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  چکیده
 نی،نشی حاشیه ،ناموزون رشد ،جمعیت بیش از حد تراکم مشکالتی نظیر شهرها به روستاییان مهاجرت و جمعیت افزایش

 ذال. داشته است دنبال به را محیطی زیست مشکالت و ضروری خدمات از برخی پاسخگویی عدم کشاورزی، اراضی نابودی

 و "تساخ انسان محیط" بین متقابل روابط تشریح برای مفیدی بسیار ابزار شهری، رشدپدیده  سازیشبیه و سازیمدل

 گیرندگان تصمیم و ریزانبرنامه به روجهت درک چشم انداز پیش دررا  به سزاییکمک  و را ارائه نموده "طبیعی محیط"

پس از سازی شده و شبیه 2002تا  2002مشهد از سال گسترش فیزیکی شهر وضعیت ، مقالهدر این  نماید.میشهری 

 به منظورساده  توانمند وارائه مدلی با بدین منظور، . گرددمی بینیپیش 2022سال  دررفتار شهری  تعیین مدل مناسب،

 (GISسیستم اطالعات مکانی ) در سازی فرایندهای پیچیده شهریشبیه (،CAاتوماتای سلولی )توسعه عدم قطعیت در 

های مورد نیاز شامل پارامترهای فیزیکی و انسانی موثر در رشد شهری، قوانین لذا، پس از آماده سازی داده. گیردمیانجام 

های شهری نوعی عدم قطعیت وجود دارد که در پدیدهگردند. حاکم بر آنها به صورت فازی تعریف شده و ذخیره سازی می

 بیان فازی قوانین انتقال به منظور پشتیبانی در نتیجهها خواهد شد. گیریان صحت و دقت مورد نیاز در تصمیممنجر به فقد

تری را برای سازی فرایندهای مکانی شده و نتایج واقع بینانهاز عدم قطعیت موجود منجر به افزایش قابلیت مدل

سازی شده مدل اتوماتای سلولی به صورت غیر قطعی های آمادهیهپس از تلفیق ال پایاندر  سازد.گیرندگان فراهم میتصمیم

 گردند.پیاده سازی گردیده و مناطق مستعد رشد مشخص می

 

  .، سیستم اطالعات مکانیفازی ، اتوماتای سلولیانداز شهریچشمسازی شهری، مدل کلیدی: هایواژه
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  مقدمه -1
 شهری انداز در چشمپایدار توسعه مفهوم  -1-1

سزایی بر اداره راهبردی شهرها در جهت بهبود و ارتقا توسعه پایدار شهری در سطح محلی، با انداز مدیریت شهری تاکید بهچشم

گسترش ناموزون در جهات افقی و عمودی، ضعف خدمات تبعیت از اهداف اکولوژکی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی دارد. از طرفی 

ن ایرا مانندخصوص در کشورهای در حال توسعه به (،، اقتصادی و اجتماعیدر ابعاد اکولوژیکی)های شهری نابسامانیرسانی و بسیاری از 

با نگرش بلند مدت، در جهت نیل به توسعه های راهبردی اتخاذ تصمیماین منظور شهری شده است. به هایاندازخطر افتادن چشمسبب به

بر پایه هوشیاری  که [2] استتداوم م فرایندیتوسعه پایدار، باشد. ن شهری امری واجب و ضروری میریزاپایدار توسط مدیران و برنامه

 دبا مسائلی ماننها بوده و خواهان یک سبک زندگی پایدار برای همه انسان باشد. همچنینانسان نسبت به خود و منابع کره زمین استوار 

. توسعه پایدار خود شامل سه محور [3]مخالفت نمایدهای آینده و قطع رابطه با گذشته توجهی به نسلبی ،اتالف منابع ،مصرف بیش از اندازه

 نمایدیرا بررسی مها توسعه در سیستمفرایند معموال در قالب این سه محور پایداری  . این مقولهباشداقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می

ی منطبق با نیازهای ساکنان شهری )زیستی، و خواهان توسعه شده برگرفتهیداری و توسعه پایدار پا مبانیتوسعه پایدار شهری نیز از .

اکید توسعه ت از گیرندگان در تحقق این نوعدر توسعه پایدار شهری به نقش دولت و تصمیم عالوه بر اینباشد. میاقتصادی و اجتماعی( 

 .[4]گردد می

 ی توسعه پایدار کاربری اراضی شهر -1-2
ریزی کاربری اراضی شهری، پایداری است. این موضوع به آن معناست که از امکانات و توان بالقوه هر قطعه یکی از اهداف برنامه

و از  ناپذیر بوده زمین چنان بهره گیری شود که به طور مداوم بر ظرفیت و ایستایی آن افزوده گردد. زیرا که زمین کاالیی محدود و تجدید

ریزی کاربری اراضی شهری جهت تحقق پایداری در از اصولی که برای برنامه[4]. است یو نیاز مبرم بشرانسان طرف دیگر بستر زندگی 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:رشد فیزیکی شهر پیشنهاد گشته است، می

