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چکیده
اسپرال شهري يا پراکندگي کنترل نشدهي مناطق ساخته شده ،مسائل زيادي را از جنبه هاي اقتصادي ،اجتماعي ،زيست محیطي به
شهرهاي با رشد زياد تحمیل ميکند .از سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیايي براي اندازه گیري اسپرال شهري و استخراج اطالعات
وابسته به رشد مناطق شهري و تغییرات زماني و مکاني آن و استفاده ميشود .آنتروپي شانون به طور سنتي در مباحث اندازه گیري عدم
قطعیت و توسعه شهري استفاده شده است .يک نقص مهم در اندازه اطالع شانون و ساير اندازههاي آنتروپي اين است که مجموعه مقادير
تکیهگاه متغیرهاي تصادفي در محاسبه مقدار اطالع در نظر گرفته نميشود .در اين مقاله اندازهاي وابسته به مکان براساس تابع توزيع تجمعي
براي اندازهگیري تراکم در توسعه شهري ارائه کرده و آن را آنتروپي تراکمي موزون مينامیم که تعمیم يافته اندازه اطالع شانون و ساير
اندازههاي عدم قطعیت ميباشند .در اين اندازه جديد مقادير تکیهگاه و تابع توزيع متغیر تصادفي به صورت همزمان نقش دارند .از آنتروپي
شانون و آنتروپي تراکمي موزون به منظور بررسي میزان اسپرال شهري و ايجاد نقشه پراکندگي اسپرال شهر تبريز در سالهاي  1932و 1932
استفاده گرديد .نتايج اين مطالعه نشان داد که آنتروپي تراکمي موزون نسبت به آنتروپي شانون ،شاخص مناسبتري در شناسايي و پايش
پراکندگي يا تمرکز مناطق ساخته شده ي شهري است .در حقیقت آنتروپي شانون نتوانسته است تفاوت بین ناحیه ها را مشخص نمايد در
حالیکه با استفاده از آنتروپي تراکمي موزون نواحي فشرده شهري از نواحي غیر فشرده به صورت شفافتري مشخص شده است ،همچنین
نقشه الگوي پراکنش اسپرال شهري در تبريز نشان دهنده رشد نامتوازن ميباشد و در راستاي محورهاي ارتباطي تهران – تبريز ،تبريز به
مراغه و مرند بیشترين پراکندگي و رشد شهري اتفاق افتاده است و نیاز به مديريت شهري براي دست يافتن به توسعه پايدار دارد.
واژگان کلیدی :اسپرال شهري ،آنتروپي شانون ،آنتروپي تراکمي موزون ،GIS ،سنجش از دور ،تبريز



نويسنده رابط
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روشی نوین مبتنی بر آنتروپی تراکمی موزون برای بررسی الگوی پراکنش

روشي نوين مبتني بر آنتروپي تراکمي موزون براي بررسي الگوي پراکنش...

