از ترمهم. هستند

 مثبت رابطه يقبل مطالعات .شونديم يمکان اطالعات شيافزا

 ادهد نشان را ياقتصاد رشد و کاال نقل و حمل يتقاضا نیب

 چراغ ييروشنا از که است ريپذ امکان اریبس ن،يبنابرا.  است

 ادهاستف مورد کیتراف يبررس يبرا واسطه عنوان شبانه يها

 کیتراف و ونقل حمل يها داده ، حاضر حال در.ردیگ قرار

 يم گزارش و يبررس شهر اي استان سطح در عمده طور به

 ،يسرشمار بر يمبتن يسنت يها داده با سهيمقا در. شوند

. هستند تر موقع به و تر ينیع دور از سنجش يهاداده

 شيافزا باعث دور راه از سنجش يهاداده همه، از مهمتر

 اگر که داشت انتظار توانيم .شوند يم يمکان اطالعات

 توانديم شب نور ريتصاو توسط شدهضبط يدرخشندگ

 قرار مورداستفاده کیتراف ي نهیدرزم ياواسطه عنوانبه

 کیافتر ينسب ريمقاد تنهانه يمؤثر طوربه میتوانيم ، ردیگ

 زین ار نهیزم نيا در يزيربرنامه امکان بلکه ميآور دست به را

 از سنجش يآورفن توسعه سال هاده طول در.  میکن فراهم

 به شب نور دور راه از سنجش يهابرنامه ، شب نور دور راه

 ، فقر نیتخم ، ياقتصادسنج مانند يعلم مختلف يهاحوزه

 مطالعات ، يتازگبه.  است افتهيگسترش...  و ينور يآلودگ

 با بانهش ييفضا يربرداريتصو ريتصاو از اندکرده يسع ديجد

 روز دبان يومتريراد قرمزمادون يربرداريتصو ، شتریب وضوح

 ييفضا اطالعات تا ، کنند استفاده( VIIRS-DNB)  شب/ 

 قت،یحق در.  شود برآورد ياقتصاد عوامل و نیزم سطح

 مانند مطلوب اتیخصوص يبرخ يدارا شب نور داده منابع

 ساعته 24 دوره هر در روزانه يجهان پوشش و آزاد يدسترس

 مطالعه يبرا مناسب يفرصت هايژگيو نيا همه. هستند

 کنديم فراهم کشور سطح در ونقلحمل و هابزرگراه ریمس

 (. 2019همکاران، و چانگ)
 در ياتیکل بر يمبتن فصل نيا ساختار اساس، نیهم بر

 ابعاد حيتشر با و باشديم موردمطالعه موضوع با ارتباط

 تاس شدهانیب موضوع به پرداختن ضرورت و تیاهم مسئله،

 اتیفرض و سؤاالت پژوهش، اهداف به دنیرس يراستا در و

 .است شدهنيتدو و يطراح موردنظر

 روش تحقیق -2

 آمار .است يلیتحل -ي فیتوص مقاله نيا در قیتحق روش

 يا ماهواره ريتصاو و ها سالنامه از استفاده با اطالعات و

 گرد Soumi NPP ماهواره شبانه نور ريتصاو و 8 و7 لندست

 مذکور اطالعات لیتحل و هيتجز جهت نیهمچن. شد يآور

 از مطالعه مورد يها شهر يکيزیف توسعه زانیم يابيارز و

 زانیم يايارز يبرا نیهمچن. شد استفاده  Buntus تميالگور

 بکهش تميالگور ک،یتراف بر شهرها کيزیف رشد راتیتاث

 .گرفت قرار استفاده مورد يمصنوع يعصب

 از متشکل  بخش نيا در ما لیتحل و هيتجز اساس نيا بر

 از ساله نه يسر کي اول مرحله در باشد، يم مرحله چند

اين اليه ) سفر زمان هيال و شبانه نور ريتصاو و لندست ريتصاو
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 به( استخراج شدQGIS  افزار نرم ORS ابزار از استفاده با 

 .ستا شده برده کار به يکيزیف توسعه زانیم يبررس منظور

 يسر ريتصاو پردازش يهاکیتکن که بود نيا ما فرض

 راتییتغ يبررس در توانديم SUOMI NPP يهاماهواره

 و رانيا يشهرها يکيزیف يافتگيتوسعه زانیم و يتیجمع

 زانیم يبررس دوم مرحله. باشد مؤثر کیتراف بر هاآن ریتأث

 ستفادها با کیتراف بر ان اثرات و ها شهر يکيزیف رشد ارتباط

 اهوارهم ريتصاو از کار نيا يبرا که بود شبانه نور ريتصاو از

 استفاده مطالعه  مورد يزمان  بازه يبرا Soumi NPP يا

  يها افزار نرم از ، نامبرده مختلف اتیعمل انجام يبرا. شد

ArcGIS، ENVI 5.3،QGIS ، MATLAB سامانه و 

Google Earth Engine  است شده استفاده.. 

