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  مقدمه -1

اي در زمینـه   به صـورت گسـترده   CAمدلهاي  )به بعد 90بخصوص از نیمه دوم دهه (اخیر  هاي سالدر
با این  ، اماحاصل گردیده در این زمینه هایی نیز و موفقیتاند  سازي شهري به کار گرفته شده مدلسازي و شبیه

همچنـان  ) نظیر فقدان تحقیقات نظري در ارتباط با قوانین تحول(نه وجود داشته حال سؤاالتی که در این زمی
ها توافق وجود نـدارد و اغلـب قـوانین     هنوز بر سر چگونگی استفاده از قوانین تحول در این مدل. باقی هستند

ختلـف  در این پژوهش، تحقیقـات م . شوند هاي ابتکاري و غیر مستدل به کار گرفته می تحول به صورت روش

هاي مناسب اسـتخراج   صورت گرفته در این زمینه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند و در آخر نیز برخی روش

  .شرح داده شد) شهر تهران 5منطقه (اي از شهرهاي ایران  قوانین تحول در نمونه

پس  سازي رشد و تغییرات شهر داشته و در شبیه CAاین پژوهش سعی در به کارگیري روش مدلسازي 
از بررسی و شناخت مفاهیم اولیه که در فصول مبانی نظري ارائه گردید، تأکیـد خـود را بـر اسـتخراج قـوانین      

و به منظور دستیابی بـه روش مناسـب در    ها گذاشت به عنوان موتورهاي اصلی تغییر در این مدل CAتحول 
مرور ادبیـات موجـود   : بارت بودند ازاستخراج این قوانین، سه روش تحقیقاتی مجزا را پی گرفت، که این سه ع

)LR(هاي  ، تحلیل و ارزیابی انواع مدلCA  شهري موجود)AM (با کمـک ایـن   . و مصاحبه با متخصصین
بدین ترتیب در این فصل، ابتدا به طور . ها نتایجی نیز حاصل گردید که در ادامه بدان پرداخته شده است روش

گردد و جهـت مشـخص شـدن دیـدگاههاي      مطرح می CAروش  هاي ضعف ها و اجمالی جمعبندي از قابلیت
اي کلی از روش رسـاله حاضـر بـا روشـهاي سـابق و برخـی از        نظري و عملی رساله حاضر،در گام بعد مقایسه

هاي رساله و ویژگیها و کاربردهاي مدل ارایـه   در پایان نیز بر اساس یافته .گیرد فعالیتهاي عمده نیز صورت می

  .هاي مرتبط را تعیین نماید گیري هاي آتی پژوهش نیز ارایه گردیده که می تواند جهتشده ، پیشنهاداتی 
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  تحقیقمطالعات  از جمعبندي -2

  شهري موجود CAهاي  مدل -2-1

هـاي   شـهري کـه در خـالل سـال     CAهاي  در خالل پژوهش، عمده گزارشات موجود در ارتباط با مدل

در مدلسازي سیستم  CAاولین استفاده از . مورد ارزیابی قرار گرفتاند،  میالدي تا کنون انجام گرفته 1993

. در حـوزه شـهر بودنـد    CAگذار تحقیقات وسـیع   گردد، ایشان پایه باز می) 1993(اروایت و انگلن کشهر به 

هاي تأثیرگذار در این زمینه کـه   توان از بحث را نیز می) میالدي 2000تا سال (و سالیوان  زرنومقاالت بتی، ت

به جز مرور این ادبیات اصلی و غنی مورد اشـاره، برخـی   . حتی موضوع تحقیقات آتی را مشخص نمود، دانست

بـراین اسـاس   . نیز مورد ارزیابی قـرار گرفتنـد  ) RIKSنظیر مدل (هاي نظري و کاربردي دیگر  دیگر از مدل
  :نتایج زیر حاصل گردید

هـا داراي   این مـدل . اند مشتق گردیده) محض(پایه  CAهاي  شهري موجود، از مدل CAهاي  مدل - 
شبکه ، وضعیت سلولی،همسایگی، قوانین تحول و زمانهستند و این در حالیست که : اساسی پنج جزء

به عنوان مثال شـبکه بزرگتـر و   . یابند به منظور استفاده و کاربرد در شهر تغییر می همه این پنج جزء

مناسـبت، اثـر دسترسـی، اثـر     (اثـرات بیشـتري    ،گـردد  نیز همسایگی متفاوت و بزرگتري تعریف می
اي  این در حالیست که مفـاهیم اولیـه  ... . شوند و  در قوانین تحول به کار گرفته می...) ریزي و  برنامه

به عنوان مثال قـوانین تحـول در   . شوند هاي محض ناظر بودند، همچنان به کار گرفته میCAکه بر

هسته اصلی مدل را تشکیل داده و مـدل را  ) ي محضها CAمانند (هاي شهري همچنان  این مدل
  .یابند ها به صورت همزمان تحول و تغییر می نمایند و همه سلول کنترل می

توان در دو دسته مجزا مورد بررسـی قـرار    شهري را می  CAهاي  سازي مدل متناسب با هدف شبیه -

ع اول سـعی در ارزیـابی انـواع    نو. هاي کاربردي و دیگري مدل) نظري(هاي تحقیقات  اولی مدل: داد

هـاي   و تئـوري ...) و  ANN، منطق فازي و شـبکه عصـبی    MCE(هاي مدلسازي شهري  روش

ها توسـط دو گـروه تحقیقـاتی     بیشتر این مدل. شهري دارد CAهاي  توسعه شهري مختلف در مدل

 .اند تهیه شده) 2002( Yehو  Liو دیگري ) Webster )1998و  WU: اصلی
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کاربردي از طریق تولید سناریوهاي توسعه شهري مختلف سـعی در بکـارگیري ایـن     CAهاي  مدل -
هـا، مـدل    یکی از انواع مطـرح ایـن مـدل   . گیري دارند هاي پشتیبان تصمیم ها به عنوان سیستم مدل

RIKS و  1998، 1997(باشد که توسـط وایـت و انگلـن و همکارانشـان تهیـه شـده اسـت         می

داراي دو دسته زیرمدل بـا مقیـاس متفـاوت هسـتند، زیـر مـدل        RIKSهاي  عمدتاً مدل). 2000
نمایـد و   بـرآورد مـی  ... هاي اجتماعی و اقتصادي و  ماکرو، تقاضاي توسعه شهري را براساس شاخص

بـه محـدوده    CAهـاي روش   زیرمدل میکرو این تقاضاي برآورد شده را توسط محاسبات و ارزیابی

 . دهد سازي اختصاص می شبیه

هـا،   این مـدل . موجود، نقاط ضعف و قوت آنها مورد بررسی قرار گرفت CAهاي  ابی مدلپس از ارزی -

باشند،  ها بسیار مناسب بوده و ذاتاً فضایی می سازي پویاي پیچیدگی در شبیه) شهري CAهاي  مدل(