 -1مقدمه
امروزه شهرهاي کشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته
در حال تجربه تغییرات سريع و رشد در مساحت و جمعیت
بطور همزمان هستند ] .[1مطرح شدن توسعه پايدار ،به
عنوان شعار اصلي هزاره سوم نیز ناشي از آثار مخرب شهرها
بر گستره زيست کره و ابعاد مختلف زندگي انساني است
] .[2در حال حاضر  15/6درصد از جمعیت جهان در شهرها
زندگي ميکنند که پیش بیني ميشود تا سال 2515
میالدي ،اين مقدار به  66/3درصد برسد .مطابق پیش بیني
ها ،بیشترين میزان افزايش جمعیت شهري در کشورهاي در
حال توسعه خواهد بود و تا سال  2515میالدي تعداد
شهرنشینان اين کشور بیش از دو برابر خواهد شد و از 2/1
میلیارد نفر به  1/9میلیارد نفر افزايش خواهد يافت ].[9
رشد شهرنشیني ايران در نیم قرن اخیر بويژه از دهه ،1911
سرعت زيادي گرفته است 91/1 .درصد از کل جمعیت ايران
در سال  1991در شهرها زندگي ميکردند که در سال
 1911به  13درصد ،در سال  1961به  11/9درصد و در
حال حاضر به  32درصد رسیده است] .[1میانگین رشد
جمعیت شهري کشور در طول اين دوره بیش از چهار برابر
میزان رشد جمعیت روستايي بوده است.
توسعه ي کنترل نشدهي مناطق شهري به مسائل
گستردهايي از محیطي و اجتماعي ميانجامد و به يک نگراني
اصلي براي طراحان و ساستمداران شهري در کشورهاي
توسعه يافته و در حال توسعه شده است] .[1،6،3اصطالح
اسپرال شهري براي اولین بار در اواسط قرن بیستم به منظور
بررسي اثر استفاده بي رويه از اتومبیل شخصي و توسعه
بزرگراهها و بسط فضاهاي شهري و در نتیجهي آن ،گرايش
به حومه نشیني در آمريکا مطرح شد ] .[6اسپرال يا توسعه
ي مهار نشده و بي رويه شهري ،موجب پراکنده شدن
قطعات ساخته نشده بین قطعات ساخته شده ] ،[3اسراف
در استفاده از منابع طبیعي و زمین ] ،[15اتالف انرژي و
آلودگي ناشي از رفت و آمد زياد اتومبیلها ] ،[11تشديد
جدايي گزيني اجتماعي ،تخريب محیط زيست و از دست
رفتن تنوع زيستي ] ،[12مصرف نابجا و غیرعادالنه ي هزينه
هاي توسعه و عمران در نواحي مختلف ميانجامد ].[19
تبديل زمینهاي طبیعي به مناطق شهري مي تواند تاثیرات
شديد بر اکوسیستم ،تنوع زيستي ،سیستمهاي
هیدرولوژيکي و آب و هوا داشته باشد ] .[11از آنجا که
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گسترش شهري روندي اجتناب ناپذير است ،تالشهاي
برنامه ريزان شهري ميتواند در راستاي هدايت آن بنحوي
باشد که منابع طبیعي و نیازها و حقوق مردم حفظ شود
] .[11با توجه به تاثیر اساسي شکل شهر بر پايداري آن لزوم
شناخت ،مطالعه و درک ابعاد مختلف آن و هدايت آن در
راستاي توسعه پايدار ضروري است ].[16
مطالعات متعددي به منظور کمي کردن ،اندازه گیري
الگوها و تجزيه و تحلیل روند رشد شهري و اسپرال انجام
شده اند .استفاده از ماتريس انتقال ]  ،[13،16،13متريک
هاي فضايي و سرزمین ] ،[25آمارهاي فضايي ] ،[21روش
سلولهاي خودکار ] [22و روش آنتروپي]  ،[21،21،29از
جمله روش هاي متداول بررسي میزان تغییرات و اسپرال
شهري بودهاند .مدل آنتروپي شانون برپايه تئوري اطالعات
و احتماالت است و يک تخمین آماري از رشد شهري است
که بصورت تصادفي اتفاق ميافتد .آنتروپي شانون از
شاخصهايي است که براي بیان و توضیح توزيع نا متعادل
جمعیت يا اشتغال در واحدهاي فضايي بکار ميرود] ،[26در
اندازه اطالع شانون مجموعه مقادير يک متغیر تصادفي در
محاسبه مقدار اطالع آن در نظر گرفته نميشود و در
محاسبه عدم قطعیت ،تنها از تابع چگالي احتمال استفاده
ميشود .در برخي از کاربردهاي واقعي مرتبط با قابلیت
اعتماد و سنجش تراکم ،اندازههاي وابسته به مکان مورد نیاز
است و آنتروپي وزني جهت پاسخ دادن به اين نیاز ابداع شده
است .يک ويژگي بسیار مهم از سیستم بینايي انسان،
وابستگي آن به مکان و مقیاس است ،با اين وجود همانطور
که در] [23اشاره شده است ،مشابه سازي چنین رفتار مطلق
ماکسیمال بیولوژيک آسان نیست .اندازههاي وابسته به
مکان مورد توجه دانشمندان علوم مالي ،تجارت و صنعت
نیز قرار گرفته است .يک روش عمومي تحلیلي براي
اندازهگیري وابستگي بین دندانههاي يک پیچ در ] [26ارائه
شده است که مبتني بر اندازهاي وابسته به مکان است .اندازه
ريسک سهام بهینه در ] [23مورد بحث قرار گرفته است .در
اين مقاله ،از آنتروپي شانون و آنتروپي تراکمي موزون براي
محاسبه میزان تراکم بافت شهري استفاده خواهیم کرد .در
هر دو روش ،مساحت مناطق ساخته شده ي شهري شامل
مناطق مسکوني ،تجاري  ،صنعتي و  ...يک پارامتر کلیدي
براي کمي کردن اسپرال شهري است که بوسیله نقشه
برداري زمیني و دادههاي سنجش از دوري ميتوانند
شناسايي شوند .متاسفانه نقشه برداري زمیني گران بوده و

