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  چکیده

رشد شهر صورت گرفت.  بربینی پراکنش مکانی رشد شهر ايلام و به منظور رديابی عوامل مؤثر اين تحقیق با هدف پیش

، فاصله از مراکز آموزشی، فاصله از اراضی باير و ، فاصله از مراکز درمانیهاجادهدر اين بررسی تأثیر هفت فاکتور فاصله از 

بر روی رشد شهر، مورد مطالعه قرار گرفتت. در ايتن مطالعته، بترای بررستی  دامنه جهت و ، شیبفاصله از پارک و باغ

مورد پردازش  1911مربوط به سال  TMو سنجنده  1911 مربوط به سال MSSهای سنجنده تغییرات گستره شهر، داده

بندی شدند و به منظور بررستی عوامتل بندی قرار گرفتند. تصاوير مورد بررسی به دو کلاسه شهر و غیر شهر طبقهو طبقه

سازی و برآورد پتراکنش مکتانی رشد، نقشه رشد شهر با متغیرهای مکانی فیزيوگرافی و انسانی وارد مدل شد. برای مدل

 حتدود ستال 91 طول در که دهدمی نشان فاده شد. نتايجرشد شهر مورد مطالعه از روش آماری رگرسیون لجستیک است

سازی مشخص شد که در مناطق نزديک به مرز پارک و با توجه به نتايج مدل است. شهر اضافه شده سطح هکتار به 1111

هتا، دهد که متغیرهتای فاصتله از جتادهباغ رشد شهری بیشتری صورت گرفته است. همچنین رابطه رگرسیونی نشان می

يعنتی بتا  اندداشتتهه از مراکز درمانی، فاصله از مراکز آموزشی، فاصله از اراضی باير با رشد شهری رابطته معکتو  فاصل

 پتراکنش  ینتیبشیپ توانايی که ساده مدل مکانی يک نهايت، . درکندیمافزايش اين متغیرها میزان رشد شهر کاهش پیدا 

  ارائه شد. دارد، رگرسیون لجستیک از استفاده با را رشد شهر مکانی

  .یسازمدل، ايلام شهر ، GIS، لجستیک رگرسیون،  شهری رشدها: کلیدواژه
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 مقدمه .8

 مسئلهطرح . 8. 8

اصتلی ا با توسعه فیزيکتی وتود از عوامتل شهره

شهرنشتینی بتا تغییر کاربری و پوشش اراضی هستتند. 

هتای بشتری در رهتره دستتکاری نيترگستردهايجاد 

متین، شترايز زنتدگی ستاکنان شتهری را در طبیعی ز

معرض تهديد و نابودی قرار داده است. در هتر حتال، 

کتاربری زمتتین توستعه شتتهری و تغییترات اليوهتتای 

گستتتترده اجتمتتتاعی و  راتیتتتتأثعتتتي ايجتتتاد با

شتامل کتاهش  راتیتتأث. ايتن گرددیم یطیمحستيز

فضاهای طبیعی، افزايش تجمع وستايل نقلیته، کتاهش 

بتتر  ریتتتأثی بتتا تتتوان تولیتتد بالتتا، اراضتتی کشتتاورز

 طبیعتتی و کتتاهش کیفیتتت آ  استتت یهتتایزهکشتت

؛ بلتتتاو و 272، ص. 2111پاورتتتارد و همکتتتاران، )

بته نتوعی بتا تغییتر  هانيا. (221، ص. 2112ايروين، 

انستانی  یهتاتیفعال اثترر بتن اليوهای کتاربری زمتی

انتتد، لتترا درک ريتتونيی تغییتترات کتتاربری و متترتبز

نظتر کمیتت تغییترات و رته از   از پوشش زمین، ره

نظر اليتوی مکتانی آن بته دلیتل اثترات گستترده بتر 

طبیعتی و  یهاستتياهيزآبی،  یهارروه، ستيززیمح

بنتابراين درک و  .رستدیمت، حیاتی به نظر هانيامانند 

ات، موضوع مهمی بترای متديران سازی اين تغییرمدل

 .هستتريزان و مجريتان شتهری زيست، برنامهمحیز

همچنتتین رشتتد فیزيکتتی شتتهرها، اراضتتی مرغتتو  

 .  بردیمکشاورزی را بلعیده و از بین 

کته نمايشتی از دنیتای واقعتی هستتند، در  هامدل

 اليتوی ستازی. متدلمؤثرنددرک اين تغییرات بسیار 

 را ارزشمندی اطلاعات اراضی کاربری تغییرات مکانی

 و متؤثر عوامتل تعیتین تغییر، فرايند بهتر ادراک جهت

. آوردیمت فتراهم تغییتر معترض در منتاطق ینتیبشیپ

 شتبکه متدل ماننتد محور، -قانون یسازهیشب یهامدل

 و مکتانی متقابتل آثتار دادن مشتارکت وودکتار بترای

هستتند.  مطلتو  زمتانی بستیار پويتايی از یریتگبهره

 یستازهیشب وودکتار بترای شتبکه یهامتدل اگررته

 رشتد مانیز-مکانی فرايندهای درک و مکانی اليوهای

 -اقتصتادی ایهمتغیر وارد کردن اما هستند، مفید شهری

 .شتودیم انجام دشواری به هامدل اين در کافی اجتماعی

 رگرستیون متدل هماننتد تجربتی بترآورد یهامتدل

 بتین ارتبتاط یستازمدل برای آماری فنون از لجستیک

 بتر استا  اثرگترار و نیروهای زمین کاربری تغییرات

 دارنتد را اين توانايی و کنندیم استفاده گرشته یهاداده

 فراينتد وارد را بیشتتری متغیرهتای نسبی سهولت با که

هتدف  سته لجستتیک رگرستیون مدل کنند. یسازمدل

 شناستايی امکتان کته آن اول .کنتدیمت دنبتال را اصلی

 ،کنتدیمت فراهم را شده مدل تغییرات بر مؤثر متغیرهای

 عنتوان بته ستتقلم متغیرهتای مطالعته، اين در رنانکه

 آن دوم .شتوندیم مطرح شهری بر رشد اثرگرار عوامل

 و کندیم برآورد را شاوص متغیرهای نسبی اهمیت که

 شناستايی بترای لجستتیک رگرستیون متدل آوتر، در

 مناستب نزديتک، یاندهيآ در شهری تغییرات موقعیت

 است. 

