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چکیده
امروزه رشد و توسعه فیزيکي سريع شهرها ،تحوالت چشمگیري را در ويژگيهاي کالبدي و کارکردي آنها سبب شده است و به دنبال
آن معضالت و مشکالت زيادي نیز به وجود آمده است .شهرهاي تهران و تبريز بهعنوان دو کالنشهر ايران ،از اين قاعده مستثنا نبوده ،زيرا
دلیل توسعه آنها در سالهاي اخیر و تمرکز و تراکم بیشازحد انواع کاربريها بهويژه کاربريهاي تجاري و کاربريهاي خدمات درماني در
بخش مرکزي  ،مسائل و مشکالتي ازجمله نارسايي در شبکه حملونقل را براي اين دو شهر به وجود آورده است  .بر همین اساس در مطالعه
حاضر به بررسي اين دو کالن شهر پرداخته شده است .مشاهدات سنجش از دور نور شبانه  ،سنجش صريح و مکاني به موقع از فعالیتهاي
انساني را در اختیار ما قرار مي دهد  .تحقیقات زيادي نشان داده اند که از نور شب ( )NTLمي توان به عنوان يک پروکسي براي تعدادي از
متغیرها  ،از جمله شهرنشیني  ،تراکم و رشد اقتصادي استفاده کرد .بر اين اساس در اين مطالعه ما با استفاده از سنجش از دور نور شبانه
رشد شهري و اثرات دنباله آن را مورد بررسي قرار داديم  .براي اين منظور از تصاوير ماهوارهاي  LANDSAT 8 ،SOUMI NPPو
 LANDSAT 7و همچنین اطالعات ترافیکي بهدستآمده از  Google mapاستفاده شد که با استفاده از نرمافزارهاي QGIS ،ENVI 5.3
 ، ARC GIS 10.3 ،3.10سامانه  Google Earth Engineو نرمافزار  MATLABتحلیلهاي الزم بر روي اين دادهها صورت گرفت  .در ابتدا
با استفاده از الگوريتم ( BUNTUSمناطق ساختهشده شهري ،تصوير نور شب و زمان سفر براي محدوده شهر) میزان توسعه فیزيکي
شهرهاي موردمطالعه بررسي شد  .نتايج نشان داد که هر دو شهر در طي اين دوره نهساله مورد بررسي ( ،)2012-2020رشدي همراه با
شیب ماليم داشتهاند .پس از محاسبه رشد شهري براي بررسي ترافیک شهري  ،با استفاده از نرمافزار متلب بین اطالعات ترافیکي و ارزش
عددي پیکسلهاي تصوير ( )DNرگرسیون گرفته شد که نتايج  ،همبستگي بین اين دواليه اطالعاتي را نشان داد .
واژگان کلیدی ،LANDSAT 7 ،LANDSAT 8 ،SOUMI NPP :الگوريتم  ،BUNTUSتوسعه فیزيکي ،ترافیک
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بررسی و مدلسازی توسعه فیزیکی مناطق شهری و اثرات آن بر ترافیک با

مقاله پژوهشي  -بررسي و مدلسازي توسعه فیزيکي مناطق شهري و اثرات آن بر ترافیک ...