 -1-2منطقه مورد مطالعه
تبريز يکي از شهرهاي بزرگ ايران و مرکز استان
آذربايجان شرقي است و بزرگترين شهر منطقهي
شمالغرب ايران و قطب اداري ،ارتباطي ،بازرگاني ،سیاسي،
صنعتي ،فرهنگي و نظامي اين منطقه شناخته ميشود و
بزرگترين صنايع سنگین عمده فعال در اين شهر ،طیف
گستردهاي از صنعت سیمان ٬نساجي ،ماشینسازي ٬و
پتروشیمي را شامل ميشود .شهر تبريز در  16تا  21طول

اس

 -2مواد و روش ها

شکل -1موقعیت شهر تبريز

 -2-2آماده سازی داده های مورد نیاز
در اين تحقیق ،به منظور شناسايي مناطق ساخته
شدهي شهري از تصاوير سنجنده هاي ماهواره لندست در
سال هاي  1932و  1932از سايت زمین شناسي آمريکا
( )USGSاخذ گرديد (جدول .)1گفتني است تصاوير بدون
ابر بوده و در ماههاي تیر و مرداد پوشش گیاهي منظقه مورد
نظر به رشد حداکثري خود ميرسد .در ادامه با استفاده از
نرم افزار  ،ENVIمحدوده ي شهر تبريز از تصاوير ماهواره
ايي مورد نظر جدا گرديد .از آنجا که تصاوير اخذ شده در
سال هاي متفاوتي اخذ شدهاند در نتیجه تصحیحات
راديومتريکي و هندسي مورد نیاز است .تصحیحات
راديومتريکي با تکنیک کاهش پیکسل تاريک از مقدار DN
و تصحیحات هندسي نیز توسط روش تصوير به تصوير ]،[91
با مبنا قرار دادن تصوير سال  1932سنجنده  OLIبراي
تصاوير سال  1932ديگر اعمال گرديد و در سیستم
مختصات ) UTM (WGS-84ژئورفرنس شدند.

جدول -1مشخصات تصاوير ماهوارهايي أخذ شده
رديف  /گذر

تفکیک مکاني

سال

روز  /ماه

سنحنده

ماهواره

166/91

95

1932

2/26

TM

LANDSAT_5

166/91

95

1932

1/13

OLI_TIRS

LANDSAT_8
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نیاز به زمان زيادي دارند و بیشتر شهرهاي در حال توسعه
فاقد اين نقشه ها هستند .بدين منظور در بیشتر تحقیقات
پايش رشد شهري از سیستم اطالعات جغرافیايي و
تکنولوژي سنحش از دور استفاده ميشود ] .[95امروزه
تصاوير ماهواره ايي سنجش از دور به علت مزاياي زيادي از
قبیل هزينه و زمان بسیار کمتر ،تکرار تصويربرداري ،داشتن
ديد وسیع ،قدرت تفکیک مکاني مناسب به طور گسترده در
مباحث شهري استفاده ميشوند ] .[91سیستم اطالعات
جغرافیايي و سیستم هاي مديريت پايگاه داده با قابلیت هاي
نمايش ،ذخیره سازي و آنالیز دادههاي رقومي به پايش،
مدلسازي و پیشبیني اسپرال شهري کمک کردهاند ].[92
کمتر شهري در ايران است که دچار مشکالت ناشي از
توسعه و گسترش شهري نباشد .کالنشهر تبريز بعنوان
بزرگترين شهر شمال غرب ايران و پنجمین شهر پرجمعیت
ايران ،نمونهايي از اين شهرها است که رشد و توسعه سريع
آن طي دههها ي اخیر سازمان فضايي و نظام محلهبندي
سنتي آن را در هم شکسته و شهري که تا چند دهه پیش
در فضايي محدود ،ارگانیک و منسجم شکل گرفته بود و با
برج و بارو در فضاي کالبدي سخت محصور بود ،امروزه
گسترش زيادي يافته و گرفتار ساختاري متخلل و ناموزون
است ] .[99هدف اين مقاله ارائه يک کاربرد ترکیبي از
سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیايي با آنتروپي
شانون و آنتروپي تراکمي موزون به منظور محاسبه و نمايش
الگوهاي اسپرال شهري تبريز در  25سال گذشته ميباشد.

