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بررسی قابلیتهای مدل شبکه عصبی مصنوعی در شبیهسازی توسعه شهری
با کاربرد نمایههای عامل نسبی و بومشناختی سیمایسرزمین
(مطالعه موردی :شهر ساحلی هشتپر)

مهدی شیخ گودرزی٭ ،1بهمن جباریان امیری ،2شیرکو

جعفری3

 .1دانشجوی دکتری ،گروه محیطزیست ،دانشکده منابعطبیعی ،دانشگاه تهران
 .2دانشیار محیطزیست ،دانشکده منابعطبیعی ،دانشگاه تهران
 .3دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
(تاریخ دریافت1393/03/27 :؛ تاریخ تصویب)1393/11/04 :

چکیده
شهرنشینی یکی از مهمترین تغییرات جهانی است .رشد سریع شهرهای دنیا فشارهای سنگینی بر سررزمین و منرابع اطررا آن وارد کررده
است .از آن جا که توسعه فضاهای شهری در آینده امری اجتنابناپذیر است ،لزوم درک صحیح از این روند بهمنظور حفاظت از محیطزیست
شهری ضروری است .شبکههای عصبی ابزاری قدرتمند جهت درک فرایندها و الگوهای مکانی هستند .بردینمنظرور ،مرد شربکه عصربی
پرسپترون چند الیه بهعنوان ابزار شبیهسازی توسعه در شهر هشتپر انتخاب شد .در پژوهش حاضر ،از نمایه مجرذور میرانگین مربعرات را
( )RMSEبهعنوان شا ص طراحی و پایان آموزش در شبکه استفاده شد .پس از نرما سازی و حذ متغیرهای همبسته ،متغیرهای اثرگذار
بر توسعه شهر هشتپر بهصورت :فاصله از شهر ،شبکه حمل و نقل اصلی ،شبکه هیدروگرافی ،کشاورزی ،مراتع ،اراضی بایر و شیب تعیرین و
شبکهای متشکل از  22گره با سه الیه ورودی ( 7گره) ،میانی ( 14گره) و روجی ( 1گرره) طراحری شرد .فراینرد آمروزش برهکمر ترابع
مشتقپذیر سیگمویید و استخراج نمونههای تعلیمی از نقشه تغییرات شهری ( )1999-2000اجرا و شبیهسازی توسعه برای سا  2007انجام
شد .بررسی قابلیتهای مد و تحلیل سا تار سیمای شبیهسازی شده نیز با کاربرد نمایههای عامل نسبی و برومشرنا تی سریمایسررزمین
انجام شد .بر اساس نتایج ،کمیت به دست آمده از نمایههای عامل نسبی و سیمایسرزمین نشاندهنده توافق نسبی گستره شبیهسازی شرده
با نقشه حاصل از طبقهبندی تصویر است .بر این اساس ،مد شبکه عصبی در شبیهسازی مساحت کالس ،فاصله اقلیدوسی و چین وردگی
شکل لکههای شهری قابلیت اعتماد مناسبی دارد .در نهایت ،تعیین حساسیت مد به پارامترهای مورد استفاده با حذ متغیرهای مسرتقل و
مقایسه نتایج آن با مد کامل انجام و موثرترین دادهها برای شبیهسازی توسعه این شهر متغیرهای فاصله از هسته مرکزی و شبکه حمرل و
نقل به دست آمدند.

کلید واژهها:شبیهسازی توسعه شهری ،شبکه عصبی مصنوعی،مجذور میانگین مربعات

*نویسنده مسئو :

ا( ،)RMSEبومشناسی سیمایسرزمین ،هشتپر

Email: Goodarzi.9091@gmail.com
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سرآغاز
شهرنشررینی یکرری از مهمترررین تغییرررات جهررانی اسررت .مراکررز
جمعیتی جدا و کوچ گذشته تبردیل بره عارضرههرای برزرو و
پیچیده به لحاظ فیزیکری ،اقتصرادی و محریطزیسرتی شردهانرد
( .)Acevedo et al., 1996درکشور ما نیز این روند در سرالیان
گذشته سیر افزایشی به ود گرفته و در اکثر موارد ایرن تغییررات
سریع کاربری اراضی ،در حاشیه و بدون درکی روشن از آثار آنها
اتفاق افتاده اسرت (براقری و شرتایی .)1399 ،نرر براالی رشرد
جمعیت شهرنشین و کمبود زیرسا تهای شهری از یر سرو و
سیر کاهش اراضی با ارزش محریط زیسرتی در شرهرها از سروی
دیگر ،لزوم بررسی روند تغییرات و پیشبینی گسرترش شرهرها را
در سا های آتی بیش از پیش آشکار مینماید.
بهطورکلی ،رویههای مد سازی تغییرر کراربری سررزمین بره دو
دسته مد های برپایه انتقرا مکرانی (پویرا) و رگرسریون محرور
تجربی (پایا) تقسری مریشروند .شربکههرای عصربی برهعنروان
مد های دسته دوم ،توانایی استفاده پایا از دادههرای اقتصرادی-
اجتمرراعی را دارا هسررتند ( & Lambin, 1997; Theobald