 اي هاي ماهواره ها پیوند نزدیکی زیادي نیز با داده این مدل. شوند ضمن اینکه به راحتی تصویري می

)RS ( وGIS سازي در اختیار ایـن   اي مناسبی را جهت شبیه تواند منابع داده دارند که این مسئله می

، درك ANNنظیر  هاي مدلسازي غیرخطی عالوه بر این در مقایسه با دیگر روش. ها قرار دهد مدل

یونـد  پ CAهـاي   توان گفت، مدل در آخر نیز می. شهري باالتر است CAهاي  و قابلیت تفسیر مدل

، به خوبی برقرار )پائین به باال(بین فرآیند مدلسازي ماکرو و میکرو را با استفاده از روش جزء به کل 

 )Battyو  Xie، 1994. (کنند می

توانـد در   باشـند کـه مـی    هـایی نیـز مـی    شهري داراي ضعف CAهاي  در کنار این نقاط قوت، مدل - 
بدلیل بزرگتر بـودن  : توان اشاره نمود ها می ین ضعفتحقیقات آتی مورد توجه قرار گیرد، به برخی از ا

تواند به درستی به کار برده شـود، ایـن    هاي سلولی نمی ها از وضعیت واقعی آنها، وضعیت اندازه سلول

توان مشاهده نمـود، لـذا    ها می ها و جاده حالت را به خصوص در ارتباط با عوارض خطی نظیر رودخانه

به صورت مشابه، همین عدم اطمینان . یک باالیی برخوردار نخواهد بودسازي از دقت تفک نتایج شبیه
توان در تعریف اندازه و شکل همسایگی نیز مشاهده نمود و البته در پاسخ به همین عـدم   کافی را می

تعیم یافته  7×7اي و یا همسایگی  نظیر همسایگی دایره(هاي دیگر  اطمینان بود که برخی همسایگی
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اند، لیکن همچنان در ارتباط با نوع همسایگی مناسب جهت اعمال اثر همسایگی  دهمطرح گردی) 1مور

مثـل  (شهري در مدلسازي اثرات باال به پـایین   CAهاي  عالوه بر این مدل. توافق وجود ندارد... و 
البته در مدل ارائه شده . (و ترجیحات ساکنین شهر ضعیف هستند) ها گذاري ریزي و سیاست اثر برنامه

و مهمتـر اینکـه تعریـف قـوانین     ) پژوهش، سعی گردیده که تا حدودي به این مسئله توجه شود این

دسـت آخـر، در   . تحول، همچنان مبهم است و هیچ روش سیستماتیک مورد قبولی ارائه نشده اسـت 

شهري یک مسئله پیچیده برگزیدن یکی از دو هدف علیت باالي مدل یا کـاربردي    CAهاي  مدل

مسکونی، (هاي متنوع و مشخص سلولی  بدین معنی که از سویی مثالً تعریف وضعیت. بودن آن است

کنـد و از   نماید، لیکن کاربرد آن را محدود می استخراج قوانین تحول را تسریع می.... ) فضاي سبز و 
اسـتخراج  ) هـاي شـهري و غیرشـهري    تر نظیر سـلول  هاي سلولی عام سوي دیگر با تعریف وضعیت

شهري را بسـیار محـدود    CAهاي  لذا ضعف مورد اشاره کاربرد  مدل. شود شکل میقوانین تحول م
 . سازد می

  

  شهري CAهاي  تعریف قوانین تحول و استخراج این قوانین در مدل -2-2

  تعریف قوانین تحول -2-2-1
در  قـوانین تحـول  تعریـف  هاي موجود، مفاهیمی در ارتباط بـا   براساس مرور ادبیات مطرح و ارزیابی مدل

  .گردد شهري بدست آمده که به تفکیک ارائه می CAهاي  پایه و مدل CAهاي  مدل

  

 هاي  قوانین تحول مدلCA پایه  

پایـه دربرگیرنـده    CAهـاي   بیان نموده است، قـوانین تحـول مـدل   ) 1997(همانگونه که مایکل بتی 

و وضعیت سلول آزمـون  ترکیب همسایگی  ،موقعیت . باشند می) If, Then, Else(تعدادي جمالت شرطی 
شود، لذا قوانین تحول پایه را  در این جمالت وارد شده و براساس تعدادي حکم، وضعیت آتی سلول تعریف می

  :توان بدین شکل بیان نمود می

                                                
1- Moore  
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  »آنگاه اتفاق براي خود سلول خواهد افتاد اگر اتفاقی در همسایگی یک سلول بیفتد «
توجـه داشـته و   ) یک اثـر محلـی  (حول پایه تنها به اثر همسایگی توان دید ك قوانین ت با این مقدمه می

ضمن اینکه هیچ اثر بیرونـی نیـز   . دهد انجام می) جبري و غیراحتمالی(تغییر وضعیت سلول را به روش قطعی 

  . گیرد مورد توجه قرار نمی
  

  هاي  قوانین تحول در مدلتعریفCA شهري  
پایـه مشـتق    CAهاي  قوانین تحول در مدلتعدیل این از جرح و  پایه، CAهاي  قوانین تحول در مدل

شـهري   CAهـاي   پایه، قوانین تحول در مدل CAهاي  شوند، در حالیکه در مقایسه با قوانین تحول مدل می
  :توان در موارد زیر مشاهده کرد این مسئله را می. باشند تر می پیچیده

ه که در فصـل هفـتم بیـان شـد، قـوانین      همانگون .تر است ساختار قوانین تحول در این مدل پیچیده - 

دسته اول قوانین . توان در دو دسته مجزا مورد بررسی قرار داد شهري را می CAهاي  تحول در مدل

بدین ترتیب وضعیت سـلولی تنهـا توسـط    . باشند پتانسیل تحول و دسته دیگر قوانین رفع تداخل می
باشد، با این وجود  قوانین رفع تداخل نیز می بلکه تحت کنترل. گردد قوانین پتانسیل تحول تعیین نمی

  . اند شهري در مورد قوانین رفع تداخل توجهی نشان نداده  CAهاي اغلب مدل

در مقایسه با قـوانین   .گیرند ها مورد توجه قرار می عوامل تأثیرگذار بیشتري در قوانین تحول این مدل - 

ي رشـه  CAهـاي   ن پتانسیل تحول مدلپایه، عوامل اثر بیشتري در قوانی CAهاي  تحول در مدل
گـردد، بلکـه    ها تنها به واسطه اثر همسایگی تعیین نمی شود و پتانسیل تحول سلول به کار گرفته می

بـه طـور   . شـود  نیز در نظر گرفته می... پذیري و  یانواع اثرات دیگري نظیر اثر مناسبت و اثر دسترس
اثـر همسـایگی، اثـر    : انـد شـامل   به کار گرفتـه شـده  کلی، در این ارتباط، پنج دسته اثرات شناخته و 