شرقي و  96تا  2عرض شمالي از نصفالنهار گرينويچ واقع
شدهاست و ارتفاع تقريبي آن از سطح دريا 1915 ،متر
ميباشد .جمعیت تبريز در سال  1935خورشیدي بالغ بر
 1٬131٬336نفر بودهاست که پنجمین شهر پرجمعیت
ايران و دويست و بیست و ششمین شهر پرجمعیت جهان
محسوب ميشود ] .[99شکل ( )1موقعیت شهر تبريز را در
منطقه شمالغرب ايران نمايش مي دهد.

روشي نوين مبتني بر آنتروپي تراکمي موزون براي بررسي الگوي پراکنش...

با استفاده از طبقهبندي نظارت شده با نقاط تعلیمي و
روش حداکثر احتمال ] .[91نقشه کاربريهاي اراضي شهر
تبريز ايجاد شد .نقشه طبقه بندي شده در هر سال ،بار ديگر
به دو کالس مناطق ساخته شده و مناطق ساخته نشده ي
شهري طبقه بندي مجدد گرديد .باتوجه به اينکه تحقیق
زير در دو مرحله انجام گرفته است ،در مرحله اول ،میزان
آنتروپي شانون براي کل شهر محاسبه گرديده است ،بدين
منظور نقشههاي تولید شده به حالت برداري تبديل و با
استفاده از ابزارهاي  fishnetو  intersectionبه  16سلول هم

اندازه تقسیمبندي شدند تا تراکم مناطق ساخته شدهي
شهري در هر سلول و مقدار آنتروپي شانون براي کل شهر
در هر سال محاسبه شوند .در مرحله ي دوم ،به منظور ايجاد
نقشه الگوي پراکنش اسپرال شهري در تبريز ،محدوده ي
شهر به  155ناحیه هم اندازه قطعه بندي و هر سلول دوباره
به  16سلول ديگر تقسیم گرديد تا امکان محاسبهي
آنتروپي شانون و آنتروپي تراکمي موزون در هر سلول فراهم
گردد .شکل ( )2ناحیه بندي شهر تبريز را نشان ميدهد.

شکل -2ناحیهبندي طراحي شده شهر تبريز

 -3-2شاخصهای آنتروپی
مفهوم آنتروپي براي اولین بار توسط فیزيکدان آلماني
رودلف پیشنهاد شد که قانون دوم ترمودينامیک را مدل کرد
که در آن آنتروپي بوسیله کسري از انرژي موجود در جسم
که براي ايجاد کار قابل دسترس نیست تعريف ميشود
] .[91کلود شانون به آنتروپي بک ويژگي آماري داد که
تئوري اطالعات او پايه ارتباطات ديجیتالي مدرن است
] .[96شانون از اين اندازه براي تحلیل خروجي کانالهاي
مخابراتي و منابع اطالع استفاده کرد .از آنتروپي شانون در
شاخههاي مختلف علوم استفاده شده است که آماردانها
نقش اساسي در تکامل چارچوب نظريه اطالع جهت حل
مسائل آماري داشته اند.آنتروپي شانون به منظور اندازه -
گیري تمرکز فضايي يا پراکندگي متغیرهاي جغرافیايي
(مناطق ساخته شده شهري) در میان  nواحد فضايي (نواحي
شهري) و تخمین اسپرال شهري استفاده ميشود ].[21
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فرض کنید 𝑋 يک متغیر تصادفي مطلقا پیوسته و
نامنفي با تابع چگالي احتمال )𝑥(𝑓 و تابع بقاي )𝑥(𝐹 باشد
که نشانگر لحظه از کارافتادگي يک مولفه است ،اندازه اطالع
شانون به صورت زير تعريف ميشود:
))𝑋(𝑓 𝐻(𝑋) = −𝐸(log

()1

∞

𝑥𝑑 )𝑥(𝑓 = − ∫ 𝑓(𝑥) log
0

آنتروپي شانون عدم مورد انتظار نهفته در )𝑥(𝑓 را در مورد
برآمدهاي ارائه ميکند .به ازاي  𝑐 > 0داريم = )𝑋𝑐(𝐻
)𝑋(𝐻  ،log 𝑐 +به عبارت ديگر آنتروپي شانون پاياي مقیاس
نیست در حالي که )𝑋(𝐻 = )𝑋  𝐻(𝑐 +که نشانگر پايا بودن
اندازه اطالع شانون نسبت به انتقال مکاني است.
کاربرد تابع توزيع تجمعي در اندازه گیري عدم قطعیت
در ] [93مورد بررسي قرار گرفته است که به ابداع اندازه
آنتروپي تراکمي موزون منجر شد .فرض کنید 𝑋 يک متغیر
تصادفي پیوسته و نامنفي با تابع چگالي احتمال )𝑥(𝑓 و