 -1مقدمه
گسترش شهرنشیني و رشد نامتوازن شهري ،توجه
بسیاري از برنامه ريزان و تصمیم گیران شهري را به مسائل
و پیامدهاي ناشي از رشد جمعیت شهري جلب کرده است
(عراقي و همکاران  .)1396 ،در اين راستا هدف اصلي
مطالعه حاضر بررسي و مدلسازي میزان توسعه فیزيکي
شهرهاي ايران ناشي از افزايش جمعیت و توسعه
ساختوسازها و نقش عوامل و پارامترهاي مختلف مؤثر در
آنها و درنهايت تأثیر اين موارد در ترافیک ميباشد  .اخیراً،
توانايي روزافزون بشر در جمعآوري و به اشتراکگذاري
دادهها در مورد بسیاري از جنبههاي زندگي شهري  ،شروع
به ارائه سرنخهاي بهتري در مورد ويژگيهاي شهرها نموده
است (وو و همکاران .)2016 ،با توجه به اينکه فعالیتهاي
انساني در طول شبانهروز با نور همراه بوده ،بنابراين
فعالیتهاي انساني را ميتوان با استفاده از تصاوير ماهواره
در شب که نور منعکسشده از شهر را نشان ميدهند
بررسي نمود .در اين راستا نقش تکنیکها و دادههاي
سنجشازدوري در شناسايي تغییرات و رشد و توسعه
شهري ،در ارزيابي میزان افزايش جمعیت درخشانتر از
روشهاي ديگر بوده است (ژائو و همکاران  .)2019 ،با
استفاده از اين تکنیکها میزان تغییرات جمعیتي و
همچنین توسعه شهري ناشي از فعالیتهاي انساني را مي
توان با تجزيهوتحلیل تصاوير نوري شبانه برداشتشده
توسط ماهواره بررسي کرد .برخالف سنجش از راه دور در
روز ،که بهطورمعمول محدود به ويژگيهاي فیزيکي پوشش
زمین است ،سنجش از راه دور شبانه ،نورپردازي
انسانشناسي موجود در سطح زمین را شناسايي ميکند و
چشماندازي منحصربهفرد و مستقیم از فعالیتهاي اجتماعي
بشر ارائه ميدهد .در مقايسه با دادههاي سنتي مبتني بر
سرشماري ،دادههاي سنجشازدور عینيتر و بهموقع تر
هستند .مهمتر از همه ،دادههاي سنجش از راه دور باعث
افزايش اطالعات مکاني ميشوند .مطالعات قبلي رابطه مثبت
بین تقاضاي حمل و نقل کاال و رشد اقتصادي را نشان داده
است .بنابراين ،بسیار امکان پذير است که از روشنايي چراغ
هاي شبانه عنوان واسطه براي بررسي ترافیک مورد استفاده
قرار گیرد.در حال حاضر  ،داده هاي حمل ونقل و ترافیک
به طور عمده در سطح استان يا شهر بررسي و گزارش مي
شوند .در مقايسه با داده هاي سنتي مبتني بر سرشماري،
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دادههاي سنجش از دور عیني تر و به موقع تر هستند.
مهمتر از همه ،دادههاي سنجش از راه دور باعث افزايش
اطالعات مکاني مي شوند .ميتوان انتظار داشت که اگر
درخشندگي ضبطشده توسط تصاوير نور شب ميتواند
بهعنوان واسطهاي درزمینه ي ترافیک مورداستفاده قرار
گیرد  ،ميتوانیم بهطور مؤثري نهتنها مقادير نسبي ترافیک
را به دست آوريم بلکه امکان برنامهريزي در اين زمینه را نیز
فراهم کنیم  .در طول دهها سال توسعه فنآوري سنجش از
راه دور نور شب  ،برنامههاي سنجش از راه دور نور شب به
حوزههاي مختلف علمي مانند اقتصادسنجي  ،تخمین فقر ،
آلودگي نوري و  ...گسترشيافته است  .بهتازگي  ،مطالعات
جديد سعي کردهاند از تصاوير تصويربرداري فضايي شبانه با
وضوح بیشتر  ،تصويربرداري مادونقرمز راديومتري باند روز
 /شب ( )VIIRS-DNBاستفاده کنند  ،تا اطالعات فضايي
سطح زمین و عوامل اقتصادي برآورد شود  .در حقیقت،
منابع داده نور شب داراي برخي خصوصیات مطلوب مانند
دسترسي آزاد و پوشش جهاني روزانه در هر دوره  24ساعته
هستند .همه اين ويژگيها فرصتي مناسب براي مطالعه
مسیر بزرگراهها و حملونقل در سطح کشور فراهم ميکند
(چانگ و همکاران.)2019،
بر همین اساس ،ساختار اين فصل مبتني بر کلیاتي در
ارتباط با موضوع موردمطالعه ميباشد و با تشريح ابعاد
مسئله ،اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع بیانشده است
و در راستاي رسیدن به اهداف پژوهش ،سؤاالت و فرضیات
موردنظر طراحي و تدوينشده است.

 -2روش تحقیق
روش تحقیق در اين مقاله توصیفي  -تحلیلي است .آمار
و اطالعات با استفاده از سالنامه ها و تصاوير ماهواره اي
لندست 7و  8و تصاوير نور شبانه ماهواره  Soumi NPPگرد
آوري شد .همچنین جهت تجزيه و تحلیل اطالعات مذکور
و ارزيابي میزان توسعه فیزيکي شهر هاي مورد مطالعه از
الگوريتم  Buntusاستفاده شد .همچنین براي ارزياي میزان
تاثیرات رشد فیزيک شهرها بر ترافیک ،الگوريتم شبکه
عصبي مصنوعي مورد استفاده قرار گرفت.
بر اين اساس تجزيه و تحلیل ما در اين بخش متشکل از
چند مرحله مي باشد ،در مرحله اول يک سري نه ساله از
تصاوير لندست و تصاوير نور شبانه و اليه زمان سفر (اين اليه