 رويکترد بتا تجربی برآورد منزلة به رگرسیون مدل

 متعتدد مستقل متغیرهای انتخا  امکان محور اطلاعات

 از استتفاده مشتکل رفع در درنتیجه و آوردیم فراهم را

 یهامتدلکاراستت.  بستیار متؤثر، متعتدد یهتاداده

 ايتن از مستائلی حتل در انتقال قانون هيپا بر یسازهیشب
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 بترآورد تجربتی، روش عنتوان به هستند. ناتوان دست

 اربریکت مختلت  یهتابخش در لجستتیک رگرسیون

 کشتاورزی ، گستترشيیزداجنيتل تحلیل مانند زمین

 .، ص2111و همکتاران،  1گیوگین) شده است استفاده

فضايی شهر ايلتام بتا توجته  -توسعة کالبدی .(21-21

دهتد کته ايتن شتهر به تحولات جمعیتی آن، نشان می

همواره رو بته گستترش  1931تا  1911های طی سال

ل کته حتداقل در ايتران است. با توجه به اين اصتبوده

توانستت وجتود داشتته باشتد، ميتر هیچ شهری نمی

اينکه منابع بالفعل يا بالقوۀ محیطی شترايز توستعة آن 

دنبال رشتتد فیزيکتتی شتتتابان را فتتراهم ستتازد، بتته

های زيستی، بخش وسیعی از بهترين و بتالطبع مجتمع

ترين اراضتی بالافصتل، کته از ديربتاز شترايز ارزشبا

ها در طی لازم و کتافی بترای تجمتع انستانمحیزيست

استتت، در معتترض نتتابودی قتترار هتتا وجتتود داشتهآن

 ايلتتامشتتهر   (.39، ص. 1911گیتترد )محمتتدزاده، می

همچتتون ستتاير شتتهرهای ايتتران  بتته دلیتتل دوتتل و 

هتای اویتر بتا تغییراتتی در دهته هيترویبی هاتصرف

 91مواجه بوده است. تعیین میتزان تغییترات در طتول 

له با استناد به استناد معتبتر و گويتا بتا نتام تصتاوير سا

در   .دهتدیمتی هدف اين بررسی را تشتکیل اماهواره

ال اصلی تحقیق بته شترح ؤراستای هدف پژوهش، س

 ديل است:

 رشد شهر ايلام متأثر از ره عواملی است؟

 پیشینه پژوهش و مبانی نظری  .0. 8

از رگرستتتیون  (2111) 9پونتیتتتو و  2شتتتنیدر

یک و ارزيابی رند معیتاره بترای توستعه متدلی لجست

                                                 
1. Geoghegan 

2. Schneider 
3. Pontius 

استتتتفاده کردنتتتد کتتته در آن موقعیتتتت و کمیتتتت 

شتد. از  ینیبشیپ 2در حوزه آبخیز اپسويچ يیزداجنيل

بتترای واستتنجی و از  1311-1371 یهاستتالتصتتاوير 

بترای صتحت ستنجی   1331-1311 یهاسالتصاوير 

و  7/1در متتدل   1(ROCمتتدل استتتفاده شتتد. مقتتدار)

 نيتترمهمبته دستت آمتد.  39/1ين ضريب کاپتا بالاتر

متغیر نیز نزديکی به منتاطق مستکونی تشتخیص داده 

در  7( رشد شتهر پورايتا2111) و همکاران 1شد. فانگ

امريکتتا را در دوره زمتتانی هفتتت ستتاله بتتا ترکیتتب 

 یستتازهیشبرگرستتیون لجستتتیک و ستتلول وودکتتار 

در  متؤثرکردند. رگرستیون لجستتیک وزن متغیرهتای 

احتمتال تغییترات  ینتیبشیپرا برای تهیته نقشته  مدل

 کاربری سرزمین به دست آورد.

( از ترکیتتتب متتتدل 2111) و همکتتتاران 1ويتتتو

 یستتازمدلرگرستتیونی و متتارک  بتترای بررستتی و 

رتین استتفاده  3تغییرات کاربری سرزمین در بیجینتگ

نشان دهنده رشد رشميیر کتاربری  هاآنکردند. نتايج 

 2111و  1317 یهاستالی شهری و کاهش مراتتع طت

بوده است. اين تغییرات بیش از همه در مناطق شتهری 

از  (2117) 11و لتو 11رخ داده است. هیتو هاآنو حومه 

رشتد در آتلانتتا  یستازمدلرگرسیون لجستیک برای 

استتتفاده کردنتتد و دو  1337-1317زمتتانی  هطتتی دور

گروه عامل اثر گرار شامل تتراکم جمعیتت، دسترستی 

 ترکورتکو مراکزی شهری با نسبت امتیتاز  اهجادهبه 

                                                 
4  . Ipswich 

5. Relative operative characteristic  

6. Fang 

7. Peoria 

8. Wu 

9. Beijing 
10. Heu  

11. Lu 
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، هتاجنيلاز يک و فاصله از مراکز بزرگ فروشياهی، 

علفزارها را با نسبت امتیازی بزرگتر از يتک تشتخیص 

تغییترات  (2111) 2و ستندرا  1والدويستو-دادند. اونت

را با استتفاده  9کاربری سرزمین در حوزه آبخیز کاتمايا

عصتتبی مصتتنوعی از رگرستتیون لجستتتیک و شتتبکه 

 لندستتاز تصتاوير متاهواره  هتاآنکردند.  یسازمدل

 یستازمدلبترای  1331و  1311 یهاستالمربوط به 

بته استتفاده کردنتد. نتتايج  2111پوشش زمتین ستال 

با روش رگرستیون لجستتیک در مقايسته  هآمد دست

با روش شبکه عصبی مصنوعی با نقشه واقعیت زمینی 

 ت.مطابقت بیشتری داش 2111سال 

(، بتتا تجزيتته و تحلیتتل و بتترآورد 1911رنجبتتر)

 GISای و تخريب جنيل با استفاده از تصاوير متاهواره

های ارستباران بتا هتدف ارزيتابی و مطالعته در جنيل

های های تخريب شده و بررسی مشخصهمیزان جنيل

مختل  بر تخريب جنيل با استفاده از مدل رگرستیون 

تیجته گرفتت کته لجستیک، تحقیقتی را انجتام داد و ن

عوامل ارتفاع از سطح دريا، فاصله از مراکز جمعیتتی و 

بر تخريب يتا  مؤثرهای جهت دامنه به عنوان مشخصه

دارد کته باشد. ايشان بیتان متیعدم تخريب جنيل می

با افزايش ارتفاع و فاصتله از منتاطق مستکونی میتزان 

تخريب کمتر و در جهتت جنتوبی تخريتب بیشتتری 

 بررستی (، بته1911) ی و همکتارانمشاهده شد. امینت

 عوامتل بتا آن ارتبتاط جنيتل و گستتره تغییرات روند

 کشتور غتر  یهتاجنيل در انستانی و فیزيتوگرافی

 و همبستيی استيیرمن روش از منظور به اين پرداوت.

 نتتايج روش شتد. استتفاده لجستتیک رگرستیون مدل

                                                 
1. Oñate-Valdivieso 

2. Sendra 

3. Caamayo 

رابطته  جتاده از فاصتله داد نشتان استيیرمن همبستيی

 بتا بررستی نتتايج است. داشته تخريب يدهپد با عکس

 و ظتاهری تبیتین ضتريب با لجستیک مدل رگرسیون

 جتاده، از فاصتله که داد نشان 97/1 با برابر شده تطبیق

استت. ارستنجانی و  منطقه در عامل تخريب مؤثرترين

رشد، توسعه شهر تهتران  یسازمدل( 2119) همکاران

ترکیبتی  بتا استتفاده 2121و  2111 یهاستالرا برای 

 یهاستتلول، متتارکوف و کیلجستتتشتتامل رگرستتیون 

درصتد  13بته صتحت  هتاآنوودکار بررسی کردند. 