 اقتصادي -اجتماعیریزي و اثر  مناسبت، اثر دسترسی، اثر برنامه

گیـرد و   مورد توجه قرار مـی  CAاین اثر اولین اثري است که در قوانین تحول : NBاثر همسایگی  - 
تـوان   ز این اثـر محلـی، مـی   در واقع، تنها با استفاده ا. دهد ها را بازتاب می تعامل محیطی بین سلول

هـاي   در اغلـب مـدل  ). Batty Xie 1994(هاي ماکرو را تولیـد نمـوده و تعمـیم داد     برخی پدیده

CA   شـود و بـراین نظریـه پایـه      شهري، اثر همسایگی تنها به صورت اثر جاذبه در نظر گرفته مـی
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در حالیکـه در  . قع شـود استوار است که رشد شهري جدید تمایل دارد در اطراف نواحی ساخته شده وا

کـه نشـانگر   فاصـله،   ، اثر همسایگی به صورت تـابع منحنـی  RIKSتر مانند  هاي دقیق برخی مدل
 . گردد بیان می ،هاي مختلف توسط متغیر فاصله است تعامل بین انواع کاربري

پایـه   CAهـاي   در مـدل . باشد می 1)سراسري(این اثر یک نوع اثر فراگیر : CAپذیري  اثر دسترس - 

اما در . گردید لذا به دسترسی توجهی نمی. شد ها به همان محدوده همسایگی محدود می تعامل سلول
ایـن  . دارند) اندازه همسایگی(سیستم شهري، قطعات زمین مختلف، تعامالتی فراتر از مقیاس محلی 

پـذیري را در   یگیري چنین اثري، مدلسازان، اثر دسترسـ  براي اندازه. شود تعامل، اثر فاصله نامیده می

پذیري توسط برخـی  متغیرهـاي    یبه طور کلی اثر دسترس. اند ها به کار گرفته قوانین تحول این مدل
گیـري   اندازه... فاصله نظیر، فاصله تا خطوط حمل و نقل، فاصله تا مرکز شهر یا مراکز فرعی شهر و 

 . شود می

شهري اثـر مناسـبت، بـه     CAهاي  در مدل. این اثر نیز، نوعی تعامل محلی است: SUاثر مناسبت  - 
شود و مناسبت رشد شهري را براي یـک   عنوان یک گروه قواعد فرعی در قوانین تحول گنجانده می

، اساساً اثر مناسبت به مناسبت فیزیکی اشاره دارد و CAدر قواعد تحول . دهد قطعه زمین نشان می

رخـی عوامـل قیـود طبیعـی نظیـر      کند و توسط ب شرایط محیط طبیعی را بر روي رشد شهر بیان می
در مقیـاس  . گیـري شـود   توانـد انـدازه   مـی ... خطرات و موانع طبیعـی و  فاصله تا شیب، جنس خاك، 

سـاخت نظیـر خطـوط نیـرو و      هاي محیط انسـان  تواند دربرگیرنده برخی مناسبت تر، این اثر می وسیع
 . نیز باشد ارتباطات 

ریزي اثر مستقیمی بر شهرها دارد، لذا به منظور استفاده  نامهاز آنجا که نتایج بر: PLریزي  اثر برنامه - 

بایست مورد توجه قرار گیرد و بر این مبنا نیز مدلسازان  سازي رشد احتمالی شهر می در شبیه CAاز 

مـورد توجـه    CAهـاي   اند تا به طرق متنوعی این اثر را در قوانین تحول مـدل  معدودي سعی نموده
اي توجـه دارد، بلکـه    ریزي شهري و منطقه ریزي نه تنها به نتایج برنامه برنامه در واقع اثر. قرار دهند

. دهد دهند را نیز مدنظر قرار می هاي دولتی که توسعه شهر را تحت تأثیر قرار می برخی سیاستگذاري

ریـزي شـده شـهر     برنامـه ) یـا عـدم رشـد   (هاي مشمول رشـد   در اغلب موارد این اثر توسط محدوده
                                                

1  - Global  
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سازي توسعه شهري مؤثر بوده و ایـن   ریزي در شبیه اگرچه توجه به نتایج برنامه. شوند ي میگیر اندازه

نتایج مثالً از طریق تعریف نواحی توسعه شهري ویژه به تشـویق یـا محـدود سـاختن توسـعه در آن      

به این نوع اثرات مثبت در قوانین  ), 2003Sun(انجامد، لیکن مدلسازان بسیار معدودي  نواحی می
 . اند حول توجه نمودهت

در ایـن میـان   . اي اسـت  شـهر فرآینـد بسـیار پیچیـده    رشـد  ): SECO(اقتصادي  -اثرات اجتماعی - 
اقتصادي به صـورت   -اثرات اجتماعی و هاي ویژه گذاري مدلسازي برخی اثرات مختلف نظیر سیاست

، اغلـب مدلسـازان   ...و فرهنگـی   -در اینگونه موارد اجتماعی. نماید مشابه با چهار اثر قبلی دشوار می

 . گنجانند در فرمول قواعد تحول می 1تصادفی اختاللاین اثرات را به صورت 

  

  شهري CAهاي  استخراج قوانین تحول در مدل -2-2-2
اي از استخراج دانش است که سعی در دسـتیابی بـه اطالعـات     به بیان کلی استخراج قوانین تحول گونه

تر این امـر بـه فرآینـدي اشـاره دارد کـه در خـالل آن،        به بیان دقیق. ول داردمورد نیاز براي تولید قوانین تح

 CAهـاي   استخراج قوانین تحـول در مـدل  . شوند قوانین تحول و مقادیر و پارامترهاي آن تشخیص داده می

رفـع  یکی استخراج قوانین پتانسیل تحول و دیگري استخراج قـوانین  . گردد شهري شامل دو بخش اصلی می
شود؟ چگونه مقـادیر توابـع ایـن     سئواالتی نظیر اینکه چگونه قوانین پتانسیل تحول تولید می. باشد می تداخل

شود؟ و اینکه چگونه نظـرات   ها رفع می شوند؟ چگونه تداخل کاربرد زمین پیش آمده براي سلول قواعد کم می
براین اساس استخراج قواعد . شود بایست در فرآیند استخراج پاسخ داده گردد، می  گیرندگان منعکس می تصمیم

  . قاعده و مقدار: باشد شهري بر دو مفهوم اصلی متمرکز می CAهاي  تغییر در مدل

 

  :روشهاي استخراج قوانین تحول به کار گرفته شده  -
هاي استخراج قوانین تحول، سه روش مختلف در پژوهش مد نظـر قـرار    با توجه به اهمیت بررسی روش

شهري و مصاحبه با متخصصین کـه نتـایج اجمـالی آن در ادامـه      CAهاي  ت، ارزیابی مدلمرور ادبیا: گرفت

شهري موجود، کاربرد زمین بـه بـاالترین    CAاین در حالیست که تقریباً در همه مدلهاي . ارائه گردیده است
                                                

