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  هماهنگ  شهري  در طراحيGISاستفاده از توابع رستري محيط 
  )نمونه موردي طرح توسعه پرديس مركزي دانشگاه تهران(
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  20/04/88: الهـ  تاريخ دريافت مق

                                       09/07/88: تاريخ پذيرش نهايي

  
  

  
  چكيده 

  
آن چه در .  در ارتباط بوده، طراحي شهري استGISبا  يكي از زير شاخه هاي شهرسازي كه شايد محدودتر    

 GISشود اكثرا مربوط به توان نمايش سه بعدي نرم افزارهاي  در طراحي شهري مشاهده ميGISمقاالت كاربرد 

مكاني توان باالي تحليلي و جستجوي مكاني و توصيفي كه يكي از بهترين امكانات سامانه اطالعات  حال آن. است
  . با كمك پايگاه داده متصل به سيستم است

هاي طراحي شهري بوده و پيامد تجربه اي است در   براي پروژهGISهاي تحليلي  هدف از اين مقاله بررسي قابليت
را ايجاد  نفع  هاي ذي بين گروهيك نمونه موردي پروژه طراحي شهري كه توانست تا حدود زيادي توافقي عمومي 

طور جامع و همه جانبه با نگاه  توان به اين تجربه نشان داد كه بسياري از فرآيندهاي ذهني طراح را مي. نمايد
باب تواند  لذا تجربه مذكور مي. پذير محيط رستر و توابع مربوطه مدلسازي نمود فازي، و با كمك فضاي انعطاف

  .نمايدهاي طراحي شهري باز   در پروژهGIS جديدي را براي استفاده از
  
   

 

   واژه هاي كليدي
  ، تحليل رستري، درونيابي فضايي، فيلترگذاري، همپوشانيGISطراحي شهري هماهنگ، 

  

         )مسئول مكاتبات(. واحد علوم و تحقيقات تهران، ايران ،دانشگاه آزاد اسالمي،  شهرسازيدانشجوي دكتراي تخصصي *
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  مقدمه
ها بـا يكـديگر و تعمـيم و تفـسير آن در               ه تاثير به سزايي در پيشرفت و نوآوري در علوم دارد استفاده و تلفيق فناوري              امروزه آن چ    

ريزي استراتژيك ابتدا از علوم نظـامي بـه مـديريت و سـپس بـه                 هاي برنامه   به طور مثال مفاهيم و تكنيك     . هاي مختلف است    رشته
هـاي   را در رشـته  يكي ديگر از ابزارهايي كـه بايـد آن  . هاي مزبور نهاد ثيري عميق بر رشتهشهرسازي انتقال يافت و در هر انتقال تا       

يا همان سيستم اطالعات جغرافيايي است كه باز هم از علوم نظامي به ساير علوم انتقـال و كـاربرد    GIS مختلف علوم موثر دانست
هاي مرتبط با شهرسازي و مـديريت شـهري           گاهي خاص در رشته   يافت و از آنجا كه مفهوم شهر كامال با مكان در ارتباط است جاي             

. هاي علم شهرسـازي هـستيم       ما هر روزه شاهد ابتكاري نو در مورد كاربرد اين ابزار در شاخه             .ريزي شهري پيدا كرد    برنامه اًخصوص
رشته شايد بـه واسـطه حـوزه    اين . در ارتباط بوده، طراحي شهري است GIS هاي شهرسازي كه شايد محدودتر با يكي از زير شاخه

 .در برنامه ريزي شهري، در مقايسه، كمتر اين ابزار را مورد استفاده قرارداده است GIS عملكردي آن نسبت به كاربردهاي تحليلي

 و امكـان  GISافزارهـاي  شود اكثرا مربوط به توان نمايش سه بعدي نرم در طراحي شهري ديده مي GIS آن چه در مقاالت كاربرد  
كنـد، ولـي     كمك شاياني به طراحـان شـهري مـي   ،چه همين قابليت گر. رسي محيط مجازي وضع موجود و طرح پيشنهادي است   بر

حال آنكه يكي   .  نوعي نگاهي تك بعدي به استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي در مباحث طراحي شهري ايجاد نموده است                 ،خود
گذارد توان باالي تحليلي و جستجوي مكاني و توصيفي با كمـك پايگـاه داده                  كاربر مي  از بهترين امكاناتي كه اين سامانه در اختيار       

اي هاي طراحي شهري بوده و پيامد تجربـه  براي پروژه GIS هاي تحليلي  بررسي قابليت،هدف از اين مقاله. متصل به سيستم است
 .نفع ايجاد نمايد هاي ذي توافق عمومي بين گروهاست در يك نمونه موردي پروژه طراحي شهري كه توانست تا حدود زيادي يك 

  
 روش شناسي

  :در نگارش اين مقاله از روش شناسي زير استفاده شده است  
 .شد بررسي ابتدا مباني نظري موضوعات طراحي شهري مربوط به اين پژوهش -الف

 . گردد معرفي مي GIS در ادامه بعضي از مفاهيم كليدي و چند تابع رستري در محيط -ب

 . و در پايان به معرفي طرح توسعه و كاربردهاي توابع مذكور اشاره شده است-پ

  
 مباني نظري طراحي شهري

 مايكل  رابطهدر طراحي شهري نحوه درك و نگرش گروه طراحي به مسئله، باعث رهيافتي براي پاسخ به مسئله مي شود، در اين                        
اوري اطالعات و شهرسـازي در يكـي از جديـدترين    نر عرصه ميان رشته اي ف   د به ويژه هاي نوين شهري      بتي از پيشروان مدلسازي   