دهنده دقتت بالتای متدل بتود و دست يافتند که  نشان

 یهادهتههمچنین، بیان داشتتند کته رشتد زيتادی در 

و  یبتاقرآينده در حاشیه غربی تهران رخ وواهتد داد. 

 یسازمدلبرای  کیلجست( از رگرسیون 2111شتايی )

کاهش گستره جنيتل در حتوزه آبخیتز رهتل رتای 

استان گلستان استتفاده کردنتد. بترای بررستی ارتبتاط 

مکانی کاهش جنيل با عوامل فیزيوگرافی و انستانی از 

رگرسیون لجستیک با متغیرهای شیب، جهتت، ارتفتاع 

و متغیرهای انسانی فاصتله از جتاده، روستتا و مقتدار 

در ايتن مطالعته  ROCد. ضريب جمعیت استفاده کردن

دست آمد که نشان دهنده توافق نستبی متدل ه ب 72/1

آمد با نقشته کتاهش گستتره جنيتل استت.  به دست

توستعه شتهر گرگتان را  (2111) و همکتاران  کامیا 

، بتتا استتتفاده از رگرستتیون 2111و  1317طتتی دوره 

 یهتانیزمکردند و بیان داشتند که  ینیبشیپلجستیک، 

راعتی نقتش مهمتی در تبتديل بته اراضتی مرتعی و ز

   مسکونی در گرگان دارند.

ی، بتا ریگشکلاکثر شهرهای ايران در مراحل اولیه 

ی مرغو  بترای زراعتت، در هاواکهدف استفاده از 

کنار و يتا در میتان اراضتی مرغتو  زراعتی استتقرار 
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و به مرور زمان همراه با گستترش روستتاها و  اندافتهي

هر و ستيس توستعه شتهرها، اراضتی ها به شتبديل آن

ی هتاتیفعالمرغو  زير پیکر شهرها متدفون شتده و 

زراعتتی نتتاگزير بتته ستتمت اراضتتی نتتامرغو  عقتتب 

(. در 13 ، ص.1971)بهتترام ستتلطانی، نشستتته استتت

های انستانی ی اویر در اکثر نقاط جهان، فعالیتهاسال

تتترين نیتتروی اثرگتترار در تغییتترات کتتاربری و اصتتلی

و  1پتان) توستعه شتهری بتوده استت پوشش زمین و

(. 1331و همکتتاران،  2؛ جتتانيمن1333همکتتاران، ؛

بنتتابراين، ترکیبتتی از عوامتتل انستتانی در کنتتار عوامتتل 

فیزيکی در استخراج اليوهای توستعه شتهری -زيستی

 2و دی جانتتگ 9استتلويتر) بستتیار بتتا اهمیتتت استتت

(. يکی از آثار اين توسعه کالبدی ، گستترش در 2117،

شهرها و آن ستوی مرزهتای  -هر يا منطقه دهحاشیه ش

اداری شهرهاست. اين توسعه شهری به ستوی منتاطق 

بیرونتتی پتتیش رفتتته و موجتتب تغییراتتتی در کتتاربری 

(. 11 ، ص.1977)شتیعه،  شتوداراضی پیرامونی آن می

توسعه فیزيکی شهر فرايندی پويا و متداوم استت کته 

طی آن محدوده شهر و فضای کالبتدی آن در جهتات 

عمودی و افقی از حیي کمتی و کیفتی افتزايش پیتدا 

باشد، فضتا و  برنامهیبو اگر اين روند سريع و  کندیم

)حبیبتی  کالبد شهر را با مشکل مواجه وواهد ستاوت

طتتی رنتتد دهتته گرشتتته  (.12 ، ص.1911و دييتتران،

به سترعت  هاآنجمعیت شهرها و به تبع آن مساحت 

منتاطق شتتهری . تغییترات در محتتدوده انتتدافتهرشتد ي

ی در مقیتتا  محلتتی، طیمحستتتيزتوانتتد اثتترات می

                                                 
1. Pan 

2. Jongman 

3. Sluiter 

4. De jong 

ی به دنبال داشتته باشتد. المللنیبای، ملی و حتی منطقه

شهرها در مسیر توسعه فیزيکی وتود بته طتور عمتده 

روستاها و اراضی کشاورزی اطتراف را متورد هتدف 

ی ترعيستترداده و در همتتان جهتتات رشتتد قتترار متتی

هتای اویتر، در طی دهتهوواهند داشت. از اين رو در 

هتا نام تعدادی روستتا از فرهنتگ آبتادی هایسرشمار

روستاهايی که وتالی از ستکنه  جزبهشود و حرف می

، تعتتدادی روستتتا در شتتهر ادغتتام شتتده و شتتوندیمتت

)محمتدی،  شوندیمبخشی از شهر محسو   اکنونهم

متتدل رگرستتیون لجستتتیک ستته  (.123، ص. 1911

. اول آن کتته امکتتان کنتتدهتتدف اصتتلی را دنبتتال متتی

ات متدل شتده را بتر تغییتر متؤثری رهتایمتغشناسايی 

ی مستقل به عنوان عوامتل رهایمتغ، فراهم کند. رنانکه

شتوند. دوم آنکته اثرگرار بر توسعه شهری مطرح متی

کنتد و ی شاوص را برآورد متیرهایمتغاهمیت نسبی 

در آوتتر متتدل رگرستتیون لجستتتیک بتترای شناستتايی 

ای نزديتک، مناستب ری در آيندهموقعیت تغییرات شه

 است. 

 شناسی تحقیق. روش0

 . روش تحقیق0.8

تحلیلی -روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی

 ای لندستتدر اين تحقیتق از تصتاوير متاهوارهاست. 

(MSS  بتته تتتاري )لندستتت11/9/1911 ، (TM بتته )

 1:21111هتتای هتتوايی ، عکتتس1911/ 1/2تتتاري  

( 1977) 1:211111 ی(، و نقشه کتاربری اراضت1911)

 ENVIافزارهتای از نرماستفاده شده است. در ضمن، 

4.7 ،IDRISI Selva  وArcGIS 9.3   بترای پتردازش

ی و وروجتی گترفتن و از سازمدلها، بارزسازی، داده
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هتا، از بندی کتاربریبرای طبقه 1روش حداکثر احتمال