 روش شناسی -3

 يریگ اندازه يبرا يشيآزما چارچوب ، مطالعه نيا در

 ن،یزم پوشش دیتول: است مرحله سه شامل يشهر رشد

 نيا از کي هر. سفر زمان محاسبه و شب نور يبند طبقه

 و ايمزا يدارا کي هر و داشته را خود خاص پردازش مراحل

 ادامه در(. 2019 همکاران، و لقمان محمد) .هستند يبيمعا

 در. شد خواهند حيتشر يجزئ صورت به مرحله سه نيا

 نیتخم تواند يم داده مجموعه سه ، يمنطق بیترک صورت

 دمور تميالگور. دهد ارائه شهر يکيزیف رشد از يتر قیدق

 نور ، يداخل) BUNTUS تميالگور مطالعه نيا در استفاده

 يبرا که شود يم دهینام( شهر اندازه يبرا سفر زمان و شب

 مورد مطالعه مورد يها شهر يکيزیف رشد زانیم يبررس

 شدر راتیتاث زانیم يبررس يبرا.   ردیگ يم قرار استفاده

 يصنوعم يعصب شبکه روش از زین کیتراف بر شهر يکيزیف

. ودش استخراج ها ریمتغ نیب يهمبستگ تا شود يم استفاده

 هر و داد میخواه نشان را مطالعه مورد منطقه ، ادامه در

 جهینت و آنها بیترک و داد میخواه حیتوض جداگانه را مرحله

 .کرد میخواه يبررس را يينها

 مناطق مورد مطالعه -3-1

 در و ريکو و کوه يواد دو نیب ياپهنه در تهران

 لومتریک 730 و است شده گسترده البرز يجنوب يهادامنه

 17 و درجه ۵1 در زین ييایجغراف نظر از. دارد مساحت مربع

 درجه 3۵ و يخاور طول ي قهیدق 33 و درجه ۵1 تا قهیدق

 قرار يشمال عرض ي قهیدق 44 و درجه 3۵ تا قهیدق 36 و

 يمتر 1800 تا 900 ارتفاع از تهران يکنون ي گستره. دارد

 نوبج به شمال از ارتفاع نيا است؛ افتهي امتداد ايدر سطح از

 در ش،يتجر دانیم در ارتفاع مثال، يبرا. ابدييم کاهش

 1۵ که آهنراه دانیم در و متر 1300 حدود شهر شمال

 رد يکالنشهر زيتبر .است متر 1100 است، ترنيیپا لومتریک

 يشرق جانيآذربا استان مرکز و رانيا جانيآذربا ي منطقه

 ي منطقه ياقتصاد قطب نيتربزرگ شهر، نيا. است

 ،ياسیس ،يبازرگان ،يارتباط ،يادار مرکز و رانيا جانيآذربا

 .شوديم شناخته منطقه نيا ينظام و يفرهنگ ،يصنعت

 بر و دارد وسعت مربع لومتریک 244/۵1 زيتبر کالنشهر

 و تهران از پس رانيا بزرگ شهر نیسوم اساس، نیهم

 جانيآذربا استان غرب در زيتبر. شود يم محسوب مشهد

 زيتبر ي جلگه شرقجنوب و مشرق هیاليمنته در و يشرق

 .است گرفته قرار

 
 نقشه مناطق مورد مطالعه -1شکل 

 BUNTUSالگوریتم  -3-2

BUNTUS ( و شبانه، نور ،شهري شدهساختمناطق 

 از سنجش يهاکیتکن از( يشهر وسعت يبرا سفر زمان

 تميالگور. کنديم استفاده يشهر يمرزها میترس يبرا دور

BUNTUS نقش مورد در بزرگتر مطالعه کي از يبخش 