اس

∞

𝒞ℰ 𝜔 (𝑋) = − ∫ 𝑥𝐹(𝑥) log 𝐹(𝑥) 𝑑𝑥,

()2

0

نامگذاري  WCEبه نام آنتروپي موزون به دلیل حضور
𝑥 ميباشد که اهمیت رخ دادن پیشامدهاي }𝑥 ≤ 𝑋{ را
مورد تاکید قرار ميدهد .بهسادگي داريم ≤ )𝑋( 𝜔 0 ≤ 𝒞ℰ
∞ و  𝒞ℰ 𝜔 (𝑋) = 0اگر و تنها اگر 𝑋 از يک توزيع تباهیده
پیروي کند .در زير به مقايسه آنتروپي تراکمي موزون و
واريانس متغیرهاي تصادفي پرداختهايم .فرض کنید يک
متغیر تصادفي رايلي با تابع توزيع زير باشد:
, , 𝑥 > 0, 𝑏 > 0
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒, 𝑜𝑡ℎ

()9

𝑥2
2𝑏2

−

𝑒 𝐹(𝑥) = {1 −
0

جدول -2مقايسه واريانس و آنتروپي تراکمي موزون به عنوان شاخصي براي اندازه گیري تراکم
9

2/1

2

1/1

1

5/1

b

9/63

2/66

1/32

5/33

5/19

5/11

واريانس

1/65

1/59

2/16

1/11

5/61

5/16

WCE

 1932شهر تبريز از سايت زمین شناسي آمريکا ()USGS
دريافت گرديد و مناطق ساخته شده ي شهري استخراج
گرديد (شکل .)2

-3یافته ها و نتایج
 -1-3شهر تبریز در گذر زمان
هدف اين مقاله شناسايي الگوي اسپرال شهري در تبريز
است ،بدين منظور تصاوير ماهواره ايي سال هاي  1932و

()1932

()1932
شکل -9نقشههاي مناطق ساخته شدهي شهري در تبريز

بمنظور ارزيابي دقت نقشه هاي تولید شده از تصاوير
ماهواره ايي ،از ماتريس خطا به همراه تصاوير گوگل ارث و
نقشه هاي  1:25555شهر تبريز که از سازمان نقشه برداي

کشور اخذ شده بود ،استفاده گرديد .میزان دقت کلي و کاپا
براي هريک از نقشه در جدول  9نشان داده شده است.
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تابع توزيع )𝑡(𝐹 باشد .آنتروپي تراکمي موزون ) (WCEرا
با )𝑋( 𝜔  𝒞ℰنشان ميدهیم و به صورت زير تعريف ميشود:

در جدول ( )2مقدار واريانس و آنتروپي تراکمي موزون
را بازاي مقادير مختلف پارامتر مقیاس 𝑏 آورده شده است.
مشاهده مي شود که با افزايش واريانس ،مقدار  WCEنیز
افزايش مييابد و بین آنها ارتباط مستقیم برقرار است .در
حقیقت آنتروپي تراکمي موزون به مانند واريانس شاخصي
براي اندازه گیري پراکندگي و تراکم است.
مزيت آنتروپي تراکمي موزون نسبت به ساير اندازهها ،وارد
کردن مقادير يک متغیر تصادفي و استفاده کردن از تابع توزيع
در محاسبه آنتروپي به عنوان عاملي در جهت بهبود برآورد
توزيعها و استنباط در مورد آنها با استفاده از اطالعات ناقص
است که معموال در شرايط واقعي در دسترس هستند.
آنتروپي تراکمي موزون براي دو متغیر تصادفي در ][96
معرفي شده است که داراي ويژگیهاي مشابه با آنتروپي شانون
و ساير اندازههاي اطالع ميباشد .همچنین در مقاله اخیر
سازگاري  WCEنیز مورد بررسي و تايید قرار گرفته است.

روشي نوين مبتني بر آنتروپي تراکمي موزون براي بررسي الگوي پراکنش...