( .)Tayyebi et al., 2011کوچکترین واحرد پردازشری در ایرن
مد  ،نرون بودهو روجی آن ی سیگنا است ( Rosenblatt,

.)Hobbs, 1998

شرربکههررای عصرربی ابررزاری قدرتمنررد جهررت درک فراینرردها و
الگوهای مکانی هستند .تعیین ارتباط میران ورودی و روجری از
طریق اجرای قوانین یادگیری صورت میپذیرد .دادههرای ورودی
در شبکه میتوانند درجه روشنایی و یرا کرد طبقره پوششری هرر
پیکسررل در تصررویر باشررد ( .)Skapura, 1996روجرری در
شبکههای عصبی مصنوعی از طریق عبور اطالعات از الیههرای
ورودی و میانی تعیین میشود (شیخ گودرزی و ایمانی هرسرینی،
.)1399
کاربرد این شبکهها در سا های ا یر ،بهشردت رو بره گسرترش
است .دلیل این امر پیشرفت در اجرای محاسربات و در دسرترس
بودن نرمافزارهای قدرتمند و کارا در این زمینه اسرت ( Kamal
.)Jain, 2011اولین نوع از این شبکهها منسوب به پرسپترون(،)1
شامل گرههای منفردی هستند که وزنهای ورودی را دریافرت و
روجی شبکه را برمبنای حدود آستانه تعیین میکنند .ایرن نروع
شبکههای ساده ،توانایی طبقهبندی و جداسازی دادههای ی را
دارند ( .)Rosenblatt, 1985سیگنا های انتقالی نیز از طریرق
وزن در هر گره که بهبود دهنده ارتباطی است ،منتشر مریشرود.
شبکههای عصبی مصنوعی شامل واحردهای پردازشری سرادهای
هستند کره برهصرورت پیچیرده بره یکردیگر متصرل مریشروند

.)1985

از مه ترین ویژگی شبکههای عصبی در مد سازی میتوان بره:
عدم حساسیت شبکه بره نرویز در دادههرا ،تحلیرل پیچیردگی در
سیست های غیر ی مانند :فرایندهای طبیعری ،توانرایی ترکیرب
انواع متفاوت مشاهدات برای دادههای ورودی و روجی و امکان
استفاده از طیف وسیعی از پارامترهای اقتصادی -اجتماعی اشراره
نمرود ( .)Pijanowski et al., 2002; Skapura, 1996در
پژوهش حاضر با در نظر گرفتن موارد فوق ،مد شربکه عصربی
پرسپترون چند الیه به عنوان ابزار شربیهسرازی رونرد توسرعه در
شهر ساحلی هشتپر انتخاب شد .از جمله پژوهشهای انجام شده
در زمینه مد سازی توسعه و تغییررات گسرتره شرهری برا مرد
شبکههای عصبی طی سا های ا یر میتوان به م العات )Lin
et al., 2005; Abidin et al., 2010; Tayyebi et al.,
; 2011; Kamal Jain, 2011و کامیراب و همکراران)1390 ،

اشاره نمود.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

محدوده مورد م العه حوزه آبخیرز کرگرانرود (شرهر هشرتپر) برا
وسعتی حدود  543کیلومتر مربع در محدوده جغرافیایی  49درجره
و  40دقیقه تا  49درجه و  35دقیقه طرو شررقی و  37درجره و
 42دقیقه تا  37درجه و  35دقیقه عرض شمالی در استان گیالن
قرار دارد (شکل .)1

شکل ( :)1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

براساس مد رقومی ،حداقل ارتفاع ایرن محردوده -33از سر ح
آبهای آزاد و حداکثر آن در ارتفاعات 2930 ،متر است .متوسرط
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بارندگی و میانگین درجه حرارت ساالنه من قره نیرز بره ترتیرب
1353میلیمترر و 15درجره سرانتیگرراد اسرت .جمعیرت بخرش
شهرنشین براساس آمار سا  1393برابرر  %47( 41593جمعیرت
حوزه) نفر میباشرد ( .)SOI, 2006گسرترش راههرای ارتبراطی
صوصا توسعه محور انزلی ،تالش -آستارا و رشد سریع جمعیرت
در این حوزه طی دههای ا یر ،سبب شده تا شهر کوچ هشرتپر
اکنون به یکی از بزرگترین مراکز اقتصادی -اجتماعی در اسرتان
مبد شود (عبداللهی.)1392 ،
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بازه اص محدود میکند .در تحقیق حاضر ،انتقا سیگنا ها برا
توجه به ماهیت روجی مورد انتظار که احتما تغییررات گسرتره
شهری است ،بهکم تابع سیگمویید (مقادیر  )0 -1انجرام شرد.
اگر روجی نرون iام  Yiنامیده شود ،مقدار ایرن روجری توسرط
راب ه ( ،)2محاسبه میشود (جوادی.)1397 ،
راب ه ()2

