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  علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده GISمربي گروه سنجش از دور و  ـ *بابك ميرباقري

  ، دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتي GISاكبر متكان ـ دانشيار گروه سنجش از دور و  علي
  

  23/2/88:  تأييد نهايي   28/8/87: پذيرش مقاله
  

  چكيده
 پيشِ روي پژوهشگران مـسائل شـهري بـوده          موضوعاتترين    فرايند توسعة شهرها همواره يكي از مهم      

. هاي مختلف، شكل و الگوي توسعه نيز مورد توجه بوده اسـت             افزون بر ميزان رشد شهرها در زمان      . است
 Ripley’s Kبه نام تابع ) GIS(توابع تحليلي سامانة اطالعات جغرافيايي از در پژوهش حاضر از يكي 

نه را نسبت به حالـت      نقاط نمو ) اي بودن   خوشه(توان وضعيت تمركز      براساس اين تابع مي   . استفاده گرديد 
ـ              در تحقيـق حاضـر،     .  قـرار داد   سهتصادفي براساس شمارش تعداد نقاط در فواصـل مختلـف مـورد مقاي

ي براي سه محدوده شهري صورت كم  ميزان تمركز فرايند توسعه شهري بهRipley’s Kبراساس تابع 
 تـا   1371هـاي     رة سـال  شهر و بـراي دو دو       كريم، نسيم   شهر، رباط   حومه جنوب غرب تهران شامل اسالم     

هاي مورد نياز اين تحقيق از تصاوير         داده.  محاسبه و نتايج آن ارائه گرديده است       1381 تا   1375 و   1375
نتايج تحقيق نشان داد كه درمجمـوع تمركـز فراينـد توسـعه در دوره            .  استخراج شد  SPOTاي    ماهواره

هاي    افزايش و در محدودة شهرستان     شهر،  در محدودة شهرستان اسالم    1381 تا   1375هاي    زماني سال 
 امكـان   ،كار گرفته شده در ايـن تحقيـق         هاي روش به    از مزيت . استشهر كاهش يافته      كريم و نسيم    رباط
  .مختلف است) هاي مقياس(هاي زماني متفاوت و در فواصل  كارگيري آن در مناطق مختلف و براي دوره به
  

  . سازي مونت كارلو ده، شبيه خودي، فرايند خودسازمان دبه ، فرايند خوRipley’s Kتابع : ها واژه كليد
  
  مقدمه

ايـن  ). Mitchell, 2005, 72(شده، سـازندة الگـويي خواهـد بـود      اي تعريف هر توزيع از عوارض يا صفات آنها در منطقه
 مسكوني نيز از اين قاعده فرايند توسعة اراضي.  داشته باشد3 و يا كامالً پراكنده2، تصادفي1اي تواند الگويي خوشه توزيع مي

توانند ميزان تمركـز   بدين ترتيب پژوهشگران مي. توان الگوهاي گفته شده را در مورد آن بررسي كرد      مستثني نيست و مي   
  .هاي زماني متفاوت مورد ارزيابي كمي قرار دهند توسعه اراضي را در اطراف شهرهاي مختلف و در دوه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 * E-mail: B_Mirbagheri@sbu.ac.ir 09123942281: ئولنويسنده مس  
1. Clustered 
2. Random 
3. Dispersed 
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ترين  هاي جغرافيايي، نظير ميانگين فاصلة نزديك شناسايي چگونگي توزيع پديدهتاكنون توابع تحليلي مختلفي براي     
 نيز نام برده Ripley’s K كه از آن با عنوان تابع Kاند؛ كه در اين ميان تابع   معرفي شدهK و تابع F ، G، توابع 1همسايه

يع يك پديده جغرافيـايي در منطقـة مـورد           چگونگي توز  ،براساس اين تابع  . يافتة سه تابع ديگر است      ل  شود حالت تكام    مي
) اي بـودن    خوشـه (شـود و ميـزان تمركـز          نظر در مقايسه با توزيع تصادفي در همان منطقه در فواصل مختلف ارزيابي مي             

توان توسعه اراضي شهري را نيز در قالب اين           بر اين اساس مي   . يدآ دست مي   پديده در فواصل مختلف با كمك اين تابع به        
هـاي زمـاني گونـاگون     ان تمركز، تصادفي و يا پراكنـده بـودن بـراي دوره    زابي كرد و فرايند توسعه را از لحاظ مي        تابع ارزي 

  .بررسي كرد
  

  مباني نظري تحقيق
  فرايند توسعه اراضي شهري

 ,Wu( تقسيم كرد 3ده  و خودسازمان2خودي توان به دو فرايند خودبه طور كلي در نگرش سيستمي، توسعه شهرها را مي به