بترای بررستی تغییترات  2بنتدیمقايسه پتس از طبقته

بینتی و مدل رگرسیون لجستیک برای پتیشها کاربری

در حتالی کته رگرستیون ؛ استتتغییرات استفاده شده 

رندگانه و لجستیک ارتباط بین رند متغیر مستتقل بتا 

 شوديک متغیر وابسته سنجیده می

 تصحیح هندسی تصاویر. 0. 0.8

اقدام بته اعمتال مرحله ابتدايی پردازش تصاوير در 

 TMشتد و تصتوير تصحیح هندسی بر روی تصاوير 

با استتفاده از  روش نقشته بته تصتوير بتا  1911سال 

-نقطه کنترل زمینتی بتر روی لايته 97استفاده از تعداد 

های استتخراج شتده از ها و آبراهههای وکتوری جاده

بتر روی  هتاآننقشه توپوگرافی انتخا  و نقاط متناظر 

تصتتوير تعیتتین شتتد و پتتس از بتته کتتارگیری روش 

و حتترف نقتتاط نامناستتب،  9یاجملتتهرندناپتتارامتری 

نقطته کنتترل زمینتی و  21تصحیح هندسی بتا تعتداد 

پیکستل  91/1میزان وطتای ريشته میتانيین مربعتات 

گیتری مجتدد بتا صورت گرفت. همچنین عمل نمونه

بتته منظتتور  2همستتايه نيترکيتتنزداستتتفاده از روش 

کتار های طیفتی تصتاوير بته جلوگیری از تغییر ارزش

نیتز  MSSت تصحیح هندسی تصتوير گرفته شد. جه

، با استفاده از روش تصتوير TMپس از اصلاح تصوير 

  21/1نقطه کنتترل زمینتی و وطتای  91به تصوير و با 

جهتت اين تصحیح انجتام گرفتت استت. در ضتمن، 

قدرت تفکیک مکانی تصتاوير، از گزينته  یسازکساني

در  استفاده گرديتده استت. ENVI افزارنرمدر  1ريسايز

                                                 
1. Maximum Likelihood 

2. Post Classification 

3. Nonparametric Polynomial 

4  . Nearest Neighbor 

5. Resize 

شده با نقشه پايه هماهنيی لتازم  جاديايت، تصاوير نها

   .اندنمودهرا پیدا 

 تصحیح رادیومتریک.1. 8 .0

تصتتتحیح راديومتريتتتک در ستتتنجش از دور از 

ضروريات است. حرف آثار سوء جوی زمتانی بیشتتر 

که هدف مقايسه تصاوير رنتد زمانته  شودیماحسا  

(. در تحقیتتق حاضتتر بتترای 1911)مستتيری،  باشتتد

رتاوز کته  روشيومتريک تصتاوير از دحات راتصحی

 1تیتره یهاکستلیپعبارت از روش کم کتردن ارزش 

در تیتتره  یهاکستتلیپاستتت، استتتفاده شتتد و ارزش 

از صتحت  یبنتدطبقهکاهش داده شد تا فرايند  ريتصو

-1121، ص. 1331 ،7رتاوز) باشتد بروتورداربالايی 

روی ايتن  1در ضمن، تصتحیح توپوگرافیتک (.1191

 انجام گرديده است.  "قبلاًتصوير 

 هاارزیابی دقت نقشه. 1. 8. 0

هتای تولیتد شتده بتا به منظور ارزيابی دقت نقشه

توجه به آشنايی با منطقته متورد مطالعته و بته کمتک 

و  921MSSتفستتیر رشتتمی تصتتوير رنيتتی کتتا  )

292TMهتای تعلیمتی بتا آوری نمونته( اقدام به جمع

متعلتق ) 1:211111) استفاده از نقشه توپوگرافی منطقته

گرديتد و در نهايتت بتا  1911و  1911هتای به ستال

 3دلاپیتان) استفاده از روش پیشنهادی دلاييان و اسمیت

صتتتتحت (.1211-1211، ص. 1333، 11و استتتتمیت

 (.1های تولیدی ارزيابی گرديد )رابطه نقشه

 

                                                 
6. Dark object subtraction 

7. Chavez 

8. Orthorectification 

9. Dellepian 

10. Smith 
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تعتتداد کتتل   Nدقتتت کتتل، O.Aدر ايتتن رابطتته: 

ری ماتريس وطتا و قط یاعضا  iiE معلوم، یهاکسلیپ

است. همچنین ضتريب کاپتا از  یبندطبقهدقت کلا  

 .محاسبه گرديد 2رابطه 

 

  (                 2رابطه )
 

در رشد  مؤثرهای فاکتورهای تهیه نقشه .5. 8. 0

 شهر

 ،در رونتتد رشتتد شتتهر متتؤثراز مهمتتترين عوامتتل 

-9: 1911)مستيری، باشتدیمانسانی  عوامل طبیعی و

نقشه شیب و جهت دامنه به عنتوان  (. در اين تحقیق1

، هتاجادهدر تغییترات و فاصتله از  مؤثرعوامل طبیعی 

فاصله از مراکتز درمتانی، فاصتله از مراکتز آموزشتی، 

فاصله از اراضی باير و فاصله از پارک و باغ بته عنتوان 

نقش عوامل انسانی در وقوع تغییترات متد نظتر قترار 

نقشه عوامتل فتوب بتا استتفاده از  گرفت. در اين راستا

در محتتیز  Selva IDRISIو  ArcGIS 9.3 افتتزارنرم

GIS هتا متورد تهیه شتده و جهتت تجزيته و تحلیتل

های طبقات شتیب استفاده قرار گرفتند. برای تهیه نقشه

و جهت دامنه، مدل رقومی ارتفاع منطقه مورد مطالعته 

منحنتی  تهیه گرديد. برای تهیه اين مدل ارتفتاعی ابتتدا

 1:11111های توپتوگرافی متری از نقشه 21های میزان

گرديد. برای تهیته هتر  GISرقومی شده و وارد محیز 

های انسانی از جمله فاصتله های مشخصهيک از نقشه

، فاصله از مراکتز درمتانی، فاصتله از مراکتز هاجادهاز 

آموزشی، فاصله از اراضی باير و فاصله از پارک و بتاغ 

هتا تهیه شده، استفاده شد و اين نقشته1:2111از اتوکد 

به ساوتار رستری تبديل گرديتد تتا بترای استتفاده در 

های مکتانی مناستب باشتند. لتازم بته تجزيه و تحلیل

 1یافاصتتلهيتتادآوری استتت کتته بتتا استتتفاده از توابتتع 

، فاصتله از مراکتز درمتانی، هتاجادهفاصتله از  یهاهيلا

اضتی بتاير و فاصتله از فاصله از آموزشی، فاصله از ار

 یبنتتدطبقهپتتارک و بتتاغ تهیتته و بتته طبقتتات معتتین 

 گرديدند. 

های باا رگرسایون تجزیه و تحلیل داده. 6. 8 .0

 لجستیک

 رابطه آن در که است آماری مدلی رگرسیونی مدل

 عوامتل از بروتی و (وابستته متغیتر) پديتده يک بین

 مقتادير از ستری يتک مبنای بر (مستقل متغیرهای)آن

 لجستتیک رگرسیون مدل .گرددیم تعري  اهداتیمش

 آن در کته استت رگرستیونی یهامدل از واصی نوع

 يتا صتفر مقتادير فقز و است حالتی دو وابسته متغیر

، ص. 2119مستيری و رنجیتر، ) کندیم اوتیار را يک

 کته استت اين لجستیک رگرسیون اساسی فرض. (.9

 )مثبتت پاست ( يک مقدار وابسته متغیر که اين احتمال

 ايتن مقدار و کندیم تبعیت لجستیک منحنی از بيريرد

 نمتود بترآورد( 9)رابطه زير رابطه از توانیم را احتمال

   (.111، ص. 2112، 2)استمن

 

 
 

 :آن در که

 : Pشود يک وابسته متغیر که اين احتمال  

                                                 
1. Distance 

2. Eastman 
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 : Xمتغیرهای (مستقلX=x1, x2, x3… xk) 

B( ضتترايب متغیرهتتای مستتتقل :B=b1, b2, 

b3…bk که با بکتارگیری تخمتین حتداکثر احتمتال )

(MLE)1  گرددمیتعیین. 