 -3روش شناسی
در اين مطالعه  ،چارچوب آزمايشي براي اندازه گیري
رشد شهري شامل سه مرحله است :تولید پوشش زمین،
طبقه بندي نور شب و محاسبه زمان سفر .هر يک از اين
مراحل پردازش خاص خود را داشته و هر يک داراي مزايا و
معايبي هستند( .محمد لقمان و همکاران .)2019 ،در ادامه
اين سه مرحله به صورت جزئي تشريح خواهند شد .در
صورت ترکیب منطقي  ،سه مجموعه داده مي تواند تخمین
دقیق تري از رشد فیزيکي شهر ارائه دهد .الگوريتم مورد
استفاده در اين مطالعه الگوريتم ( BUNTUSداخلي  ،نور
شب و زمان سفر براي اندازه شهر) نامیده مي شود که براي
بررسي میزان رشد فیزيکي شهر هاي مورد مطالعه مورد
استفاده قرار مي گیرد  .براي بررسي میزان تاثیرات رشد
فیزيکي شهر بر ترافیک نیز از روش شبکه عصبي مصنوعي
استفاده مي شود تا همبستگي بین متغیر ها استخراج شود.
در ادامه  ،منطقه مورد مطالعه را نشان خواهیم داد و هر
مرحله را جداگانه توضیح خواهیم داد و ترکیب آنها و نتیجه
نهايي را بررسي خواهیم کرد.

 -1-3مناطق مورد مطالعه
تهران در پهنهاي بین دو وادي کوه و کوير و در
دامنههاي جنوبي البرز گسترده شده است و  730کیلومتر
مربع مساحت دارد .از نظر جغرافیايي نیز در  ۵1درجه و 17
دقیقه تا  ۵1درجه و  33دقیقه ي طول خاوري و  3۵درجه
و  36دقیقه تا  3۵درجه و  44دقیقه ي عرض شمالي قرار

شکل  -1نقشه مناطق مورد مطالعه

 -2-3الگوریتم BUNTUS

( BUNTUSمناطق ساختشده شهري ،نور شبانه ،و
زمان سفر براي وسعت شهري) از تکنیکهاي سنجش از
دور براي ترسیم مرزهاي شهري استفاده ميکند .الگوريتم
 BUNTUSبخشي از يک مطالعه بزرگتر در مورد نقش
شهرنشیني در تغییر انتشار سوخت هاي فسیلي است .اين
روش تخمینهاي پوشش زمین ،نورهاي شبانه و زمان سفر
را براي طبقهبندي مناطق شهري به هم پیوسته ،ترکیب مي
کند .اين روش خودکار ،جهاني است و از مجموعه دادههايي
با مدت زمان کافي براي ايجاد روند استفاده ميکند.
بنابراين ،اين رويکرد قادر به توصیف توزيعهاي فضايي و
ارائه اطالعات دقیق از گسترههاي شهري است .ما اين روش
را با مثال هايي از تهران و تبريز نشان مي دهیم .روش جديد
با معیارهاي مطالعه روند کلي در انتشارات شهري مطابقت
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با استفاده از ابزار  ORSنرم افزار  QGISاستخراج شد) به
منظور بررسي میزان توسعه فیزيکي به کار برده شده است.
فرض ما اين بود که تکنیکهاي پردازش تصاوير سري
ماهوارههاي  SUOMI NPPميتواند در بررسي تغییرات
جمعیتي و میزان توسعهيافتگي فیزيکي شهرهاي ايران و
تأثیر آنها بر ترافیک مؤثر باشد .مرحله دوم بررسي میزان
ارتباط رشد فیزيکي شهر ها و اثرات ان بر ترافیک با استفاده
از تصاوير نور شبانه بود که براي اين کار از تصاوير ماهواره
اي  Soumi NPPبراي بازه زماني مورد مطالعه استفاده
شد .براي انجام عملیات مختلف نامبرده  ،از نرم افزار هاي
 MATLAB ،QGIS ،ENVI 5.3 ،ArcGISو سامانه
 Google Earth Engineاستفاده شده است..

دارد .گستره ي کنوني تهران از ارتفاع  900تا  1800متري
از سطح دريا امتداد يافته است؛ اين ارتفاع از شمال به جنوب
کاهش مييابد .براي مثال ،ارتفاع در میدان تجريش ،در
شمال شهر حدود  1300متر و در میدان راهآهن که 1۵
کیلومتر پايینتر است 1100 ،متر است .تبريز کالنشهري در
منطقه ي آذربايجان ايران و مرکز استان آذربايجان شرقي
است .اين شهر ،بزرگترين قطب اقتصادي منطقه ي
آذربايجان ايران و مرکز اداري ،ارتباطي ،بازرگاني ،سیاسي،
صنعتي ،فرهنگي و نظامي اين منطقه شناخته ميشود.
کالنشهر تبريز  ۵1/244کیلومتر مربع وسعت دارد و بر
همین اساس ،سومین شهر بزرگ ايران پس از تهران و
مشهد محسوب مي شود .تبريز در غرب استان آذربايجان
شرقي و در منتهيالیه مشرق و جنوبشرق جلگه ي تبريز
قرار گرفته است.

