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  با كاربرد روش رگرسيون لجستيك اطالعات محور اتخاذ رهيافت 

   شهري گرگانة توسعسازي  مدلبراي
  
  
  
  
  
  
  
  

  چكيده
از   كـه  لجـستيك سـازي رگرسـيون       از روش مـدل    ۲۰۰۱ ‐۱۹۸۷ زمــاني  ة شهري براي شـهر گــرگان طـي دور        ةسـازي توسع  به منـظور مدل  

 اقتـصادي، بيـوفيزيكي و      ‐ از سه گروه متغير مستقل شامل متغيرهاي اجتماعي        اين عمل براي انجام   . دش استفاده    است هاي برآورد تجربي   روش
تغيرهاي براي حذف متغيرهاي همبسته، كوواريانس بين متغيرها مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به نتايج تحليل، م                 . كاربري زمين استفاده شد   

و سـازي   براي بررسـي صـحت مـدل     . دشاز بين متغيرها حذف      ۹/۰به دليل كوواريانس بيش از      فاصله از مناطق اداري، رفاهي و مناطق شهري         
هـاي كامـل     براي مـدل بـا داده      د و ميزان آن   ـفاده ش ـاست ROCروش  از   سنجي مدل به متغيرهاي مستقل     ارزيابي متغيرها در مرحله حساسيت    

 دهـد،  كه احتمال تغيير كاربري به كاربري شهري را براي آينده نـشان مـي             از تصوير احتمال حاصل از اين مدل        گيري   هرهـبا ب . شدرد   برآو ۸۷/۰
هـا، منـاطق بـا       بـراي اسـتخراج ايـن نقـشه       . دشـ   استخراج ۲۰۴۰ و   ۲۰۳۰،  ۲۰۲۰،  ۲۰۱۰الگوي رشد شهري منطقه مورد مطالعه براي سالهاي         

 ن بـا   آ ةمقايـس  و   ROC  حساسيت سنجي مدل به حذف متغيرهاي مستقل با اسـتفاده از           براساس. دندشوير احتمال جدا    باالترين احتمال از تصا   
هـاي كـشاورزي و مرتعـي        در بين متغيرهاي مورد استفاده، كاربري     . دش متغير مختلف بر رشد شهري گرگان مشخص         ۱۰مدل كامل، ميزان اثر     

و بـويژه تبـديل     فعلـي منطقـه     های  كاربري  از آن دارند    كه نشان    ر مقايسه با متغيرهاي ديگر بودند     ها براي رشد شهري گرگان د      ثرترين داده ؤم
  .نقش مهمي در رشد شهري در گرگان داشته استزمين های زراعی و مرتعی 

  

   واژهكليد
  ROC ،سازي رشد شهري، رگرسيون لجستيك، همبستگي چندگانه، گرگان مدل
  

  سرآغاز

 تصوير محدودي از محيط "شهر و شهرسازي"عبارت 
كه محيط زيست داراي   ، در حاليكند هان زنده ميذزيست را در ا

گسترش شهرها و رشد جمعيت همراه با . مفهومي جامع است
هاي انساني،  زيستي بر اثر فعاليتمحيط  هاي  افزايش آلودگي

اصولي در پوشش گياهي و كاربري زمين در  باعث تغييرات غير
ابزارهای يكي از . ي و كشاورزي شده استمناطق جنگلي، شهر
ريزان در جهت كنترل روند تغييرات كاربري،  مورد استفاده برنامه

تغييرات كاربري شناسايي براي ابزاري ها،  مدل. ها هستند مدل
ثر ؤ معوامل كشف ارتباط كاربري زمين و  درو می باشندزمين 

هاي  مدل ).Braimoh ,2007b & Onishi (هستند مد ابسيار كاربر آن 
هاي كاربري زمين چند زمانه  نقشه: دارندكاربري زمين عموماً سه بخش 

هاي سنجش از دور، تابع چند متغيره استخراج شده  دست آمده از داده هب
تغييرات  بيني هاي پيش  تغييرات و ايجاد نقشهةدهند از برآوردهاي نشان