 پيچيـدگي در تعـداد و    واجـد هاي موجود شهري بيش از آنكه بغرنج باشند           سيستم: نويسد مسئله مذكور را چنين بيان مي      1 خود كتاب
دهـي و درك فرآينـد        ناسـب بـراي سـوق     روابط بين اجزا هستند با اين نحوه تفكر، مساله هميشگي عدم قطعيت در مورد خروجي م               

داشتن چنين رويكردي نسبت به ماهيت مسائل شـهري بـسيار اهميـت دارد    . استتغييرات كمتر خواهد بود، و اين مفهوم پيچيدگي      
هاي مناسب بايـد اطالعـات         كه در رويكرد پيچيدگي مدل     آنزيرا جهت طراحي و نوع مداخله را تحت تاثير قرار خواهد داد و نتيجه               

جامع را به جاي راه حل مناسب و فرآيند مطلع سازي مناسب و كارآمد از ابعاد مختلف مساله به جاي حل كردن آن، در داخـل خـود               
  .)Batty, 2005(داشته باشند 
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)نمونه موردي طرح توسعه پرديس مركزي دانشگاه تهران(هاي شهري هماهنگ در طراحي  GIS استفاده از توابع رستري محيط  

  
  

 

هايي كـه تـا كنـون بيـشتر بـر         شبيه سازي . سازي محيطي خواهد گذاشت   موضوع مذكور در ابتدا تغيير اصلي خود را بر نحوه شبيه            
هـايي سـازگار بـا     هاي برگرفته شده از فرآيند طراحـي شـهري تمركـز داشـتند تـا مـدل           ايش چگونگي قدرت و تاثير دستورالعمل     نم

  :نمايدسازي ديدگاه زير را مطرح ميدر همين راستا بتي براي نحوه شبيه. خصوصيات محيطي
 در شهر با يك سازمان ساده به همـراه تعـامالت كـم بـين           ها  اولين رويكرد اين است كه سيستم     . توان دنبال كرد  دو رويكرد را مي     

هـا بـه      در اين نگاه فرم   . كند  تر گشته و به سمت روابط فركتالي سوق پيدا مي           اجزا آغاز شده و با رشد سيستم اين سازماندهي پيچيده         
  .كنند سمت  آشفتگي ميل مي

 نظـم   واجـد مان ابتدا در حالت پيچيده هستند و  بـدين سـبب             رويكرد دوم و به نوعي ارجح، اين است كه شهرها و اجزاي آن از ه                
در واقع شهرها در مرز آشفتگي قرار دارند و نه اينكه به سـمت آشـفتگي ميـل كننـد، كـه در اكثـر                         . باشند  بااليي از نوع فركتالي مي    

  .)Batty, 2005(تري بوده است  هاي موردي البته به جز موارد اتفاقي اين رويكرد دوم فرضيه قوي نمونه
همـين  باشد استفاده از      كه امروزه در رويكردهاي طراحي شهري هماهنگ مورد توجه شهرسازان مي          در همين راستا از موضوعاتي        

 در 3كيفي را با استناد به هندسه فركتال به عنوان يك ابـزار سـميوتوپولوژيك  -هاي كمي   ست؛ تا مدل  ا 2هاي آشوبگرا   مفاهيم سيستم 
سـو و خاصـيت      ها در نگهداري اطالعات از يك       فيت باالي فركتال  رفعال شهر در اختيار گذارد، چرا كه ظ       تحليل بستر جذب سيستم     

بـودن    هـا بـه ميـزان آشـوبناك          آن تحليـل دهد تا با بررسي و        اين اجازه را مي    از سوي ديگر،     ها    سازي آن  خودسامانگي و خود شبيه   
گيـري بلكـه روابـط       نه تنها روابط قابل انـدازه      نظريهاين  تم انتخاب كنيم؛    سيستم پي ببريم و استراتژي مناسب را براي كنترل سيس         

كـشاند    ي مـ  4اين گذر ما را به حيطه منطق فازي       . گرداند  گيري را هم در تفسيري كه از مدل خواهيم داشت دخيل مي            غيرقابل اندازه 
 .)1380، مشهودي(اختيار قرار خواهد داد كه به عنوان ابزاري مفهومي بصيرت الزم را در نگرش به ماهيت يك شهر پويا در 

آن اسـت  )  كيفـي –كمي (آن چه از پيش ابزار منطق فازي براي بسط موضوع اين مقاله به كار گرفته خواهد شد كيفيت ديالژيك                     
ي سـه رويكـرد فكـر     آشـكارا،    كيفي الزم را خواهد داشـت و         -هاي كمي     در حيطه عمل توانايي تبديل به روش      و  كه در جاي خود     

 بـه يـك نقطـه مـشترك     ، عملمقاماند در   آشوب با آن كه از سه خواستگاه متفاوت آغاز شده         نظريهمنطق فازي، هندسه فركتالي و      
 .رسانند را ياري فرآيندتوانند در حيطه نظري و كاربردي  اند و مي رسيده

  
  GIS مباني نظري تحليل مكاني رستري در

  مدلسازي اطالعات مكاني
هـا بـه صـورت     با ارائـه واقعيـت   (GIS) سازي جهان واقعي است، اين امر توسط سيستم اطالعات مكاني ي، سادههدف از مدلساز  

توانـد بـه    ها از فرم مكـاني مـي    ساخت مدل.)Aronoff,1989(است محقق شده اي و روابط ميانشان  هاي نقشه   مجموعه اي از اليه   
در فرآيند   GIS توان در محيط سازي دنياي واقعي را مي  بنابراين مدل.فته شودها در نظر گر اي از مراحل انتزاع داده موعهجعنوان م
سـازي عـوارض مكـاني عبـارت اسـت از        دو مساله در مدل   .)Heywood,1998(دنبال نمود    و ارائه  سازي، توضيح  ساده،  سازيخالصه