مدل شبکه عصبی ()MLP
چندالیه()2

که توسط ( Rumelhart

شبکههای عصبی پرسپترون
 (et al., 1986طراحی شدند ،از پرکاربردترین شبکههای عصبی
هستند .این شبکهها از سه الیه ورودی ،روجی و میانی تشکیل
شدهاند و میتوانند جهت تشخیص ارتباطات غیر ی در محریط
طبیعی به کار گرفته شوند .عمومیترین سا تار شبکه پرسرپترون
مورد استفاده ،سا تار پیشرونده  )3(FFاست که در آن ورودی هر
گره تنها از الیه قبل از آن به دست میآید (شکل  .)2سیگنا هرا
(وزن گرهها) در شبکه عصبی مصنوعی بهکمر الگروریت هرای
آموزشی برآورد و با به کارگیری توابع فعا سازی منتقل میشوند
( .)Pijanowski et al., 2002با فرض ایرن کره  Ziمجموعره
سیگنا های دریافتی توسط نرون  iباشد ،این مجموعه بهصورت
راب ه ( )1محاسبه میشود کره در آن  Wiوزن قابرل تغییرر برین
مقادیر ورودی  jو نرون  iو  mتعداد نرونهای ورودی به نرون i
است Xij .نیز سیگنا دریرافتی توسرط نررون  iاز نررون jاسرت
(جوادی.)1397 ،
راب ه ()1
یکی از معمو ترین این روشها ،الگوریت بازگشرتی  )4(BPرا
است (شیخ گودرزی و ایمرانی هرسرینی .)1399 ،ایرن الگروریت
بهصورت تصادفی وزنهرای اولیره را انتخراب و سرپس روجری
محاسبهشده توسط شربکه و روجری واقعری را برا کراربرد روش
مجذور میانگین مربعات ا  ،)3(RMSEمقایسه میکند .باز ورد
سیگنا ها و انتشار بازگشتی ا در فرایند آموزش تاجایی ادامره
مییابد که اها به س حی پایدار برسند .بدینمنظرور از فراینرد
توزیررع ررا در بررین گرررههررای مختلررف اسررتفاده مرریشررود
( .)Rumelhart et al., 1986روجری نررون پرسرپترون کره
متفاوت از مجمروع سریگنا هرای دریرافتی اسرت ،توسرط ترابع
فعا سازی تعیین میشود .این تابع روجری نررون را در در یر

شکل ( :)2نمایی از شبکه عصبی  MLPمورد استفاده
بهمنظور مدلسازی توسعه شهر
()Pijanowski et al., 2002

روش پژوهشی

آمادهسازی دادهها :مد شربکه عصربی مصرنوعی برهعنروان
رویکرد برآورد تجربی ،امکان انتخاب متغیرهای مستقل متعردد را
فراه میآورد .در پژوهش حاضر انتخاب متغیرهرای اثرگرذار برر
رشد و توسعه نواحی شهری با استفاده از بررسی من قه م العاتی
و پرژوهشهرای پیشرین (Abidin et al., Lin et al., 2005
; Kamal Jain, 2011; Tayyebi et al., 2011; 2010و
کامیرراب و همکرراران)1390 ،؛ در دو دسررته کلرری از متغیرهررای
بیوفیزیکی و اقتصادی -اجتماعی انجام شد .پرژوهشهرای فروق
نشان میدهد ،بر ی از متغیرهای فاصلهای بهصورت نزدیکی برا
توسعه شهرها در ارتباط هستند .بنابراین ،تابع تحلیلری فاصرله از
متغیرهای فوق تهیه و در مد سازی مورد اسرتفاده قررار گرفرت
(جدو .)1
طبقهبندی تصویر( ،)5رقومیسرازی()7
نقشههای مورد نیاز بهکم
و تجزیرره و تحلیررل دادههررای مرراهوارهای ( TMو)ETM+
 Landsatو ) IRS/P6 (LISS IIIبهترتیب مربوط بره تابسرتان
سا هرای  1379 ،1359و  ،1395مرد رقرومی ارتفراع و نقشره
رقومی عوارض اقتصادی -اجتماعی در محدوده م العراتی تهیره
شدند .در ادامه ،بهمنظرور بررسری همبسرتگی میران متغیرهرای
مستقل جهت حذ دادههرای تکراری در مد سرازی ،از شا ص
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جدول ( :)1متغیرهای ورودی و خروجی در مدلسازی توسعه شهری در مدل شبکه عصبی
متغیرها
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
)E(Y