 متغیتر  :از اندعبارت لجستیک رگرسیون فرضیات

 يتک يا صفر مقادير فقز و است حالتی دو( Y)وابسته

 مستتقل متغیر Kبه  (Y) وابسته متغیر -،کندیم اوتیار

 وطتی غیر متغیر نوع دو اين بین رابطه و است وابسته

، 2)استتمن کنتدیمت تبعیت لجستیک منحنی از و است

 بالتا ستازی رابطتهوطتی . به منظور(111، ص. 2112

صتورت  به و گیردمی صورت آن روی لياريتمی تغییر

 .شودیم حاصل 2 رابطه

 
+  kxk+… +b 2x2+b 1x1+b 0Loge (P/(1+P)) = b

error term          (4) 
 

 ینیبشیپ احتمال شودیم سبب لياريتمی تغییر اين

 بته متدل وروجتی و باشد پیوسته 1 تا 1 در دامنه شده

 رشد شتهر احتمال مکانی ینیبشیپنقشه  يک صورت

   شود.  ارائه

افزايش گستره  یسازمدلبه منظور  ،مطالعه اين در

شهر)رشد( و در نهايت تهیه نقشته گستترش احتمتال 

، فاصتله از مراکتز هتاجادهفاصتله از  یهاعواملرشد، 

فاصله از مراکز آموزشی، فاصله از اراضی بتاير  درمانی،

دامنه به عنتوان  جهت و ، شیبو فاصله از پارک و باغ

)رضتايی  متغیرهای مستقل و پیوسته و مرتبز با رشتد

( و منتتاطق 1911؛ رنجبتتر، 1911بنفشتته و همکتتارن، 

ساوته شده)رشد کرده( به عنتوان متغیتر وابستته وارد 

                                                 
1. Maximum Likelihood Estimation 

2. Eastman 

 رگرستیون متدل از استتفاده بتا ستيسمتدل شتدند. 

احتمال رشد شهر بته همتراه  ینیبشیپ، مدل لجستیک

نقشه مقادير احتمال گسترش شهر)رشتد( در شتهر)در 

 ( تولید شد.1تا  1دامنه 

 مدل رگرسیون لجستیک یهایخروج. 1. 8 .0

 احتمتال میتزان نقشته اين  :ینیبشیپ احتمال نقشة

 بیتان آينتده در وابستته متغیر به توجه با را کاربری تغییر

 ارزش يتک دارای ستلول هتر تصتوير ايتن در .کندیم

 ستلول آن کاربری تغییر احتمال مبین آن میزان که است

 .است آينده در

بتر  2R-Pseudo شتاوص :2R-Pseudo شاخص

 در بترازش نیکتويی احتمتال، نستبت قاعتده مبنتای

 رابطته مطتابق و کندیم آزمون را لجستیک رگرسیون

 :( 1)رابطه شودیم محاسبه زير

 
(log(likelihood)/log(L0))       (5)-=12R-Pseudo 
 

 :آن در که

:likelihood مدل که حالتی در احتمال تابع مقدار 

 .يابد برازش کامل صورت به

:L0 ضرايب تمام که حالتی در احتمال تابع مقدار 

 در 2Rف ولتا بر .باشند صفر مبدأ از عرض از غیر به

 نستتبت بیتتانير  2R-Pseudoمعمتتولی، رگرستتیون

 ايتن بلکته ،نیستت متدل توستز شتده تبیین واريانس

 و تجربتی یهتاداده میتان وابستتيی میتزان شاوص

 رو ايتن از ،دهدیم نشان را رگرسیونی مدل وروجی

Pseudo-. استت 2R از ترنيیپتا ویلی عموماً آن مقدار

2R 2و  کامتل بترازش بیانير يک با مساویR-Pseudo 

 بتین معنتادار رابطته وجود عدم معنای به صفر با برابر
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 مکتانی مطالعتات در .است وابسته و مستقل متغیرهای
2R-Pseudo يتک نشتانير تتوانیم را 2/1از تربزرگ 

، 2و هوستکینگ 1)کلتارک  دانست وو  نسبتاً برازش

 (.121، ص. 1311

ROC: را لجستتیک رگرستیون متدل کتارايی 

( نستبی عملکترد مشخصته)ROC شاوص با توانیم

 یهامتدل ارزيتابی در شتاوص اين .نمود زيابیار نیز

 شتده بیان (2119، 9توسز )لیاو و مک گی اکولوژيک

 کتارايی بررستی در آن از متعتددی تحقیقتات در و

)روستیتر و  استت شده استفاده کاربری تغییر یهامدل

معیار به صورت عتددی بتین (. 13، ص. 2111، 2لوزا

. شتودیمتبیتان  ROCکه از منحنی  شودیمبیان  1-1

نشان دهنده توافق کامتل  ROCارزش يک برای میزان 

شتده و میتزان  ینتیبشیپمکانی بین نقشه رشد شهری 

برای ايتن معیتار  1.1واقعی رشد شهری است. ارزش 

، 1هتی و لتو) بیان کننده تصادفی بودن موقعیت استت

ارزش  دهتتدیمتتو نشتتان   .(111-117، ص. 2117

بتته صتتورت  ینتتیبشیپدر نقشتته احتمتتال  هاستتلول

   تصادفی ايجاد گشته است. یهاتیموقع

 معرفی شهر مورد مطالعه .0. 0

مختصتات شهر ايلام در مرکزيتت استتان ايلتام در 

عتترض  99◦ 19′طتتول شتترقی و  21◦ 21′جغرافیتتايی 

-واقع شده است. منطقه مورد مطالعه محتدوده شمالی

هکتار در استان ايلام و ارتفتاع  77/1139ای به وسعت 

(. 1باشد )شتکلمتر از سطح دريا می 1221ر مرکز شه

شناستی در بختش منطقه ايلام از نظر تقستیمات زمتین

                                                 
1. Clark 

2  . Hosking 

3. Liao and Mc Gee 

4  . Rossiter and Loza 

5. He and Lo 

هتا قرار گرفته و امتداد نتاهمواری ووردهنیرزاگر  

جنتو   -به تبعیت از سیستم زاگتر ، شتمال غربتی

استتان  یزيربرنامتهشرقی است )ستازمان متديريت و 

 111ود (. میتانيین بتارش ستالانه آن حتد1911ايلام، 

 (.  3 ، ص.1913باشد )نجفی، می متریلیم

 های تحقیقیافته .1

میتزان وطتای ريشته تصحیح هندسی تصاوير بتا 

پیکستل ثبتت  93/1حدود  (RMSE)میانيین مربعات

ها بتر های وطی رودوانهگراری لايهبا روی همشد و 

روی تصوير تطتابق يافتته، دقتت بالتای عمتل تطتابق 

 دقتت ارزيتابی نتتايج گرفت.قرار  دیتائهندسی مورد 

 استت. بتا ارائه شتده 1 جدول در یبندطبقه هاینقشه

 از تتوانیمتکل،  دقت درصد 31 بالای مقادير به توجه

 استتفاده ايلتام رشتد شتهر نقشه تهیه برای هانقشه اين

 .کرد
 

 تصاویر یبندطبقه دقت ارزیابی . نتایج8جدول 
 TMتصویر  MSSتصویر 

 کاپا ضریب کل تدق کاپا ضریب کل دقت

11% 31/1 32% 33/1 

 های تحقیق(: يافتهمأور)
 