مقاله پژوهشي  -بررسي و مدلسازي توسعه فیزيکي مناطق شهري و اثرات آن بر ترافیک ...

دارد .با اين حال ،با توجه به تعريف ما از منطقه شهري،
مرزهاي  BUNTUSرا مي توان براي انواع ديگر مطالعات و
گرايش هاي شهري استفاده کرد

 -3-3طبقه بندی پوشش زمین
براي نقشه برداري از پوشش زمین  ،از محصوالت
 )ETM( Landsat Enhancement Thematic Mapperو
 )OLI( Landsat Operational Line Imagerاستفاده شده
است .از تصاوير  ETMبراي تهیه نقشه پوشش زمیني براي
سال  2012و از تصاوير  Landsat 8براي سال هاي 2013
تا  2020استفاده شد .ابتدا پیش پردازش الزم مانند
راديومتريک و تصحیح اتمسفر در نرم افزار بررسي تصوير
 ENVIانجام شد  ،سپس تصاوير با استفاده از روش SVM
طبقه بندي شدند .در ابتدا  ،هر تصوير به چهار کالس طبقه
بندي شد و سپس آن چهار کالس را به دو کالس تقسیم
کرديم تا مناطق داخلي و غیر ايجاد شده را شناسايي کنیم.
در انتخاب داده هاي آموزش  ،از  Google Earthبراي طبقه
بندي صحیح آن استفاده شد.
 -1-3-3ارزیابی دقت طبقه بندی
ماتريس خطا يکي از پرکاربردترين روش هاي ارزيابي
دقت است .از اين رو در اين مطالعه براي ارزيابي دقت طبقه
بندي از اين روش استفاده شد .نتايج نشان داد که دقت
چهار کالس طبقه بندي شده بین  8۵تا  90درصد بود.

 -4-3پردازش تصاویر نور شبانه
تصاوير ماهوارهاي با نور شبانه ( )NTLدسته اي از
محصوالت سنجش از دور هستند که به مدت چندين سال
در سراسر جهان در دسترس هستند (محمد لقمان و
همکاران  .) 2019،در اين تحقیق  ،ما از تصاوير  VIIRSو
استراتژي هاي مختلف استفاده مي کنیم VIIRS .از قابلیت
هاي تصويربرداري چند باند روزانه براي پشتیباني از
دستیابي به تصاوير جوي با وضوح باال و ساير محصوالت ابزار
 ،از جمله تصويربرداري قابل مشاهده و مادون قرمز از توفان
ها و تشخیص آتش سوزي  ،دود و ذرات معلق در هوا
برخوردار است VIIRS .مجموعه اي از اندازه گیري ها را که
توسط راديو متر با وضوح بسیار پیشرفته ( ، )AVHRRطیف
سنج تصويري با وضوح متوسط ( )MODISو سیستم خطي
اسکن عملیاتي ( )OLSآغاز مي شود  ،گسترش مي دهد و
بهبود مي بخشد VIIRS .در مقايسه با تصويرگرهاي قديمي
داراي وضوح مکاني بهتري با دامنه بزرگتر است .در واقع ،
اين سنسور  VIIRS Day / Night Bandبوده که زمین
بسیار محبوب و زيبا را در تصوير سنگ مرمر سیاه شب به
تصويرمیکشد(https://www.jpss.noaa.gov/mission_an
. )d_instruments.htmlبراي يافتن آستانه  DNبراي مناطق
شهري براي تجزيه و تحلیل چند متغیره  ،ما تصاوير NTL
را به پنج کالس طبقه بندي کرديم تا رابطه بین  DNو
سطح زمین برقرار شود .ما مجموعه داده هاي  VIIRSرا در
پنج کالس با وضوح اصلي  742متر طبقه بندي کرديم.