1- Random Disturbance  
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باشـد و   ها قواعد پتانسیل تحـول همـان قواعـد تحـول مـی      یابد، لذا در این مدل پتانسیل تحول اختصاص می

  . گردد توجهی به قواعد رفع تداخل نمی
  

 هاي موجود مرور ادبیات و تحلیل مدل  

اي کـه مدلسـازان    شهري موجود، چهار روش اصلی CAهاي   مدلبراساس مرور ادبیات موجود و ارزیابی 

 ANN هاي رگرسیون، تحلیل: اند عبارتند از هاي استخراج قوانین تحول به کار گرفته مختلف به عنوان روش

هـاي بـا    که در این میان سه روش اول بـه دسـته روش   MCE-AHPهاي عصبی، سعی و خطا و  یا شبکه

به دسته بـا علیـت بـاالتر تعلـق داشـته و سـعی در درك        MCE-AHPتر تعلق دارند و روش  علیت پائین
  .گیري مردم و تولید قوانین تحول از طریق درك جامع سیستم شهري دارد هاي تصمیم ویژگی

روش مناسبی براي استخراج مقادیر قانون پتانسیل تحول بـه جـاي خـود قـوانین     : لیل رگرسیونتح - 

سپس . گردد انتخاب می...) و  NB, SU, AC(در این روش ابتدا تعدادي گروه قواعد فرعی . است
هاي قواعد  سازي و شناخت محلی، تعدادي عامل جهت انعکاس اثرات این گروه براساس اهداف شبیه

پس از تعریف و تعیین این موارد، که به صـورت متغیرهـاي تـابع رگرسـیون     . شود رگزیده میفرعی ب
هاي تغییر یافته  گردند تا سلول گردند، نقشه کاربري مقاطع مختلف بر یکدیگر همپوشانی می بیان می

در . نـد گیر را به خود مـی  0هاي تغییر نیافته عدد  و سلول 1هاي تغییر یافته عدد  سلول. تعیین گردند

انـد، ضـرایب    هاي متناظر با عوامل تعیین شده تأثیرگذار بر توسعه که قبالً تعریف گردیـده  پایان داده
بدین ترتیب یـک رابطـه آمـاري سـاخته     . د زدنمتغیرهاي تابع رگرسیون تعریف شده را تخمین خواه

ـ . تواند محاسبه گردد شود و سپس پتانسیل تحول براي هر سلول می می ن بـا اسـتفاده از   عالوه بر ای

این تقاضـا بـه عنـوان آسـتانه     . توان محاسبه نمود تحلیل رگرسیون تقاضاي زمین در هر سال را می
قواعد پتانسیل تحول نهـایی شـده، بـه    . تعداد تغییر در قواعد پتانسیل تحول به کار گرفته خواهد شد

 . گردد صورت روابط آماري ارائه می

جهت محاسبه مقـادیر احتمـالی توابـع پتانسـیل تحـول       این روش نیز روش مناسبی: ANNروش  - 

. شـهري باشـد   CAهـاي   تواند محرك مناسـبی در مـدل   قواعد تولید شده بدین طریق می. باشد می
سازي در این روش باالتر است، اما با این وجود قابلیت تفسیر این روش بسـیار کـم    ضمناً دقت شبیه
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اما قواعد پتانسیل تحـول قابـل   . تحول را استخراج نمود توان قواعد با استفاده از این روش می. است

بـا  . )Yehو   Li، 2001(باشـد  آزمـون نظریـات  مـی    به محدود لذا کاربرد آن. باشد دستیابی نمی
 . گردند استفاده از این روش قواعد پتانسیل تحول نهایی به صورت شبکه عصبی ارائه می

ابتدا . هاي شناخته شده است  در بین روشاین روش تنها روش با علیت باال: MCE- AHPروش  - 

مراتبی ارائه نمود و  گیري افراد را به صورت ساختار سلسله توان فرآیند تصمیم می AHPبا استفاده از 
بـه صـورت   . آیـد  دهی، وزن متناظر عوامل مختلـف بـه دسـت مـی     از طریق مقایسه دو به دو و وزن

نظیـر  ( 2هاي مبتنی بر الگو و در مقابل روش 1ندهاي مبتنی بر فرآی مشخص این روش در زمره روش

با این وجود این روش نیـز داراي  . تر است لذا قابلیت کاربرد آن وسیع. قرار دارد) ANNرگرسیون و 
بایسـت   گیرنـدگان مـی   بایست مرتفع گردد، از جملـه اینکـه چگونـه تصـمیم     هایی است که می ضعف

با استفاده از این روش قواعد پتانسـیل  ... ندي گردد و انتخاب گردند، چگونه تنوع عقاید ایشان جمعب

 . بندي معیارها خواهد بود تحول نهایی به صورت طبقه

این روش را به منظـور اسـتخراج اثـر همسـایگی در      RIKSهاي کاربردي  مدل: روش سعی و خطا - 

روش نیـز بـه   ایـن  . دهنـد   برند و آنرا به صورت توابع منحنی فاصله نشان می به کار می CAقوانین 
هـا و   هاي با علیت پائین تعلـق دارد و مقـادیر تـابع قـوانین را از طریـق مقایسـه نقشـه        دسته روش

شـوند   هاي فاصله اولیه فرض می ها ابتدا منحنی عموماً در این مدل. آورد کالیبراسیون آن به دست می

مانگونه که از نـام روش  آیند و ه و سپس از طریق کالیبراسیون بعدي مقادیر دقیق توابع به دست می

 .شود  خروجی نهایی به صورت توابع منحنی فاصله ارائه می. باشد گیر می نیز پیداست روشی وقت

  

 مصاحبه با متخصصین  
هاي استخراج قوانین تحول شـناخته شـده، در فرآینـد تهیـه ایـن رسـاله، چنـدین         روش دركبه منظور 

هـاي اینترنتـی    ، به صـورت پرسشـنامه  CAمطرح  و پیشرو مصاحبه تخصصی نیز با هشت نفر از متخصصین

                                                
1  - Process based  
2  - Pattern based  
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بخش نبود، چرا که تعداد معدودي به صورت مسـتقیم بـه    البته اگرچه نتایج کار کامالً رضایت. صورت پذیرفت

  :ها در ادامه آورده شده است ها پاسخ داده بودند، اما با این وجود برخی رئوس اصلی پاسخ پرسش
بایست ابتـدا تعـدادي عوامـل مـؤثر      کند، می ج قوانین تحول پیشنهاد میدر ارتباط با استخرا 1مایکل بتی

ایـن روش تقریبـاً مشـابه روش    . هاي آماري ضرائب مناسب برآورد شوند فرض شده و سپس از طریق تحلیل

تواند  معتقد است قوانین تحول می 2این در حالیست که کاکللیس. باشد رگرسیون ارائه شده در قسمت قبلی می
مشـابه پیشـنهاد اسـتفاده از تجربـه در     نیز به صـورت   3سالیوان. از طریق تجربه و درك مستقیم به دست آید