 رشد شهری فشرده و کارا 

 گسترش مسکن و محیط زندگی مناسب 

 های مسکونی و تجاری و نظیر آن زمان کاربریها و گسترش هموتعادل در توزیع فضایی کاربری تنوع 

 رسانی و نظیر آن(وجود زیرساخت های شهری )مانند سیستم فاضالب، آب 

 هاگزینی کاربریهای زیست محیطی در مکانتوجه به ویژگی 

 حفظ اراضی کشاورزی پیرامون شهر 

 های شهری( به عنوان یکی از عوامل ناپایداریSprawlرشد پراکنده ) -1-3
 Sprawl وعی ن . این پدیدهگردداصطالحی است که معموال به رشد افقی شهر، پراکندگی شهری و گستردگی شهری اطالق می

هر بر که شمسکونی اشغال شده و سطحی  هایکاربریاست که در آن قطعات اراضی توسعه نیافته به وسیله  یرشد فیزیکی شهرانواع از 

 [6].ناپیوسته می یابد  ی، شکلگیردمیروی آن قرار 

های شهر که در عین حال ریزی، بدون کنترل و ناهماهنگ با سایر قسمترشد فیزیکی عبارتند از: رشد بدون برنامهاز های این نوع ویژگی

های محیط خود نیز ارتباط با کاربریکه  قادر نیست Sprawl همچنین ها را در درون خود ایجاد کند.نتوانسته ترکیب کاربردی از کاربری

 است.نمایی از تراکم کم به شکل نواری بوده و از رشد پراکنده، جهشی و منزوی برخوردار  Sprawlبرقرار کند. مظاهر 

دار شهری است. عمده آید، این نوع از رشد فیزیکی در بسیاری از موارد برخالف توسعه پایهای افقی شهر بر میطور که از ویژگیهمان

 شوند، عبارتند از: تاثیراتی که موجب ناپایداری شهری در رشد افقی می

ترین تاثیراتی که رشد افقی بر روی محیط می گذارد از بین بردن چشم اندازهای طبیعی و تاثیرات محیطی: مهم-الف

های شخصی و نبود وسایل نقلیه عمومی در تر از اتومبیل. آلودگی هوا به دلیل استفاده بیش[7]آلودگی هوا می باشد 

 آید.فضاهای جدید شهری، به وجود می

ی هایهای شهری توسط دولت، موجب ناپایداریتاثیرات اقتصادی: تاثیرات منفی اقتصادی در ارائه خدمات و زیرساخت-ب

جمعیت در فضاهای وسیعی پخش  جایی که تراکم در این نوع فرم شهری بسیار پایین بوده وشوند. از آندر رشد افقی می

 باشد.های شهری از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمیشده است؛ برای دولت استقرار زیرساخت



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 
  

3 

 

تاثیرات اجتماعی: کاهش عدالت اجتماعی تاثیر منفی بر روی سالمت افراد گذاشته و باعث از بین بردن زندگی اجتماعی، -ج

وانی برای پذیرفتن شیوه جدید زندگی و نابودی ساختار خانواده توسط ساکنین تبعیض نژادی، تفکیک طبقاتی جامعه، نات

 .[8]تواند اثراتی منفی بر رشد افقی شهر را در بر داشته باشد گردد.  این موارد میمی

 شهرها سیستم پیچیده -1-4

، ها نظیر خود سازماندهیآنذاتی  شوند. این موضوع با در نظر گرفتن خصوصیاتشهرها به عنوان یک سیستم پیچیده شناخته می

باشد. تعامالت های زمانی و مکانی شهرها رشد افقی شهری مییکی از پیچیدگی. [9] غیرمنظره و نظیر آن درک می گردد رفتار غیر خطی و

سازی مکانی معموال با متراکمباشد. این عوامل به وجود آمده بین تعداد زیادی از عوامل دخیل در رشد شهری، دارای یک رابطه غیرخطی می

ده و توان دریافت که رشد شهری یک سیستم خود سازمانشوند. از این موضوع میبندی نشان داده میبزرگ مقیاس و یا با الگوهای خوشه

ل تغییرات سریع باشد، که شامبینی بودن میای از غیر قابل پیشپیچیده، رشد شهری دارای درجه است. به عنوان یک سیستم 0خود همانند

های پیچیده باشند. این سازی سیستمسازی شهری باید قادر به شبیههای به کار گرفته شده در مدل. لذا مدل[10]و غیرمنتظره است 

ها دخیل  هستند. این موضوع باعث به وجود آمدن ها دارای الگوهای زمانی و مکانی بوده و همچنین عوامل اشاره شده، در آنسیستم

 .[9]د باشهای پیچیده، اتوماسیون سلولی میسازی سیستمهای استفاده شده در مدلگردد. یکی از مدلرهای غیرخطی در سیستم میرفتا

ه می ای استفادسازی شهری  )که به طور ذاتی پویا بوده( مناسب است. با وجود آن که این مدل از مکانیزم سادهاتوماسیون سلولی برای مدل

اتوماسیون سلولی  سازیدر مدل .[14][13][12][11]باشدهای نامحدود را دارا میدگیمکانی به پیچی –یجاد الگوهای زمانی کند، توانایی ا