 -2-3-3استخراج مناطق شهری
اليه پوشش زمین تولید شده داراي  4کالس بود .در
ابتدا ما  4کالس را به دو کالس تقسیم کرديم :مناطق
ساخته شده و مناطق ساخته نشده .براي مناطق ساحته
شده ارزش  1و براي مناطق ساخته نشده ارزش  0اختصاص
داده شد .از آنجا که تمرکز اصلي ما مناطق ساخته شده بود،
ما صحت دو کالس را دوباره از طريق روش ماتريس خطا
ارزيابي کرديم .طبقه بندي دو کالسه ما در همه مجموعه
هاي داده بیش از  ٪90موفق بود .سرانجام ،تجزيه و تحلیل
 Focal Statisticsبر روي تصوير دو طبقه در نرم افزار
 ArcGISانجام شد و آماده ادغام با ساير داده ها بود.
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شکل  -2نقشه تصوير  NTLطبقه بندي شده شهر تهران

با استفاده از اين آستانه ها  ،ما داده هاي  VIIRSرا به دو
کالس طبقه بندي کرديم :براي شهر تهران بازه بین – 0
 26.6کالس يک مي باشد که مربوط به مناطق ساخته نشده

شکل -4نقشه رستر مسافت سفر براي شهر تهران

شکل  -۵نقشه رستر مسافت سفر براي شهر تبريز
شکل  -3نقشه تصوير نور شب دو کالسه براي شهر تهران ()2020

 -5-3تولید رستر زمان سفر
زمان سفر معمو ًال يک دوره زماني مشخص براي سفر
براي مثال از محل کار يا از ورودي يک شرکت تجاري به
محلي که کار در آن انجام مي شود گفته مي شود  .شبکه راه
از آنجا که اتصال فضا را اندازه گیري مي کند  ،نمايي سوم از
وسعت شهري را ارائه مي دهد .بنابراين  ،داده هاي کامل و
دقیق شبکه جاده جغرافیايي يک مجموعه داده با ارزش است.
نقشه ها ) Open Street (OSMداده هاي مکاني فضايي شبکه
راه را در سطح جهاني و بدون هیچ گونه هزينه اي فراهم
ميکند (محمد لقمان و همکاران .)2019 ،در مطالعه حاضر

 -6-3تلفیق مجموعه داده ها
پس از تولید سه رستر ،ما اقدام به ادغام اين رسترها
کرديم .براي اين کار از فرمول زير استفاده مي کنیم:
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
بود .در آخر  ،اليه تولید شده را با توجه به آستانه منطقي
به دو کالس تقسیم کرديم .ما بزرگترين منطقه شهري
مجاور را که شامل هسته شهري بود را انتخاب کرديم و آن
را به يک چند ضلعي بردار داده تبديل کرديم.
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است و ارزش  0به آن اختصاص مي يابد و بازه بین – 26.6
 149.2۵کالس دوم مي باشد که مربوط به مناطق ساخته
شده شهري است و ارزش  1به آن اختصاص مي يابد  .براي
شهر تبريز نیز بازه بین  22.99 – 0کالس يک يعني مناطق
ساخته نشده مي باشد و داراي ارزش  0است و بازه بین
 168.64 – 22.99کالس دوم يعني مناطق ساخته شده
شهري است که ارزش يک به آن اختصاص مي يابد  .به طور
کلي همزمان با رشد شهري ،شبکه ارتباطي نیز رشد و توسعه
پیدا مي کند .کاربري زمین شهري از جمله عوامل مهم
سیستم شهر است که از طريق شبکه هاي ارتباطي و جريان
هاي ترافیکي با سیستم حمل و نقل در ارتباط مستقیم و
متقابل است .در واقع حمل و نقل و کاربري زمین شهري،
سیستمي را شکل مي دهد به گونه اي که تصمیم در يکي بر
ديگري اثر مي گذارد و مديريت در يکي مي تواند در تحقق
اهداف ديگري در کل سیستم موثر واقع شود ،بنابراين الزم
است به صورت يکپارچه نگريسته و مديريت شود (اسدي و
همکاران.)1391 ،بنابراين مي توان از طريق ارتباط بین
مناطق ساخته شده و ساخته نشده شهري را بررسي کرده و
در زمینه ترافیک برنامه ريزي هاي اساسي کرد.

 ،از داده هاي  OSMاستفاده شده است که به راحتي در
دسترس هستند .براي اين کار  ،با استفاده از ابزار  ، ORSيک
اليه زمان سفر در نرم افزار  QGISايجاد شد .اين ابزار بدون
هیچ محدوديتي مانند ترافیک و براساس سرعت در نظر گرفته
شده در هر مسیر  ،زمان سفر را محاسبه مي کند .سرانجام ،
به يک رستر در نرم افزار  ArcGISتبديل شد.

مقاله پژوهشي  -بررسي و مدلسازي توسعه فیزيکي مناطق شهري و اثرات آن بر ترافیک ...

شکل  -6تلفیق سه مجموعه داده (تهران در سال  .)2012شکل ()A

نشان دهنده رستر زمان سفر ( ، )DNTTشکل ( )Bنشان دهنده
منطقه ساخته شده ( ، )DNBشکل ( )Cنشان دهنده تصوير شبانه نور
طبقه بندي شده ( ، )DNNTLشکل ( )Dنشان دهنده ترکیب سه
مجموعه داده ( ، )DNoutشکل ( )Eمجموع طبقه بندي شده دو
کالسه با مقدار آستانه مناسب را نشان مي دهد و شکل  Fنشان
دهنده بزرگترين مرز منطقه شهري مجاور است.