 نيا. است يلیفس يها سوخت انتشار رییتغ در ينیشهرنش

 سفر زمان و شبانه ينورها ن،یزم پوشش يهانیتخم روش

يم بیترک ،وستهیپ هم به يشهر مناطق يبندطبقه يبرا را

 ييهاداده مجموعه از و است يجهان خودکار، روش نيا. کند

. کنديم استفاده روند جاديا يبرا يکاف زمان مدت با

 و ييفضا يهاعيتوز فیتوص به قادر کرديرو نيا ن،يبنابرا

 روشاين  ما. است يشهر يهاگستره از قیدق اطالعات ارائه

 ديجد روش. میده يم نشان تهران و تبريز از ييها مثال با را

 مطابقت يشهر انتشارات در يکل روند مطالعه يارهایمع با
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 ،يشهر منطقه از ما فيتعر به توجه با حال، نيا با. دارد

 و مطالعات گريد انواع يبرا توان يم را BUNTUS يمرزها

 کرد استفاده يشهر يها شيگرا

 طبقه بندی پوشش زمین  -3-3

 محصوالت از ، نیزم پوشش از يبردار نقشه يبرا

Landsat Enhancement Thematic Mapper  (ETM )و   

Landsat Operational Line Imager  (OLI )شده استفاده 

 يبرا ينیزم پوشش نقشه هیته يبرا ETM ريتصاو از. است

 2013هاي  سال يبرا Landsat 8 ريتصاواز  و 2012 سال

 مانند الزم پردازش شیپ ابتدا. شد استفاده 2020تا 

 ريوتص يبررس افزار نرم در اتمسفر حیتصح و کيومتريراد

ENVI روش از استفاده با ريتصاو سپس ، شد انجام SVM 

 بقهط کالس چهار به ريتصو هر ، ابتدا در. شدند يبند طبقه

 میتقس کالس دو به را کالس چهار آن سپس و شد يبند

. میکن ييشناسا را شده جاديا ریغ و يداخل مناطق تا ميکرد

 طبقه يبرا Google Earth از ، آموزش يها داده انتخاب در

 .شد استفاده آن حیصح يبند

 ارزیابی دقت طبقه بندی -3-3-1

 يبايارز يها روش نيپرکاربردتر از يکي خطا سيماتر   

ه دقت طبق يابيارز يبرا. از اين رو در اين  مطالعه است دقت

 دقت که داد نشان جينتا. شد استفاده اين روش از بندي

 .بود درصد 90 تا 8۵ نیب شده يبند طبقه کالس چهار

 مناطق شهری استخراج -3-3-2

در . بود کالس 4 يدارا شده دیتول نیزم پوششاليه 

مناطق  :ميکرد میتقس کالس دو به را کالس 4 ماابتدا 

براي مناطق ساحته . نشده ساخته مناطق و شده ساخته

 اختصاص 0 براي مناطق ساخته نشده ارزش و 1 شده ارزش

 ود،ب مناطق ساخته شده ما ياصل تمرکز که آنجا از. شد داده

از طريق روش ماتريس خطا   دوباره را کالس دو صحت ما

 مجموعه همه در ما کالسه دو يبند طبقه. ميکرد يابيارز

 لیتحل و هيتجز سرانجام،. بود موفق ٪90 از شیب داده يها

Focal Statistics افزار نرم در طبقه دو ريتصو يرو بر 

ArcGIS بود ها داده ريسا باادغام  آماده و شد انجام. 

 

 