تعریف
فاصله از مراکز آموزشی
فاصله از مراکز درمانی -امدادی
فاصله از مراکز امنیتی
فاصله از اماکن مذهبی
فاصله از اماکن دماتی -رفاهی
فاصله از مراکز اداری
شیب
ارتفاع
فاصله از شبکه حملونقل اصلی
فاصله از شبکه هیدروگرافی
فاصله از ساحل و پیکره آبی
فاصله از شهر
فاصله از اراضی کشاورزی
فاصله از جنگل
فاصله از مراتع
فاصله از اراضی بایر
احتما تبدیل کاربری هر سلو به شهر

کوواریانس استفاده شرد (کامیراب و همکراران .)1399 ،برر ایرن
اسرراس ،زوج متغیرهررای دارای ارزش کوواریررانس برریش از ،%30
بهعنوان متغیرهای همبسته شناسرایی و یکری از آنهرا از مرد
حررذ مرریشررود ( .)Kok & Veldkamp, 2001در انجررام
مراحل مختلرف ایرن تحقیرق ،از نررمافزارهرای IDRISI 15.0
) (Clark Lab, 2006جهت انجام محاسبات مربوط بره شربکه،
) ArcGIS 9.3 (ESRI, 2008جهت ترسی الیههای روجی،
) ERDAS 9.1 (LGGI, 2006جهت پردازش و استخراج اطالعات
سرنجش از دور FRAGSTATS 3.0 (UMA, 2002)،جهرت
محاسربات مربرروط برره نمایررههررای سرریمایسرررزمین و SPSS
) (LEADTOOLS, 2006جهررت انجررام محاسرربات آمرراری
استفاده شد.
 طراحی شبکه :انتخاب و طراحی سا تار بهینه شبکه عصربیپرسپترون چندالیه در پژوهش حاضر برا کراربرد نمایره RMSE
انجررام شررد ( .)Pijanowski et al., 2002راب رره ( )3نحرروه
محاسبه این نمایه را نشان میدهد.
راب ه ()3





n

2
RMSE  [ Zˆ ( xi )  Z ( x i ) ] / n
i 1

که در آن )  Zˆ ( xiمقدار برآورد شده و )  Z ( xiومقدار اندازهگیری
شده برای سلو  xiمی باشند ( .)Davis, 1987الیههای

نوع متغیر

مبنای تهیه

پیوسته
پیوسته
پیوسته
پیوسته
پیوسته
پیوسته
پیوسته
پیوسته
پیوسته
پیوسته
پیوسته
پیوسته
پیوسته
پیوسته
پیوسته
پیوسته
گسسته

نقشه رقومی من قه
نقشه رقومی من قه
نقشه رقومی من قه
نقشه رقومی من قه
نقشه رقومی من قه
نقشه رقومی من قه
مد رقومی ارتفاع
مد رقومی ارتفاع
رقومیسازی تصویر
نقشه رقومی من قه
طبقهبندی تصویر
طبقهبندی تصویر
طبقهبندی تصویر
طبقهبندی تصویر
طبقهبندی تصویر
طبقهبندی تصویر
مد سازی

اطالعاتی ورودی متغیرهای موثر بر توسعه و الیه روجی ،نقشه
احتما تغییرات گستره شهری طی دوره زمانی مورد بررسی
است.
 آموزش شبکه :در مرحلره آمروزش ،نقشره تغییررات منراطقشهری (با حج نمونه برداری  10درصد) طی سا هرای -1379
 1359بهروش مقایسات پس طبقهبندی( )9تهیه ،و بهعنوان نمونه
تعلیمی جهت مد سازی توسعه شهر در سا  1395مورد استفاده
قرار گرفت (شکل  .)3همچنین ،بخشهرایی از سررزمین کره در
آنها امکان توسعه شهر قابرل تصرور نیسرت ،شرامل :شرهرهای
موجود در سا  1359و پیکره آبی بهعنوان محدوده نامناسرب از
مد سازی فیلتر شدند .براین اساس مقرادیر  RMSEکروچکتر از
 0002در 10000بار تکرار ،بهعنوان شرط پایان آموزش در شربکه
عصبی انتخاب شد ( .)Pijanowski et al., 2002برآورد سر ح
مورد نیاز شهر در پایان دوره مد سازی نیز برهروش ( & Allen
 (Lu, 2003و بهصرورت ترابعی از مسراحت ،نرر رشرد شرهر و
جمعیت انجام شد.
 تست شبکه :با توجه به این که استفاده از دادههرای مرحلرهآموزش برای قضاوت درباره شبکه ممکن نیست ،بررآورد میرزان
صحت مکانی و حساسیت مد به پارامترهای مرورد اسرتفاده در
این مرحله با کاربرد نمایههای توصریفی عامرل نسربی )9(ROCو

بررسی قابلیتهای مدل شبکه عصبی مصنوعی در شبیهسازی توسعه شهری با کاربرد نمایههای عامل نسبی و ...