این قوانین براساس عوامل اجتماعی، فیزیکی و . [15]باشدبه کارگیری عوامل موثر بر رشد شهری از طریق قوانین انتقال محلی ممکن می

 تواند در تعریف قوانین انتقال از اطالعات به دستاند. اتوماسیون سلولی میعه شهری موثر هستند، ایجاد گردیدهاقتصادی، که بر رشد و توس

ند مبنابراین یک مدل خوب شهری بر پایه اتوماسیون سلولی، نیازمند متدهای توان [16].نمایند میاستفاده  2آمده از سیستم اطالعات مکانی

 .[17] کنندشد. این متدها نقش مهمی را در توسعه مدل ایفا میباو مناسب اعتبارسنجی می

 

 پیشینه تحقیق -2
 .با الگوبرداری از ماشین تورینگ توسعه یافت Neumann و Ulam توسط 0490 اواخر در بار اتوماتای سلولی، اولین

 ایایهپ نظریه این داد. سلولی نشان اتوماتای با توانمی را طبیعی های پدیده که ثابت کرد Wolframنیز  0429 سال در [18]

 تغییرات کننده تولید اجزای میان تعامل برقراری امکان هاآن در که ایگسسته دینامیکی هایسیستم را اتوماتای سلولی  که شد

 ریاضیات و بیعیط علوم فیزیکی، علوم برای زود اتوماتای سلولی خیلی با سازی شبیه. کنند تعریف ،باشدمی مکان( و فضا ابعاد )در

  قابلیت .[19]کرد استفاده جغرافیایی سازیمدل برای سلولی فضای هایمدل از باراولین برای توبلر 0494 سال در. شد کاربردی

CAوانتمی انتقال قوانین اساس بر را شده انجام کارهای. شد انتقال قوانین انواع ظهور به منجر شهری رشد سازی شبیه برای 

 .[19]کرد بندیتقسیم دسته پنج به

 که است همسایه هایسلول و فعلی سلول وضعیت از تابعی سلول یک وضعیت Strictly Orthodox انتقال قوانین در

 انتقال قوانین 2009 سال در  Yuzer و 2000 سال در Wu و Jeneratte در پژوهش. شوندمی تعیین ساده قوانین از استفاده با

 از دیگر تحقیقات مرتبط با قوانین انتقال تعریف شدند. کاربری زمین هر در همسایه هایسلول از فردی به منحصر تعداد پایه بر

Strictly Orthodox توان بهمی Besussi همچنین و 0442 سال در همکاران و Stevens و Dragicevic و 2009 سال در 

Ward بودند تری پیچیده قوانین پایه بر ،کار رفتهبه انتقال قوانیناشاره کرد که   2000 سال در همکاران و. 

عامل اصلی تکامل شهری پتانسیل انتقال است. به این صورت  ،در قوانین انتقال بر اساس پتانسیل انتقال و احتماالت

 یکه احتمال تغییر هر سلول برای کاربری زمین تابعی از کاربری در حال حاظر سلول و دیگر عوامل محدود کننده تکامل برا

یجه گرفت که توان نتکار گرفته شده در تحقیقات بررسی شده میباشد. با مقایسه قوانین انتقال پتانسیلی بهکاربری زمین می

ا هترکیب تعدادی از فاکتورها که خارج از اثر همسایگی وضعیتبه عنوان پتانسیل انتقال معموال به عنوان یک مجموع وزنی یا 

                                                 
0 Self similarity 
2 Geospatial Information System 
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سازی عدم قطعیت )مرتبط با نیز جهت مدل 3گیرد. عالوه بر این، از پارامتر اختالل تصادفییهستند، مورد استفاده قرار م

تواند توسعه یابد و ارزش یک های شهری(، استفاده شده است. در مدل مذکور، ارزش صفر برای زمانی که یک سلول نمیفرایند

ر مدل هایی دوجود آمدن محدودیتدهی سبب بهین گونه ارزشگردد. اباشد، تعریف مییافتن میبرای وضعیتی که قادر به توسعه

وان تهای مختلفی میگیرد، از تکنیککه پتانسیل انتقال به عنوان یک مجموع وزنی مورد استفاده قرار می خواهد شد. هنگامی

، از رگرسیون 2000در سال  Zengو  Sui، 2002در سال  Wuبه عنوان مثال در تحقیقات  .[19]برای تعیین وزن استفاده نمود

در سال  Webster و Wu های ارزیابی چندمعیاره، در تحقیقاتدهی استفاده شده است. همچنین روشلجستیک برای وزن

کار گرفته شدند. با بررسی سایر تحقیقات مرتبط به ، به منظور وزن دهی به پارامترهای مختلف به0442در سال  Wuو  0442

در سال  Wuشود. به عنوان مثال، تری برای محاسبه پتانسیل استفاده میتیجه گرفت که از توابع پیچیدهتوان ناین موضوع می

را با استفاده  باشد، مدل پتانسیلها با امتیاز باالتر، تمایلشان برای توسعه بیشتر میبا در نظرگرفتن این موضوع که وضعیت 0442