راهم كند، و دوم اين كه چگونگي ارائه تغييرات         چگونگي انتخاب نوع عارضه كه بتواند بهترين نمادسازي را براي مدلسازي عارضه ف            
  .را با تاثيرگذاري عوامل مختلف بتوان در آن به آساني اعمال نمود

در مدل برداري هر يك از عـوارض بـه          . مدل برداري و مدل رستري    : سازي اطالعات مكاني وجود دارد    دو روش اصلي براي مدل      
   ها بـه وسـيله سـه مفهـوم نقطـه،           شود لذا ماهيت اشياي يا موقعيت       ات ثبت مي  كمك شكلي كه به وسيله مقادير عددي زوج مختص        

امـا   .گـردد  خط و پلي گون قابل نمايش است، ضمن اين كه كليه روابط بين اطالعات مكاني برروي اين سه دسته اصلي تعريف مي     
 كه موقعيت هر سلول يا پيكسل به وسـيله          باشد  هاي مربعي مي    منظم از سلول    5همدل داده رستري در فرم ساده آن شامل يك شبك         
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مقدار تخصيص داده شده به سلول نمايانگر نوع و چگونگي اطالعات توصـيفي اسـت كـه                 . گردد  شماره سطر و ستون آن تعريف مي      
ي چندي  توجه به تعاريف انجام شده و كاربرد مورد لزوم در تحقيق حاضر نياز به معرف با(Aronoff, 1989).  دهد آن سلول نشان مي

هاي تك اليه با توجه به حجـم عمـده كـار، در     رسد، ضمن اين كه بيان تحليل ضروري به نظر مي GIS از توابع رستري در محيط
بـوده   GIS هـاي فـضايي رسـتري در محـيط     هاي درونيابي به تحليل ها شامل دو دسته تحليل اين تحليل. اولويت قرار گرفته است

  .است
  

 تحليل درونيابي

هاي نمونه برداري نـشده يـا خـالي از اطالعـات موجـود در        ها در مكان    هاي مشخصه   ابي مكاني همان شيوه محاسبه ارزش     يدرون  
 بنابر اين نقش آن پر كـردن فـضاهاي خـالي بـين     .)DeMers, 2002; Burrough. Et al.,1998( ناحيه تحت پوشش مشاهدات است

هـاي نزديـك شـباهت بيـشتري بـا مقـادير              هـاي موقعيـت     يـانگين ارزش  به طور غالب در محـيط طبيعـي م        . مشاهدات خواهد بود  
هـا و نحـوه اثرگـذاري     شيوه انتخاب همـسايه . شود  شناخته مي6هاي دورتر دارد؛ اين موضوع به عنوان قانون اول جغرافيايي          موقعيت

هاي بـه دسـت آمـده تنهـا      ه شود دادهيابي كه استفادهر روش درون. )Anselin, 1998( سازد هاي مختلف درونيابي را مي ها، مدل آن
هـاي   بنـابراين كيفيـت هـر تحليـل وابـسته بـه داده           . هاي واقعي خواهد بود كه بايد در موقعيت ويژه موجود باشـد             تخميني از ارزش  

هـاي   گـون  ، پلـي  7در اين تحقيق ضمن استفاده از متدهاي ايجاد منطقه حـريم          .  و دستخوش عدم قطعيت است     ، مدل درونيابي شده 
 11و غير قطعي  10هاي اختصاصي درونيابي قطعي  از روش،د مشترك بين رستر و وكتورو چند متُ 9، مدل شبكه نامنظم مثلثي8سنتي

 محلي بوده است از     كيفي- از نوع كمي   ضمن اين كه با توجه به ماهيت اطالعات كه عمدتاً         . تبديل نقطه به رستر استفاده شده است      
هـاي   مـابين روش . مورد استفاده قرار نگرفتند 13هاردي و روش 12نند آناليز روندما globalهاي  شهاي محلي استفاده شده و رو روش

.  مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت     IDW روش توانند ماهيت اطالعات مكاني مورد استفاده را شرح دهند       تر مي  كه بيش  14درونيابي
هايي است كه همسايه موقعيت       اي از نقاط نمونه      به مجموعه  دهي  دهي به روش عكس فاصله تركيب خطي وزن         روش درونيابي وزن  
) 1فرمـول شـماره   (ها با فرمول عمـومي در    وزن)Philip. Et al., 1982 ( اند ها تابعي از عكس فاصله و وزن. اند درونيابي شمرده شده

  .تندهاي تعيين شده يا مستقر در فاصله همسايگي هس  تعداد همسايهnشوند كه در آن  محاسبه مي
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.  متفاوت خواهد بود،ات توان معادله عكس فاصله است كه با توجه به خواست عمليات و ماهيت اطالع        ،نكته قابل توجه در اين وزن      

هاي بـسيار   كه اگر بخواهيم اثر همسايگي چنان؛ )Philip. et al, 1982 (يابي نشان خواهد داد ها را در درون اين توان اهميت همسايه

)1فرمول شماره(  

)2فرمول شماره(  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

123  
)نمونه موردي طرح توسعه پرديس مركزي دانشگاه تهران(هاي شهري هماهنگ در طراحي  GIS استفاده از توابع رستري محيط  

  
  

 