آماري را به عنـوان توابـع قـوانین پتانسـیل      4خوزه باردو که اخیراً توابع تشخیص. ساخت قوانین تحول را دارد

شـهري و  هـاي توسـعه    توان براساس تئوري ، معتقد است قوانین را میبه کار گرفته CAهاي  تحول در مدل
البته این روش . فضایی تعریف نموده و مقادیر تابع را نیز از طریق کالیبرایسون تعیین نمود -هاي آماري روش

نیز بر این اعتقاد است که فرآینـد اسـتخراج    5نگچِ. باشد می RIKSمشابه روش به کار گرفته شده در مدل 

  . باشد می data miningانین خالص یک نوع فرآیند قو
 CAهـاي مدلسـازي    توان ناشی از دو مسئله اصلی دانست، اول اینکه روش البته این پراکندگی نظرات را می

دوم پشـتوانه نظـري   . هاي زیـادي اسـت   هنوز کامل نشده و در دوران تکوین اولیه خود همراه با عدم قطعیت

  . است مناسب را سبب گردیده شناختیِ زمینۀ که فقدان پیش باشد مینه نامناسب متخصصین این زمی
   

  هاي تحقیق محدودیت -3

 . ها و اطالعات خام میدانی، باعث محدود نمودن نمونه موردي رساله شد آوري داده گیر بودن جمع وقت -

ایـن مـورد   گیري مسائل مختلـف و غیرتخصصـی توسـط دانشـجو،      انجام بسیاري از مراحل اپراتوري و پی -
 .بایست به اصل مطلب و تحقیق پرداخته شود را به خود اختصاص داده است بسیاري از وقتی که می

                                                
1  - Prof. M. Batty 
2 - Prof. Coulelis 
3 - O' Sullivan 
4  -  discriminant Function  
5 - Cheng  
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 -ها و اطالعات کافی جهت تقویت بدنه تحقیق و ارائه نتـایج آن بـه صـورت مقالـه علمـی      عدم وجود داده -
 پژوهشی

ام تحقیـق، عـدم وجـود و خریـد     دانشگاه در طول انجـ عدم امکان برخورداري امکانات اینترنتی مناسب در  -

 افزارها، عدم اختصاص مکانی جهت انجام تحقیق و مشاوره با متخصصان و استادان در دانشگاه برخی نرم

جهت تقویت بدنـه  ) در دوره آموزشی(عدم گذراندن چند واحد اختیاري مرتبط با تحقیق قبل از شروع رساله  -
 تحقیق

هاي جدید و ابتکـاري   هاي اجرایی از طرح ها و ارگان  ها، دستگاه ها، سازمان عدم شناخت و حمایت وزارتخانه -

متخصـص، متخصـص    هاي تحقیقاتی مراکز مذکور از سـوي کـادر نیمـه    به علت اینکه تعریف طرح. در ایران
هـایی اسـت کـه ناشـی از      بنابراین در تدوین نیازهاي تحقیقـاتی کاسـتی  . پذیرد غیرمرتبط و محدود انجام می

. باشـد  مـی ) بود نیروي متخصص، محدودیت بودجه و عدم شناخت از مسائل علمی روز و آیندهکم(عوامل چند 

 . اي ندارد هاي جدید و ابتکاري جایگاه روشن و ویژه بنابراین در لیست نیازهاي تحقیقاتی مراکز مذکور طرح

  

  شهري CAهاي  مدل و پیشنهادات توسعه کاربردهاي عمومی ،ها  ویژگی-4

 ی مدلهاي هاي عموم ویژگیCA:  

نظیـر  (اند  هاي زیادي ارائه گردیده میالدي به بعد، مدل 70در تاریخ مطالعات شهري به خصوص از دهه 

ها به نوعی بـه فضـاي شـهري     که هریک از آن...) هاي جهات توسعه و  هاي جاذبه، مدل مدل کریستالر، مدل
دنیاي واقعی سـنخیت  ) مکانی و زمانی(لت پویاي هاي مذکور عموماً استاتیک بوده و با حا اما مدل. اند پرداخته

هاي الزم را براي مدل تعریف و  بایست داده به عالوه جهت دیدن نتایج، هر بار می. اند و تطابق کمتري داشته

هـا، عناصـر و    مهمتر از همه، از آنجا که هر ناحیه، منطقه یا هر واحد فضـایی دیگـر، داراي ویژگـی   . اجرا نمود
هاي مذکور براي منـاطق دیگـر بـه     باشند، لذا مدل ها و رفتارهاي مختلف فضایی متفاوتی می ماجزاء و مکانیز

بنابراین با توجه به سـرعت تغییـرات دوران معاصـر، روز    . دادند هاي مورداشاره به خوبی جواب نمی علت تفاوت

هـاي   سازي سیسـتم  مدل هاي پویا جهت هاي استاتیک کاسته شده و لزوم بکارگیري مدل به روز از اعتبار مدل
  .نماید دینامیک شهري ضروري می
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هاي رشد و توسعه شهرها نیازمند درك صحیح فرآیندها و عوامل مرتبط با  از سوي دیگر شناخت مکانیزم

ریزي آن ونیز شرایط محیط بیرونـی حـاکم بـر سیسـتم شـهر       هاي شهر، ساختار مدیریتی و برنامه زیرسیستم
هاي متنوع و پیچیده در شهرهاي معاصر، رشد غیرخطی و پیچیـده   که وجود پدیدهو این در حالیست . باشد می

سازد که به  هاي مختلفی روبرو می ، شناخت و درك مورداشاره را با دشواري...هاي توسعه و  ها و محدودیت آن

سـازي خـارج    هـاي سـنتی مـدل    هر صورت احاطه بر این خصوصیات پیچیده را از حیطه درك و تحلیل روش
باال به پـائین، کـل   (هاي ساده  هاي سنتی، ایستا، خطی و مبتنی بر تئوري سیستم کند، چرا که عموماٌ روش یم

هـاي   اي، کشـف روش  هاي پیچیـده شـهري   سازي چنین سیستم لذا جهت مدل. باشند می) به جزء و یا قیاسی

ـ     جدید مدل ضـروري  ) اسـتقرایی (ه کـل  سازيِ داراي حالت پویا، غیرخطی، گسسته و پائین به بـاال یـا جـزء ب

ارایه شـده   CAکه مدلهاي اند هاي سنتی، مدلهاي مختلفی ارایه گردیده در پاسخ به این نقصان مدل.نماید می
هاي پژوهش، ویژگی عمومی آنهـا   که بر اساس یافته. در این رساله را میتوان از این دسته مدلها به شمار آورد

  :را به صورت زیر میتوان برشمرد

 ها مدلنسبت به سایر مورد نیازها و اطالعات  ین دادهحجم پای 

 پویایی و دینامیک بودن آن 

 ریـزي شـهري بـه     هـاي برنامـه    ها و  تکنیـک  ها، مدل ملحوظ نمودن و در نظر داشتن بسیاري از نظریه

 عنوان پشتوانه علمی و عملی

  ندو در عین حال کارآیی دار) پایه ریاضی ساده و ماتریسی(مبنا ریاضی ساده. 