های آماری یا شهری در محاسبه پتانسیل، مبتنی بر نظریه ی از توابع پیچیدهنوع دیگر .[19]از توابع نمایی توجیه نمودند

 Yehو  Liاحتمال انتقال بر اساس وزن شواهد )برای عوامل مختلف(، محاسبه شد.  2003در سال  Almediaباشند. در مدل می

به کمک  2002در سال Kam و  Yeh ینهمچنقوانین انتقال را تعریف نمودند.  PCAبا استفاده از آنالیز  2002نیز در سال 

و همکاران در سال  Carusoابزارهای آماری به شناسایی عوامل رشد )به شکل توصیفات و اثر عدم تجانس( پرداختند. مدل 

و  Heنیز بر پایه اکونومیک شهری بنا شده و اجازه درک بهتری را در رابطه با فرایندهای شهری به محققان داده است.  2002

و  Yehپتانسیل توسعه شهری را با در نظر گرفتن اثر توزیع فضایی سرمایه و جمعیت محاسبه کردند.  2002ان در سال همکار

Li  [19]کار بردندسازی انواع الگوهای شهری به، تراکم و محدودیت توابع را به منظور شبیه2002در سال. 

ه منظور تولید الگوهای فضایی رشد شهری ب باشند که بهقوانین انتقال نوع سوم، روابطی بر پایه شکل و فرم شهری می

که  9یابیبرون-گیرد. همچنین مدل الگومورد استفاده قرار می SLEUTHای از قوانین مذکور در مدل شوند. نمونهکار گرفته می

کند، نمونه دیگری  ها را مدلسازیها و رشد جادهخودی، گسترش قسمت مرکزی، گوشهقادر است چهار نوع رشد شهری خودبه

 Clarkeو  2003و همکاران در سال  Li این قوانین انتقال در تحقیقات .[19]باشداز روشهای مبتنی بر قوانین انتقال نوع سوم می

  استفاده شده است. 0449و همکاران در سال 

مبتنی بر کرنل و یا  هایهای مبتنی بر هوش مصنوعی ازجمله شبکه عصبی مصنوعی، روشنوع چهارم قوانین، از روش

های مذکور،  فرایند یادگیری الگوریتم )با کند. در روشاستفاده می CBR (Case-Based Reasoning)از استدالل بر اساس 

 (Data Mining)های داده کاوی های آموزشی و یا از طریق روشای از دادههدف شناخت الگوهای پیچیده( بر اساس مجموعه

در  Yehو  Liتوان در تحقیقات این نوع از قوانین را میشود.کنند، انجام میکه به طور اتوماتیک قوانین انتقال را بازسازی می

برای اولین بار، اتوماتای  2002و همکاران در سال  Yengمشاهده نمود. همچنین  2002و  2002، 2009، 2000های سال

به عنوان روشی برای ساخت قوانین  SVMرا ارائه کردند. در تحقیق ارائه شده  (SVM) سلولی مبتنی بر بردار ماشین پشیبان

 کند.  در برخورد با روابط پیچیده غیرخطی خوب عمل می SVMانتقال استفاده شده است زیرا 

 ن در فرایندها عدم اطمینان از رفتار انساقوانین انتقال نوع پنجم بر پایه منطق فازی استوارند؛ به نحوی که در آن

سازی اتوماتای رویکرد شبیه 0442در سال  Wuشود. سازی معین شده و قوانین انتقال از طریق یک زبان طبیعی بررسی میشبیه

سازی تبدیل کاربری زمین، در را توسعه داد. هدف از این مطالعه کشف و تعریف قوانین انتقال برای شبیه Linguisticسلولی 

اطراف کالن شهرها بوده است. در این تحقیق از تئوری فازی به منظور تکمیل روند توسعه زمین  حاشیه شهر و روستاهای

توان به های نوآورانه استفاده از تئوری فازی در تحقیق مذکور می، استفاده شده است. از ویژگی)uncoordinated (ناهماهنگ

 تواندشود. از طرفی دیگر، این مدل میسازی مین عمل شبیهتر شدتر و شفافاشاره نمود که سبب واقعی 2روابط زبان طبیعی

                                                 
3 Stochastic Disturbancel 
9 Pattern-Extrapolation Model 
2 Natural language interface 
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اتوماتای سلولی هدایت شده با  2002و همکاران در سال  Al-kheder سازی را به خوبی اجرا کند.سناریوهای توسعه شبیه

ای چند زمانی ارائه نمودند. در این تحقیق براساس دانش معنایی یا زبانی موجود در استنتاج فازی را به کمک تصاویر ماهواره

پتانسیل توسعه  سازی،گری فازی برای تعیین پتانسیل توسعه شهری هر پیکسل استفاده شد. فرایند فازیاستنتاجاز قوانین فازی، 

و  Al-Ahmadiکند. ین انتقال اتوماتای سلولی(، تبدیل میرا به سطح توسعه همسایگی مورد نیاز )به عنوان تقریب اولیه در قوان

سازی نمودند. در این تحقیق، مدل اتوماتای سلولی فازی را برای شهر ریاض عربستان سعودی پیاده 2004همکاران در سال 