 پردازش تصاویر نور شبانه -3-4

 از يا دسته (NTL) شبانه نور با ياماهواره ريتصاو

 سال نيچند مدت به که هستند دور از سنجش محصوالت

)محمد لقمان و  هستند دسترس در جهان سراسر در

 و VIIRS ريتصاو از ما ، قیتحق نيا در. ( 2019همکاران ،

 تیقابل از  VIIRS. میکن يم استفاده مختلف يها ياستراتژ

 از يبانیپشت يبرا روزانه باند چند يربرداريتصو يها

 ابزار تمحصوال ريسا و باال وضوح با يجو ريتصاو به يابیدست

 توفان از قرمز مادون و مشاهده قابل يربرداريتصو جمله از ،

 هوا در معلق ذرات و دود ، يسوز آتش صیتشخ و ها

 که را ها يریگ اندازه از يا مجموعه VIIRS. است برخوردار

 فیط ، (AVHRR) شرفتهیپ اریبس وضوح با متر ويراد توسط

 يخط ستمیس و (MODIS) متوسط وضوح با يريتصو سنج

 و دهد يم گسترش ، شود يم آغاز (OLS) ياتیعمل اسکن

 يميقد يرگرهايتصو با سهيمقا در VIIRS. بخشد يم بهبود

 ، واقع در. است بزرگتر دامنه با يبهتر يمکان وضوح يدارا

 نیزم که بوده  VIIRS Day / Night Band سنسور نيا

 به شب اهیس مرمر سنگ ريتصو در را بايز و محبوب اریبس

https://www.jpss.noaa.gov/mission_an)کشدیرميتصو

d_instruments.html) .آستانه افتني يبرا DN مناطق يبرا 

 NTL ريتصاو ما ، رهیمتغ چند لیتحل و هيتجز يبرا يشهر

 و DN نیب رابطه تا ميکرد يبند طبقه کالس پنج به را

 در را VIIRS يها داده مجموعه ما. شود برقرار نیزم سطح

 . ميکرد يبند طبقه متر 742 ياصل وضوح با کالس پنج

 
 طبقه بندي شده شهر تهران NTLنقشه تصوير  -2شکل 

 دو به را VIIRS يها داده ما ، ها آستانه نيا از استفاده با

 – 0  نیب بازه تهران شهر يبرا: ميکرد يبند طبقه کالس

 دهنش ساخته مناطق به مربوط که باشد يم کي کالس 26.6

54



  
ره 

دو
ي، 

دار
 بر

شه
 نق

ون
 فن

م و
لو

 ع
ي

لم
 ع

يه
شر

ن
ي

م،
ده

از
 

ره 
ما

ش
3 ،

ند
سف

ا
 

اه 
م

14
00

 - 
ي

هش
ژو

ه پ
قال

م
 

 – 26.6 نیب بازه و ابدي يم اختصاص آن به 0 ارزش و است 

 ساخته مناطق به مربوط که باشد يم دوم کالس 149.2۵

 يبرا.  ابدي يم اختصاص آن به 1 ارزش و است يشهر شده

 مناطق يعني کي کالس 22.99 – 0 نیب بازه زین زيتبر شهر

 نیب بازه و است  0 ارزش يدارا و باشد يم نشده ساخته

 شده ساخته مناطق يعني دوم کالس 168.64 – 22.99

به طور  . ابدي يم اختصاص آن به کي ارزش که است يشهر

کلي همزمان با رشد شهري، شبکه ارتباطي نیز رشد و توسعه 

 مهم عوامل جمله از شهري زمین کاربري پیدا مي کند.

 انجري و ارتباطي هاي شبکه طريق از که است شهر سیستم

 و مستقیم ارتباط در نقل و حمل سیستم با ترافیکي هاي

 شهري، زمین کاربري و نقل و حمل واقع در. است متقابل

 بر ييک در تصمیم که اي گونه به دهد مي شکل را سیستمي

 قتحق در تواند مي يکي در مديريت و گذارد مي اثر ديگري

 زمال بنابراين شود، واقع موثر سیستم کل در ديگري اهداف

و  )اسدي شود مديريت و نگريسته يکپارچه صورت به است

(.بنابراين مي توان از طريق ارتباط بین 1391همکاران، 

مناطق ساخته شده و ساخته نشده شهري را بررسي کرده و 

 در زمینه ترافیک برنامه ريزي هاي اساسي کرد. 