 -4نتایج
 -1-4اعتبارسنجی BUNTUS

اعتبارسنجي کمي مستقیم  BUNTUSامري دشوار
است .هیچ مجموعه داده ديگري داراي تفکیک زمان و مکان
براي مقايسه کامل نیست .به طور جدي تر  ،تعريف وسعت
شهري دلخواه است .وظیفه ما گرفتن پويايي شهري است.
بنابراين ،ما ميتوانیم اندازه رتبهبندي تغییرات از
 BUNTUSو ساير مجموعه هاي داده را مقايسه کنیم .پر
کار برد ترين روش ،مقايسه مستقیم با تصاوير شهري است.
شکل هاي ( )7و ( )8به ترتیب مرزهاي  BUNTUSشهر
هاي تهران و تبريز را از سال  2012تا  2020بر روي تصاوير
 Google Earthنشان مي دهد.

شکل  -8نقشه مناطق ساخته شده  ،تصوير نور شبانه و رستر زمان
سفر براي مرزهاي اندازه شهري ( )BUNTUSتبريز بر روي تصاوير
 Google Earthاز سال  2012تا 2020

 -2-4گسترش شهری
شکل (9و )10براي درک چگونگي رشد مناطق شهري
در طول زمان مفید است .به عنوان مثال ،شهر تهران
درطرف شمالي و دو طرف شمال شرقي و شمال غربي رشد
بیشتري را نشان مي دهد و شهر تبريز تقريبا در تمامي
جهات با رشد البته با شیب ماليم همراه بوده است.
شکل( )11نمودار مساحت شهر هاي تهران و تبريز را از
سال  2012تا  2020نشان مي دهد  .نمودار  ،در مورد هر
دو شهر  ،رشد مداوم ساالنه را نشان مي دهد  ،و فقط شهر
تهران در سال  2014نسبت به سالهاي ديگر رشد بیشتري
را نشان داده است.

شکل -9نقشه مرزهاي محدوده شهري شهر تهران2020- 2012
شکل  -7نقشه مناطق ساخته شده  ،تصوير نور شبانه و رستر زمان
سفر براي مرزهاي اندازه شهري ( )BUNTUSتهران بر روي تصاوير
 Google Earthاز سال  2012تا 2020

56

شکل -10نقشه مرزهاي محدوده شهري شهر تبريز 2020- 2012

شکل  -11نمودار منطقه شهري در برابر طرح سال

با پیشرفت تمدن بشري و شهرنشیني تقاضا براي
استفاده از نور مصنوعي بیشتر شده و اين رشد ادامه دار
خواهد بود .براساس تصاوير ماهواره اي نور شب و تطبیق آن
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
آلودگي نوري نیز مورد بررسي قرار داد .

 -6آلودگی نوری
آلودگي يکي از مهمترين پیامدهاي تمدن شهري است.
از بین انواع مختلف آلودگي ،آلودگي نوري ممکن است يکي
از آالينده هاي نوظهور در زمینه آسیب هاي زيست محیطي
باشد .در رده بندي آسمان به لحاظ علم نجوم ،سه رده
تاريک ،حاشیه و فاجعه مطرح است (فرداد و يوسفي،
 .)1390بر اساس شواهد آسمان پايتخت ،در رده آسمان
فاجعه قرار دارد (فرداد و يوسفي  .)1390 ،آنچه مهم است
بیش از آلودگي هوا ،گسترش نامناسب و بي رويه شهرها،

شکل  -12نقشه تصاوير نور شبانه براي شهر تهران براي سالهاي
 2012و 2020

شکل  -13نمودار تغییرات آلودگي نوري شهر تهران بین سال هاي
 2012تا 2020

شکل  -14نمودار تغییرات آلودگي نوري شهر تبريز بین سال هاي
 2012تا 2020
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استفاده وسیع و بي رويه از المپهاي غیر استاندارد ،عدم
آگاهي مردم در استفاده صحیح از نور و وسايل تولید کننده
آن و سیاستهاي نادرست مديريت شهري در به کار گیري
روشنايي معابر و محلهاي گذر ،تهران را در صدر شهرهاي
آلوده ايران به لحاظ آلودگي نوري قرار داده است .به منظور
محاسبه میزان آلودگي دو شهر مورد مطالعه از نرم افزار
 Google Earth Engineاستفاده شد .
نتايج به دست آمده در اين مطالعه نیز نشان دهنده
روند افزايشي میزان آلودگي نوري در شهر هاي تهران و
تبريز بین سالهاي  2012و  2020مي باشد.