 و Lambin,&  Strahlers .( Theobald 1994( زمين  كاربري
Hobbs 1998)(هاي تغيير كاربري زمين را توصيف   دو نوع اصلي مدل

و ) هاي برآورد تجربي مدل(هاي نوع رگرسيوني  كردند كه شامل مدل
  .  انتقال استانونسازي بر پايه ق هاي شبيه مدل

 ۱ خودكارة محور، مانند مدل شبك‐سازي قانون هاي شبيه مدل
  گيري از پويايي زماني  ـكاني و بهـره متقابل مثارآبراي مشاركت دادن 

 :a_mahini@yahoo.com E-mail                                                       09111757813:تلفن:نويسنده مسئول 
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 ایهاي شبـكه خودكار بر اگرچه مدل. بسيار مطلـوب هستند
 زماني ‐يندهاي مكانيا درك فروسازي الگوهاي مكاني  شبيه

 ‐هاي اقتصادي كردن متغيروارد هستند، اما مفيدرشد شهري 
. به دشواری انجام می شودها  اين مدلدر اجتماعي كافي 

 فنونون لجستيك از يورد تجربي همانند مدل رگرسهاي برآ مدل
سازي ارتباط بين تغييرات كاربري زمين و  آماري براي مدل

كنند و اين  هاي گذشته استفاده مي نيروهاي اثرگذار براساس داده
متغيرهاي بيشتري را وارد با سهولت نسبی  را دارند كه توانايي

سه هدف مدل رگرسيون لجستيك . دكننسازي  يند مدلافر
شنـاسايي متغـيرهاي امکان كه  اول آن .كند اصلي را دنبال مي

چنانكه در اين  ،كند ميمدل شده را فراهم ثر بر تغيـيرات ؤم
مطالعه، متغيرهاي مستقل به عنوان عوامل اثرگذار بر توسعه 

كه اهميت نسبي متغيرهاي  دوم آن. ندشو شهري مطرح مي
مدل رگرسيون لجستيك  در آخر،  وكند شاخص را برآورد مي

اي نزديك،  براي شناسايي موقعيت تغييرات شهري در آينده
هاي  در سالهاي اخير در اكثر نقاط جهان، فعاليت .مناسب است
ترين نيروي اثرگذار در تغييرات كاربري و پوشش  انساني اصلي
  ؛(Jongman, et al., 1998( شهري بوده است ةزمين و توسع
et al.,1999 Pan, .(تركيبي از عوامل انساني در كنار ،نابراينب 

 شهري ة توسعستخراج الگوهايفيزيكي در ا ‐زيستیعوامل 
مدل ). Sluiter, de Jong, 2007(بسيار با اهميت است 

 برآورد تجربي با رويكرد اطالعات محور منزلةرگرسيون به 
در   وآورد امكان انتخاب متغيرهاي مستقل متعدد را فراهم مي

ثر، بسيار ؤهاي متعدد م  رفع مشكل استفاده از دادهدر نتيجه
 انتقال در حل انون قة بر پايیساز هاي شبيه مدل. كاراست

به عنوان روش برآورد  .ندهست ناتوان  از اين دستيئلامس
هاي مختلف كاربري زمين  تجربي، رگرسيون لجستيك در بخش

، )Geoghegan, et al, 2001(زدايي   تحليل جنگلمانند
، و )Serneels & Lambin ,2001(كـشاورزي رش گست
، Wu &Yeh ؛ Lu ,2003 & Allen(سازي رشد شهري  مدل

 آمـاري براي ي رگرسيون روشحليلت. شود مياستفاده ) 1997
در  اين روش تقريباً.  بين متغيرهاستةسازي رابط بررسـي و مدل

 هاي علوم از جمله مهندسي، فيزيك، اقتصاد، مديريت،  رشتهةكلي
 حليلتدر حقيقت، . شود علوم زيستي و كشاورزي استفاده مي