تحلیلی سیمایسرزمین( )10و اسرتفاده از دادههرای کامرل انجرام
میشود (.)He & Lo, 2007; Lausch & Herzog, 2002
نمایه عامل نسبی با ارایه توصیفی هر زمران از تعرداد و مکران
پیکسررلهررا،یکی از مناسرربترررین معیارهررای اعتبارسررنجی در
نقشههای طبقهبندی شده است ( .)He & Lo, 2007این معیرار
بهصورت عددی بین  0-1بیان مریشرود .ارزش  1نشراندهنرده
توافررق کامررل مکررانی و ارزش  0/3نشرراندهنررده توافررق ک ر و
تصادفی بودن موقعیتها بین نقشه توسرعه شربیهسرازی شرده و
میزان واقعی رشد شهری است ( .)Liu et al., 2009نمایههرای
سیمایسرزمین نیز صوصیت هندسی ،ماهیت پراکنش و توزیرع
اجزای سا تاری موزائی سیمایسرزمین را بهصورت کمی بیران
و امکان مقایسه سیماهای مختلف با استفاده از ی روش مشابه
ارزیرابی را فرراه مریآورنرد (.)Lausch & Herzog, 2002
برایناساس ،نمایههای انتخاب شده بهمنظرور تحلیرل سرا تاری
سیماهای ترسی شده عبارتند از :مساحت کرالس  ،)11(CAتعرداد
لکه  ،)12(NPمیرانگین انردازه لکره ،)13(MPSشرا ص پیوسرتگی
 ،)14(CONTIGفاصله اقلیدوسی نزدی ترین همسایه )13(ENND
و شا ص چین وردگی .)McGarical et al., 2002( )15(FDI
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شهر استفاده نمود .در ادامه ،پس از تهیه پارامترهای مورد نیاز
مد  ،اقدام به تهیه نقشه تغییرات شهری در محدوده مورد
بررسی از طریق مقایسههای پس از طبقهبندی شد (شکل .)3
بررسی نقشه تغییرات به دست آمده از گسترش شهر ،نشان
میدهد حدود  1075039هکتار از اراضی اطرا تبدیل به شهر و
 91039هکتار از نواحی شهری کاسته شده است.

شکل ( :)3نقشه تغییرات گستر شهر طی سالهای
1331-1331
 -طراحی شبکه

یافتهها
 تهیه نقشههای پوشش/کاربری سرزمین و آمادهساازیدادهها

تصاویر ماهوارهای پس از انجام تصحیح هندسی با توجه به
کاربریهای موجود من قه ،در  3کالس (کشاورزی ،شهر ،جنگل،
مرتع و اراضی بایر) ،و بهروش هیبرید طبقهبندی شدند .نتایج
طبقهبندی در جدو ( )2ارایه شده است .با توجه به مقادیر باالی
صحت به دستآمده میتوان از این نقشهها در مد سازی توسعه

طراحی بهینه شبکه پرسپترون چندالیه در پژوهش حاضر
برمبنای نمایه  RMSEو با تعداد  22گره بهصورت سه الیه
ورودی با  7گره ،میانی با  14گره و روجی با  1گره انجام شد.
پس از تهیه و نرما سازی دادهها ،بررسی ارتباط میان آنها
بهکم شا ص کوواریانس محاسبه و متغیرهای با میزان
همبستگی بیش از  %30از روند مد سازی حذ شدند.

جدول ( :)2نتایج طبقهبندی تصویر
طبقه پوشش
کشاورزی
شهر
جنگل
مرتع
اراضی بایر
صحت کلی %
شا ص کاپا

(LISS III )1313

(ETM+ )1331

(TM )1331

صحت تولید کننده  /صحت کاربر

صحت تولید کننده  /صحت کاربر

صحت تولید کننده  /صحت کاربر

0/99
1
0/97
0/90
0/70

0/95
1
0/95
0/90
0/95
0/92
0/93

0/92
0/57
0/94
0/72
0/71

0/90
1
0/93
0/90
0/77
0/99
0/93

0/95
0/71
0/99
0/74
0/75

0/99
1
0/90
0/95
0/79
0/97
0/92
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نتایج این بررسی نشان از همبستگی قوی میان گروه متغیرهرای
اقتصادی -اجتماعی با بر ی از پارامترهرای بیروفیزیکی دارد .برر
این اساس ،متغیرهای مستقل مورد استفاده در الیه ورودی شبکه
عبررارت از :فاصررله از شررهر ،شرربکه حمررلونقررل اصررلی ،شرربکه
هیدروگرافی ،کشاورزی ،مراتع ،اراضی برایر و شریب مری باشرند.
متغیر وابسته در الیه روجی نیز ،نقشه احتما توسرعه شرهر در
محدوده مورد بررسی است.