جدول -9میزان دقت کلي و کاپا نقشه هاي طبقهبندي شده
()1932-1932
کاپا

دقت کلي

سال

5/33

5/62

1932

5/63

5/32

1932

با توجه به مقايسه رشد جمعیت و مساحت مناطق
ساخته شده شهري در طول سال هاي مورد نظر مي توان
گفت ،مساحت مناطق ساخته شدهي شهري به ترتیب در
سال  1932و  1932برابر  3535/6و  11633/9هکتار و
جمعیت نیز به ترتیب  1126369و  1111355هزار نفر
بوده است که مناطق شهري  61/33درصد و جمعیت
 91/13درصد رشد را نشان ميدهند (جدول  1و شکل .)1
جدول -1نرخ رشد جمعیت و ساخت و ساز ()1932-1932
درصد
تغییر

جمعیت
(نفر)

درصد
تغییر
شهري

1126369
91/13

1111355

61/33

مناطق
شهري

سال

3535/6

1932

11633/9

1932

در نتیجه رشد مناطق شهري  2برابر بیشتر از رشد جمعیت
است .شکاف دو برابري بین رشد مناطق شهري و جمعیت نشان
ميدهد که در اين دوره ،توسعه افقي بیشتر از فرم عمودي اتفاق
افتاده است ،در طول اين دوره ،مناطق متعدد صنعتي ،تجاري و
مسکوني از جمله شهرک پرواز و انديشه توسعه پیدا کردند.
اگرچه توسعه افقي شهر تبريز در همهي جهات توسعه پیدا کرده
است اما در راستاي بزگراه تهران به تبريز (ورودي غربي) ،بزرگراه
مراغه به تبريز (ورودي شرقي) و بزرگراه مرند به تبريز (ورودي
شمالي) اين میزان قابل توجه است.

هريک از  16سلول که محدودهي شهر را ميپوشاند بدست
آمد (جدول  .)1مقادير زياد آنتروپي در يک نقطه از يک
ناحیه ،نشانگر تراکم زياد در آن نقطه و همچنین مقدار باالي
آنتروپي در کل ناحیه  ،نشان دهنده رشد شهري آن ناحیه
با توزيع پراکندهتر ميباشد .در طول اين دوره ،مقدار
آنتروپي شانون در سال  1932و  1932به ترتیب  9/161و
 9/361بوده است .ميتوان گفت که مناطق ساخته شده
شهري در سال  1932نسبت به سال  1932پراکندگي
کمتري داشتهاند .در فاصله بین سالهاي  1932و ،1932
نمو آنتروپي شانون و آنتروپي تراکمي موزون به ترتیب
11/12و  13/91درصد ميباشد که نشان ميدهد در فاصله
زماني مذکور ،شهر تبريز پراکندهتر شده است .با اين وجود
میزان پراکندگي نشان داده شده با استفاده از آنتروپي
تراکمي موزون بیشتر از آنتروپي شانون مي باشد .همچنین
با توجه به اينکه نمو رشد شهري و جمعیتي نیز به ترتیب
 61/33و  91/13بودهاست ،ميتوان گفت که نمو آنتروپي
تراکمي موزون نسبت به نمو آنتروپي شانون همخواني
بیشتري با گسترش جمعیتي و کالبدي شهر تبريز دارد و
توانسته است با دقت بیشتري پراکندگي را بیان کند .در
حقیقت نمو آنتروپي تراکمي موزون به رقم تغییرات شهري
و جمعیتي نزديکتر ميباشد .نتايج آنتروپي شانون جدول 1
نشان داده شده است.
جدول -1نرخ رشد آنتروپي شانون و آنتروپي تراکمي موزون  1932و
1932
نمو تراکمي
موزون

آنتروپي
شانون

سال

آنتروپي
تراکمي موزون

نمو
شانون

1932
1932

---

953511

---

9/161

13/91

111153

11/12

9/361

 -3-3بررسی الگوی فضایی اسپرال شهری

شکل -1مقايسه درصد تغییرات مناطق شهري و جمعیت شهر
تبريز ()1932-1932

 -2-3یافتههای مبتنی بر آنتروپی
براي اندازهگیري اسپرال شهري در کل شهر تبريز از دو
شاخص آنتروپي شانون استفاده گرديد که مقدار آن براي
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تغییر زماني الگوهاي فضايي توسعه شهري را مي توان
به سادگي با استفاده از اندازه گیري تغییرات آنتروپي بدست
آورد .بدين منظور همانطور که بیان شد ،محدوده شهر تبريز
به  155سلول هم اندازه تقسیمبندي شد و در هريک از اين
سلول ها ،مقدار انتروپي شانون و آنتروپي تراکمي موزون
براي مناطق ساخته شدهي شهري محاسبه گرديد (جدول
 .)1در ادامه با استفاده از ابزارها و تکنیک هاي  ،GISمقدار
هر سلول به نقاط مرکزي آن داده شد و به منظور نشان
دادن الگوي اسپرال شهري ،درون يابي به روش کريجینگ