در . هاي آماري است ترين روش رگرسيون يكي از كاربردي

مطالعه حاضر از تحليل رگرسيون لجستيک برای مدل سازی تغييرات 
  .شهر گرگان استفاده شده است

  هامواد و روش

   روش مورد استفاده

بيني متغير ديگر   پيش براييدر رگرسيون دوگانه خطي از متغير
كه در رگرسيون  حالي ، در)بيني دما از باران مثل پيش (دشو  استفاده مي

چندگانه و لجستيك ارتباط بين چند متغير مستقل با يك متغير وابسته 
هاي  رگرسيون لجستيك نوع خاصي از رگرسيـون. دشو  سنجيده مي

ل كاربري مث (استچندگانه است كه در آن متغير وابسته، گسـسته 
وجه تمايز مدل لجستيكي رگرسيون با مدل خطي رگرسيون در ). شهري

اگر . استاين است كه متغير وابسته در رگرسيون لجستيك دوگانه 
 يا يك ، ارزش صفرفقط Yمتغير وابسته داراي ارزش دوتايي باشد، 

 وقوع رويداد و ارزش صفر ةدهند گيرد كه ارزش يك نشان مي
 حاصل از رگرسيون ة معـادل،بنابراين. ع رويداد است عدم وقوةدهند نشان

  :استلجستـيك به صـورت زير 
Logit (p) = ln (p/(1-p)) = a + {b1×X1} + {b2×X2} + 
{b3×X3} + …{bn×Xn} 

 متغير Y ؛ Yشدن   احتمال يكةكنند  متغير وابسته بيانPدر اينجا، 
عادله  ضريب مa متغيرهاي مستقل؛ ۱X ،۲X،۳ X... Xnوابسته؛ 

. است ضرايب هر يك از متغيرهاي مستقل ۱b ،۲b ،۳b... bnرگرسيون و 
ارتباط بين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل از منحني لجستيكي پيروي 

هاي  خالف مدلمدل رگرسيون لجستيك بردر كه  ضمن آن. كند مي
كنند، براي  خطي ديگركه از روش معمول كمترين مربعات استفاده مي

ها و ضرايب هر يك از متغيرهاي مستقل مورد استفاده  خصهمشبرآورد 
 Aldrich &Nelson (استفاده می شود ۲احتمال روش حداكثر از

پيكسل (تغييرات كاربري و پوشش زمين در هر سلول انعکاس ). 1986,
نشان  كه به صورت تغيير و يا عدم تغيير استارزش  دو) تصوير رستري
 صفر و يك براي نشان دادن تغيير متغير اگر ارزش دوگانه. داده می شود

) گيرد كاربري و پوششي كه تغييرات آن مورد مطالعه قرار مي(وابسته 
 د و اگر فرض بر اين باشد كه احتمال تغيير هر سلول برشواستفاده 

  ):Kleinbaum,1994(اساس منحني لجستيكي به صورت زير باشد 
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 ٩١                  ...                                                         خاذ رهيافت اطالعات محور با كاربرد روش رگرسيون لجستيكات

 

  هاي مدل رگرسيون لجستيك خروجي

 اين نقشه ميزان احتمـال تغييـر        :بيني  احتمال پيش  ةنقش
در . كند در آينده بيان مي    با توجه به متغير وابسته    را  كاربري  

ين تصوير هر سلول داراي يك ارزش است كه ميـزان آن            ا
  .استاحتمال تغيير كاربري آن سلول در آينده مبين 

3ROC: بيـان   ۱‐۰ معيـار بـه صـورت عـددي بـين             اين 
 بـراي   ۱ارزش  . آيد  مي بدست ROCد كه از منحني     شو  مي

 ة نشان دهنده توافق كامل مكـاني بـين نقـش          ROCميزان  
يـزان واقعـي رشـد شـهري        بيني شده و م    رشد شهري پيش  

 تصادفي بودن   ة براي اين معيار بيان كنند     ۵/۰ارزش  . است
دهـد ارزش    و نشان مي  ) Hu,2007 & Lo(هاست    موقعيت
هاي  بيني به صورت موقعيت    ها در نقشه احتمال پيش     سلول