تـرين همـساية آن       اي در زمان گذشته كه در نزديك        ده، توسعه در هر مكان براساس توسعه        در فرايند خودسازمان  ). 2000
الگـوي رشـد   . ؛ بنـابراين همـسايگي تـأثير مهمـي بـر ايـن فراينـد دارد       )Wu, 2002(آيـد   مكان رخ داده است، پديد مي

ده اقتصادي ـ اجتماعي قـرار    سازمان هاي خود  كه تحت تأثير فعاليت يا متراكم است4صورت انباشته ده اغلب به خودسازمان
شـكل  (هاي مختلف در اطراف شهرها ظاهر گردد  صورت خوشه تواند به اين انباشتگي مي). Cheng, 2003a(گرفته است 

اي   در منطقـه  ده نيست، بلكـه وجـود عـاملي خـاص             كنندة فرايند خودسازمان     بيان ،البته هر نوع تمركز توسعه    ). ب و ج  -2
خـودي     فرايند ديگري به نام پديدة رشد خودبه       ،در نتيجه . تواند به تنهايي عاملي در جهت تمركز توسعه باشد          مشخص مي 

تمركز توسعه  دليل ماهيت چنين عواملي،       به. دهد  اين فرايند تحت تأثير عواملي فراتر از همسايگي رخ مي         . گردد  مطرح مي 
اند اغب كمتر است؛ يـا بـه عبـارت بهتـر در فواصـل                 خودي قرار گرفته    پديدة رشد خودبه  در مناطقي كه بيشتر تحت تأثير       

هـاي    اين نوع توسعة شهري پراكنده در عمل تأثيرات عميقي بر پايـداري سـكونتگاه             . تر اين تمركز اغلب كمتر است       كوتاه
دة توسعة مـستقل از تغييـرات كـاربري    دهن خودي نشان فرايند خودبه). Audriac et al., 1990(انساني و رفاه مردم دارد 

  ).Wu, 2002(، در منطقه است 5متوالي
سازي توسعة اراضي شـهري   هاي شبيه هاي مختلف در مدل خودي به صورت ده و خودبه دو فرايند توسعة خودسازمان  

ت عنـوان   سـازي رشـد اراضـي شـهري مـدلي را تحـ              منظور شبيه    به 1997كالرك و ديگران در سال      . اند  سازي شده   پياده
SLEUTH     كند و تاكنون در مناطق گوناگوني ماننـد سـواحل             عمل مي  6هاي خودكار    سلول   ارائه كردند كه براساس مدل

در ايـن  . سيتي و شهرهاي ليسبون و پورتوي پرتغال اجرا شده اسـت  فرانسيسكو، منطقة واشينگتن ـ بالتيمور، مكزيكو  سان
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Average Nearest Neighbor Distance 
2. Spontaneous 
3. Self-Organizing 
4. Agglomerated 
5. Sequential 
6. Cellular Automata 
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خودي اسـت و دو مرحلـه         شود؛ كه مرحلة اول آن رشد خودبه        له تقسيم مي  مدل، فرايند توسعه اراضي شهري به چهار مرح       
دا يـ الم. ده هـستند  كننـدة فراينـد خودسـازمان       درواقـع بيـان    2 و رشـد سـازماني     1بعدي آن تحت عناوين رشد منتشرشونده     

(Almeida)      مدلي را با نام      2002 و ديگران در سال DINAMICA  ـ     كاربريسازي تغييرات      براي شبيه ف در  هـاي مختل
.  اسـتفاده گرديـد    4كننـده    و قطعه  3دهنده  شهر بورو در ايالت سائوپائولوي برزيل ارائه كردند كه در آن از دو فرايند گسترش              

. گـردد   يافتة كوچك جداگانه مـي      دهد و فرايند دوم منجر به توليد اراضي توسعه          يافته رخ مي    فرايند اول در مرز نقاط توسعه     
 T2 و T1را در دو زمـان   ) ب(خـودي     و توسـعه خودبـه    ) الف(ده    سازمان  يند توسعة خود   به صورت شماتيك دو فرا     1شكل  

  .دهد نمايش مي
  
  
  
  
  
  
  
  

  خودي فرايند توسعة خودبه) ده، ب سازمان فرايند توسعة خود) الف. 1شكل 

  
خـودي    ايند رشد خودبـه   تري در مقايسه با فر      ده شكل متمركز    سازمان شود، فرايند رشد خود     طور كه مشاهده مي     همان