اس

(ب)
(الف)
شکل -1الگوي فضايي اسپیرال شهر تبريز در سال  .1932الف :آنتروپي شانون ،ب :آنتروپي تراکمي موزون

(الف)
(ب)
شکل -6الگوي فضايي اسپیرال شهر تبريز در سال  .1932الف :آنتروپي شانون ،ب :آنتروپي تراکمي موزون

با توجه به شکل  1مربوط به سال  ،1932ميتوان گفت
بطور کلي فرم و الگوي فضايي اسپرال شهري تبريز با
استفاده از آنتروپي شانون متراکمتر است در حالیکه با در
نظر گرفتن آنتروپي تراکمي موزون مقدار تراکم نسبتا
کاهش يافته و لکه سفید شکل سمت راست در شکل سمت
چپ وجود ندارد .همچنین فضاي شهر در شکل سمت راست
بزرگتر از شکل سمت چپ ميباشد .با در نظر گرفتن اينکه
شکل سمت چپ با استفاده از آنتروپي تراکمي موزون و با
در نظر گرفتن فضاي ساخته شده محاسبه شده است،
بنابراين ميتوان نتیجه گرفت که نقشه سمت چپ به
واقعیت نزديکتر است .همچنین در شکل  6مربوط به الگوي
اسپرال شهري در سال  1932نیز آنتروپي تراکمي موزون
نسبت به آنتروپي شانون تراکم کمتري را نشان ميدهد و
منطقه سفید با تراکم باال در آنتروپي شانون توسط آنتروپي

تراکمي موزون به دو لکه بزرک و کوچک تقسیم گرديده
است و از وسعت آن نیز کاسته شده است .در حقیقت
آنتروپي شانون نتوانسته است تفاوت بین ناحیه ها را
مشخص نمايد در حالیکه با استفاده از آنتروپي تراکمي
موزون نواحي فشرده شهري از نواحي غیر فشرده به صورت
شفافتري مشخص شده است .در سال  ،1932هرچند که
بخش هاي مرکزي شهر فشردگي باال و مقادير باالي آنتروپي
دارند اما میزان پراکندگي در بیشتر جهات شهر ديده مي-
شود .در اين دوره اسپرال شهري حالت بیضوي دارد که
محور اصلي آن جادههاي حمل و نقل اصلي و بزرگراه
سراسري را دنبال ميکند .از سال  ،1932لکههايي از مناطق
ساخته شده بصورت پراکنده ايجاد شدند که اين لکه ها در
سال هاي بعد جزئي از مناطق شهري شده و موجب افزايش
اسپرال شهري شدهاند .الگوي توسعه در سال  1932نیز
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با استفاده از نقاط مرکزي انجام شد .مقادير زياد آنتروپي
بدين معني است که قسمت اعظم سلول مورد نظر را منطقه
ساخته شدهي شهري تشکیل مي دهد و فرم کامال فشرده
ايي دارند اما در سلولهايي که آنتروپي کمتري دارند،
مناطق ساخته شده شهري ،به داخل مناطق غیر شهري نفوذ
کردهاند و فرم پراکندهايي دارند .جابه جايي سلول ها از

مناطق پراکنده به متوسط و فشرده در طي سالهاي مورد
بررسي نشان ميدهد که قسمتهاي بزرگي از شهر الگوي
فشرده را تجربه کردهاند .همچنین جابهجايي افزايش سلول-
هاي پراکنده در سالهاي بعد ،نشان دهنده رشد شهري و
افزايش الگوي پراکنده شهري ميباشد.

روشي نوين مبتني بر آنتروپي تراکمي موزون براي بررسي الگوي پراکنش...