محاسبات مربوط به ايـن معيـار      (تصادفي ايجاد گشته است     
   ).از حوصله اين بحث خارج است

Pseudo-R2:   مفهومR2      در رگرسيون لجستيك با موارد 
هاي غيـر   در شكل عادي در رگرسيون  . مشابه متفاوت است  

 ، تغييرپـذيري    R2 ميزان ضريب تعيين كنندگي      ،لجستيكي
دهـد، در حـالي كـه در         كلي متغيرها در مدل را نـشان مـي        

ي كه  يها رگرسيون لجستيك به دليل سروكار داشتن با داده       
 نمونـه قابـل     ةستگي مكاني هستند انـداز    ماهيتاً داراي همب  

 R بـراي    ۴"شـبه "واژه    از بنـابراين قبول مـشخص نيـست،      
 استفاده از اين معيار در مـدل        ،در هر حال  . می شود استفاده  

 توسـط  مـدل    رضـامندي  آزمـون رگرسيون لجستيك براي    
McFadden) 1973(         ،Domenicich(  1975)&  

McFadden Clark, 1986) & osking(  ــأتو ــده د يي ش
 ميـزان قابـل قبـول       ، پژوهشگران اين طبق مطالعات . است

Pseudo-R2 ۲/۰ مدل در محدودهرضامنديييد أ براي ت ‐ 
 . است۴/۰
  هاي مورد استفاده داده

سازي رشد شهري بين سالهاي  در اين مطالعه براي مدل
. دشهاي مختلف استفاده   در شهر گرگان از داده۲۰۰۱ تا ۱۹۸۷

 ارتفاعات البرز ايران ةي بخش شمالي دامنشهر گرگان از شهرها
 عرض ۵۸ْ۳۶َ تا ۴۴ْ۳۶َ طول شرقي و ۴۵ْ۵۴َ تا ۱۰ْ۵۴َاز

گلستان  در استان كيلومتر مربع ۱۳۱۶ شمالي با مساحتي حدود
  ).۱شمارة شكل( دارد قرار

  TMتصوير  در مطالعه مورد ةمنطق موقعيت ):۱(شمارة  شكل

  ۱۹۸۷ سال لندست در ة ماهوار

ها و انجام مدل رگرسيون  بوط به ايجاد و اصالح دادهمراحل مر
مدل  .فتپذير افزار ايدريسي كليمانجارو صورت  لجستيك در نرم

تغيرهاي رگرسيون به عنوان رويكرد برآورد تجربي امكان انتخاب م
در اين مطالعه از سه گروه متغير مستقل . آورد مستقل متعدد را فراهم مي
زمين فيزيكي و كاربري  ‐زيست قتصادي،  ا‐شامل متغيرهاي اجتماعي

هاي مورد استفاده در مدل را نشان   داده)۱(شمارة جدول . دشاستفاده 
  .دهد مي

 متغيرهاي مورد استفاده در مدل رگرسيون ):۱(شمارة جدول 

  )بر اساس رهيافت اطالعات محور(لجستيك 
  ماهيت متغير  نوع متغير  متغير
  وابسته

  
  مستقل

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
   رشد شهري‐۱ عدم رشد شهري؛ ‐۰
  

A (شيب  
B (هاي دسترسي فاصله از جاده  
C (فاصله از مناطق شهري موجود  
D (فاصله از مراكز درماني  
E (رفاهي‐فاصله از اماكن تفريحي   
F (فاصله از مراكز آموزشي  
G (فاصله از مراكز اداري  
H (فاصله از مناطق تجاري  
I (۰‐هاي باير  زمين‐۱ غير باير؛ هاي  زمين  
J (۰‐چمنزار، مراتع‐۱ غير چمنزار؛ هاي  زمين   