وده و از دو الگوریتم های فازی، مشکل عدم قطعیت در ارتباط با قوانین انتقال را رفع نممحققان با استفاده از تئوری مجموعه

برای کالیبراسیون مدل و همسایگی استفاده کردند. مدل اجرا شده، برای سه دوره زمانی  Simulated annealingژنتیک و 

 بودند، نتایج را محاسبه نمود.  مختلف که با توجه به الگوهای کوناگون توسعه شهری مشخص شده

 
 

 تحقیقروش  -3
 سازی جغرافیاییمدلاتوماسیون سلولی و  -3-1

ها شامل تعداد زیادی از های پیچیده طبیعی است. این سیستماتوماسیون سلولی استاندارد، یک مدل ریاضی برای سیستم

)که هر کدام دارای تعداد محدودی  ،ها )سلول ها(ای از محلها شامل شبکهباشند. همچنین آنهای ساده مشابه با تعامالت محلی میبخش

زمان تغییر های زمانی مجزا به طور همگام و همها( بر اساس قوانین انتقال، در بازهها )سلولباشند. مقادیر این محلن است( میحالت ممک

استفاده از این مدل . [14]گرددهای همسایه در اطراف آن مشخص میکند. مقدار یک محل به خصوص با استفاده از مقادیر قبلی محلمی

ها شود. از سلولهای مختلف مدل میها و قسمتو جغرافیایی باعث وارد شدن مفاهیم شهری و جغرافیایی در بخش در کاربردهای شهری

های اکوسیستم،  میکروارگانیزها و نظیر آن استفاده ها، قطعات زمین، بازههای جغرافیایی نظیر ماشینتوان در نمایش تمام موجودیتمی

های جغرافیایی تاثیرگذار هستند؛ شود. این روندها بر موجودیتمرزهای مکانی )و زمانی( روندها استفاده میها برای نمایش نمود. از همسایگی

به عنوان مثال مسیر حرکت خودرو، منطقه قرارگیری قطعه زمین، حاالت مختلف میکرو ارگانیزم و نظیر آن. همچنین از این روندها برای 

شود. قوانین انتقال تمام این یر کاربری قطعه زمین، سرعت خودرو و نظیر آن استفاده میهای سلولی نظهای موجودیتتوصیف ویژگی

 کننده تغییرات سلول ها از وضعیتنقش اساسی قوانین انتقال استفاده به عنوان الگوریتم هدایت .[20] کنندها را به یکدیگر متصل میقسمت

سازی جغرافیایی های مختلف اتوماسیون سلولی استاندارد و مدلبه عالوه تغییرات قسمت .[21]باشد اول به وضعیت دوم در گذر زمان می

 مدرن دارای چندین نقش مشترک با اتوماسیون سلولی ریاضی استاندارد هستند.

 ی استفاده نهای یک سلول. پتانسیل به عنوان یک ویژگی میاهای تغییر عالوه بر وضعیت کنونی به عنوان ویژگیاستفاده از پتانسیل

گردد. این ویژگی برای مقایسه واحدهای زمین در تغییرات ممکن، محاسبه می "2کننده خارجیمشاهده"شده که به کمک یک 

 . باشدها میقبل از وقوع آن

 وامل عنشده در گر تغییرات کنترلتصادفی بودن انتقاالت: تصادفی بودن مدل در این تحلیل به شدت مهم بوده، چرا که نمایان

 . [22]باشدمحلی می

 دهنده سطوح مختلف ساختارهای شهری باشد. در دنیای های مختلف مورد استفاده قرار گرفته، تا نشانهای ترتیبهمسایگی

تر مواقع قادر به قرارگیری در توپولوژی ارائه شده توسط کند و در بیشهای تاثیرات به طور گسترده تغییر میشهری، همسایگی

های نزدیک به هم صورت گرفته و تواند بین موجودیت. به عنوان مثال تعامالت اجتماعی هم مین سلولی پایه نیستنداتوماسیو

 .[23]هم در یک مقیاس شهری صورت بگیرد 

 ددهنده میزان در دسترس بودن واحاند، این فاکتورها معموال نشانعوامل در سطح باالتر از همسایگی مورد استفاده قرار گرفته 

 .[22]سازد ها را در تکامل شهری ممکن میزمین هستند. این موضوع تعیین میزان تاثیر زیرساخت

 زمان تواند همها میجغرافیایی الزاما یکسان نبوده و قسمتی از فضای شهری در مدل -ها در اتوماسیون سلولی ها و همسایگیسلول

 .  [22]سازی تغییر کندبا شبیه

                                                 
2 External Observer 
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 و بردار از هایی از رستر الیهGIS  حتی در هنگام  .[22]اند ها استخراج گردیدهبرای مرحله آغازین اعتبارسنجی و تکامل مدل

تواند اطالعات مکانی اولیه را برای تنظیمات اولیه می  CA ،GISو  GISکردن استفاده از یک رویه نه چندان محکم برای جفت