 2005هايي از آن را مارشال در سـال           گردد كه نمونه    توسعه به دو شكل فوق منجر به توليد الگوهاي كلي توسعه مي           . دارد
  ).2شكل (ارائه كرده است 

  
  
  
  

  )الف(           )ب(         ) ج(        

  سه مدل از الگوهاي توسعه . 2شكل 
  Marshal, 2005 :منبع    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Diffusive 
2. Organic 
3. Expander 
4. Patcher 

  نقاط شهري موجود
 )الف( يافتهنقاط شهري تازه توسعه

 )ب(
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فراينـد  ) الـف (در مـدل    . توان براساس دو فرايند اصلي اشاره شده مورد بررسي قرار داد            وي توسعه فوق را مي    سه الگ 
) ب(هـاي   در مدل. هاي كوچك و پراكنده رخ داده است صورت هسته خودي داراي غلبه بيشتري است، لذا توسعه به       خودبه

هـاي متمركـز      هـسته (اي شـدن      ل توسعه به سـمت خوشـه      لذا شك ده داراي غلبة بيشتري است،        فرايند خودسازمان ) ج(و  
با توجـه بـه     . خودي داشته باشد    توانست الگوي خودبه    پيش رفته است؛ گرچه شروع توسعه در اين مناطق نيز مي          ) تر  بزرگ

ني است كه قـبالً توسـعه در آن مكـان رخ            اترين مك   ده كه اساس آن بر رخداد توسعه در نزديك          تعريف فرايند خودسازمان  
ده در توسـعه      تر باشد، احتمال اينكه فرايند خودسازمان       تر متمركز   توان گفت هرچه توسعه در فواصل نزديك        اده است، مي  د

  .گردد هاي مختلف مشخص مي در اينجا اهميت ارزيابي تمركز برمبناي فاصله. باشد بيشتر استمؤثر 
اسـت كـه براسـاس آن ميـزان تمركـز يـا             دست آوردن شاخصي      موضوع اصلي در شناسايي ميزان تمركز توسعه، به       

اين . صورت كمي مشخص گردد     طور كلي، به    مختلف و همچنين به   ) هاي  مقياس(يافته در فواصل      توسعهپراكندگي اراضي   
  .پذير خواهد بود  انجامGIS در Kاقدام با استفاده از تابع 

  
  تحليل الگوي توزيع نقاط

در حالت پراكنـده، نقـاط حـداكثر فاصـلة          . دهد  صادفي و پراكنده نشان مي    اي، ت    توزيع نقاط را در سه حالت خوشه       3شكل  
  ).3شكل (گيرد  ممكن را از هم دارند و حالت تصادفي نيز بين اين دو حالت قرار مي

  

  
  
  

  گانة توزيع نقاط هاي سه حالت. 3شكل 
  

در ردة يـك بـر      . گـردد    مـي   قـسيم هاي شناخت الگوي توزيع نقاط به دو رده جداگانة يك و دو ت              طور كلي تحليل    به
. گيـرد   نظر قرار مي  كه در ردة دو موقعيت نقاط نسبت به يكديگر نيز مد              گردد، درصورتي   موقعيت نقاط به تنهايي تأكيد مي     

  . گيرند  در ردة دو قرار ميKترين همسايه و يا تابع   نزديك در ردة يك و توابعي نظير ميانگين1ِتوابعي مانند تراكم
در اين تابع براي تمـام      . ترين توابع ردة دو ناميد      سادهترين همسايه را شايد بتوان        كنندة ميانگين نزديك    بهتابع محاس 

گردد و مجموع اين فواصل بر        ترين همساية آن محاسبه مي      نقاط موجود در منطقة مورد مطالعه، فاصلة هر نقطه با نزديك          
 بناميم آنگاه رابطه تـابع فـوق        dminpiاش را     ترين همسايه    با نزديك  piچنانچه فاصلة هر نقطة     . شود  تعداد نقاط تقسيم مي   
   :بدين شكل خواهد بود

  )1رابطه (
n

min i
i 1

d p

n
==
  ايهسترين هم  ميانگين نزديك∑

  ). الف-4شكل ( برابر تعداد نقاط موجود در منطقة مورد مطالعه است nكه در آن 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Density 

 گسسته تصادفي ايخوشه
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  )الف(        )ب(

  Kمبناي محاسبة تابع ) ترين همسايه، ب حاسبة فاصلة نزديكم) الف. 4شكل 
  

 ,O’Sullian & Unwin, 2002(از معايب اين تابع، دور ريختن مقادير زيادي از اطالعات مـرتبط بـا الگـو اسـت     