مقاله پژوهشي  -بررسي و مدلسازي توسعه فیزيکي مناطق شهري و اثرات آن بر ترافیک ...

 -7تولید الیه ترافیکی
از آنجايي که اطالعات ترافیکي دقیقي در دسترس هیچ
کدام از سازمان هاي مربوطه نبود ،اليه ترافیکي مورد نیاز
براي هر کدام از شهرهاي مورد مطالعه براي يک هفته و
براي ساعات شب از  Google mapو به صورت دستي
استخراج شد .دلیل برداشت داده ها براي يک هفته زمان بر
بودن استخراج اطالعات بود.اطالعات استخراج شده شامل
چهار کالس  :ترافیک نیمه سبک ،سبک  ،نیمه سنگین و
سنگین مي باشد .سپس میانگین اين داده ها محاسبه شد
و با استفاده از نرمالسازي ،اليه ترافیکي براي انجام رگرسیون
آماده شد.

شکل  -1۵نقشه اليه ترافیکي نرمال شده و تطبیق آن بر روي تصوير
نور شبانه شهر تهران

 -1-7نرمالسازی ()Normalization

يکي از روشهاي تغییر مقیاس ،استفاده از روش
نرمالسازي  Min-Maxاست .به اين ترتیب عالوه بر يکسان
سازي مقیاس دادهها ،کرانهاي تغییر آنها نیز در بازه [. 0
 ]1خواهد بود .اين تبديل به صورت زير تعريف مي
شود(.)https://b.fdrs.ir/x5

شکل  -16نقشه اليه ترافیکي نرمال شده و تطبیق آن بر روي تصوير
نور شبانه شهر تبريز

در اين رابطه  Xminحداقل مقدارها و  Xmaxحداکثر
مقادير را نشان مي دهد.
اين شیوه محاسبه اغلب در زماني استفاده ميشود که مي
خواهیم میزان شباهت بین نقاط را مشخص کنیم .براي مثال
در پردازش تصوير و تشخیص پیکسلهاي مشابه از اين تبديل
استفاده شده و سپس از الگوريتمهاي خوشهبندي براي
کاهش تعداد رنگ استفاده ميشود.در اين مطالعه نیز با توجه
به اين که اعداد به دست آمده در بازه اي فراتر از 0و  1قرار
داشتند  ،قابلیت رگرسیون گیري با  DNتصوير نور شب را
نداشتند ،بنابراين عملیات نرمال سازي خطي بر روي
اطالعات ترافیکي صورت گرفت تا بازه اعداد بین  0و  1قرار
گیرد .مطالعات گذشته همچون مطالعه چانگ و همکاران بر
روي ارزيابي رونق ترافیک بزرگراه بر اساس سنجش از دور
نور شبانه نشان داده است که اين دو اليه در کنار هم از
پتانسیل بسیار بااليي در شناسايي ترافیک برخوردار هستند
و قابلیت تلفیق و مقايسه با يکديگر را دارا مي باشند.
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 -2-7استخراج  DNتصویر
در اين مرحله با استفاده از نرم افزار  Arc gisو دستور
 ،Extract Value to pointارزش عددي پیکسلهاي تصوير
( )DNاستخراج شد .در واقع اين دستور براساس اليه
ترافیکي معرفي شده ،پیکسل هايي از تصوير که در اين نقاط
داراي ارزش عددي هستند را استخراج مي کند.
 -3-7خطای RMSE

خطاي جذر میانگین مربعات يا انحراف جذر میانگین
مربعات يا خطاي جذر میانگین مربعها root-mean-square
) deviation (RMSDيا )root-mean-square error (RMSE
تفاوت میان مقدار پیشبیني شده توسط مدل يا برآوردگر
آماري و مقدار واقعي ميباشد RMSE .يک ابزار خوبي است
براي مقايسه خطاهاي پیشبیني توسط يک مجموعه
دادهاست و براي مقايسه چند مجموعه داده کاربرد ندارد.

شکل  -17نمودار رگرسیون بین اليه ترافیک و  DNتصوير براي شهر
تهران( )2020
جدول -1میزان خطاي
میزان خطاي

RMSE

RMSE

0.074

شهر تهران

0.060

شهر تبريز

 -8رگرسیون
براي انجام رگرسیون بین اليه ترافیکي و  DNتصوير نور
شبانه از نرم افزار متلب استفاده شد .براي اين کار روش شبکه
عصبي به کار برده شد تا نتیجه حاصل از دقت بااليي برخوردار
باشد .با وجود محدوديت ها و مشکالتي که در زمینه جمع
آوري داده هاي ترافیکي وجود داشت و در نهايت اطالعات به
صورت دستي از  Google Mapاستخراج شد ،اما نتايج
همبستگي بین ترافیک و نور شب را نشان داد.