 
 (2020) تهران شهر يبرا کالسه دو شب نور ريتصو نقشه -3شکل 

 تولید رستر زمان سفر -3-5

 سفر يبرا مشخص يزمان دوره کي معموالً زمان سفر 

 به يتجار شرکت کي يورود از اي کار محل از براي مثال

 اهر شبکه .گفته مي شود  شود يم انجام آن در کار که يمحل

 از مسو يينما ، کند يم يریگ اندازه را فضا اتصال که آنجا از

 و کامل يها داده ، نيبنابرا. دهد يم ارائه را يشهر وسعت

. است ارزش با داده مجموعه کي ييایجغراف جاده شبکه قیدق

 شبکه ييفضا يمکان يها داده  Open Street (OSM)ها نقشه

 فراهم يا نهيهز گونه چیه بدون و يجهان سطح در را راه

 حاضر مطالعه در(. 2019 ،همکاران و لقمان محمد) کنديم

 در يراحت به که است شده استفاده OSM يها داده از ،

 کي ، ORS ابزار از استفاده با ، کار نيا يبرا. هستند دسترس

 بدون ابزار نيا. شد جاديا QGIS افزار نرم در سفر زمان هيال

 رفتهگ نظر در سرعت براساس و کیتراف مانند يتيمحدود چیه

 ، سرانجام. کند يم محاسبه را سفر زمان ، ریمس هر در شده

 .شد ليتبد ArcGIS افزار نرم در رستر کي به

 
 تهران شهر يبرا سفر مسافت رستر نقشه -4شکل

 
 تبريز شهر يبرا سفر مسافت رستر نقشه -۵شکل 

 تلفیق مجموعه داده ها -3-6

 رسترها نيا ادغام به اقدام ما رستر، سه دیتول از پس

 براي اين کار از فرمول زير استفاده مي کنیم:. ميکرد

DNout = DNB + DNNTL + DNTT 

هر کدام از اين سه اليه رستري با توجه به قدرت تفکیک 

خود و پتانسیل شناسايي مناطق شهري ساخته شده از 

مناطق ساخته نشده در تولید اليه نهايي تاثیر گذار خواهند 

 يمنطق آستانه به توجه با را شده دیتول هيال ، آخر دربود. 

 يشهر منطقه نيبزرگتر ما. ميکرد میتقس کالس دو به

 آن و ميکرد انتخاب را بود يشهر هسته شامل که را جاورم

 .ميکرد ليتبد داده بردار يضلع چند کي به را
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 (A) شکل(. 2012 سال در تهران) داده مجموعه سه قیتلف -6 شکل

 دهنده نشان( B) شکل ،( TTDN) سفر زمان رستر دهنده نشان

 نور شبانه ريتصو دهنده نشان( C) شکل ،( BDN) شده ساخته منطقه

 سه بیترک  دهنده نشان( D)  شکل ،( NTLDN) شده يبند طبقه

 دو  شده يبند طبقه مجموع( E) شکل ،( DNout) داده مجموعه

 نشان F شکل و دهد يم نشان را  مناسب آستانه مقدار با کالسه

 .است مجاور يشهر منطقه مرز نيبزرگتر دهنده

 نتایج -4

 BUNTUS یاعتبارسنج -4-1

 دشوار يامر BUNTUS میمستق يکم ياعتبارسنج

  مکان و زمان کیتفک يدارا يگريد داده مجموعه چیه. است

 عتوس فيتعر ، تر يجد طور به. ستین کامل سهيمقا يبرا

. است يشهر ييايپو گرفتن ما فهیوظ. است دلخواه يشهر

 از راتییتغ يبندرتبه اندازه میتوانيم ما ن،يبنابرا

BUNTUS پر .میکن سهيمقا را داده يها مجموعه ريسا و 

. است يشهر ريتصاو با میمستق  سهيمقا ،روش نيتر برد کار

 شهر BUNTUS يمرزها  بیترت به(  8) و( 7) يها شکل

 ريتصاو يرو بر 2020 تا 2012 سال از را  زيتبر و تهران يها

Google Earth دهد يم نشان. 

 
 زمان رستر و شبانه نور ريتصو ، شده ساخته مناطقنقشه  -7شکل 

 ريتصاو يرو بر تهران(  BUNTUS) يشهر اندازه يمرزها يبرا سفر

Google Earth 2020 تا 2012 سال از 

 
 زمان رستر و شبانه نور ريتصو ، شده ساخته مناطق نقشه -8 شکل

 ريتصاو يرو برتبريز ( BUNTUS) يشهر اندازه يمرزها يبرا سفر

Google Earth 2020 تا 2012 سال از 

 گسترش شهری -4-2

 يشهر مناطق رشد يچگونگ درک يبرا( 10و9) شکل

  تهران شهر مثال، عنوان به. است دیمف زمان طول در

 رشد يغرب شمال و يشرق شمال طرف دو و يشمال درطرف

 يتمام در بايتقر زيتبر شهر و دهد يم نشان را يشتریب

 .است بوده همراه ميمال بیش با البته رشد با جهات

 از را زيتبر و تهران يها شهر مساحت نمودار( 11)شکل

 هر مورد در ، نمودار.  دهد يم نشان  2020 تا 2012 سال

 شهر فقط و ، دهد يم نشان را ساالنه مداوم رشد ، شهر دو

 يرشتیب رشد گريد يسالها به نسبت  2014 سال در تهران

 .است داده نشان را

 
 2020- 2012تهران شهر يشهر محدوده يمرزهانقشه   -9شکل
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 2020- 2012تبريز  شهر يشهر محدوده يمرزها  نقشه -10کلش