ه ، زيرا خروجي اين تابع تنها يك عدد خواهد بود و قضاوتي كلي را در خصوص پراكندگي نقاط در منطقة مورد مطالع                     )89
  . دهد ارائه مي

 بر پايه شمارش نقاط موجود در تمامي فواصل موجود ميان نقاط قرار دارد، درنتيجه ماننـد حالـت   Ripley’s Kتابع 
هاي فاصله از قبل تعيـين        شود، كالس   مشاهده مي )  ب -4(طور كه در شكل       همان. شود  قبل از حداقل فاصله استفاده نمي     

هـا    كه در هريـك از حـريم      شمارش تعداد نقاطي    .  هريك از نقاط ترسيم شده است      هايي در اطراف    صورت حريم   شده و به  
براسـاس  ) 1976، 1981(اين تابع را براي اولـين بـار ريپلـي    .  خواهد بودRipley’s Kگيرد، مبناي محاسبة تابع  قرار مي
  . تعريف كرد2رابطة 

  

1-  )2رابطه ( 
ij ij2

AK(d) w I(d )
N i j

= ∑∑  
  

خواهد بـود   I(dij)=1 باشد d كمتر از مقدار j تا   i است و اگر فاصله نقطه       d در فاصله    Kتابع   مقدار   K(d)كه در آن    
  . تعداد كل نقاط موجود در منطقة مورد مطالعه استN مساحت منطقه و A.  استI(dij)=0و در غير اين صورت 

Wi   افزارهـاي مختلـف      ع و نـرم   در مراجـ  . شـود   اي انجام نشود، برابر يك فرض مي        كه تصحيحات لبه    نيز در صورتي
از اين تـابع بـراي      .  اشاره شده است   L(d) و   1يافته   تبديل K غالباً به تابعِ     Crimestat و   ArcGIS   ، SPLANCSازجمله  

  صـورت    گـردد و بـه      شناخت بهتر الگوي توزيع نقاط در مقابل توزيع تصادفي و تسهيل در ترسـيم نمودارهـا اسـتفاده مـي                   
  :(Mitchell, 2005, 99)شود   تعريف مي3رابطة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Transformed K Function 
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  )3رابطه (
( )

ij
i j

A I(d )
L(d)

N N 1
=

π −

∑∑  

  

 نقطـه را در منطقـة       Nچنانچـه توزيـع     .  نيازمند ارائه بحث رياضي است     3يافته به شكل رابطه        تبديل Kتعريف تابع   
 بـراي  dعاع به شـ ) حريم(گاه تعداد نقاط موجود در دايره  صورت تصادفي در نظر بگيريم، آن  بهAمورد مطالعه به مساحت   

  : يك نقطه به نسبت مساحت دايره به مساحت كل منطقه و بدون احتساب خود نقطه خواهد بود؛ در نتيجه
  

N)2  ) 4رابطه (  1) d(R d)
A
− π

=    تعداد نقاط موجود در حريم=
  

)( نقطة موجود در منطقه يعني       N براي تمام    dآنگاه مجموع نقاط موجود در شعاع        )ij
i j

I d∑∑ (  خواهد بود با  برابر :

( ) 2N N 1 d
A
− πدر نتيجه  :  

  

)  )5رابطه (   )
( )

2AN N 1 d
L(d) d

A N N 1
− π

= =
π −

  

  

 در فواصل مختلف براي نقاطِ با توزيـع تـصادفي محاسـبه شـود، آنگـاه در                  L(d)توان گفت چنانچه مقادير       پس مي 
 بـراي هـر توزيـع       L(d) كرد كه اگر نمودار مقادير       توان چنين بيان    درنتيجه مي .  خواهد بود  L(d)=dتمامي فواصل مقدار    

چنانچـه  .  خواهد بـود   L(d)=dدلخواه از نقاط ترسيم گردد، آنگاه شاخص مقايسة توزيع فعلي نقاط با توزيع تصادفي، خط                
ـ     باشد، آنگاه توزيع نقاط به سمت خوشه  d بيشتر از    L(d)مقادير   ه اي شدن ميل خواهد كرد و چنانچه كمتـر از آن باشـد ب

 همـان تـابع   Ripley’s Kافزارها منظـور از تـابع    در اكثر مراجع و نرم). 5شكل (سمت توزيع گسسته متمايل خواهد بود 
L(d)لذا در ادامة مقاله هرگاه به تابع .  استKگردد منظور تابع   اشاره ميKيافته است  تبديل.  
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توزيع متمركز توزيع تصادفي
  