 بودن و در عین سادگی قادر به انجام و حل مسائل پیچیده شهري بودن  ساده 

  فیزیکی، اقتصادي و اجتماعی(ریزي کاربري زمین شهري  توجه به تمام ابعاد برنامه(جامعیت(( 

  تمام مراحل از ورودي تا خروجی(توانایی خودکارسازي کامل( 

 خبره، فازي و (پذیري و هوشمندي  انعطاف( ... 

 در بلندمدت بسیار ارزانتر هستند) استاتیک(هاي زمینی  آوري داده سبت به جمعن . 
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 کاربردها:  

ریـزي شـهري    گیرندگان برنامه به ابزار کمکی در اختیار تصمیم شهري CAمدلهاي  امکان تبدیل شدن
بردهاي شـهري در  کاروشدت ریزي ترافیک ، تعیین تراکم  بینی، ارزیابی سناریو،  برنامه یابی، پیش جهت مکان

هاي زمین شهري، اجراي صحیح برنامه هاي کـاربرد زمـین    نواحی مختلف، انتقال نقش یا تغییر بهینه کاربرد

سازمانی در جهـت رسـیدن بـه شـهر پایـدار کـه همگـی از اهـداف متنـوع اقـدامات            شهري، و همکاري بین

ضـمن اینکـه برخـی از دیگـر     . ردانستها در شه ریزي شهري است را میتوان کاربردهاي عام این مدل برنامه
 : نمود پیشنهادتر آن را نیز میتوان در ادامه  کاربردهاي متنوع و تفصیلی

 براي مثال کاربري مسکونی به تجـاري (هاي مختلف  ابزارکمکی در جهت تغییر بهنیه و مطلوب کاربرد (
 ریزي کاربرد زمین شهري  مهها، معیارهاي و استانداردهاي شرایط محلی برنا با توجه به قوانین، شاخص

      امکان خرید و فروش زمـین بـا کسـب اجـازه ازDSS         سـاخته شـده توسـط مـدل مـذکور مطـابق بـا
 ریزي کاربرد زمین شهري برنامه

 هاي روند رشد و توسعه شهرها از بعـد شـکل تـاریخی و باسـتانی      گی امکان بکارگیري در استخراج ویژ

 شهرها 

 عدي و درك مکانیزم هاي تغییرات با در نظـر گـرفتن بعـد ارتفـاعی     ب فضایی سه -امکان تحلیل مکانی

 ها  شهر به عنوانیک کد وضعیتی سلول

 ها، محققـان و حتـی دیگـر افـراد      ها، مرکز علمی، سازمان هاي خام مورد نیاز دانشگاه امکان تأمین داده
 جامعه 

 ریـزي پویـا نیـاز     تیبانی برنامههاي پش ریزي شهري در دنیاي امروزه به سیستم هاي برنامه مطابق نظریه

 . را در رفع این نیاز اساسی بکار گرفت CAتوان  هاي تحقیق می است که مطابق یافته

   امکان تولید نقشه کاربرد زمین شهري به صـورت(Online)     ریـزان   و بالدرنـگ و رفـع نیـاز برنامـه

 هاي زیاد آن  شهري و کاربران عام و خاص با توجه به قابلیت

 هاي  مدلCA تـرین   نماینـد و سـاده   ریزي زمین شهري میتوانند به صورت پویا عمل  در سیستم برنامه

 . دهند باشد را با قابلیت و کارآیی مطلوب انجام  حالت توسعه شهرها که به صورت پیوسته می
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 هاي  مدلCA      با ارائه سناریوهاي مختلف کاربرد زمین شهري با توجه به اسـتانداردها و ابعـاد علمـی
ریـزي کـاربرد    هاي پشـتیبانی برنامـه   توانند به حل مسائل و سیستم ریزي کاربرد زمین شهري می نامهبر

ثـر   هاي جدید مـؤ  هاي سابق و ارائه روش زمین کمک نمایند و به عبارتی دیگر در جهت تکمیل فعالیت

ي ژنتیـک،  هـا  هـاي عصـبی، الگـوریتم    هاي فازي، شبکه هاي مذکور با استفاده از روش قابلیت. هستند
 . تواند افزایش مییابد فراکتال و آشوب می

 ریزان شهري، مطالعات کاربرد زمین شهري به قدري با اهمیت و مهم   هاي مختلف برنامه مطابق نظریه
تواند تحوالت  بنابراین نتایج تحقیقات در این زمینه می. اند ریزي شهري گرفته است که آنرا معادل برنامه

ریزي شـهري   هاي برنامه ها و تکنیک نامه ریزي کاربرد زمین شهري، بلکه در روشزیادي نه تنها در بر

 .ایجاد نماید

 

 پیشنهاد توسعه و تغییر مدلهايCA:  

سـازي و   دهد در برخی از شهرهاي عمده از آتوماي سـلولی در جهـت شـبیه    تجربیات جهانی نشان می

ها را جهت تداوم و نظارت مستمر  نتایج فعالیتدر برخی از شهرها . مدلسازي کاربرد زمین استفاده شده است

هایی که مطرح شـد، هنـوز حتـی تجربیـات      اند ولی با توجه به نتایج تحقیق حاضر و ایده ماکرونویسی نموده
لذا امکان تغییرات زیـر بـه عنـوان راهکارهـاي بهبـود و      .هاي علمی بیشتري دارند جهانی نیز نیاز به فعالیت

  :شنهاد میشود شهري پی CAتوسعه مدلهاي 

  تاکنون از ساختارهاي مختلفی براي همسایگیCA ترین آنها همسایگی  استفاده شده است که معمول
هاي مختلف شهري مطابق اصـول   براي استانداردسازي کاربرد. باشند نیومن، مور، اسمیت و کول می فن

نی، تجـاري، شـبکه   مسـکو (هاي هر کاربري  توان ساختارها را براساس مجموعه وضعیت شهرسازي می

 . تعریف و اجرا نمود... ) راهها و 

 هـا   ها، توجه به آتوماتاي سلولی و ابعاد سـلول  با توجه به تغییر مفهوم مقیاس به قدرت تفکیک، در نقشه
 .گردد از اهمیت بیشتري برخوردار می) ها پیکسل(

 هاي  مدلCA نویسـی آنهـا از روال    رنامهبراي مثال ب(افزارها اجرا شوند  توانند در خیلی از نرم میIF- 