K (۰‐ شده هاي كشت  زمين‐۱؛ آيش  
L (۰‐ مناطق جنگلي‐۱ مناطق غير جنگلي؛   

M (۳*۳هاي شهري در پنجره تعداد سلول  

  
  بولي

  
  پيوسته
  پيوسته
  پيوسته
  پيوسته
  پيوسته
  پيوسته
  پيوسته
  پيوسته
  بولي
  بولي
  بولي
  بولي

  پيوسته
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 محور ‐هاي در دسترس و رويكرد اطالعات  به دادهبا توجه
 اقتصادي به عنوان متغير مستقل ‐مواردي از متغيرهاي اجتماعي

ها در مطالعه حاضر در نظر  پنج نوع از اين داده. دندشوارد مدل 
، اماكن اداري  تجاري،اند كه شامل مراكز آموزشي، گرفته شده
  هایقانوننجا كه از آ. اند  و مراكز درماني رفاهي‐تفريحي
برداري از اين متغيرها وجود   براي بهرهیگيري متعدد تصميم

  از اين متغيرها به عنوان شاخص مدة فاصل،دارد، در اين مطالعه
ورت فاصله ص  متغيرهاي فوق به،بنابراين. ده استشنظر مطرح 

 و  رفاهي‐، اماكن تفريحي اداريجاري، تاز مراكز آموزشي،
هاي مرتبط با  تمام داده.  استفاده قرار گرفتندمراكز درماني مورد

ها با فرمت  اين اليه. ندهست ۱۹۸۷اين متغيرها مربوط به سال 
SHAPEبرداري كشور   و با ساختار وكتوري از سازمان نقشه

 و تابع تحليلي فاصله از آن ايجاد شده سپس رستري  ودشتهيه 
اده از فيزيكي نيز با استف ‐زيست انتخاب متغيرهاي . گشت
شيب، كاربري زمين، مناطق  (SLEUTHهاي مدل  داده

 حمل ونقل و تصوير سايه ةمستثني، شهرهاي موجود، شبك
. انجام گرفت) Clarke, et al.,1997) (ها وروشن پستي و بلندي

اي و از اليه  بندي تصاوير ماهواره اين اطالعات از طريق طبقه
DEMه و به گانجدابه طور كاربري زمين هر.  حاصل آمدند

هاي  به منظور استخراج اليه .ي وارد معادله شدصورت تصوير بول
كاربري زمين كه متغير وابسته و بخشي از متغيرهاي مستقل 

ترين روش  از متداولرا فراهم می آورد، مورد استفاده در مدل 
 ۵شده نظارت بندي  يعني طبقه،ها رقومي تجزيه و تحليل داده

 مناطق شهري در تصاوير دو دوره ،د بعة در مرحل.دشاستفاده 
 و ميزان شد بررسي مجدد )۲۰۰۱ و ۱۹۸۷سالهاي  (زماني

. دش استخراج ۶بندي طبقهتغييرات شهر به روش مقايسه پس از 
 كه )۲  شمارةشكل (اين متـغير به عنوان متـغير وابسته

 است، ۲۰۰۱‐ ۱۹۸۷كننده تغييرات شهري طي دوره زماني بيان
  .دشر مدل استفاده د

  
   ، رشد شهري دوره زمانيY متغير وابسته ):۲(شمارة شكل 

  KM2 ۱۹، ۲۰۰۱ تا ۱۹۸۷

 شامل ی که در آن ها توسعه شهری قابل تصور نيستمناطق
در مدلسازی مورد  و مناطق آبي آن سال ۱۹۸۷شهرهاي موجود در سال 

 متغير مستقل ،ها و متغيرهاي فوق عالوه بر اليه. توجه قرار گرفتند
 به عنوان "۳*۳هاي شهري در هر پنجره  تعداد سلول"ديگري به عنوان 

 تا اثر تراکم شهری در متغير مستقل در مدل مورد استفاده قرار گرفت
  . تشويق توسعه بيشتر مورد بررسی قرار گيرد