بهعنوان تابع انتقا (نر آموزش  )0/01و اسرتخراج نمونرههرای
تعلیمی از نقشه تغییرات شهری انجرام شرد .در ایرن تحقیرق ،از
نمایه  RMSEبهعنوان شا ص پایان آموزش در شربکه اسرتفاده
شررد .مقرردار ایررن نمایرره در فراینررد آمرروزش برمبنررای تحقیقررات
( 0/02 (Pijanowski et al., 2002در نظر گرفته شرد .سر ح
مورد تقاضای شهر نیز بهروش ( (Allen & Lu, 2003برمبنای
دادههای جمعیتشنا تی 2230/90 ،هکتار برآورد شد .شرکل ()4
نتایج حاصل از طبقهبندی و شبیهسازی با مد شربکه عصربی را
برای سا  1395نمایش می دهد.

 -آموزش شبکه

فررایند آمرروزش در شبکه بهکم

تابع مشترقپذیر سیگمررویید

(الف)

(ب)

شکل ( :)4نقشه گستره شهری تهیهشده بهروش طبقهبندی (الف) و شبکه عصبی در سال ( 1313ب)
 تست شبکه (حساسیتسنجی و برآورد صحت مکانیمدل)

در پژوهش حاضر ،برآورد میزان صحت مکانی نقشه حاصل از
مد سازی با محاسبه نمایههای سیمای سرزمین انجام شد.
تعیین حساسیت مد به پارامترهای مورد استفاده نیز ،با حذ
تدریجی متغیرهای مستقل و محاسبه میزان نمایه عامل نسبی
برای متغیرهای باقیمانده انجام شد .بدینمنظور ،پس از هربار
اجرای شبکه عصبی ،نمایه عامل نسبیازمد استخراج و براساس
میزان تفاوت با مد کامل ،اثر متغیر مستقل محاسبه شد (شکل
 .)3س ح زیر منحنی ROCبا تعیین حدود آستانه با فواصل
تجمعی  )Tayyebi et al., 2009( %3محاسبه و بیشترین
مقدار نمایه عامل نسبیبرابر با  0/77برای استفاده از مد کامل
به دست آمد .نتایج تحلیلی نمایههای سیمایسرزمین از
سیماهای ترسی شده نیز در جدو ( )3ارایه شده است.

شکل (:)5حساسیتسنجی مدل شبکه عصبی
به حذف متغیرهای مستقل

نمایه مساحت کالس ( :)CAاین نمایه مساحت کل لکههرای
شهری را در سیمایسرزمین نشان میدهد .از این نمایه بهعنوان
شا صری از غالبیرت اسرتفاده مریشرود ( McGarical et al.,

بررسی قابلیتهای مدل شبکه عصبی مصنوعی در شبیهسازی توسعه شهری با کاربرد نمایههای عامل نسبی و ...

 .)2002براساس نتایج به دست آمده از جدو ( )3این سر ح در
نقشه پیشبینری  2230090هکترار بررآورد شرده کره نسربت بره
طبقهبندی تصویر ( 2235/93هکتار) ،اندکی بیش از مقدار واقعی
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س ح شهری است .با توجه ا رتال مسراحت پریشبینری شرده
(کوچکتر از  ،)%1میتوان به قابلیت مد در شربیهسرازی سر ح
واقعی اشغا شده توسط سلو های شهری ،اذعان نمود.

جدول(:)3نمایههای سیمایسرزمین محاسبهشده برای نقشههای حاصل از طبقهبندی و شبکه عصبی در سال 1313
نمایه

CA

NP

MPS

FDI

CONTIG

ENN

(هکتار)

(بدون واحد)

(هکتار)

(بدون واحد)

(درصد)

(متر)