ها سازی و به نمایش درآوردن بر روی آنها، ذخیرهبازگردانده شده تا تحلیل  GISسازی بهفراهم کرده. نتایج شبیه  CAمدل 

ها تقریبا غیرممکن در مدیریت داده  GISهایهری بدون استفاده از توانمدیسازی توسعه شدر مدل CA انجام شود. کاربرد 

تر مفاهیم جغرافیایی به مدل عث ورود بیشای چند زمانه باو داده های رستری و تصاویر ماهواره  GISو CAترکیب .  [24]است

گرهای جهانی بوده که با اختصاص زمان و منابع کافی و مجموعه قوانین ها، محاسبههمچون دیگر اتوماسیون  CAگردد. می

 .[20]باشدای میمناسب قابل استفاده در هر حالت محاسبه

 شبکه عصبی پرسپترون چندالیه -3-2
بند بیشترین شباهت ، طبقهARTMAPبند فازی ای از جمله، طبقهبندی تصاویر ماهوارهطبقهاز متدهای متفاوتی برای 

(MLCطبقه ،) بند کمترین فاصله، روشParallelepiped گردد. شبکه عصبی برپایه استفاده می 9و شبکه عصبی پرسپترون چندالیه

االیی ها دارای درجه ب. این شبکهباشدسیستم عصبی واقعی انسان میدر واقع یک مدل ساده شده از تئوری دانش بیولوژیک توسعه یافته و 

باشند؛ اما با این وجود قادر به تحلیل و یادگیری از اطالعات جدید نیز های گذشته میاز پایداری در نگهداری اطالعات مربوط به یادگیری

یک شبکه عصبی مصنوعی بزرگ ممکن است چندصدهزار واحد پردازشگر داشته باشد، در صورتی که مغز پستانداران دارای میلیاردها  هستند.

ر این د یابی، آشکارسازی و نظیر آن کاربرد دارند.های درونهای عصبی مصنوعی در حل مسائلی در زمینهباشد. شبکهگر مینورون پردازش

 بندی تصاویر استفاده شده است.ی پرسپترون چندالیه برای طبقهمطالعه از شبکه عصب

 مدل سه الیه این شود. دراطالق می و به همین علت به آن پرسپترون چندالیه باشدمیای به صورت الیه چندالیهپرسپترون 

باشد. به این الیه، الیه ستقیما متصل نمیو نتایج خروجی م های ورودیها که دادهوجود دارد. الیه ورودی، الیه خروجی و یک الیه بین آن

 (2 شکل) . تابع آستانه در این شبکه تایع سیگمویدیکندعمل می سیستم مجزاشود. هر واحد در این مدل مانند یک پنهان گفته می

 آمده است. (0)ساختار کلی این مدل در شکل  .باشدمی

 

 پرسپترون چندالیهساختار کلی  (:1)شکل 

 

                                                 
9 Multilayer Perceptron 
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 نمودار تابع سیگموید :( 2)شکل 

 

 سازی رشد شهریسلولی فازی و مدل اتوماتای -3-3

 .[25]تواند به طور کامل یا بخشی از آن توسعه یابدسازی رشد شهری یک فرایند پیوسته در فضا بوده و یک پیکسل میمدل

فازی بودن درجه درجه میزان اتفاق افتادن هر پدیده باشد. میزان استفاده از تئوری فازی برای مشاهده فرایندهای پیوسته شهری مناسب می

ازی سپذیری بیشتری نسبت به قوانین انتقال قطعی جهت مدلتعریف قوانین انتقال با استفاده از منطق فازی انعطاف . [26]دهدرا نشان می

بر پایه نظریه فازی نتایج قابل اعتمادتری را های پیچیده شهری دارد. این امر نشان دهنده آن است که تعریف قوانین انتقال رفتار سیستم

ای هآید که این دو دارای ویژگیوجود میگیرندگان بهی قیود فیزیکی و رفتارهای تصمیمبه عالوه توسعه شهری در نتیجه .[27]دهد ارائه می

کنترل رشد شهری بسیار زیاد است.  باشند. کاربرد نظریه مجموعه فازی و منطق فازی در تعریف قوانینعدم قطعیت و فازی بودن می

ها به توصیف قواعدی ها عمل کرده و قوانین انتقال آنها و توابع عضویت سلول( با استفاده از ویژگیFCAهای اتوماتای سلولی فازی )مدل

تقال بر پایه توابع عضویت قوانین ان 2009در سال  Torrensو  Benensonپردازد. ها بر اساس توابع عضویت میروز رسانی ویژگیبرای به

ای هر هگیری و نسبت به وضعیت همسایگیهای ساده جغرافیایی یافتند. محققین مذکور این موضوع را با میانگینرا در رابطه با شاخص

 سلول تعریف نمودند.