 ۱هاي با ارزش  اين متغير كه با استفاده از فراواني تعداد سلول
در هر پنجره ) ۱۹۸۷وير بوليني شهـري سال مناطق شهري در تص(
 ۹هاي شهري در هر   تعداد سلولةد، بيـان كنندشو   محاسبـه مي۳*۳

به . گيرند  مورد محاسبه قرار مي۳*۳پيكسلي است كه به صورت 
شهـري از   حضور مناطق شهري در اطراف مناطق غيراحتمال زياد
  .دشو  آتي شهرها مـحسوب ميةثر بر توسعؤعوامل م

گاهي ممكن است كه بين متغيرهاي مستقل مورد استفاده در  
شود  در اين صورت گفته مي. رابطه و همبستگي وجود داشته باشد مدل

در اين مطالعه براي بررسي . كه متغيرهاي مستقل نامتعامد هستند
 كوواريانس بين متغيرها ةهمبستگي بين متغيرهاي مستقل از محاسب

و متغير، ميزان تغيير آنها را نسبت به هم بيان كوواريانس د. دشاستفاده 
 متغير است كه هر چه اين ميزان ۱‐۰ كوواريانس بين ةمحدود. كند مي

زوج . به يك نزديكتر باشد همبستگي بين متغيرها بيشتر خواهد بود
، )۹/۰بيش از (متغيرهايي كه داراي ارزش باالي كـوورايانس باشند 

ند و يكي از آنها از مدل حذف شو  متغـيرهاي همبسته معـرفي مي
  .دشو مي

  نتايج

 بررسـي  بـراي  هـا  داده تمـامي  سازي، نرمال از پس :همبستگي متغيرها  

 قوي كه همبستگي  دادنشان   بررسي نتايج اين . ندشداستفاده   كوواريانس

   .دارد وجود تفريحي ‐رفاهي تجاري، اداري و از مراكز فاصله سه متغير بين
همبستگي   نيز۱۹۸۷مناطق شهري  صله ازكه متغير فا آن ضمن

. داشت يادار از مناطق و فاصله مراكز تجاري از فاصله متغير دو با قوي
  .است شده نشان داده )۳(شمارة  شكل در همبستگي نتايج

د كه استفاده از يكي از شو  مشخص مي ۳با توجه به شكل 
ان را فراهم اين امك متغيرهاي فاصله از مراكز تجاري و يا اماكن اداري

  .سازد كه متغيرهاي ديگر نيز به نوعي در مدل استفاده گردند مي
ــزان يکــی از گيــري در مــورد انتخــاب  تــصميم ــر براســاس مي دو متغي

  .همبستگي آن متغير با متغيرهاي ديگر است
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   همبستگي بين متغيرهاي مستقل):۳(شكل شمارة 
 اين كه متغير فاصله از مراكز تجاري داراي با توجه به

همبستگي بيشتري با متغيرهاي فاصله از مناطق شهري موجود، 
 اين متغير درنتيجه تفريحي است، –مراكز اداري و مراكز رفاهي 

 همزمان از همه متغيرهاي فوق در مدل مورد ةبه جاي استفاد
  .استفاده قرار گرفت

 انجام مدل استفاده از متغيرهاي مستقل براي

 غير همبستهدر اين مرحله از متغيرهاي مستقل : رگرسيون

 متغير مستقل مورد استفاده به ۱۰. دشو براي انجام مدل استفاده مي
 مدل در ۲۰۰۱تا  ۱۹۸۷همراه متغير وابسته رشد شهري سالهاي

-Pseudoو  ROCميزان . مورد استفاده قرار گرفتندرگرسيون لجستيك 

R2  به بدست آمد که  ۲۱۰۷/۰ و ۸۷۸۷/۰يز به ترتيب براي اين مدل ن
. سازی می باشدمدلکننده ييد أ مورد قبول تةدليل قرار داشتن در محدود

  :است رگرسيوني حاصل از اين مدل به صورت زير ةمعادل
  

Logit (87-2001) = -4.9629 – (0.00033×F) + 
(0.96794×I) + (0.00006×D) – (1.66448×L) + 
(1.92012×K) + (1.59072×J) – (0.00020×B) + 
(0.00793×A) – (0.000099×H) + (0.56282×M) 