THEN- ELSE افـزاري و   براسـاس نتـایج و ایـده تحقیـق مـذکور، از نظـر نـرم       ). استفاده میشود
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را بـه سـطوح بسـیار بـاالتري ارتقـاء داد و قابلیـت، کـارآیی و         CAهـاي   توان مـدل  نویسی می برنامه
 .هاي مذکور را هرچه بیشتر افزایش داد هوشمندي مدل

 اي،  تصـاویر مـاهواره  (ها و اطالعات سنسوري  العات آتوماتاي سلولی میتواند به وسیله دادهها و اط داده

بـراین اسـاس   . شـود  و بالدرنگ به هنگام  Onlineبه صورت ... ) هاي هواشناسی، ژئوفیزیکی و  داده
ن شـهري  هاي مورد نیاز کاربرد زمـی  توان با توجه به استانداردها و شاخص قابلیت به هنگام شدن را می

 . درآوردبه صورت خودکار و هوشمند 

 هـاي   هـاي عصـبی، الگـوریتم    هاي مختلف شناسائی الگو با استفاده از قابلیت روش فازي، شـبکه  روش

ژنتیک، فرکتال و آشوب، امکان و قابلیت خودکار نمودن و هوشمند سازي را در سیستم مذکور افـزایش  

 .دهد می

 گویند و  همزمانها با هم تغییر کنند، آن را  سلولی اگر همه حالت در حالت کلی در یک آتوماتاي یادگیر

ها به صورت تصادفی یکنواخت تغییر کنند  و اگر حالت سریالاگر در هر لحظه یک حالت تغییر کند آنرا 
هاي مذکور در مورد کاربرد زمین شـهري بـا توجـه بـه شـرایط منطقـه        حالت. نامند می غیرهمزمانآنرا 

 .میتوانند متفاوت باشند)ی، شهر در حال بازسازي، شهر نوساز و شهر در حال ساختشهر قدیم(شهري 

  

  :و پیشنهادها و کاربردهاي مدل رساله قابلیت ها -5

در رساله . باشد ریزي کاربرد زمین شهري، تحت تأثیر ابعاد مختلف کالبدي، اجتماعی و اقتصادي می برنامه

کاربرد زمین شهري در قلمرو عوامل طبیعی و کالبدي شهري بـا   تتغییراابعاد فیزیکی  به صورت جامع حاضر

در این رساله قلب و هسته اصلی کارتعریف  .طرح گردیدمو بسط نظري و عملی آن  CAهاي  استفاده از مدل

ریزان شهري و از  اعتقاد بیشتر برنامه توجه بهبا . قوانین آتوماتاي سلولی تغییر کاربرد زمین شهري قرار گرفت

سـازي،   ابعـاد مختلـف بهینـه    به منظور بکـارگیري در جامعیت مدلهاي کاربرد زمین زوم له رساله حاضر برجمل
هـاي   تأکیـد بـر جنبـه   : به دالیلـی همچـون   در این رساله بینی مسائل کاربرد زمین شهري، یابی و پیش بهینه

افـزایش  سـتم ارائـه شـده،    نوآوري و ابتکاري رساله، بسترسازي مناسب، کارآمدي و قابلیت باالي مـدل و سی 
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هاي سابق و  دالیلی که در متن رساله آمده است، توجه بـه بسـط    کاهش ضعف سیستم ،آن متنوعکاربردهاي 

  .مورد آزمون قرار گرفت مختلفدر ابعاد  CAقوانین تحول 
هاي رگرسـیون   زیرساختی با تحلیلرا با رویکردي بنیادي و  CAقوانین تحول  رساله حاضر بدین منظور

که براساس نتایج بدست آمده از مطالعه موردي در ابعاد فیزیکی محـدوده مـورد    جستیک ترکیب نموده استل

براسـاس مطالعـات انجـام شـده     . هاي رویکرد ترکیبی رساله مورد آزمون قـرار گرفـت   مطالعه برخی از قابلیت

جتماعی و اقتصادي شهر نیز بـه  ، در ابعاد اتوانند، ضمن در نظر داشتن ابعاد کالبدي به خوبی می CAمدلهاي 

 تواند عالوه بر پوشش ابعاد کالبدي، ابعاد اجتمـاعی و اقتصـادي را   به خوبی می CAبنابراین . دنکار گرفته شو

هـاي سـابق کارآمـدتر و منحصـربفردتر      سازي و تحلیل نماید و از این نظر نسبت به بسیاري از مدل شبیه نیز
بوده  هاي دنیاي واقعی هاي فضایی، متناسب با داده ي، در بعد تحلیلپذیر باشد ضمن آن به علت مختصات می

  . باشد بسیار کارآمد و کارآ می و

شـهر وارد  یزیکـی  فهاي محیط طبیعی و  ها، اطالعات و نقشه متغیرهاي ورودي سیستم در دو قلمرو داده
سلولی مذکور با توجـه بـه     ، شبکهنددگردیتولید  مبتنی بر این داده ها سلولی هاي سپس شبکه. سیستم شدند

نیز براسـاس نقـش و وزن متغیرهـاي مـذکور      CAاجراي مدل . دهی شدند نقش متغیرها در توسعه شهر وزن
هاي محدوده مورد مطالعه به واسطه ساخت و سـازهاي   اشغال زمین کمی و کیفی وضعیت. متفاوت بوده است
هاي این گـروه، بیشـتر از    ورودي داده. است تعریف شدههاي مختلف  کاربريبه صورت متغیرمختلف شهري، 

بنـدي شـدند و کـدهاي     پس از ورود به سیسـتم، سـلول   نیز هاي مذکور داده. باشد هاي موجود می طریق نقشه

 تـر از   زمین شهري بـه مراتـب پیچیـده    دکاربر CAتعریف قوانین . دگردیاختصاصی براي هر کاربري تعریف 
با . کند ها، معیارها و استانداردهاي بسیار متعددي پیروي می زیرا از شاخص. میباشدها  دادهفرآیند ساخت پایگاه 

ها که بسیار با اهمیت هستند، کدهایی تعریف شد که در هنگـام   این حال جهت سادگی کار براي برخی از داده

انی باشد، براي مثال اگر قسمتی از شهر یک اثر باست. تغییرات مورد نظر در مورد آنها اعمال شود CAاجراي 
هـا،   اي تعریف نمود که بعد از اجراي برنامه با وجود تغییرات مختلف در کاربري توان کد و وزن آنرا به گونه می

  .نمایدکاربر را حفظ ) هدف(کاربري مورد نظر 

هـا و میـزان دقـت     با این حال با توجه به نوع داده. باشد میm10×m10هاي تعریف شده،  اندازه سلول
هـاي   ماننـد داده (هـاي دیگـر بـه سیسـتم      تواند متغیر باشـد، جهـت ورود داده   ها می عات و نقشهها، اطال داده
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اي  هاي با قدرت تفکیک باال و الگوریتم خروجی و کدبندي شده تصاویر مـاهواره  بایست از داده می) اي ماهواره