دهنده منطقه شهری( باشد، ای از واحدهای زمینی)نشانمجموعه Xکند: اگر به طور خالصه, نظریه مجموعه فازی اینگونه کار می

 خواهد بود: در رابطههای زیر شامل جفت Uگاه مجموعه فازی کاربری زمین آن

U={x, µu(x)  ∈ [0,1]|𝑥 ∈ 𝑋} 

باشد که منظور از تابع عضویت درجه عضویت فازی درصد شهری شدن هر ی تابع عضویت میدهندهنشان µu(x)در رابطه باال 

µu(x) . باشد( میxسلول) = µu(x) .مفهوم آن است که یک سلول به هیچ عنوان توسعه نیافته استبه 0 = به مفهوم توسعه  1

دهد. رویه نظریه فازی نیازمند یک الگوریتم مناسب برای میزان توسعه شهری این دو را نشان می 0و  0کامل سلول بوده و مقادیر بین 

 .[22]باشد گیری میزان توسعه شهری میاندازه

استفاده شده است. همچنین از این نظریه برای نشان دادن پتانسیل   CAنظریه مجموعه فازی برای استخراج قوانین انتقال در این مقاله از 

 گردیده است. ارایه (3)فلوچارت مطالعه در شکل مناطق مختلف برای تبدیل شدن به مناطق توسعه یافته شهری استفاده گردیده است.

 منطقه مورد مطالعه -3-4
دقیقه  93درجه و  32 دقیقه و عرض جغرافیی 32درجه و  20دقیقه تا 02درجه و  24 طول جغرافیاییبا مختصات  شهر مشهد

ترین شهر ایران باشد. این شهر پس از تهران بزرگدر شمال شرق ایران قرار گرفته و مرکز استان خراسان رضوی می دقیقه 2درجه و  39تا 

است. همچنین مشهد دومین کالن شهری مذهبی جهان ساالنه پذیرای شمار باالیی از مسافران و زائران است. شهر مشهد با ارتفاع متوسط 

 عواملی از قبیل رشد صنعت و است. شده واقع های بینالود و هزار مسجددر حوضه آبریز کشف رود ، بین رشته کوهمتر از سطح دریا،  422

 جمعیت رشد از اخیر سدهاز لحاظ جمعیت شناسی  شهر مشهد، در خدمات توریستی و در ادامه آن نیاز به نیروی کار سبب گردیده است 
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خورشیدی، جمعیت شهر مشهد در این سال، بالغ بر  0340. براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال باشد برخوردار باالیی

 است.تن بوده2994399

 

 هاسازی دادههآماد -3-5
دد. گرها تشکیل میها اخذ شده و ترکیب باندهای الزم از آنسازی مدل، از ماهوارهدر این قسمت ابتدا تصاویر موردنیاز برای پیاده

 گردند.مترهای موثر بر رشد شهری در شهر مشهد انتخاب میاراهای آموزش سیستم تعریف شده و در نهایت پکالس

 تصاویربندی طبقه -3-5-1
اخذ شده اند برای پردازش رقومی مورد استفاده قرار  2002و  2002که در سال  LANDSAT 8 و +ETM در این مقاله تصاویر 

از باندهای   + ETMای استفاده شده است. در این مقاله برای تصویر ترکیب رنگی از باندهای تصاویر ماهواره ،برای تحلیل بصری اند.گرفته

مورد  تصاویر 2و  9. شکل جهت ایجاد ترکیب رنگی استفاده شده است( 3 - 2 -9از باندهای )  LANDSAT 8( و برای تصویر9-0 -9)

کاربری های ربری زمین انتخاب شده و کالسهای آموزشی برای کادادهپیاده سازی، دهد. در گام بعدی استفاده در این مطالعه را نشان می

 و های بایر، زمیندیمو اراضی کشاورزی ،تعامر ،فضای سبز و باغات ،ها عبارتند از اراضی ساخته شدهاند. این کالسعریف گردیدهزمین ت

برای طبقه بندی   MLPاند. در این تحقیق از روشتصاویر ماهواره ای تشخیص داده شده  GISهای موضوعیسنگالخ که با کمک نقشه

 دهد.نشان می 2002و  2002های های طبقه بندی شده را برای سالنقشه  کاربری 9و  2شکل است. تصاویر استفاده شده 
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عوامل فیزیکی و انسانی 
موثر در رشد فیزیکی

تاثیرات انسانیتاثیرات فبزیکی

تسهیالت دولتی

میزان تقاضا زمین

دسترسی به خطوط 
موصالتی شهر

دسترسی به ایستگاههای 
اتوبوس ومترو

اثر شیب

فاصله از مراکز تجاری 
)CBD(اصلی شهر 

فازی سازی قوانین و تهیه نقشه فازی شده تمامی فاکتورها

Overlayتهیه نقشه 

کالیبراسیون و تهیه وزن بهینه مقادیر

تعیین اندازه همسایگی موردنظر

اعمال الگوریتم توماتای سلولی فازی جهت مدل 
2002سازی تا سال 

دریافت تصاویر
Landsat ETM+ & 8, 2002, 

2015

زمین مرجع نمودن و یکسان سازی ابعاد 
تصویر

جهت تفسیر  RGBتهیه ترکیب رنگی 
یصری

Landsat ETM+ (1, 4, 7)
Landsat 8 (3, 5, 7)