طبقهبندی تصویر

2335/93

1549

1/35

1/04

0/17

113/91

مد سازی شبکه عصبی

2230/90

1437

1/37

1/03

0/14

117/19

روش تهیه

نمایه تعداد لکه ( :)NPاین نمایه تعداد کل لکهها را در سر ح
کالس شهری محاسبه میکند .از این نمایه میتروان برهعنروان
شا صی جهرت سرنجش میرزان توانرایی مرد در شربیهسرازی
لکههای جدا از هسرته شرهری اسرتفاده نمرود .برمبنرای اصرو
اکولوژیکی سیمایسرزمین هرچه تعداد لکههای اکوسیست کمتر
باشد و یا هرچه کراربری موجرود در آن یکنوا رتترر باشرد ،آن
اکوسیست در معرض آسیبپذیری کمترری اسرت ( & Gerger
 .)Turner, 2002بر اساس نترایج جردو ( )3تعرداد لکرههرای
شهری شبیهسازی شده توسرط مرد ( )1437نسربت بره تعرداد
واقعی ( ،)1549برآوردی  13درصدی کمتر از میزان واقعیت ارایه
کرده است.
نمایه میانگین اندازه لکه ( :)MPSاین نمایه میرانگین انردازه
لکهها را اندازهگیری میکند .تغییرات این نمایه باز ورد مسرتقی
تغییررر در مسرراحت و تعررداد لکررههررا در سرر ح کررالس یررا
سیمایسرزمین اسرت ( .)Lausch & Herzog, 2002مقایسره
میانگین اندازه  1/37هکتاری بررآورد شرده نسربت بره میرانگین
اندازه واقعری پهنرههرای شرهری ( ،)1/35نشران از افرزایش 13
درصدی برآورد مد نسبت به واقعیرت دارد کره بیرانگر توانرایی
متوسط مد در این زمینه است.
نمایااه پیوسااتگی (:)CONTIGایررن نمایرره احتمررا حضررور
لکههای از ی جرنس در کنرار یکردیگر را در سریمایسررزمین
بهصورت درصد محاسبه میکنرد (.)McGarical et al., 2002
از این نمایه ،میتوان بهعنوان شا صی جهت تعیین پیوستگی در
لکههای شهری استفاده نمود .نترایج ایرن نمایره بیرانگر نسربت
پیوستگی سیمای شبیهسازی شرده ( )0/14درمقایسره برا میرزان
واقعی ( )0/17است .ارایه برآوردی  15درصدی کمتر از پیوستگی
حقیقی لکه های شهری نیز ،بیانگر توانایی متوسط مرد در ایرن
زمینه است.

فاصله اقلیدوسی نزدیا تارین همساایه ( :)ENNDایرن
نمایه ،میانگین نزدی ترین فواصل میان لکههای ه نروع را بره
متر محاسبه میکنرد ( .)McGarical et al., 2002نترایج ایرن
نمایه ،مریتوانرد معرر توانرایی مرد در شربیهسرازی مکرانی
هستههای جدید شهری باشد .بر اساس نترایج جردو ( ،)3مرد
شرربکه عصرربی لکررههررایی بررا فاصررله بیشررتر از واقعیررت زمینرری
شبیهسازی نموده است ( .)%3این فاصله در سیمای شربیهسرازی
شده  117/19و سیمای حقیقی  113/91متر میباشد کره بسریار
نزدی به مقدار واقعی است.
شاخص چینخوردگی ( :)FDIاین نمایه پیچیدگی شکل لکره
را در مقایسه با مساحت آن ،در مقیاس لگاریتمی بیان میکندو با
افزایش بینظمی در شکل مقردار ایرن نمایره افرزایش مرییابرد
( .)McGarical et al., 2002این نمایه را میتروان برهعنروان
شا صی جهت سنجش توانایی مد در تعیین بینظمی پهنههای
شهری در سیمایسرزمین بهکار برد .بررسی نمایه چین روردگی
در نقشه شبیهسازی شده ( )1/03و مقایسره نترایج آن برا میرزان
واقعرری ( ،)1/04بیررانگر برررازش رروب مررد در شرربیهسررازی
پیچیدگیهای لبه و شرکل پهنرههرای شرهری اسرت (ا رتال
کوچکتر از .)%1
بحث و نتیجهگیری
بررسی پژوهشهای انجام شده توسط سایر پژوهشگران ،کرارایی
شبکههای عصبی مصرنوعی را در زمینره شربیهسرازی توسرعه و
تغییرات نواحی شهری تایید مینماید .از این موارد مریتروان بره
پژوهشهای در زمینه بررسی قابلیتهای شربکه عصربی جهرت
مد سازی گسترش شهر و تغییرات کاربری اراضی در نواحی ساحلی
شما کارولینرا توسرط ( ،(Lin et al., 2005معرفری و ارزیرابی
نرمافزار رایانهای هوشمند ( )DIGMAPجهت کشف و پیشبینری
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الگوهای توسعه شهر توسط ( ، (Abidin et al., 2010مقایسره
الگوریت هرای مختلرف هروش مصرنوعی مرورد اسرتفاده جهرت
شبیهسازی توسعه شهرها و کاربردهای قابرل انتظرار ایرن مرد
برررای برنامررهریررزان شررهری توسررط (،Kamal (Jain, 2011
مد سازی تغییرات حاشیه شهر تهران با کراربرد مرد UGBM
توسرط ( (Tayyebi et al., 2011و اسرتفاده از شربکه عصربی
تحت مد تبدیل زمین برای مرد سرازی شرهر گرگران توسرط
کامیاب و همکاران ( )1390اشاره نمود.
شبیهسازی توسعه و تغییرات گسرتره شرهری در تحقیرق حاضرر
جهت بهبود درک ما از متغیرهای اثرگذار بر رشد شهر با رویکررد
تحلیلرری شرربکه عصرربی مصررنوعی انجررام شررد .از مه ر ترررین
ویژگیهای این مد میتوان به عدم حساسیت شبکه به نویز در
دادههررا ،تحلیررل پیچیرردگی در سیسررت هررای غیر رری ماننررد
فرایندهای طبیعی ،توانایی ترکیب انواع متفاوت مشراهدات بررای
دادههای ورودی و روجی و امکان اسرتفاده از طیرف وسریعی از
پارامترهای اقتصادی -اجتماعی اشراره نمرود ( Pijanowski et
 .)al., 2002; Skapura, 1996بدینمنظور از تجزیه و تحلیرل
نقشه تغییرات گستره شهری طی سا های  1359 -1379بررای
مد سازی توسعه آتی در سا  1395استفاده شد.
بهمنظرور کراهش حجر محاسربات و سرهولت در مرد سرازی،
متغیرهایی که دارای میرزان همبسرتگی بریش از  %30بودنرد ،از
مد حذ شدند ( .)Kok & Veldkamp, 2001در ادامه ،پس
از تعیین متغیرهای اثرگذار بر توسعه شهر در مد شبکه عصربی،
نتایج حاصل از این مد و روش طبقرهبنردی تصرویر برهکمر
شررا صهررای توصرریفی عامررل نسرربی و تحلیلرری نمایررههررای
سیمایسرزمین مورد مقایسه قرار گرفت .محاسبه شا ص عامرل
نسبی در تحقیق حاضر با تعیین حردود آسرتانههرای مختلرف برا
فواصل  %3بهصورت تجمعی و محاسبه س ح زیر منحنی ROC
برمبنای مقادیر مثبت صحیح و مثبت اشتباه انجام گرفت .بر ایرن
اساس ،تاثیرگذارترین پارامترهای مد به ترتیب عبارت از :فاصله
از شهر ( ،)0/54شبکه حمل و نقل ( ،)0/59شیب ( ،)0/59شربکه
هیرردروگرافی ( ،)0/71مراترررع ( ،)0/72اراضررری برررایر ( )0/74و
کشاورزی ( )0/74می باشند .کمیت س ح زیرر منحنری شرا ص
عامل نسبی برای مد کامل ( )0/77نشاندهنده توافق نسربی و
قابلیت مد در ارایه توصیفی مناسب از صحت عرددی و مکرانی
توسرعه شرهر اسرت (.)He & Lo, 2007; Liu et al., 2009
نمایههای بومشناسری سریمایسررزمین ابرزاری مناسرب جهرت