ه اثر فاصـله     ك 0تواند از      مي نظريها به صورت      اين توان . هاي باالتر استفاده نماييم     نزديك در درونيابي بسيار زياد باشد بايد از توان        
  . هستند3 يا 2، 1اما به طور رايج اين اعداد  .)Fisher, 1987(كند تا هر عدد ديگر تغيير نمايد  را حذف مي

 فيلترهاي پايين گذر

 فيلترهاي مركزي كه . )Burrough, 1998(شود   فيلترگذاري جهت بهبود كيفيت اطالعات مكاني در فرمت رستر استفاده مياصوالً  
هـاي درون هـر پنجـره و اعمـال      دهي به پيكسل كنند با وزن عمل مي) Moving Window(هاي متحرك  صورت پنجره به عمدتاً

كنند كه بر حسب نوع تغييري كه ايـن فيلترهـا بـر     فرمول عمومي آن، به صورت معمول ارزشي تازه براي پيكسل مركزي ايجاد مي       
  . گيرد  به خود مي)Low-Pass( گذر  يا پايين)High-Pass(كنند نام باالگذر  اساس اطالعات همسايگي ايجاد مي

هاي با ارزش نزديك به هم يعني با وريانس پـايين،         گذر كه موضوع عمده فعاليت حاضر است با عبور دادن پيكسل            فيلترهاي پايين   
پذيري پـس از اعمـال فيلترهـاي        بنابراين ميزان تغيير  . پردازد   كردن فضا مي   )smooth( به نَرم    )noise(ميانگين گيري يا حذف نوژه      

هـاي درون پنجـره اعـم از قطـري يـا              توانند از هريـك از پيكـسل        اين فيلترها مي  . گذر معموال كمتر از حالت اوليه خواهد بود         پايين
. تگرفـ   خواهـد    قطري استفاده نمايند كه اين كار نيز بر حسب نياز و ميزان تاثيرپذيري خواسته شده بر پيكسل ميـاني، صـورت                      غير

الخـصوص بـا تركيبـات متـوالي          گذر فيلترهاي ميانگين ساده و وزندار، و فيلترهاي مد است كه علي             ترين انواع فيلترهاي پايين     عمده
  .توان نتايج گوناگوني را به دست آورد كه نتيجه آن بهبود كيفيت اطالعات رستري براي كاربرد مورد نظر باشد ها مي آن
    

 همپوشاني چند اليه رستري

هاي مكاني هدف، تهيه يك نقشه يا اطالعات مكاني است كه بتواند نمايي از مجموع توصيفات يا اطالعـات                     در بسياري از تحليل     
امـا مـساله    . پـذيرد   اين كار به كمك فرآيندي به نام همپوشاني اطالعات مكاني صورت مي           . مربوط به يك موقعيت را به دست دهد       

سـازي بـه يكـي از       هـاي مـدل     ها مانند كليه روش     دهي يا تركيب اليه     فرآيند وزن . العات است عمده در همپوشاني نحوه تركيب اط     
  .گيرد هاي بر مبناي دانش، بر مبناي تجربه يا تركيبي از اين دو صورت مي روش

يـا ارزشـي    بدين معني كه بر اساس وزن       . هاي همپوشاني در محيط رستر همپوشاني وزندار ساده است          يكي از پركاربردترين روش     
اي در غالـب   هـا ارزش تـازه    مربوط به هر موقعيت، در آن ضرب شده و از جمع اين ارزش  شود ارزش   كه به هر اليه رستري داده مي      

 : خواهد بود3شكل ساده اين نوع همپوشاني، معادله فرمول شماره . پردازد يك اليه، توليد و به توصيف هر مكان مي

  
  )3فرمول شماره (

  . استijارزش پيكسل سطر و ستون  Sijها و  وزن تعيين شده براي هريك از اليه Wiكه در آن 
  

  تلفيق مباني شهرسازي و مفاهيم توابع رستري

 از ديدگاه پروفسور بتي آنچه در مدلسازي شهري مهم است ميزان اطالع رساني مدل از موضوع است تـا                  گونه كه اشاره شد    همان  
دهـد كـه بـا تغييـر      بر اساس مفاهيم منطق فازي اين امكان را مـي شهري توپولوژيك در طراحي  ماهيت سميو از طرفي  .حل مسئله 

اي و تـصوير     ها و فرهنگ بتـوان پارامترهـاي كمـي و مكـاني آن را در ترسـيم سـازه                    ها، ارزش   پارامترهاي كيفي مانند نيازها، سنت    
 پارامترهاي كيفي متحول گرداند اين دقيقا همان خصوصيتي است          گيري را با روند تغيير     جديدي منعكس گرداند، و بتوان روند اندازه      

همچنـين بـا   . دهد گيري از خود نشان مي هاي پويا و در تحليل چندي و چوني اندازه      كه هندسه فراكتال در روند تحليل رفتار سيستم       
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ايـم و همـين      تبـديل نمـوده    در حقيقت ما يك سطح گسسته را به يك سطح پيوسـته              GIS ايجاد يك محيط رستر از محيط وكتور      
ها در    زيرا پيكسل .است GISموضوع كليد اصلي ارتباط طراحي شهري بر اساس منطق فازي و هندسه فراكتالي، با توابع رستري در                  

             هـاي   آورنـد كـه حاصـل بررسـي         هـا را بـه وجـود مـي         در حقيقت يك طيـف پيوسـته از ارزش         ،محيط رستر با ذخيره ارزش در خود      
ها ،اسـتفاده از توابـع رسـتري        از مجموع مباحث فوق اين نتيجه حاصل مي شود كه در مدلسازي           .تواند باشد   كيفي محيط مي   -كمي