 و میتزان ای، نقشهماهواره تصاوير پس از پردازش

 مطالعه مورد منطقه در شهری سطوح موقعیت پراکنش

 MSSای با استفاده از تصتاوير متاهواره 1911سال  در

تهیته گرديتد)  TMبا استفاده از تصاوير  1911و سال 

 (.  9و  2اشکال 
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 موقعیت شهر مورد مطالعه  در کشور و استان .8شکل 

 

 
 (های تحقیقیافته): مأخذ MSSبدست آمده از تصویر  8155سال  شهر ریغنقشه گستره شهر و  .0شکل 
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 (های تحقیقیافته): مأخذ TMبدست آمده از تصویر  8116سال  شهر ریغنقشه گستره شهر و  .1شکل 
 

ظتتور آشکارستتازی تغییتترات، در ضتتمن، بتته من

کاربری اراضی)شتهر و غیتر شتهری( از دو  یهانقشه

مقطع زمانی بتر يکتديير قطتع داده شتدند. وروجتی 

حاصتتل از اجتترای ايتتن روش، نقشتته آشکارستتازی 

. از ايتن باشتدیمتغییرات کاربری اراضی در شهر ايلام 

توان مقدار رشد شهر و مکان اين تغییترات را نقشه می

تصاوير نشتان  یبندطبقه(. نتايج 2د)شکل استخراج کر

 111از کل ستطح شتهر حتدود  1911داد که در سال 

هکتتتار را منتتاطق مستتکونی پوشتتانده و اراضتتی غیتتر 

هکتتتار را تشتتکیل  1121شتتهری مستتاحتی حتتدود 

هکتتار و  1119اراضی شهری  1911. در سال دهدیم

هکتتار را پوشتش   2111اراضی غیر شتهری حتدود 

 یبنتدطبقهيج مقايسته دو نقشته حاصتل از . نتااندداده

مربوط به ابتدا و انتهای دوره زمتانی نشتان داد کته در 

هکتار به سطح شهر افتزوده شتده  1111طی اين دوره 

. باشتدیمتاست که اين افزايش به دلیل ساوت و ساز 

نشتان داده  2میزان و موقعیتت رشتد شتهر در شتکل 

، کته در شتکل مشتهود استت طورهمتانشده است. 

مرکز شهر متمرکز شده است)شتکل تغییرات بیشتر در 

2.) 
 

 
 (های تحقیقیافته): مأخذ 8116ا8155غیر شهر مربوط به دوره زمانی  -نقشه حاصل از قطع دادن شهر .1شکل 
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 باا رشاد شاهر مکاانی پراکنش برآورد. 8. 1

 لجستیک مدل رگرسیون از استفاده

طق پتتس از تعیتتین میتتزان و موقعیتتت رشتتد منتتا

مسکونی، از رگرسیون لجستیک بترای تعیتین ارتبتاط 

بتا ايتن پديتتده استتفاده شتتد.  متتؤثربروتی از عوامتل 

، فاصتله از مراکتز هتاجادهرقتومی فاصتله از  یهاداده

درمانی، فاصله از مراکز آموزشی، فاصله از اراضی بتاير 

دامنه به عنتوان  جهت و ، شیبو فاصله از پارک و باغ

 GISرگرستیونی، در محتیز  متغیرهای مستتقل متدل

تهیه شدند، سيس رابطه رگرسیون لجستیک بین رشتد 

شهر به عنوان متغیر وابسته بتا پارامترهتای  کتر شتده 

 احتمتال ینتیبشیپ آمتاری مدل 1 رابطه برقرار گرديد.

 رگرستیون یستازمدل از دستت آمتده بته رشد شهر

 .دهتدمتی نشان متغیر  کر شده بالا را هفت با لجستیک

 2111/1برابتر   2Pseudo Rنتتايج، مقتدار  ستا بتر ا

 "نستبتاًبترازش متدل را  توانیممحاسبه شد، بنابراين 

بته  1729/1نیتز  ROCوو  در نظر گرفتت. میتزان 

دست آمد که نزديکتی ايتن عتدد بته يتک، حتاکی از 

قابلیت بالای مدل در توصی  تغییرات و تعیین منتاطق 

نقشته دلته ايتن معا بتر استا . باشتدیممستعد تغییر 

   (.1)شکل  به دست آمد شهر ايلام احتمال رشد)تغییر(
(6) 

 117121/1 +-2171/9 = احتمتال رشتد شتهر

 - (فاصتله از مراکز آموزشی( /112121.- (جهت دامنه)

فاصتله ) 111117/1 - (فاصله از اراضی باير) /111179.

 - (فاصتله از بتاغ و پتارک) /111121 . + (از جتاده

 121191/1 + (ز مراکتز درمتانیفاصتله ا) 111111/1

 (در صد شیب)

 

 
 (های تحقیقیافته): مأخذ   نقشه احتمال تغییر شهر ایلام .5شکل 

 

بتته همتتراه نتتتايج متتدل، فايتتل تصتتويری احتمتتال 

مناطق رشد شتهری در  ینیبشیپنیز که از آن  ینیبشیپ

آمد. بترای هتر دوره  به دست، شودیمآينده استخراج 

بتا بیشتترين احتمتال  یهاسلولتعداد  زمانی در آينده،

برای توسعه، به عنوان مناطق رشتد شتهری از تصتوير 

. نتتايج استتفاده از ايتن تصتوير شودیماحتمال وارج 

 آمده است. 1و  7، 1در شکل شماره  ینیبشیپبرای 
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 (های تحقیقیافته: مأخذ) 0909رشد شهر برای سال  ینیبشیپنقشه  .6شکل 

 
 (های تحقیقیافته): مأخذ 0919رشد شهر برای سال  ینیبشیپشه نق .1شکل 

 

 
 (یافته های تحقیق): مأخذ 0919رشد شهر برای سال  ینیبشیپنقشه  .1شکل 
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 و پبشنهادها گیرینتیجه .1