  يافته در دو حالت متمركز و تصادفي ديل تبKمقايسة مقادير تابع . 5شكل 
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وجود   نقاط موجود در نزديكي مرز منطقة مورد مطالعه و به،شود  به آن اشاره مي   Kيكي از معايبي كه همواره در تابع        
 براي نقاط مرزي در خـارج از منطقـة مـورد    dبه دليل اينكه قسمتي از مساحت دواير با شعاع .  است 1اي  آمدن تأثيرات لبه  

 K تعداد كمتري از نقاط در داخل محدودة دايره واقع خواهند شد و باعث افـت شـديد مقـدار تـابع                       ،گيرند  عه قرار مي  مطال
سازي توزيع تصادفي نقاط نمونه و مقايسة نتـايج حاصـل از              اي، شبيه   ترين روش براي حذف تأثيرات لبه       مطمئن. گردد  مي

در ايـن  . نامنـد   مـي 2سـازي مونـت كـارلو     سـازي را اصـطالحاً شـبيه        اين نوع شبيه  . صورت فعلي است    آن با توزيع نقاط به    
سـازي    بـار شـبيه  999 و يا 99، يا 9 به ترتيب 999/0 و يا    99/0،  9/0سازي با توجه به سطح اطمينان موردنظر مثالً           شبيه

 Kت آمده از تـابع      دس  سپس ماكزيمم و مينيمم مقادير به     ). گردند  صورت تصادفي توزيع مي     نقاط نمونه به  (گيرد    صورت مي 
 بـراي نقـاط     Kآنگاه مقادير تـابع     . شود  عنوان بازة اطمينان در نظر گرفته مي        گردد و به    ها انتخاب مي    سازي  براي اين شبيه  

 بيـشتر از   dدست آمـده در فواصـل مختلـف           شود و چنانچه مقادير به      واقعي موجود در منطقة مورد مطالعه نيز محاسبه مي        
تـوان گفـت كـه        حاصل از توزيع تصادفي در همان فواصل باشد، با سطح اطمينان مـشخص مـي               Kمقادير ماكزيمم تابع    

تر بودن از مقادير مينيمم نيز نقاط توزيـع گسـسته             اي شدن ميل كرده است و در صورت پايين          توزيع نقاط به سمت خوشه    
  .خواهد بود) پراكنده(

  
  پيشينه تحقيق

 براي بررسـي ميـزان      2006ده شده است، ازجمله برومن و ديگران در سال           در موضوعات مختلفي استفا    Kتاكنون از تابع    
تمركز نوعي بيماري چشمي در كودكان قبل و بعد از درمان در روستاهاي كشور تانزانيا، برين آستين و ديگـران در سـال                       

 بـراي   2002سـال    و هوگيـل در       ها در اطراف مدارس شهر شيكاگو و همچنين سوئي           براي ارزيابي تراكم رستوران    2005
. انـد   دست آمده در ايالت تگزاس امريكا از آن بهره جـسته            دهندگان و نتايج آراي به      اي ميان توزيع مكاني رأي      يافتن رابطه 

هـاي     بـراي بررسـي الگـوي توزيـع مكـاني درختـان جنگـل              1987اسكارپ و ديگران در سـال       در مباحث اكولوژيك نيز     
در پـژوهش  . انـد   بهره گرفتـه Kهاي بياباني از تابع     ررسي الگوي توزيع درختچه    براي ب  1991گرمسيري و استرنر در سال      
منظور ارزيابي ميزان تمركز توسعة اراضي شـهري اسـتفاده شـده               براي تعريف شاخصي به    Kحاضر براي اولين بار از تابع       

  .است
  

  منطقة مورد مطالعه
شـهر   كريم و نـسيم  شهر، رباط  محدودة شهرهاي اسالمبا توجه به رشد فراوان اراضي شهري در حومة جنوب غرب تهران،   

ها   عنوان مناطق مورد مطالعة اين تحقيق انتخاب گرديدند و ميزان توسعة اراضي شهري در اين محدوده                 طور جداگانه به    به
  منـاطق مـورد مطالعـه و       6شـكل   .  مورد بررسي قرار گرفت    1381 تا   1375 و   1375 تا   1371هاي    در دو دوره زماني سال    

  .دهد شده در دو دوره زماني را نمايش مي يافتة استخراج مناطق توسعه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Edge Effects 
2. Monte Carlo 
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  يافته نقشة مناطق مورد مطالعه و اراضي توسعه. 6شكل 
  