ها مي تواند ابزاري بـسيار كارآمـد       هاي اطالعات مكاني به علت انعطاف پذيري زياد اين توابع بر اساس تغيير ماهيت پيكسل              سيستم
   .باشد

  
  ي دانشگاه تهران طرح توسعه پرديس مركزطرح

 طرحمعرفي 

شود و به عنوان اولين دانشگاه ايران بـا بـيش از              پرديس مركزي دانشگاه تهران به عنوان نماد علم و فرهنگ در ايران شناخته مي               
 هاي انقالب، كارگر، فرصت شـيرازي  فاصل خيابان ، حدطرح توسعه پرديس مركزي. اي برخوردار است  سال سابقه از اهميت ويژه 70

             هكتـاري نـسبت بـه محـدوده        35اين طرح با يـك افـزايش        . ها پيش مورد نظر مسوولين دانشگاه بوده است         از سال و بلوار كشاورز    
ها و امكانات مناسب در اين فضا نقش خـود             هكتار افزايش خواهد يافت و قرار است با ايجاد محيط          55 هكتاري كنوني به حدود      20

 يك بستر كـامال انـسان سـاخت    ،در پروژه طراحي شهري اين توسعه     . را به عنوان نماد دانش و فرهنگ در كالنشهر تهران ايفا كند           
 يـك بافـت كـامال       ،بافت و محدوده طراحي بجز پرديس مركزي      . ن مشاور طراح واگذار شده بود     جهت مطالعه و طراحي به مهندسي     

  ،هـاي بـاارزش اقتـصادي       هاي باارزش فرهنگي و يا ساختمان       هاي مختلف مانند وجود ساختمان      متراكم بود كه بر اساس محدوديت     
                لـت بافـت متـراكم جـايي را بـراي طراحـي مـشاور                بـه ع   هـا   اما نگهـداري تمـامي سـاختمان      . نمود  كار طراحي را دچار مشكل مي     

در طـرح   ابنيـه    بـاقي مانـدن يـا نمانـدن          از حيـث  بنـدي    جهت اولويت را  بندي مناسب    گذاشت، لذا اين موضوع يك طبقه       باقي نمي 
هـاي هندسـي      كه خـارج از فـرم     كرد    اين مساله پيچيدگي خاصي را به فرم توسعه دانشگاه القا مي          . نمود  ناپذير مي  پيشنهادي اجتناب 

كردن فرم فـوق بـا اسـتفاده از          متعارف بود، لذا ذهن طراحان را به سمت هندسه فراكتالي معطوف گردانيد، اما درگيري طراحان پيدا               
پروژه جلـساتي را برگـزار نمـود كـه نتيجـه ايـن        GIS با كمك گروهگروه طراحي  بدين منظور .ها بود وضعيت موجود و محدوديت

  . آمده استبندهاي بعدي روشي است كه در مباحث
  

  آوري و تشكيل پايگاه اطالعات مكاني و توصيفي جمع
 بـه عنـوان پايـه       81 سازمان نقشه برداري سال      1:2000هاي    هاي موجود، نقشه    براي ايجاد يك پايگاه داده مكاني با توجه به داده           

 و برداشـت ميـداني ابعـاد     IKONOSاي    ، تـصاوير مـاهواره    81 هاي هوايي سال    اطالعات مكاني قرار گرفت و ضمن بررسي عكس       
 ذخيـره   GEO-DBنظر براي كدهاي استانداردِ تعريف شده، برداشت و در فرمت             امالك به دقت شناسايي و اطالعات توصيفي مورد       

لكرد، قدمت، كيفيـت    اطالعات برداشت شده عالوه بر اطالعات هندسي شامل تعداد طبقات، نما، جنس مصالح بنا، كاربري، عم               . شد
هـاي    ضمن اين كه بسياري از اطالعات منتج از اطالعات پايـه ماننـد نقـشه              . بنا، ارزش فرهنگي و ساير مشخصات ملك بوده است        

بعدي بر اساس اطالعات كمي غير        هاي سه   ، مدل واقع نماي شهري، آفتابگيري، شيب معابر، مدل        DSMمدل رقومي ارتفاعي، مدل     
هـاي    هـاي اطالعـات پايـه، نقـشه         بنـدي   هاي گوناگون از هر دسته اطالعات، انجام پهنه         عد سوم و ايجاد پروفيل    ارتفاعي به عنوان ب   
  .گيري مورد استفاده قرار گرفت هاي شهري نيز ايجاد و به عنوان ابزارهاي گرافيكي يا كمي كمك تصميم مورفولوژي بلوك

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

125  
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  بنيهگذاري ا و نحوه ارزش ارزش متغير  تعريف
هـايي كـه بـه لحـاظ       ه به هدف فرآيند كه شناسايي فضاهاي داراي پتانسيل طراحي براي نوسازي، مناطق داراي سـاختمان               با توج   

هـاي   بنـدي تملـك و تخريـب سـاختمان         تر است و نيز ايجاد شناختي جهت اولويـت         شان به صرفه    فرهنگي و اقتصادي حذف نشدن    
بايست بر اساس اين مدل مفهومي اوليه متغير مناسب تعريـف شـود،               ميست  و نيز حفظ ارزش بصري آنها     موجود در محدوده طرح،     

  گرفـت كـه كارشناسـان ايـن امـر ارزش           قـرار ها مورد ارزيـابي       لذا ارزشي توامان شامل ارزش اقتصادي و ارزش فرهنگي ساختمان         
 نس مصالح اسكلت بنـا كـه عمـدتاً        تصادي را بر اساس پارامترهاي عمر بنا كه از نوساز تا بيش از شصت ساله متغير بوده است، ج                  اق