سازی مکانی يتک ابتزار مناستب بترای درک مدل

-های تغِییرات کاربری اراضی محسو  متیبهتر علت

بینتی پتراکنش مکتانی با هدف پیششوند. اين تحقیق 

رشد شهر و به منظور رديتابی عوامتل متؤثر بتر رشتد 

شهر صورت گرفت. در اين بررسی تأثیر هفت فاکتور 

، فاصتله از مراکتز درمتانی، فاصتله از هاجادهفاصله از 

مراکز آموزشی، فاصله از اراضی باير و فاصله از پتارک 

د شتهر بر روی میتزان رشت دامنه جهت و ، شیبو باغ

مورد مطالعه قرار گرفت. در اين مطالعه بترای بررستی 

  MSSهتای ستنجنده، دادهايلتام تغییرات گستره شتهر

مربوط بته ستال  TMو سنجنده  1911 مربوط به سال

بنتتدی قتترار گرفتنتتد. متتورد پتتردازش و طبقتته 1911

تصاوير مورد بررسی به دو کلتا  شتهر و غیتر شتهر 

رسی عوامل رشد شتهر، بندی شدند و به منظور برطبقه

نقشه رشد شتهر بتا متغیرهتای مکتانی فیزيتوگرافی و 

ستازی و بترآورد انسانی وارد متدل شتد. بترای متدل

پراکنش مکانی رشد شهر مورد مطالعه از روش آماری 

رگرسیون لجستیک استفاده شد. وروجتی رگرستیون 

 ROC ،17/1و  21/1حتدود  2Pseudo Rلجستیک بتا 

آمتده بتا رشتد  به دستمدل  نشان دهنده توافق نسبی

واقعی و توانايی بته نستبت مناستب متدل در بترآورد 

تغییرات شهر است. نتايج اين بررسی نشان داد کته در 

مناطق نزديتک بته مترز پتارک و بتاغ، رشتد شتهری 

بیشتتتری صتتورت گرفتتته استتت. همچنتتین رابطتته 

دهتد کته متغیرهتای فاصتله از رگرسیونی نشتان متی

ز درمتتانی، فاصتتله از مراکتتز ، فاصتتله از مراکتتهتتاجاده

آموزشی، فاصله از اراضی باير با رشتد شتهری رابطته 

يعنی با افزايش ايتن متغیرهتا میتزان  اندداشتهمعکو  

توان گفتت بتا کمتتر کند. میپیدا می رشد شهر کاهش

شدن فاصله نسبت به اين عوامل، گسترش شهرستازی 

ستازی و افتزايش ، جتادهساوتانسانو توسعه مناطق 

عیت نقش مؤثرتری در رشتد شتهر متورد مطالعته جم

 کنند. ايفاء می

يکی ديير از عوامل مستتقلی کته در ايتن تحقیتق 

مورد بررسی قترار گرفتت و در متدل بته آن ضتريب 

باشد. در اين بررستی در تعلق گرفت، فاکتور شیب می

مدل به فاکتور شیب ضريب مثبت تعلتق گرفتت، کته 

ن تغییترات شتیب و دار میتانشان دهنده ارتبتاط معنتی

رشد شهر است يعنی افزايش شیب متانع رشتد شتهر 

 و طبتق بتوده مثبتت نیتز دامنته جهتت ضريباست. 

مطالعته، مشتاهده  مورد منطقه از گرفته صورت بررسی

 شتمالی هتایجهتت در جنيلی دروتان شد که تراکم

 به نیز اين مناطق در غیرجنيلی یهالکهوجود  و بیشتر

 یهتاجهت .باشتدیمت هتاجهتت ساير از کمتر نسبت

 پوشتش علفتی و گرمتا از بروتورداری دلیل به شرقی

 زمان بیشتتر طول در شمالی یهاجهت به نسبت بیشتر

در تحقیقات مشتابه  .اندگرفتهقرار  مورد ساوت و ساز

عوامل فاصله از در توسعه شهری  مؤثربسیاری عوامل 

جاده و ودمات گوناگون شهری در نظر گرفته شده و 

هتای بتاارزش ی از تحقیقات بته اهمیتت زمتینبسیار

اند از جملته عطتا و کشاورزی در اطراف شهر پرداوته

ستازی رشتد شتهری به شتبیه 1932همکاران در سال 

بته پرداوته و با استفاده از سنجش از دور  کاوو گنید

توسعه بدون برنامه شهر بتدون اند که اين نتیجه رسیده

-د گسستته و بتیدر نظر گرفتن موارد بالا ستبب رشت
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برنامه شتهر شتده و باعتي تخريتب منتابع طبیعتی و 

. همچنتین های باارزش کشتاورزی شتده استتزمین

-متدلدر تحقیقی با عنوان  (1913) ماهینی و همکاران

سازی توسعه شهری گرگان بتا استتفاده از رگرستیون 

را در تغییرات رشتد شتهر در نظتر  ریمتغ 11لجستیک 

کتاربری کشتاورزی و  یرهایمتغاند و در نهايت گرفته

ها بترای رشتد شتهری داده نيمؤثرترهای مرتعی زمین

 گرگان بوده است . 

نتايج تجزيه و تحلیل تحقیق حاضر نشتان داد کته 

هتای استفاده از علم ستنجش از دور بته همتراه روش

سازی مکانی برای شناسايی و ارزيتابی متغیرهتای مدل

-ثیر متیمکانی که روی اليوی موقعیت رشد شهر تتأ

هتتای تواننتتد مفیتتد واقتتع شتتود. متتدلگرارنتتد، متتی

تواننتد دهند، میها را انجام میرگرسیونی که آنالیز داده

به ووبی و با صحت بالا ارتباط بین رشد و متغیرهتای 

-هتا بترای پتیشمستقل مکانی را نشان دهند. اين مدل

بینی اينکه کجا رشد شهر اتفاب وواهد افتتاد، مناستب 

تواننتد بتا اتختا  ان و مسئولین شهری متیبوده و مدير

شتهر  هيترویبتهای مديريتی مناسب از رشد استراتژی

پیشتنهاداتی  ،با توجه به نتتايج تحقیتق جلوگیری کنند.

 گردد:در قالب موارد زير ارائه می

 بینی اينکه کجا رشد شتهر ها برای پیشاين مدل

اتفاب وواهد افتتاد، مناستب بتوده و متديران و 

-توانند بتا اتختا  استتراتژیشهری می مسئولین

شتهر  هيترویبتهای مديريتی مناسب از رشتد 

 جلوگیری کنند.

   منطقه بندی اراضی اطراف شهر به منظتور حفت

هتای اراضی بتا ارزش از قبیتل جنيتل و زمتین

 کشاورزی

 
 کتابنامه

 با آن ارتباط و زاگر  جنيل رهگست تغییرات بررسی (.1911. )ه غضنفری، .ه.،م معیری، .،ش شتايی، .،.رم امینی، .1

جهت اور  نامهپايان. بانه آرمرده هایجنيل: موردی مطالعه ،RS و GIS از استفاده با انسانی و فیزيوگرافی عوامل

 .گرگان دانشياه گرگان: جنيلداری، ارشد کارشناسی مدرک

کز مطالعات و تحقیقات . مرهای شهرسازی، محیز زيستمجموعه مباحي و روش(. 1971سلطانی، ک. )بهرام .2

 شهرسازی و معماری ايران

های همجواری در سیستم اطلاعات مکانی به منظور (. پیاده سازی ماتريس1911و نظری عدلی،  . )حبیبی، ک  .9

 .1911تهران: همايش ژئوماتیک  .های شهریتعیین و يا تغییر کاربری

ارزيابی روند تغییرات سطوح جنيل با استفاده از  (. بررسی و1911رضايی،  .، رستم زاد، ه.، فیضی زاده،  . ) .2

، 12 مجله پژوهش های جغرافیايی، .(2111-1317)مطالعه مورد: جنيل های ارسباران  GISسنجش از دور و 

129-113. 