بایست بـراي ورود بـه    نیز می ها کدها یا ارزش پیکسل. که آماده اتصال به سیستم مذکور باشند، استفاده نمود

،  What-Ifهاي  مدل به مانند روال تواند می مدلاجراي کلی . سیستم با متخصصین شهري هماهنگ شوند
پـذیري   به ویژه اینکه قابلیت محاسـبه و انعطـاف  . روي کاربران مختلف قرار دهد سناریوهاي مختلفی را پیش

  . ریزي کاربرد زمین شهري متأثر از عوامل مختلف است مههاي توسعه برنا سیستم براساس رویکردها و سیاست
نیز در افـزایش کـارآیی سیسـتم و سـاده     .... ) هاي عصبی و  خبره، شبکه(هاي هوشمند  استفاده از برنامه

باشد همچنین بـه علـت مبنـاي     ها میتواند بسیار با اهمیت  نمودن قوانین تعریف شده جهت تغییر حالت سلول

سازي پارامترهاي مختلف ار نظریات آشوب و فرکتـال   توان جهت شبیه مورد نظر، می CAهاي  ماتریسی مدل
هـاي تخصـیص کـاربرد     عالوه بر این جهت حل مشکالت پیچیده سیستم به ویژه در حالت. نیز استفاده نمود

  .زمین نیز میتوان از منطق فازي کمک گرفت

هاي  نجام شده توسط محققان پیشین و نتایج و ایدههاي ا  هاي نظري و عملی و فعالیت با توجه به پشتوانه
توان یک سیسـتم کـارآ و جـامع داشـت کـه بسـیاري از مراحـل کـاري آن          رساله حاضر در بسط موضوع، می

ریـزي شـهري و بـه ویـژه      ها و اهداف برنامه تواند به صورت خودکار درآید و عالوه بر آن بسیاري از نظریه می

توان گفت که قابلیت و کارآیی اجراي سیستم ارائه شـده   بطور خالصه می. دهکاربرد زمین شهري را پوشش د
اي از  رشـته  تا حد بسیار باالیی، با توجه به مطالبی که به تفصیل در رساله آمده است، به واسطه همکاري بـین 

نیـاز بـه   هاي مورد بحث، هنـوز   لیکن با وجود نتایج تحلیل علمی و زیرساخت.باشد پذیر می لحاظ علمی امکان

  .بسط تئوري تحقیق نیز جاي کار فراوان دارد
هاي ارائه شده و نیز در ارزیابی و ارائـه نتـایج    تعریف قوانین تحول، پتانسیل تحول و رفع تداخل در مدل

هـا و   از این رو، هر چه قوانین تعریف شده براسـاس توجـه بـه مکـانیزم    . شوند سازي بسیار مهم تلقی می شبیه

هـاي   گـی  با توجه بـه ویـژ  )فیزیکی، اجتماعی و اقتصادي(ده مورد مطالعه در ابعاد مختلف شرایط محلی محدو
امـا تعریـف قـوانین    . تر خواهـد شـد   بینی توسعه شهر نیز به واقعیت نزدیک حاکم بر شهر تعریف گردند، پیش

هـاي   یط ویژگـی ریزي شهري با آنچه که در شرا ها، معیارها و استانداردهاي متعارف در برنامه براساس شاخص

توان گفت فرضـیات در بعـد فیزیکـی     بنابراین می. حاکم بر محدوده مورد مطالعه بحث شد متفاوت خواهد بود
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براساس روند تغییر و تحوالت زمانی و مکانی محدوده مورد مطالعه به صورت سناریوهاي متفاوت قابـل ارائـه   

  .هستند

بـا توجـه بـه فرضـیات تحقیـق       CAهـاي   مـدل  دهد که نشان میرساله  نتایج مطالعات نظري و عملی
ریزي کاربرد زمین شهري در ابعـاد مختلـف    هاي بسیار متنوعی در جهت پیشبرد اهداف برنامه توانند قابلیت می

که بر این اساس . هاي بدیعی نیز در ارتباط با بسط نظري و عملی سیستم مذکور مطرح شدند ایده. ارائه نمایند
به ویـژه در بعـد مسـائل     ی آنبانک اطالعات فرآیند ساختو تحول تعریف قوانین ( آندر قسمت هسته اصلی 

لذا پیشنهادهاي زیر می تواند جهـت  . جاي کار فراوان دارد... ) هاي مطرح شده و  کالبدي شهر با توجه به ایده

  :هاي مرتبط را تعیین نماید گیري هاي آتی پژوهش
  

 ي رسالهپیشنهادها:  

بـا  ... ها، دفـن زبالـه و    تأسیسات، پارك(ها و خدمات شهري  گزینی انواع کاربرد در مکان  CAاستفاده از -
 )ریزي شهري ها، معیارها و استانداردهاي برنامه توجه به شاخص

 تلفیق بعد ارتفاع در وضعیتهاي سلولی به عنوان یکی از عوامل تآثیرگذار در قوانین تحول  -

 شهري جهت ارزیابی سناریوهاي مختلف CAاستفاده از  -

ــد( CAافزارهــاي شــهري بــا  هــا و نــرم ترکیــب ســایر سیســتم - ــرم: مانن ــزاري  بســته ن ، What-Ifاف

UrbanSim  و(... 

ریزي زمـین شـهري ایـران و رفـع      متناسب با الگوي حقوق حاکم بر برنامه CA تحول استخراج قوانین -
 .موانع آن

سازي خودکار سیستم ارائه شده در  امبه سیستم مطرح شده جهت به هنگ... ، راداري و RSهاي  ورود داده -
 .معینفواصل زمانی 

و یـافتن انـدازه و    ... )اي و  ضلعی، چندضلعی، دایـره  6(ها جهت اهداف خاص  تغییر ابعاد و اضالع سلول -
 شکل همسایگی بهینه در ارتباط با کاربردهاي مختلف شهري

 مطالعه موردي در سایر ابعاد اقتصادي و اجتماعی -
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هـاي خـاص،    کاربرد: مثل(تر و موردي  ن انتقال، پتانسیل انتقال و رفع تزاحم بصورت جزئیاستخراج قوانی -
 .در سایر ابعاد شهري... ) شهرهاي کوچکتر، ترافیک و 

ریزي کاربرد زمین شهري به وسیله  ریزي شهري و بویژه برنامه هاي مختلف برنامه و مدل ها نظریه آزمون -

CA )تالر، جاذبه و اي، کریس شهرها، چندهسته باغ(... 

 ) … و Pajik   Stocnet,: مثل(ریزي شهري  افزارهاي مرتبط با برنامه با سایر نرم CAتطبیق  -

ریزي شـهري و کـاربري    هاي مختلف آشوب و فرکتال متناسب با کاربردهاي برنامه با نظریه CAترکیب  -
 .زمین شهري

 ریزي یکپارچه و جامع شهر رنامهریزي شهري در جهت ب در تمام ابعاد برنامه CAبه کارگیري  -