 
 سال طرح برابر در يشهر منطقهنمودار  -11شکل 

 يبرا تقاضا ينیشهرنش و يبشر تمدن شرفتیپ با

 دار ادامه رشد نيا و شده شتریب يمصنوع نوره از استفاد

و تطبیق آن  . براساس تصاوير ماهواره اي نور شببود خواهد

بر کاربري اراضي شهري،  مناطقي از شهر که داراي تراکم 

مسکوني بااليي هستند، داراي نور بیشتر و مناطق با تراکم 

مسکوني پايین ، درصد روشنايي کمي دارا هستند. بر اساس 

اين شواهد مي توان میزان توسعه فیزيکي شهر را با ارزيابي 

 ر داد .مورد بررسي قرا نیز  آلودگي نوري

 لودگی نوریآ -6

 .است يشهر تمدن يامدهایپ نيمهمتر از يکي يآلودگ

 يکي است ممکن ينور يآلودگ ،يآلودگ مختلف انواع نیب از

 يطیمح ستيز يها بیآس نهیزم در نوظهور يها ندهيآال از

 رده سه نجوم، علم لحاظ به آسمان بندي رده در .باشد

)فرداد و يوسفي،  است مطرح فاجعه و هیحاش ک،يتار

 آسمان رده در تخت،يپا آسمان شواهد اساس بر. (1390

 است مهم آنچه. (1390)فرداد و يوسفي ،  دارد قرار فاجعه

 شهرها، هيرو يب و نامناسب گسترش هوا، يآلودگ از شیب

 عدم استاندارد، ریغ المپهاي از هيرو يب و عیوس استفاده

 ندهکن دیتول ليوسا و نور از حیصح استفاده در مردم يآگاه

 ريیگ کار به در شهري تيريمد نادرست استهايیس و آن

 شهرهاي صدر در را تهران گذر، محلهاي و معابر ييروشنا

 منظور به. است داده قرار نوري يآلودگ لحاظ به رانيا آلوده

 افزار نرم از مطالعه مورد شهر دو يآلودگ زانیم محاسبه

Google Earth Engine  شد استفاده . 
 دهنده نشان  زین مطالعه نيا در آمده دست به جينتا

 و تهران يها شهر در ينور يآلودگ زانیم يشيافزا روند

 .باشد يم 2020 و 2012 يسالها نیب زيتبر

 
 يسالها يبرا تهران شهر يبرا شبانه نور ريتصاونقشه   -12شکل 

 2020 و 2012

 
 يها سال نیب تهران شهر ينور يآلودگ راتییتغ نمودار -13شکل 

 2020 تا 2012

 
 يها سال نیب بريزت شهر ينور يآلودگ راتییتغ نمودار -14 شکل

 2020 تا 2012
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 تولید الیه ترافیکی -7
 چیه دسترس در يقیدق يکیتراف اطالعات که ييآنجا از

 ازین مورد يکیتراف هيال نبود، مربوطه يها سازمان از کدام

 و هفته کي يبرا مطالعه مورد يشهرها از کدام هر يبرا

و به صورت دستي  Google map از شب ساعات يبرا

. دلیل برداشت داده ها براي يک هفته زمان بر شد استخراج

 شامل  شده استخراج اطالعاتبودن استخراج اطالعات بود.

 و نیسنگ مهین ، سبک سبک، مهین کیتراف:  کالس چهار

 دش محاسبه  ها داده نيا نیانگیم سپس. باشد يم  نیسنگ

 ونیرسرگ انجام يبرا يکیتراف هيال ،ينرمالساز از استفاده با و

 .شد آماده

 (Normalization) یسازنرمال -7-1

 روش از استفاده اس،یمق رییتغ يهاروش از يکي

 انکسي بر عالوه بیترت نيا به. است Min-Max يسازنرمال

.  0] بازه در زین هاآن رییتغ يهاکران ها،داده اسیمق يساز

يم فيتعر ريز صورت به ليتبد نيا. بود خواهد [1

 .(https://b.fdrs.ir/x5)شود

 