شامل آجر و طاق ضربي، اسكلت فلزي و اسكلت بتني بوده است، سطح اشغال و تعداد طبقات بنا كه از يك تا سيزده طبقـه موجـود        
له هاي ثبت شده بـه وسـي        همين طور با توجه به ارزش فرهنگي ابنيه كه از ساختمان          . بوده و نيز كيفيت و مقاومت بنا، تعيين نمودند        

هاي سطح اول و دوم با نام بناي شاخص منحصر به فرد و شاخص در سـطح           بندي ما در دسته    سازمان ميراث فرهنگي كه در تقسيم     
لـذا  . بندي و ساير ابنيه فاقد ارزش فرهنگي و تاريخي تشخيص داده شـدند             گرفتند تا بناهاي شاخص سطح پنج تقسيم        عالي قرار مي  

طلبيد به هريـك از ابنيـه امتيـازي مبـين              اقتصادي كه عمال طيف وسيعي از مطالعات را نيز مي          بر اساس ارزش فرهنگي، تاريخي و     
  . شد   گرفته  نظر  شدن در طرح توسعه آتي در ارزش آن ملك جهت حفظ

يـف  هـا تعر  با ارزش فرهنگي و تاريخي با كنتراست مناسـبي نـسبت بـه ارزش اقتـصادي آن            هاي    ساختماناين امتياز طبيعتا براي       
 بـه   دهد ارزش اقتـصادي كـه عمـدتاً         كه تصوير نشان مي    چنان. بود  صورت شماتيك بيانگر آن خواهد    ه  ب 4 و   3،  1 اشكالگرديد كه   

ها در اولويت دوم قرار گرفت و در عمل عمده فعاليـت فرآينـد حاضـر                  گذاري ساختمان  پارامترهاي فيزيكي بنا وابسته است در ارزش      
هـايي را   هاي نهايي نيز در بيشتر موارد ليـست سـاختمان    بندي ها شده است و تقسيم      ن دسته از ساختمان   معطوف به نوع برخورد با اي     

ي   مرحله. اند نمود كه واجد ارزش باالي فرهنگي و تاريخي نبوده           پيشنهاد مي  1404هاي مختلف زماني تا سال        براي تخريب در دوره   
اين كار با اسـتفاده از تبـديل   . هاي مكاني است سيستم واحد جهت انجام پردازشگذاري بر روي ابنيه ايجاد يك رويه و       بعد از ارزش  

بايست ارزش مربوط به هر پيكسل با تقسيم           كه مي  در نظر گرفتن اين موضوع     با   ؛عات رستري انجام شد   الگوني به اط   العات پلي طا
اما تعيـين ابعـاد   . داده شود راي اين اطالعات قرار  ارزش بنا بر سطح اشغال آن محاسبه گردد و در ابعاد پيكسل مناسب طراحي شده ب               

اگرچه برگزيدن يك قانون كلـي و قطعـي در ايـن موضـوع              . هاي مكاني از اهميت بسياري برخوردار است        پيكسل در چنين پردازش   
هـا بايـد    يكـسل رسد اما اين اصل كلي در تبديل اطالعات برداري به فرمت رستري وجود دارد كه ابعـاد پ          چندان منطقي به نظر نمي    

تعريـف   "P<O" ايـن ارتبـاط معمـوال بـه شـكل     . ارتباطي با ابعاد اجزا و بافت منطقه مورد مطالعه و خروجي مورد لزوم داشته باشد
متـر بـراي اجـزا      5متر در   5با اين حال اگرچه واحد سطح . هاست  Object ابعاد عوارض يا O ابعاد پيكسل و P شود كه در آن مي

ضمن اين كه به جهت استفاده بهينه از مـدل رسـتر بـه              .  نيز در تمام مراحل مورد آزمايش قرار گرفت        2 در   2د سطح   نمو  مناسب مي 
كـه بـر ايـن اسـاس        . ها نيز منطبق است يكي شود       ها با جهت شمال كه بر ابعاد پيكسل         بايست جهت عمده ساختمان     جاي بردار مي  

سـازي   در ايـن فـاز يـك مرحلـه نرمـال          . ت ساعتگرد مبناي كار قرار گرفت     اي در جه     درجه 19,25اطالعات برداري با يك چرخش      
  .هاي كمي و آماري به دست دهد انجام پذيرفت تواند درك بهتري را نيز در شاخص  كه مي100-0ها بر اساس  ارزش

 

  مدلسازي ارزش فرهنگي، اقتصادي
رفـت   بايست فرآيند به شكلي پيش مي طلبيد مي را مي Segmentation يا Clustering توجه به هدف گذاري تحقيق كه نوعي با  

هـا بـه      اي كـه ارزش آن     گرفته و ابنيه   اي در كنار هم قرار        اي كه بيشترين پتانسيل را براي حفظ شدن دارند به صورت خوشه           كه ابنيه 
 گـذر  هيـت فيلترهـاي پـايين   به اين دليل با توجه بـه ما . نحوي نيست كه لزومي بر باقي ماندن داشته باشند به شكلي حذف گردند
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(Low-Pass)     از اين نوع فيلتر به صورت عمده استفاده شد و چون قرار بود عوارض كوچك تضعيف و عوارض بـزرگ در آن بـارز
  بـه عنـوان ابعـاد پنجـره متحـرك     ، متـر نداشـتند  15ها ابعـادي بـيش از    گردند ابعاد سه در سه با توجه به اين كه عمده ساختمان

(Moving Window) در نظر گرفته شد .  
  .دگرد  مشاهده مي1 شكلگذر ميانگين ساده در  نمونه نتيجه فيلتر پايين