 نامهپايان .دور از سنجش هایداده و GIS از استفاده با هاجنيل تخريب روند برآورد و بررسی (.1911. )ا رنجبر، .1

 .طوسی نصیرالدين وواجه دانشياهتهران:  دور، از سنجش ارشد کارشناسیاور مدرک جهت 
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. های آمايش سرزمینگیریجايياه استان ايلام در تحقق جهت(. 1911سازمان مديريت و برنامه ريزی استان ايلام. ) .1

 سالنامه آماری ايلام )جمعیت(، ايلام: سازمان مديريت و برنامه ريزی استان ايلام.

در برآورد  ETM+های طیفی سنجنده (.  بررسی قايلیت داده1911يی، ش.، حسینعلی زاده، م.، ايوبی، ش.ا. )شتا .7

 .71-17(، 1) 1، مجله علمی پژوهشی مرتع ،مقدار ماده آلی سطحی واک

 . تهران: انتشارات علم و صنعت تهران. ريزی شهریای بر مبانی برنامهمقدمه(. 1977شیعه، ا. ) .1

 توسعة مجلة .تبريز و تهران شهرهای بر تأکیدبا  شهرها شتابان توسعة محیطیزيست ی(. بررس1911. )ر زاده،محمد .3
 .39-112 ،3ای، ناحیه

نشريه مؤسسه  .استان وراسان؛ (. گزارش واک شناسی نیمه تفصیلی شهر مشهد منطقه قوران1911محمدی، م. ) .11

 . 999تحقیقات واک و آ ، 

 پزوهشی طرح :تهران ،دور از سنجش و GIS از استفاده با هاجنيل سطوح تغییرات بررسی. (1911. )  مسيری، .11

 .طوسی الدين نصیر وواجه دانشياه فنی، دانشکده

پايان نامه جهت اور  های ژئومورفولوژيکی توسعه فیزيکی شهر ايلام،ها و محدويتقابلیت (.1913نجفی، ا. ) .12

 نشياه تهران. مدرک کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، تهران: دا

 
13. Allen, J., & Lu, K. (2003). Modeling and prediction of future urban growth in the Charleston 

Region of South Carolina: A GIS-based integrated approach. Conservation Biology, 8(2), 2. 

14. Arsanjani, J. J., Helbich, M., Kainz, W., & Darvishi Boloorani, A. (2013). Integration of 

logistic regression, Markov chain and cellular automata models to simulate urban expansion. 

International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 21(10), 265-275. 

15. Bagheri, R., & Shataee, S. (2010). Modeling forest areas decreases, using logistic regression 

(Case study: Chehel-Chay Catchment, Golestan Province. Iranian Journal of Forest, 2(4), 

243-252. 

16. Bella, K. P., & Irwin, E. G. (2002). Spatially explicit micro-level modeling of land use 

change at the rural urban interface. Agricultural Economics, 27(3), 217-232. 

17. Braimoh, A., & Vlek, P. L. G. (2003, January). Modeling land use change in Northern 

Ghana. Paper presented at the Conference of Technological and Institutional Innovations for 

Sustainable Rural Development, Gottingen, Germany. 

18. Chavez, P. S. (1996). Image-based atmospheric corrections revisited and improved. 

Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 62(12), 1025-1036. 

19. Clark, W. A., & Hosking, P. L. (1986). Statistical methods for geographers. New York: John 

Wiley and Sons. 

20. Dellepian, S. G., & Smith, P. C. (1999). Quality assessment of image classification 

algorithms for land cover mapping: A review and a proposal for a cost based approach. 

International Journal of Remote Sensing, 20(1), 1461-1486. 

21. Eastman, J. R. (2002). Idrisi for windows, user’s guide version 32: Introduction. Worcester, 

MA: Clark School of Geography.  

22. Fang, S., Gertner, G. Z., Sun, Z., & Anderson, A. A. (2005). The impact of interactions in 

spatial simulation of the dynamics of urban sprawl. Landscape and Urban Planning, 73(12), 

294-306. 

23. Geoghegan, J., Cortina Villar, S., Klepeis, P., Macario Mendoza, P., Ogneva-Himmelberger, 

Y., Roy Chowdhury, R. R., ... & Vance, C. (2001). Modeling tropical deforestation in the 



  17                                  کیلجست ونیبا استفاده از مدل رگرس لاميعوامل رشد شهر ا لیتحل                      سال ششم            

 

Southern Yucatán Peninsular Region: Comparing survey and satellite data. Agriculture, 

Ecosystems, and Environment, 85(1-3), 25-46. 

24. He, Z., & Lo, C. (2007). Modeling urban growth in Atlanta using logistic regression. 

Computers, Environment and Urban Systems, 31(6), 667-688. 

25. Jongman, R. H., Bunce, R. G., & Elena-Rossello, R. (1998). A European perspective on the 

definition of landscape character and biodiversity. Key concepts in landscape ecology. In J. 

W. Dover, & R. G. H. Bunce (Eds.), Proceedings of the 1998 European Congress of the 

International Association of Landscape Ecology (pp. 1-35). UK: IALE. 

26. Lambin, E. F., & Strahlers, A. H. (1994). Change-Vector analysis in multi-temporal space: A 

tool to detect and categorize land cover change processes using high temporal resolution 

satellite data. Remote Sensing of Environment, 48(2), 231-244. 

27. Liao, J. G., & McGee, D. (2003). Adjusted coefficients of determination for logistic 

regression. American Statistician, 57(3), 161-165. 

28. Mesgari, S., & Ranjbar, A. (2003, April). Analysis and estimation of   deforestation  using  

satellite imagery and GIS. Paper presented at the 6th Annual International Conference and 

Exhibition, New Delhi, India. 

29. Oñate-Valdivieso, F., & Sendra, J. B. (2010). Application of GIS and remote sensing 

techniques in generation of land use scenarios for hydrological modeling). Journal of 

Hydrology, 395(12), 256-263. 

30. Pauchard, A., Aguayo, M., Pena, E., & Urrutia, R. (2006). Multiple effects of urbanization 

on the biodiversity of developing countries: The case of a fast-growing metropolitan area 

(Concepcion, Chile). Biological Conservation, 26(6), 553-575. 

31. Rossiter, D. G., & Loza, A. (2016). Analyzing land cover change with logistic regression in 

R. Technical Report ITC, Enschede. Retrieved from http:// www.css.cornell.edu/ faculty/ 

dgr2/ teach/R/R_lcc.pdf 

32. Schneider, L., & Pontius, R. G. (2001). Modeling land use change in the Ipswich watershed, 

Massachusetts, USA. Agriculture, Ecosystems and Environment, 85(18), 83-94. 

33. Sluiter, R., & De Jong, S. M. (2007). Spatial patterns of Mediterranean land abandonment 

and related land cover transitions. Landscape Ecology, 22(4), 559-576. 

34. WU, F., & Yeh, A. G. (1997). Changing spatial distribution and determinants of land 

development in Chinese cities in the transition from a centrally planned economy to a 

socialist market economy: A case study of Guangzhou. Urban Studies, 34(11), 1851-1880. 
 

 


