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 چكيده 
ــط يك  ــاس اين نظريه كه توس ــت. بر اس يكى از روش هاى مواجهه با پيچيدگى و عدم قطعيت، بهره گيرى از نظريه ى فازى اس

دانشمند ايرانى به جهانيان ارائه شده، امكان بررسى سيستم ها در سطحى فراتر از منطق ساده انگارانه دودويى فراهم مى گردد. 
ــتم هاى پيچيده هستند كه يافتن عناصر سازنده اين سيستم و همچنين  ــهرها به لحاظ تعدد عناصر و پيچيدگى روابط جزو سيس ش

پيوندهاى آنان هسته اصلى مسائل شهرى را تشكيل مى دهد.
ــت از يك پژوهش كه با هدف تحليل مسائل شهرى با رويكرد فازى انجام يافته است. طراحى مدلى براى  ــى اس اين مقاله گزارش
به كار گيرى سيستم هاى فازى در تحليل مسائل شهرى از دستاوردهاى اين پژوهش است. اين مدل مى تواند بر اساس قواعد اگر 
ــاس آخرين نظريات موجود در اين زمينه فراهم نمايد. نتايج پژوهش  ــائل شهرى بر اس ــبى براى مس آنگاه فازى، راه حل هاى مناس

نشان مى دهد كه خروجى ها و تحليل هاى چنين مدلى تطابق بيشترى با واقعيات پديده هاى شهرى دارند.
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ــكوهى با عنوان «تحليل مسائل شهرى با كاربرد اصول نظريه فازى» است كه به راهنمايى دكتر  ــاله دكترى على ش *  اين مقاله برگرفته از رس
فرح حبيب در دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم و تحقيقات تهران ارائه گرديده است.
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