 
بيني نيز كه از آن  به همراه نتايج مدل، فايل تصويري احتمال پيش

. بدست آمدد، شو بيني مناطق رشد شهري در آينده استخراج مي پيش
 هاي با بيشترين احتمال براي  زماني در آينده، تعداد سلولةبراي هر دور

. دشو توسعه، به عنوان مناطق رشد شهري از تصوير احتمال خارج مي
آمده  )۴(شمارة بيني در شكل  نتايج استفاده از اين تصوير براي پيش

  .است

  
 شهر گرگان بر اساس مدل رگرسيون لجستيك رشدبيني  تصاوير پيش):٤(شمارة شكل 

 

۹۲/۰ 
  
۹۷/۰ 

      ۹/۰      ۹/۰ 

فاصله از مراكز
 تجاري

فاصله از مناطق
شهري موجود

فاصله از اماكن
 رفاهي

فاصله از 
مناطق اداري
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هاي   دادهمجموعة با سازیپس از مدل :سنجي مدل حساسيت
 اجرا در ةمل، مدل به تعداد متغيرهاي مستقل دوباره به مرحلكا
آيد با اين تفاوت كه اين بار در هر مرحله اجراي مدل، يكي از  مي

متغيرهاي مستقل حذف و مدل با متغيرهاي مستقل باقيمانده اجرا 
سنجي متغيرها و كشف ميزان  مزيت اين كار در حساسيت. دشو مي

 حاضر پس از هر بار ةدر مطالع. استاثر متغيرها در مدل نهايي 
 مدل استخراج گرديده و ROC ميزان ،ی رگرسيون لجستيکاجرا

براساس ميزان تفاوت با مدل كامل، اثر متغير مستقل محاسبه 
  ). ۵  شمارةشكل(د شو مي

هاي كشاورزي  د كه كاربريشو  مشخص مي۵ توجه به شكلبا 
  شهري گرگان هستندةو مرتعي در مدل داراي بيشترين اثر بر توسع

 و فاصله از مراكز ۳*۳تعداد سلول شهري در پنجره  و پس از آن
 دو کاربریمذكور در حقيقت، مدل . در توسعه شهر موثرند تجاري

زياد براي اثر را داراي مذکور و تراکم کنونب شهری و مناطق تجاری 
  . شهري نشان داده استةتوسع

0.863
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متغير مستقل حذف شده   

R
O

C

  
  

 رسيوني به حذفسنجي مدل رگ  حساسيت):۵(شمارة شكل 

  متغيرهاي مستقل

  

  گيري بحث و نتيجه

سازي رگرسيون لجستيك براي شناسايي و بهبود  روش مدل
 اقتصادي، فيزيكي و كاربري زمين كه ‐درك ما از نيروهاي اجتماعي

ها  ترين مكان  شهري اثرگذار هستند و براي يافتن محتملةبر توسع
بر خالف .  قرار گرفتبراي توسعه شهري آينده گرگان مورد استفاده

 مدل  های مبتنی بر شبکه های خودکار، مدلمعمول اجرای روش 
 كه از ستسازي متغيرهاي بيشتري را دارا رگرسيوني توانايي وارد

براي كاهش حجم محاسبات و عدم بروز . استهاي اين مدل  برتري
به بيان . نددشمتغيرهايي كه داراي همبستگي با هم بودند، حذف  خطا،
ر با اين روش، با يك متغير امكان استفاده از متغيرهاي ديگر بدون ديگ

  . دشو وارد كردن آنها در مدل فراهم مي
در اين . بيني است پيشها مدل معمول يكي از كاربردهاي 

 های مبتنی بر شبکه های  مدل مدل رگرسيوني بر خالف خصوص،
دقت بيشتر  واردسازي پويايي زماني با توانايي SLEUTH خودکار نظير