مشابه سال  1932ادامه داشته است و قسمت هاي فشرده
شهر حالت بیضي دارند که در بعضي قسمتها مناطق پراکنده
به داخل بیضي نفوذ کردهاند .در طي اين دوره ها ،جهت
اصلي توسعه شهر در جهت غربي (تهران  -تبريز) ،جهت
شرقي (مراغه  -تبريز) و جهت شمالي (مرند  -تبريز) بوده
است که در مسیر بزرگراه هاي اصلي شهر مي باشد .دولتها
نیز با توسعهي نهادها و سازمانهاي خود در اطراف شهر
مثل فرودگاهها ،پادگان ها و دانشگاهها در توزيع پراکندهي
شهري نقش دارند .رشد شهري در جهت شمال شرقي و
شرق به دلیل عدم وجود دلیل مهم و تاثیرگذار در رشد
شهري و به دلیل وجود کوههاي عینالي در آن منطقه ،بسیار
کمتر از جهات ديگر ميباشد.

 -4نتیجه گیری
استفاده از آنتروپي شانون و آنتروپي تراکمي موزون با
کمک سیستم اطالعات جغرافیايي و فناوري سنجش از دور،
ابزار بسیار مفید و کاربردي به منظور کميسازي الگوهاي
رشد شهري و بررسي الگوي رشد اسپرال شهري است .با
پردازشهاي الزم بر روي تصاوير سنجش از دوري ميتوان
نقشههاي کاربري اراضي و محدوده هاي رشد شهري را
مشخص کرد .قابلیتهاي توابع موجود در سیستم اطالعات
جغرافیايي امکان ايجاد پايگاه داده و محاسبات مربوط به
مناطق ساخته شدهي شهري را ممکن کرده است .در اين
مقاله سعي شد تا چگونگي توزيع اسپرال يا پراکندگي
شهري تبريز را در سال هاي  1932و  1932با استفاده از
آنتروپي شانون و آنتروپي تراکمي موزون بررسي گرديد .از
آنتروپي شانون به طور سنتي در مباحث اندازه گیري عدم
قطعیت در رشتههاي مختلف از جمله مباحث توسعه شهري
استفاده شده است .آنتروپي تراکمي موزون اندازهاي وابسته

به مکان براي اندازهگیري عدم قطعیت براساس تابع توزيع
تجمعي است که تعمیم يافته اندازه اطالع شانون و ساير
اندازههاي عدم قطعیت ميباشد .همانطور که بیان گرديد
باتوجه به اينکه در برخي از کاربردهاي واقعي مرتبط با
قابلیت اعتماد و سنجش تراکم از جمله سنجش تراکم
مناطق شهري ،اندازههاي وابسته به مکان نیز مورد نیاز
است ،آنتروپي تراکمي موزون جهت پاسخ دادن به اين نیاز
ابداع شده است .نتايج اين مطالعه نشان داد که آنتروپي
تراکمي موزون نسبت به آنتروپي شانون ،شاخص مناسبتري
در شناسايي و پايش پراکندگي يا تمرکز مناطق ساخته
شدهي شهري است .در حقیقت آنتروپي شانون نتوانسته
است تفاوت بین ناحیهها را مشخص نمايد در حالیکه با
استفاده از آنتروپي تراکمي موزون نواحي فشرده شهري از
نواحي غیر فشرده به صورت شفافتري مشخص شده است.
باتوجه به نقشههاي الگوري پراکنش اسپرال شهري با
استفاده از آنتروپي شانون و آنتروپي تراکمي موزون نیز مي-
توان گفت که توزيع مناطق ساخته شدهي شهري در تبريز
از سال  1932تا  1932به سمت پراکندگي حرکت کرده
است .حقیقت اين است که بايد فشار انساني و ساختماني
در بخش هاي مختلف شهر تا اندازه ايي برابر باشد و اختالف
زيادي نداشته باشند اما چنانچه بعضي از مناطق شهري
داراي تراکم باال و برخي ديگر تراکم بسیار پايین را تجربه
مي کنند که نشان از عدم توزيع متعادل جمعیت و ساخت
و سازها در شهرها دارد .نقشه الگوي پراکنش اسپرال شهري
در تبريز نشان دهنده رشد نامتوازن بوده و ميتوان گفت که
اين رشد در همه جهات به يک اندازه نیست و در راستاي
محورهاي ارتباطي تهران – تبريز ،تبريز به مراغه و مرند
بیشترين پراکندگي و رشد شهري اتفاق افتاده است و نیاز
به مديريت شهري براي دست يافتن به توسعه پايدار دارد.
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