 حداکثر Xmax و مقدارها حداقل  Xmin رابطه نيا در

 .دهد يم نشان را ريمقاد
يم که شوديم استفاده يزمان در اغلب محاسبه وهیش نيا

 المث يبرا. میکن مشخص را نقاط نیب شباهت زانیم میخواه

 ليتبد نيا از مشابه يهاکسلیپ صیتشخ و ريتصو پردازش در

 يبرا يبندخوشه يهاتميالگور از سپس و شده استفاده

 توجه با زین مطالعه نيا در.شوديم استفاده رنگ تعداد کاهش

قرار  1و 0در بازه اي فراتر از   آمده دست به اعداد که نيا به

را  شب نور ريتصوDN   با گیري ونیرگرسداشتند ، قابلیت 

 يرو بر يخط يساز نرمال اتیعملبنابراين   ،نداشتند

 قرار 1 و 0 نیب اعداد بازه تا گرفت صورت يکیتراف اطالعات

مطالعات گذشته همچون مطالعه چانگ و همکاران  بر  .ردیگ

 ردو از سنجش اساس بر بزرگراه کیتراف رونق يابيارزروي 

نشان داده است که اين دو اليه در کنار هم از   شبانه نور

پتانسیل بسیار بااليي در شناسايي ترافیک برخوردار هستند 

 و قابلیت تلفیق و مقايسه با يکديگر را دارا مي باشند.

 
 ريوتص يرو بر نآ قیتطب و شده نرمال يکیتراف هيال نقشه -1۵شکل 

 تهران شهر شبانه نور

 

 
 ريوتص يرو بر آن قیتطب و شده نرمال يکیتراف هيال نقشه -16 شکل

 بريزت شهر شبانه نور

 ریتصو DN استخراج -7-2

 دستور و Arc gis افزار نرم از استفاده با مرحله نيا در

Extract Value to point، ريتصو يهاکسلیپ يعدد ارزش 

(DN) هيال براساس دستور نيا واقع در. شد استخراج 

 نقاط نيا در که ريتصو از ييها کسلیپ شده، يمعرف يکیتراف

 .کند يم استخراج را هستند يعدد ارزش يدارا

 RMSE یخطا -7-3 

 نیانگیم جذر انحراف اي مربعات نیانگیم جذر يخطا

 root-mean-square هامربع نیانگیم جذر يخطا اي مربعات

deviation (RMSD) اي root-mean-square error (RMSE) 

 ربرآوردگ اي مدل توسط شده ينیبشیپ مقدار انیم تفاوت

 است يخوب ابزار کي RMSE. باشديم يواقع مقدار و يآمار

 مجموعه کي توسط ينیبشیپ يخطاها سهيمقا يبرا

 .ندارد کاربرد داده مجموعه چند سهيمقا يبرا و استداده
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 Geographically  دستور از استفاده با ما مطالعه نيا در 

Weighted Regression(GWR)  و شده مشاهده زانیم 

 زا استفاده با سپس و کرده استخراج را شده ينیب شیپ

 P (Predicted. شد محاسبه  RMSE يخطا ريز فرمول

value) و شده ينیب شیپ ريمقاد با برابر O (Observed 

value) نجايا در که باشد يم يمشاهدات ريمقاد با برابر 

 نيا در. باشد يم شده نرمال ريمقاد يدارا يکیتراف اطالعات

 تفاضل برابر که را RMSE مقدار اکسل قيطر از ما مطالعه

 را است يمقدارمشاهدات و شده ينیب شیپ مقدار نیب

 .ميکرد محاسبه

 