سازي را انجام   با فرض ثابت بودن شرايط در آينده مدلًصرفارا ندارد و 
هاي رستري مورد  توان با به روز كردن داده  مي،در هر حال. دهد مي

 تواناييبا توجه به . دكراستفاده در مدل اين نقص را تاحد زيادي برطرف 
ر عوامل مختلف ثيأ ساده مدل رگرسيوني براي بيان ميزان تنكاليبره شد

با اين  .اي متغير مستقل استفاده شد بر توسعه، از روش حذف مرحله
هاي  روش در بين متغيرهاي مستقل مورد استفاده، حذف كاربري

 و ۳*۳كشاورزي و مرتعي در كنار متغير تعداد سلول شهري در پنجره 
گذاشته است كه  ROCفاصله از مراكز تجاري بيشترين اثر را بر ميزان 

ان از اثر بيشتر اين متغيرها بر توسعه، در مقايسه با ديگر متغيرها نش
  تواناييهاي كشاورزي و مرتعي را داراي به بيان ديگر، مدل، زمين. دارد

  . زياد براي توسعه نشان داد
بندي تصاوير  هاي كاربري زمين حاصل از طبقه با توجه به داده

 كيلومتر ۳۹۶با مساحت ، كاربري كشاورزي  در اين مطالعهاي ماهواره
آمار مربوط . آيد مربع در منطقه مورد مطالعه كاربري غالب به حساب مي

ييد أ مركز آمار ايران نيز ت۱۳۶۵به سرشماري نفوس و مسكن سال 
مركز آمار ايران، (كننده نوع غالب فعاليت كشاورزي در منطقه است 

  ). ۱۳۶۵سرشماري عمومي نفوس و مسكن ايران، 
رشد شهري با توجه به اين مطالب در كنار رشد جمعيتي و  ،بنابراين

بر طبق سرشماري عمومي (ماهيت غالباً روستايي منطقه مورد مطالعه 
 درصد جمعيت گرگان متعلق ۵/۵۵ در حدود ۱۳۶۵نفوس و مسكن سال 

، توسعه مناطق تحت كاشت را به سمت )به مناطق روستايي بوده است
 حضور مناطق شهري در ن،همچني. شهري شدن منجر شده است

ثر بر ؤاطراف منطقه و نزديكي منطقه به مراكز تجاري از ديگر عوامل م
از ديدگاه .  بوده است۲۰۰۱ ‐۱۹۸۷  زمانية شهري گرگان در دورةتوسع
و " نادرستي نوع استفاده از سرزمين "يزيستمحيطريزي و ارزيابي  برنامه

 .)۱۳۷۱مخدوم، (زايند اف بر مشكالت حاصل از توسعه مي" مديريت غلط"
ها و توان سرزمين شدت   ناديده گرفتن محدوديتافزون بر آن،
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مشكالت را افزايش داده و شهرهاي بزرگ با روندي سريع در چند 
 كه براي يافتن شايسته استبا اين وضع  .اند  اخير پديدار شدهةده

هاي مناسب شهري، تمركززدايي و ايجاد تعادل در محيط  مكان
 و توزيع مناسب خدمات يزيست محيطهاي  هش بحرانزيست، كا

ريزي شهري بر اساس  هاي برنامه عمومي شهري، تفكر و نظريه
آمايش "ديدگاههاي آمايش سرزمين و محيط زيست و به عبارتي 

 در اين خصوص .دشوها  گيري بحران شكل گيرد تا مانع اوج" شهري
ی، تراکم مناطق می توان به توزيع و پراکنش زمين های زراعی، مرتع

شهری کنونی و مراکز تجاری توجه نمود و با اعمال مديريت در آنها 

نتايج بدست آمده از . تا حد امکان توسعه را در مسير مطلوب تر قرار داد
  . پژوهش حاضر به اين کار می آيند

  

  ها يادداشت

1-Cellular Automata 
2-Maximum likelihood 
3- Relative Operating Characteristic 
4-Pseudo 
5-Supervised classification 
6-Post-classification Comparison 
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