  
  

  نگارندگان:            مأخذروي محدوده مورد مطالعه اعمال تابع فيلتر پايين گذر -1 شكل     
  

  
  

  مدلسازي ارزش بصري
نگي به عنوان دو عامل مهم در طرح ايجاد بستر پيشنهادي طراحي            هاي اقتصادي و فره     در اجراي فرآيند فوق تا كنون مشخصه          

. شد عامل ارزش بصري اسـت  عامل ديگري كه از نظر طراحان بايد در نظر گرفته مي. بندي استفاده از فضاها، اعمال شدند       و اولويت 
هـا در     ي را جهت حفـظ ديـد منظـر آن         ها و بناها بر اساس ارزشي كه از لحاظ ديد بصري دارند بايد حريم               بدين مفهوم كه ساختمان   

گذاري مجزا را روي ابنيـه انجـام          شناسي بناها يك ارزش     حال گروه طراحي بر اساس زيبايي     . طرح پيشنهادي در اختيار داشته باشند     
ي سـه بعـدي     هاي الزمه را بر اساس نماها       ها و تحليل    گذاري  بهره نبوده و ارزش      بي GISدر اين قسمت نيز، اين گروه، از فوايد         . داد

 دو نمونه از نماهاي بـاارزش       2شكل.  انجام داد  GIS، شيب و عرض معابر در محيط        )سايه اندازي ( ، آفتابگيري DSMبه وجود آمده،    
  . دهد بصري را نشان مي

 IDWيابي رستري بهره گرفت كـه مـدل         هاي درون    براي به وجود آوردن فضايي كه اين حريم را نشان دهد از قابليت             GISگروه    
مدل بهينه تشخيص داده شد؛ به اين دليل كه در تحليل بصري فضاهاي شهري ارزش هر موقعيت بـر اسـاس اثـر تجمعـي ارزش                          

اين نكته بدان معنا خواهد بود كه در صورتي كه يك موقعيـت بـه ابنيـه بـا ارزش                    . گردد  بصري فضاي اطراف آن موقعيت منتج مي      
رزش بصري در محدوده تعيين شده حومه آن نقطه بيشتر، ارزش بصري تجمعي آن نقطه               بصري باال نزديكتر باشد و تجمع ابنيه با ا        

  . هر بنا درنظرگرفته شد)Z-Value(عنوان ارزش بعد سوم  فيلد ارزش بصري به. بيشتر خواهد بود
  

 

 

 

 

  
 

  
نگارندگان:مأخذ                              هايي از ابنيه شاخص فرهنگي و داراي ارزش بصري نمونه -2 شكل  
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بر روي ارزش بـصري هريـك از ابنيـه،          ) IDW(ي عكس فاصله    اين نقشه به روش درونيابي فضاي     : بندي ارزش بصري فضاهاي محدوده توسعه        نقشه پهنه  -3 شكل
  نگارندگان:     مأخذ            .   نمايد طبيعتا اعداد باالتر ارزش بصري باالتري را معرفي مي. است  شده به وسيله كارشناسان طراحي شهري و معماري انجام شده تهيه
  

  ها  همپوشاني و تركيب ارزش
هاي   بايد به شكلي در يكديگر تلفيق گردد و ارزش فضاها را از ديدگاه              اقتصادي و ارزش بصري مي     -يحال دو دسته ارزش فرهنگ      

با توجـه   . ترين روش خواهد بود      رستري مناسب  GIS در محيط    )Overlay( مختلف براي طراح مشخص گرداند؛ كه يقينا همپوشاني       
 اقتـصادي  -فرهنگي  براي ارزش 7نسبي هاي واقعي، وزن  مونهدهي و بررسي ن به نظر طراحان و همچنين آزمايش چند گزينه وزن

 حاصـل  4 شـكل . دهـد  ها در نظر گرفته شد كه ملزومات همپوشاني وزندار ساده را تشكيل مي براي ارزش بصري موقعيت 3و وزن 
  .هاي ارزش است همپوشاني وزندار اليه

  
هـاي    محدوده. هاي ارزش تهيه شده است      اين نقشه به كمك همپوشاني وزندار اليه      : ي اقتصادي و بصر   -هاي ارزش فرهنگي     نقشه همپوشاني اليه   -4 شكل
  نگارندگان:      مأخذ             .   دهد تري را از جهت حفظ و قابليت تخريب و نوسازي باالتر نشان مي هاي روشن ارزش پايين تر ارزش باالتر و محدوده تيره

  
  فيلترگذاري نتايج و ايجاد فضاها

بدين شكل كه گروه مطالعات اقتصادي و       . رحله بعد نقطه عطف كار يعني نهايي شدن فضاهاي حفظ شونده و حذف شونده است              م  
شده براي حفظ و تخريب ابنيـه در   بيني با توجه به ميزان پيش GIS ريزي با همكاري گروه طراح، به درخواست گروه مطالعات برنامه
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    ي بعـد فيلترگـذاري   هاي مورد نياز ارزشي را به عنوان آستانه معرفي نمود تا در پي آن مرحلـه               پايان دوره، بررسي بودجه طرح و فضا      
بينـي   كه قابل پـيش  هاي غير صفر نيز تشكيل شد كه چنان     كه منحني نرمال ارزش     ضمن اين . هاي مجاز صورت گيرد     بر روي ارزش  

 0مقـادير   حتي بدون در نظر گرفتن -منحني فراواني باز هم كار، ي  هاي پايين در مراحل گذشته   حذف بسياري از ارزشبه رغمبود  
 فرضيه آستانه گـذاري     5شكل  هيستوگرام موجود در      .خود را نشان خواهد داد    ) متقارن( با تفاوتي فراوان با منحني نرمال استاندارد         -