  روش تحقيق
  ها داده

وجه به اينكه قرار اسـت      بنابراين با توجه با ت    . آيند  شمار مي    به Kهاي مهم تابع      نقاط نمونه و منطقة مورد مطالعه از ورودي       
بايـست بـر همـين اسـاس اسـتخراج       سازي توسعة اراضي شهري استفاده شود، لذا نقاط نمونه نيز مي  براي مدل  Kاز تابع   
 1جـدول  . اي اسـتخراج گرديـد   از تصاوير مـاهواره بصري و با دقت پيكسل   صورت    يافته به   لذا اراضي شهري توسعه   . گردد

  . دهد ورد استفاده را نشان ميايِ م مشخصات تصاوير ماهواره
  

 شهراسالم)الف

 شهر نسيم) ج

 رباط كريم)ب
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  مورد استفاده) اي تصاوير ماهواره(منابع داده . 1جدول 
  تاريخ دريافت تصوير  نوع تصوير ماهواره اي

SPOT-2  07/4/1371  
SPOT-3  30/3/1375  

ETM+  و SPOT-4)22/4/1381  )فيوز شده  
  

 اسـتخراج شـد، كـه هـر نقطـه           1381و   1375هـاي     اي براي سال    صورت نقطه   سپس الية توسعه اراضي شهري به     
يافتة مربوط بـه   عنوان نمونه، شيوة استخراج نقاط توسعه  به7در شكل .  متر بود  20 در   20يافتة    نمايندة يك پيكسل توسعه   

شـمار     بـه  Kعنوان نقـاط ورودي تـابع         شود، كه به    شهر مشاهده مي     در اطراف شهرستان نسيم    1375 تا   1371دورة زماني   
  . خواهند آمد

  
  
  
  
  
  
  
  

   Kمنظور استفاده در تابع   به،يافته به نقاط هاي توسعه پيكسلتبديل . 7شكل 
  

دهندة منـاطقي باشـد    بايست نشان در مورد محدودة مورد مطالعه براي هر شهر بايد توجه داشت كه اين محدوده مي   
نتيجه، محدودة منطقه بـراي هـر دوره تـا            در. ن مناطق را داشته باشند    آامكان توزيع در    ) يافته  نقاط توسعه (كه نقاط نمونه    

البته تعيين اين حد بستگي به نظر محقـق         .  اطراف شهر موردنظر در آن دوره رخ داده باشد         رجايي خواهد بود كه توسعه د     
 ممكن است منجر بـه اخـتالف   ،اختالف در تعيين حدود. اي را براي ارزيابي فرايند توسعه مدنظر دارد         دارد كه چه محدوده   

از . مساحت منطقه نقشي مهـم در ارزيـابي تمركـز توسـعه دارد            ) 3(دست آمده نيز بشود، زيرا با توجه به رابطة            نتايج به  در
. هاي قبل از كل منطقه حـذف گـردد          يافتة مربوط به دوره     بايست مناطق توسعه     منطقه، مي  1سوي ديگر، پس از تعيين حد     

شكل تعريف شده    طور كالسيك براي مناطق به شكل مربع يا مستطيل           به Kدهد كه تابع      شده نشان مي    هاي انجام   بررسي
  اين درحالي است كه با توجه به ماهيت مطالعة الگوي توسعه، منطقة مورد مطالعـه بـه شـكل سـاده نخواهـد بـود                          . است

  ).8شكل (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Extent 
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  )*الف(          )ب(

  ) شهر نسيم(محدوده مورد مطالعه . 8شكل 

  چيده پي) كالسيك، ب) الف
  )مناطقي كه امكان توسعه در آنها وجود دارد. 2يافته قبلي،  مناطق توسعه. 1(

   به صورت يك مستطيل ساده Kمحدودة مورد مطالعة كالسيك در تابع * 
  .ها در تمام سطح آن امكان وقوع خواهند داشت    است، زيرا نمونه

  
   ميزان تمركز ارزيابي

   براي نقاط بـا توزيـع تـصادفي         L(d)=dگردد كه رابطه      اي باعث مي    جود تأثيرات لبه  تر اشاره گرديد، و    پيشطور كه     همان
 متـري در سـال   1300 در فاصـله  Kعنوان نمونه، مقادير تـابع   كه به طوري  ـ برقرار نباشد، به  ويژه براي فواصل بزرگ ـ به

آل هردوي اين مقادير بايد   حالت ايدهكه در  است، در حالي  930شهر     و براي نسيم   1190شهر     براي شهرستان اسالم   1375
لذا براي قضاوت صحيح و مقايسة تمركز توسعه در مناطق مختلف مورد مطالعـه بايـد شاخـصي نـسبي         .  باشد 1300برابر  

براي مقايسة توزيع واقعي و توزيع تصادفي نقاط تعريف كرد كه اساس آن مقايسة توزيع تصادفي نقاط با واقعيـت موجـود      
  .باشد