 -1-8نتایج حاصل از رگرسیون
نتايج رگرسیون بین  DNتصوير نور شبانه و اليه
ترافیکي در شکل هاي ( 17و  )18نشان داده شده استR .
در اينجا نشان دهنده میزان همبستگي بین بین دو متغیر
مستقل و وابسته يعني  DNتصوير نور شب و اليه ترافیکي
را نشان مي دهد .به طور کلي هر چه قدر  Rبه عدد يک
نزديکتر باشد رگرسیون قابل قبول تر مي باشد و در صورتي
که مقدار  Rبرابر با صفر شود ،نشان دهنده اين مي باشد که
هیچ همبستگي بین متغیر ها وجود ندارد.

شکل  -18نمودار رگرسیون بین اليه ترافیک و  DNتصوير براي شهر
تبريز( )2020

 -9بحث و پیشنهادات
بزرگراه ها ،آزادراه ها و طور کلي شبکه حمل و نقل
شهري نقش بسیار مهمي در توسعه اقتصادي دارند .با اين
حال ،در سال هاي گذشته ،پیش بیني ترافیک احتمالي و
به دنبال آن نظارت بر وضعیت ترافیک بزرگراه ها به آن
صورت که بايد وجود نداشته و يا برنامه ريزي هاي اصولي
در اين زمینه اتخاذ نشده است .امروزه با رشد و توسعه
تکنولوژي ترافیک تا حدودي قابل کنترل شده است .در اين
راستا امروزه فنآوري سنجشازدور شبانه ،مجموعه دادههاي
قابل اعتمادي را براي نظارت طوالنيمدت ترافیک بزرگراه
يا آزادراه ها ارائه ميکند .نتايج مطالعات گذشته نشان داده
است که تصاوير نور شبانه با نور وسايل نقلیه ارتباط دارند و
در صورت تلفیق با داده هاي ديگر نتايج ارزشمندي را در
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در اين مطالعه ما با استفاده از دستور
) Weighted Regression(GWRمیزان مشاهده شده و
پیش بیني شده را استخراج کرده و سپس با استفاده از
فرمول زير خطاي  RMSEمحاسبه شدP (Predicted .
 )valueبرابر با مقادير پیش بیني شده و O (Observed
 )valueبرابر با مقادير مشاهداتي مي باشد که در اينجا
اطالعات ترافیکي داراي مقادير نرمال شده مي باشد .در اين
مطالعه ما از طريق اکسل مقدار  RMSEرا که برابر تفاضل
بین مقدار پیش بیني شده و مقدارمشاهداتي است را
محاسبه کرديم.
Geographically

 در اين مطالعه ما ابتدا میزان.زمینه ترافیک ارائه مي دهند
رشد و توسعه فیزکي دو شهر تهران و تبريز را به علت ارتباط
رشد و توسعه فیزيکي شهر با توسعه شبکه حمل و نقل
 نتايج حاصل از بررسي ها. شهري مورد بررسي قرار داديم
بر روي شهر هاي مورد مطالعه نشان داد که شهر هاي تهران
و تبريز در طي يک دوره نه ساله رشدي همراه با يک شیب
 از طرفي اين مطالعه بر اساس اين فرض. ماليم داشته اند
که بین اطالعات ترافیکي و تصوير نور شب رابطه مثبت
 نتايج به دست آمده گوياي.وجود دارد شکل گرفته است
اين است که بین ترافیک و میزان روشنايي تصاوير نور شبانه
همبسگي وجود داشته و مناطقي از شهر که در تصوير نور
 داراي ترافیک سنگین،شب داراي روشنايي بیشتري هستند
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 براي مثال بخش مرکزي شهر تهران بیشترين.نیز بوده اند
درصد روشنايي را نشان مي دهد و دقیقا ترافیک نیز در اين
 يا شرق تهران که درصد نور.قسمت سنگین مي باشد
 ما، بنابراين. ترافیک کمتري را نیز نشان داد، کمتري دارد
پیشنهاد مي کنیم که داده هاي نور شب مي تواند به عنوان
 از،  در اين مطالعه.يک پروکسي براي تخمین ترافیک باشد
تجزيه و تحلیل رگرسیون براي تعیین کمیت رابطه بین
 نتايج ثابت کرد. تصوير نور شب استفاده شدDN ترافیک و
.که تحلیل رگرسیون در تخمین ترافیک قابل اعتماد است
بررسي هاي صورت گرفته بر روي تصوير نور شبانه و اليه
 همبستگي بین اين دو اليه را، 1399 ترافیکي براي سال
. نشان داد
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