تشریح کمی سا تار و تغییرات سرزمین اسرت ( McGarical et

 .)al., 2002از ایررن نمایررههررا جهررت بررسرری صررحت مکررانی
نقشههای تولیرد شرده اسرتفاده شرد .برر ایرن اسراس (مشراهده
ا تال های کوچکتر از  ،)%3مد شبکه عصبی در شربیهسرازی
نمایههای س ح ،فاصله اقلیدوسی و چین وردگی شکل لکههای
شهری قابلیت اعتماد مناسبی دارد.
در تحقیق حاضر ،با درنظر گرفتن نتایج شا صهای مورد بررسی
از سیمای ترسی شده به دو روش مد سازی و طبقهبندی شده در
سا  ،1395میتوان به توانرایی نسربی مرد شربکه عصربی در
شبیهسازی مکانی سلو های شهری اذعران نمرود .رشرد سرریع
شهرهای دنیا فشارهای سنگینی بر سرزمین و منابع اطرا آنها
وارد نموده و در نهایت ،منجر به ایجاد مشکالت جدی اجتمراعی
و محیطزیستی در این نرواحی شرده اسرت ( Acevedo et al.,
 .)1996از آن جا که توسرعه فضراهای شرهری در آینرده امرری
اجتنابناپذیر است ،لرزوم درک و شرنا ت صرحیح از ایرن رونرد
بهمنظور اجرای مدیریتی کارآمد در زمینه حفاظت از محیطزیست
شهری ،ضروری است .بنابراین ،امید است بتوان با بهرهگیرری از
رویکردهای مبتنی بر مد سازی به پیشبینی توسعه آتی ،یرافتن
مکانهای مناسب شهری و ایجاد تعاد در محیطزیست براساس
دیدگاههای آمایش سرزمین کم نمود .کالم آ ر ،مدل سدزی
توسعه ،آثزر و نتزیج تصمیمهز مختلف برنزمهریزان شدرر
را نمزیش میدهل .ای اینرو ،استفزده ای سنزریوهز متفدزو
بومشنزختی و اقتصزد اجتمزعی جرت بربدود دقدت نتدزیج
مل سزی  ،پیشنرزد میشود.
یادداشتها
1. Perceptron
2. Multi-Layer Perceptron
3. Feed Forward
4. Back Propagation
5. Root of Mean Square Error
6. Image Classification
7. On Screen Digitizing
8. Post Classification
9. Relative Operating Characteristic
10. Landscape Metrics
11. Class Area
12. Number of Patch
13. Mean Patch Size
14. Contiguity Index
15. Euclidean Nearest-Neighbor Distance
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16. Fractal Dimension Index
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