هاي تـصادفي انجـام شـده ـ در ايـن       سازي  در بين شبيهd   در فاصله معينK را ماكزيمم مقدار تابع Ls(d)چنانچه 
نقـاط در  ) واقعـي (شـده    بـراي توزيـع مـشاهده   K را مقدار تابع Lo(d) مرتبه انجام شد ـ و  9سازي تصادفي  تحقيق شبيه

صورت زيـر    است، بهd كه بيانگر ميزان تمركز توسعه در فاصله مشخص        L(d)Δ در نظر بگيريم، آنگاه شاخص       dفاصله  
  : شود تعريف مي

  

L(d)  )6رابطه ( Lo(d) Ls(d)Δ = −  
  

تـر باشـد،      شاخص فوق بزرگ    چههر. گردد  طور جداگانه محاسبه مي     بهبراي هر محدوده و براي هر فاصله        ) 6(رابطة  
يافتـه بـه      دهندة شباهت نقاط توسعه    تر بودن به عدد صفر نشان       افته است، و نزديك   ي  دهندة تمركز بيشتر نقاط توسعه      نشان

 است ـ كـه البتـه بـا توجـه بـه ماهيـت توسـعه اراضـي            نقاطةبيانگر توزيع گسستمقادير منفي نيز . توزيع تصادفي است
ترين طول هر محدوده و بـا   تا نصف بزرگ Lo(d)مقادير در پژوهش حاضر، . دهد رخ نمي مسكوني، معموالً چنين موردي     

  . محاسبه گرديد) شهر براي اسالم( متري 40و ) كريم شهر و رباط براي نسيم( متري 20هاي  بازه

1 

   1   
   1 

1 

2 

2 

2 

2 
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عنوان شاخصي كلي براي ارزيابي ميزان تمركز برآينـد توسـعه              به )7(توان مطابق رابطة       را مي  cIدرنهايت، شاخص   
  . اي هر محدودة شهري تعريف كرددر كل منطقة مورد مطالعه بر

c  )7رابطه (

L(d)
I n

Δ
= ∑  

  
 در مجموع نـشان     Icتر بودن مقدار       بزرگ . است Kهاي در نظر گرفته شده براي اجراي تابع            تعداد بازه  nكه در آن    

  .از تمركز بيشتر توسعه در منطقة مورد مطالعه دارد
افزار قابليت انجام  اين نرم.  استفاده شدArcGIS 9.2افزار   از نرمRipley’s Kر براي محاسبة تابع در پژوهش حاض

  .را نيز دارد) ساختن تصادفي نقاط در منطقة مورد مطالعه(سازي مونت كارلو  شبيه
نـين توزيـع   همچ.  براي محدودة هر سه شهر اجـرا گرديـد  1381 و 1375يافته در دو سال        براي نقاط توسعه   Kتابع  

سـازي    درصد شبيه90رسيدن به ضريب اطمينان    بار براي    9تصادفي نقاط براي هر شهر در منطقة مورد مطالعه، به تعداد            
، مقدار ماكزيمم تـابع  (d)فاصله شده اجرا شد و به ازاي هر     هاي تصادفيِ انجام    سازي   براي هريك از شبيه    Kگرديد و تابع    

K  كريم نمايش داده است     سازي توزيع تصادفي نقاط را در محدودة شهرستان رباط          ز شبيه اي ا    نمونه 9شكل  .  انتخاب شد .
  . طور جداگانه محاسبه شد براي هر منطقه به cI و Ls(d) ،Lo(d)هاي  درنهايت شاخص

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كريم شهرستان رباطسازي مونت كارلو براي  اي از شبيه نمونه. 9شكل 
  
  هاي تحقيق يافته

  L(d)نمودار 
شـهر   در محدودة اسـالم ) يافته توسعه(شده   را بر روي نقاط مشاهدهL(d) نمودار حاصل از اعمال تابع       12تا   10هاي    شكل

رت صـو   نيـز بـه    L(d)=dضـمن اينكـه نمـودار       . دهد  در دو دوره و همچنين مقايسة آن را با توزيع تصادفي نقاط ارائه مي             
  .چين ترسيم گرديده است خط
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   اسالمشهر– L(d) نمودار مقادير تابع .10شكل 

  

  

  

شكل 9- نمودار مقادير تابع K - رباط كريم
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   رباط كريم- L(d) نمودار مقادير تابع .11شكل 



 GIS در Ripley’s K ارزيابي كمي ميزان تمركز توسعه اراضي شهري با استفاده از تابع 

  