 .تر شود نزديك ايي به منحني نرمالهايي با ارزش پايين منحني فراواني نه نمايد تا با حذف موقعيت را مجددا تاييد مي

گـذر    پـايين 3×3باري به دليل ذات و ماهيت همگن نمودن فضاها و تشكيل مناطق پيوسـته ايـن بـار هـم اسـتفاده از فيلترينـگ            
 .رسد تر معرفي گرديد ضروري به نظر مي ميانگين ساده چنان كه پيش

 درصـد   70 كـالس ايـن اطالعـات و شـامل بـيش از              30كالس پايين از     10 كه با نظر طراحان      اساس آستانه تعيين شده،     حال بر   
  . اين مرحله شناسايي شدند هاي حفظ شونده تا  پيكسلموقعيت هاست، 

  
يا )  تخريب و نوسازي  (اي    بر اين اساس سطوحي كه داراي قابليت توسعه  سازه         : هاي محدوده از ديدگاه حفظ و مرمت        هيستوگرام مجموعه ارزش   -5 شكل  
  نگارندگان:                                                                                 مأخذ.گذاري از يكديگر جدا شدند  قابليت حفظ و مرمت بودند به وسيله آستانهبا
  

  

توانـد    مـي ،است گذر  پايينكه از دسته فيلترهاي mode يا  majority پيوسته، استفاده از فيلتر هاي تك و غير براي حذف پيكسل  
، تعـداد مراحـل اجـراي فيلتـر و ابعـاد            ) 3 × 3هاي     براي پنجره  8 يا   4(ها    اجراي اين فرآيند بر اساس تعداد همسايگي      . كارساز باشد 

ي هـا  هـا گزينـه   هاي مختلفي را در اختيار گروه طراحـي قـرار داد كـه در نهايـت از بـين آن          گزينه) 5 × 5 يا   3 × 3(پنجره متحرك   
  . تر برگزيده شده و در طراحي به كار گرفته شدند مناسب

  
  
  
  
  
  
  
  

گذاري و سپس  اين نقشه حاصل فرآيند همپوشاني، آستانه:وسعه از ديدگاه حفظ و تخريب و نوسازيبندي فضاهاي محدوده ت  پهنه -6شكل 
 نگارندگان: ماخذ                                                           .هاي متحرك در محيط رستري است آماري در پنجره Modeاجراي فيلتر 
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هاي تك حذف شدند، بسياري از فضاهاي همگن بسيار نزديك، به يكديگر متصل شـدند و                  چنان كه آشكار است بسياري از پيكسل      
 .ايجاد نمايند  تر هايي نرم هاي زائد حذف شدند تا سطوح يكپارچه با لبه نيز گوشه

ها، وضع آتي     ها منطبق گشت و پس از بررسي مجدد موردي شناسنامه پالك            ها وكتورايز شده، بر موقعيت پالك       س اين گزينه  سپ   
ها تا پايان اجراي طرح مشخص و به صـورت نيمـه اتوماتيـك                ها در طرح، بر اساس حذف در هر مرحله فرآيند يا باقي ماندن آن               آن

 .هاي زماني تشكيل يافت در دورهبندي حفظ يا تخريب آن  پايگاه اولويت

  
  .گردد مشاهده مي 7 شكلخالصه اي از فرآيندهاي پشت سر گذاشته شده در تحقيق حاضر نيز در  

  
  نگارندگان:                                    مأخذ خالصه فرآيند پژوهش-7 شكل
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  گيرينتيجه
 احي شهري هماهنگ به جاي طراحي شهري كامل دارند و بايدهم اكنون اكثر پروژه هاي طراحي شهري يك ماهيت طر  

 در پروژه GISتواند باب جديدي را براي استفاده از  تجربه مذكور مي. ها را در آنها در نظر گرفت ها و هماهنگي سري محدوديت يك
 GIS استفاده از توابع رستري هاي طراحي شهري از قبيل طراحي بافتهاي فرسوده يا مناطق تاريخي فرهنگي باز كند، يعني امكان

 را در مباحث طراحي شهري از ايجاد يك مدل سه بعدي يا تنها محيطي GIS اين تحقيق كاربرد .در طراحي شهري هماهنگ
طور با توجه طيف گسترده توابع رستري و  همين. براي ذخيره سازي و توليد نقشه، به سمت ساير تحليل هاي ممكن هدايت نمود

 در اين قسمت توليد شد كه بسيار در كيفيت ارائه  نقشه تحليلي200ها و همچنين تحليلهاي تركيبي بيش از  اريانواع ارزش گذ
  .پروژه طراحي سايت موثر بود

دهد بسياري از  اين نشان مي. هاي شهري است ايجاد فضا به روش سنتي طراحي فضاي نهايي تا حدود زيادي مشابه نتايج از طرفي 
توان به طور جامع و همه جانبه با نگاه فازي، ابزارهاي مناسب و فضاي انعطاف پذير محيط رستر و  طراح را ميفرآيندهاي ذهني 

  .توابع مربوط مدلسازي و اجرا نمود
  

 

هاپي نوشت  
 
1-Cities and complexity  
2- chaotic 
3-semitopologic 
4- Fuzzy Logic   
5- grid  
6- Tobler  
7- buffering 
8- Thiessen polygons  

9- TIN 
10- deterministic  
11- non-deterministic 
12- Trend analysis  
13- Hardy – Multiquadric  
14- Kriging و IDW، Spline  
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