  RMSE میزان خطاي -1جدول
 RMSE میزان خطاي

 شهر تهران 0.074

 شهر تبريز 0.060

 رگرسیون -8

 نور ريتصوDN  و يکیتراف هيال نیب ونیرگرس انجام يبرا

 بکهش روش کار نيا يبرا. شد استفاده متلب افزار نرم از شبانه

 رخوردارب ييباال دقت از حاصل جهینت تا شد برده کار به يعصب

 جمع نهیزم در که يمشکالت و ها تيمحدود وجود با. باشد

 به اطالعات تينها در و داشت وجود يکیتراف يها داده يآور

 جينتا اما شد، استخراج Google Map از يدست صورت

 .داد نشان را  شب نور و کیتراف نیب يهمبستگ

 ونیرگرس از حاصل جینتا -8-1

 هيال و شبانه نور ريتصو DN نیب ونیرگرس جينتا

 R. است شده داده نشان( 18و  17) هاي  شکل در يکیتراف

 ریغمت دو نیب نیب يهمبستگ زانیم دهنده نشان نجايا در

 يکیتراف هيال و شب نور ريتصو DN يعني وابسته و مستقل

 کي عدد به R قدر چه هر يکل طور به. دهد يم نشان را

 يصورت در و باشد يم تر قبول قابل ونیرگرس باشد کترينزد

 هک باشد يم نيا دهنده نشان شود، صفر با برابر R مقدار که

 .ندارد وجود ها ریمتغ نیب يهمبستگ چیه

 
 شهر يبرا ريتصو DN و کیتراف هيال نیب ونیرگرس نمودار -17شکل 

 (2020 )تهران

 
 شهر يبرا ريتصو DN و کیتراف هيال بین ونیرگرس نمودار -18 شکل

 (2020) تبريز

 بحث و پیشنهادات -9

طور کلي شبکه حمل و نقل ، آزادراه ها  و ها بزرگراه

 نيا با. دارندي اقتصاد توسعه در يمهم اریبس نقششهري 

پیش بیني ترافیک احتمالي و  ،در سال هاي گذشته  حال،

ن به آ ها بزرگراه کیتراف تیوضع بر نظارتبه دنبال آن  

يا برنامه ريزي هاي اصولي  صورت که بايد وجود نداشته و

. امروزه با رشد و توسعه نشده استدر اين زمینه اتخاذ 

 نتکنولوژي ترافیک تا حدودي قابل کنترل شده است. در اي

 يهاداده مجموعه ،شبانه دورازسنجش يآورفنراستا امروزه 

 بزرگراه کیتراف مدتيطوالن نظارت يبرا را ياعتماد قابل

نتايج مطالعات گذشته نشان داده    .کنديم ارائهيا آزادراه ها 

 است که تصاوير نور شبانه با نور وسايل نقلیه ارتباط دارند و

نتايج ارزشمندي را در  در صورت تلفیق با داده هاي ديگر

59



 

ي 
هش

ژو
ه پ

قال
م

- 
رس

بر
 ي

دل
و م

ساز
 ي

ه ف
سع

تو
کيزی

 ي
هر

 ش
ق

اط
من

 ي
راف

ر ت
ن ب

ت آ
ثرا

و ا
ی

... ک
 

در اين مطالعه ما ابتدا میزان  مي دهند. ئهزمینه ترافیک ارا

ط بارا به علت ارت رشد و توسعه فیزکي دو شهر تهران و تبريز

رشد و توسعه فیزيکي شهر با توسعه شبکه حمل و نقل 

 اه يبررس از حاصل جينتا.  مورد بررسي قرار داديم شهري 

 تهران يها شهر که داد نشان مطالعه مورد يها شهر يرو بر

 بیش کي با همراه يرشد ساله نه دوره کي يط در زيتبر و

 فرض نيا اساس بر مطالعه نيا يطرف از . اند داشته ميمال

 بتمث رابطه شب نور ريتصو و يکیتراف اطالعات نیب که

نتايج به دست آمده گوياي  .است گرفته شکل دارد وجود

اين است که بین ترافیک و میزان روشنايي تصاوير نور شبانه 

همبسگي وجود داشته و مناطقي از شهر که در تصوير نور 

ن ی، داراي ترافیک سنگشب داراي روشنايي بیشتري هستند

نیز بوده اند. براي مثال بخش مرکزي شهر تهران بیشترين 

درصد روشنايي را نشان مي دهد و دقیقا ترافیک نیز در اين 

 نور درصد که تهران شرق اقسمت سنگین مي باشد. ي

 ما ،نيبنابرا. داد نشان زین را يکمتر کیتراف ، دارد يکمتر

 وانعن به تواند يم شب نور يها داده که مي کنیم شنهادیپ

 از ، همطالع نيا در. باشد کیتراف نیتخم يبرا يپروکس کي

 نیب رابطه تیکم نییتع يبرا ونیرگرس لیتحل و هيتجز

 کرد ثابت جينتا. شد استفاده  شب نور ريتصو DN و کیتراف

. ستا اعتماد قابل کیتراف نیتخم در ونیرگرس لیتحل که

 هيال و شبانه نور ريتصو يرو بر گرفته صورت يها يبررس

اليه را  دو نيا نیب يهمبستگ ، 1399 سال يبرا يکیتراف

 . داد نشان
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