63

شكل 10- نمودار مقادير تابع K - نسيم شهر
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   نسيم شهر- L(d) نمودار مقادير تابع .12شكل 

  
  cI شاخص

ميزان تمركز براي تمام مناطق محاسبه گرديد       كلي   نيز به عنوان شاخصي جهت ارزيابي        cIدر نهايت شاخص    
   : ارائه گرديده است13 شكل و 2كه نتايج آن در جدول 

  cI مقادير شاخص .2جدول 

 1381-1375دوره زماني  1375-1371دوره زماني  
 2/354 3/212 شهر اسالم
 8/93 1/146 كريم رباط
 2/89  1/193 شهر نسيم
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   CIمقاديرستوني  نمودار .13شكل  

  گيري نتيجه
 L(d)مقـادير تـابع     افته نسبت بـه     ي  نقاط توسعه  L(d) مقادير تابع    ،گردد كه در تمامي مناطق      در بررسي كلي مشخص مي    

  . غيرتصادفي بودن فرايند توسعه استةدهند  دارد كه نشانفراوانياختالف  ، تصادفي نقاطتوزيعاز حاصل 
اي اختالف شديدي نسبت      علت تأثيرات لبه    به) آل  نمودار تصادفي نقاط در حالت ايده      (L(d)=dبا توجه به اينكه خط      

آل  نطقـه مطالعـاتي دارد و ماننـد حالـت ايـده     صـورت تـصادفي در م      سازي واقعي نقاط بـه       حاصل از شبيه   L(d)به مقادير   
 L(d)سازي مونت كارلو، مقادير       ا استفاده از شبيه   توان آن را مبناي قضاوت در مورد چگونگي توزيع نقاط قرارداد، لذا ب              نمي

  .براي توزيع تصادفي نقاط به طور جداگانه در هر منطقه محاسبه گرديد
در دورة زماني   ) 11شكل  (كريم    ضي شهري در محدودة شهرستان رباط     ي مشخص گرديد كه توسعة ارا     بدر اين ارزيا  

در محـدودة   ). باالترسـت  L(d)مقـادير   ( اسـت    1381 تـا    1375 در كلية فواصل، متمركزتر از دورة زماني         1375 تا   1371
است، امـا   ، وضعيت فرايند توسعه در فواصل كوتاه از نظر ميزان تمركز تا حدودي يكسان               )12شكل  (شهر    شهرستان نسيم 
دهـد در مقيـاس       يابد، كه نـشان مـي        افزايش مي  1381 تا   1375 ميزان پراكندگي توسعه در دورة زماني        ،در فواصل بيشتر  

 متري در   800نيز توسعه تا فاصلة     ) 10شكل  (شهر    در محدودة شهرستان اسالم   . فرامحلي ميزان تمركز كاهش يافته است     
تر باالتر باشد،   طور كلي هرچه ميزان تمركز در فواصل نزديك         به. ره بعدي است  تر از دو     متراكم 1375 تا   1371دوره زماني   

 800اما در فواصـل بـيش از        . ده در آن منطقه داراي غلبه بيشتري است         توان گفت كه فرايند خودسازمان      طور نسبي مي    به
 بوده است؛ كه با توجه به شـكل         تر از دورة قبل خود       متراكم 1381 تا   1375شود كه توسعه در دورة        متر چنين برداشت مي   

هـاي جداگانـة توسـعه شـهري در           كند كه درمجموع تمركز هسته      زيرا مشخص مي  توزيع نقاط نكتة درخور اهميتي است،       
  .دورة دوم بيشتر از دورة اول بوده است

  تـا  1375كلـي در دورة زمـاني       طـور     گردد كه تمركز توسعه به      ، مشخص مي  13 و شكل    2همچنين براساس جدول    
گيري كرد كه فرايند توسعه در  توان نتيجه بنابراين مي. كاهش يافته استشهر و رباط كريم  نسيم ة محدوددو در هر 1381
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 .قابل تمركز بيشتر، پيش رفته اسـت      سمت پراكندگي بيشتر در م       شهر به  دوبراي اين   در تحقيق حاضر    شده    محدودة تعيين 
  . عه در مجموع باالتر از دورة قبل خود بوده استشهر، تمركز توس اما در محدودة شهرستان اسالم

برآورد مناسبي را از ميزان تمركز توسعة اراضي مـسكوني در فواصـل    Ripley’s kتابع توان گفت كه  درمجموع مي
هاي مختلـف فراينـد       تواند راهنماي پژوهشگران براي ارزيابي گونه       دهد كه مي    صورت كلي ارائه مي     مختلف و همچنين به   
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