طبقه بندی تصاویر با استفاده از روش 
MLP)Multi Layer Perceptron(

اعتبارسنجی مدل سازی انجام شده با استفاده از 
از طریق ضریب  2002نقشه طبقه بندی شده سال 

همبستگی

r≥80%

پیش بینی رشد شهری 
2022برای سال 

بله

خیر

 
 رو( : فلوچارت مطالعه پیش3شکل )
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 عوامل فیزیکی و انسانی موثر در رشد فیزیکی  -3-5-2

. در این ستاباشد. شدت این تاثیرات متفاوت از دینامیک زمانی و مکانی ی اثرات فیزیکی و تاثیرات انسانی میرشد شهری نتیجه

پارامتر دسترسی 9اند. مقاله برای شناسایی نیروهای محرکه رشد شهری مشهد عوامل موثر بر توسعه شهری در گذشته مورد بررسی قرار گرفته

هیالت تس ،فاصله از مراکز تجاری اصلی شهر ،اثر شیب ،مترو ، دسترسی بهدسترسی به ایستگاههای اتوبوس ،ها(به خطوط مواصالتی )راه

دهنده پارامترهای نشان 09تا  2ی هاشکلو میزان تقاضای زمین به عنوان فاکتورهایی با بیشترین تاثیر بر رشد  شهری انتخاب گردید.  ،شهری

  باشد.فوق می

 OVERLAYفازی سازی قوانین انتقال و تهیه نقشه  -3-6

باشد. این عمل های تهیه شده میسایز نمودن کلیه نقشهبحث هم ،روها، یکی از مهمترین مراحل پیشآماده سازی نقشهبعد از 

ابق با مطسازی در ادامه روند پیادهسازی وابستگی زیادی به این موضوع دارد. یکی از ریزترین نکات اتوماتای سلولی بوده که دقت شبیه

شود. تابع عضویت تبدیل می [0,1]ی فاده توابع عضویت فازی ارزش پارامترها در تعریف قوانین انتقال به بازهفلوچارت آورده شده، با است

ام با انج .دهندکه بین حالت قابل قبول )یک( و غیرقابل قبول )صفر( درجات مختلف پذیرش را نمایش می در برگیرنده طیفی از اعداد است

برداری جمع، سپس نتایج در نقشه ها به صورتضربکتورها در وزن فاکتورها ضرب، حاصلعمل فازی سازی، نقشه یکنواخت شده فا

یا نقشه روی هم گذاری  OVER LAYآید. نقشه حاصله، نقشه دست میشوند و مجموع امتیازات هر پیکسل بهها ضرب میمحدودیت

 ( قابل مشاهده است.02شود. نقشه در شکل )الیه ها نامیده می

 و تعیین همسایگی CAکالیبره کردن مدل  -3-7

یجاد کردن اهای ورودی است. به عبارت دیگر هدف کالیبرههای بهینه متغیرلیبره کردن مدل تولید مقادیر یا وزناهدف اصلی از ک

سازی ر توسعه یک شبیهای حیاتی داین مرحله مرحله باشد.رابطه بین تغییرات کاربری زمین و فاکتورهای موثر بر احتمال تبدیل زمین می

CA  2002 سازی با نقشه کاربری سالباشد.کالیبراسون مدل ایجاد شده از طریق مشاهده بصری، مقایسه نتایج شبیهیت میعمنطبق بر واق 

نتخاب ا 00*00 ( قابل مشاهده است. همچنین در این تحقیق اندازه همسایگی شبکه0انجام شده است. مقدار نهایی پارامترها در جدول )

-ها، مشاهده گردید همسایگی کوچک مقیاس دقت بهتری نسبت به همسایگیشده است. با مقایسه اندازه همسایگی مذکور با سایر همسایگی

 دارد.های بزرگ مقیاس 

 اجرای اتوماتای سلولی فازی -3-8

بر روی  FCAبرای پارامترهای تاثیرات فیزیکی و تاثیرات انسانی، الگوریتم  overlayبا اعمال قوانین انتقال فازی و تهیه نقشه 

 02سازی در شکل اجرا گردید. نتایج حاصل از مدل 2002سازی کاربری سال به منظور مدل 2002پارامترهای مذکور و نقشه کاربری سال 

 قابل مشاهده است.

 CAاعتبار سنجی مدل  -3-9
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های . مدل[17]ای از دقت رضایت بخش باشدت که یک مدل در زمینه کاربردی دارای محدودهمنظور از اعتبار سنجی آن اس

-، ماتریسبصری ،ایههای مقایسشهری عموما از طریق مقایسه خروجی شبیه سازی شده با مشاهدات دنیای واقعی )از طریق روش

های باشد. تا به امروز بیشتر مدلرو میهای پیشیکی از چالش CA.  اعتبار سنجی مدل گردندو خطا ( اعتبارسنجی می  Confusionهای

CA  اشد. این به آن بانگیز میاند. بررسی عملکرد خود مدل نیز بسیار بحث برسازی استفاده کرده از مقایسه بصری برای تایید نتایج شبیه

 .ها ارزیابی شوندبایستی برپایه معقولیت این مدل CA هایمدل. خاص وجود دارد ده وضعیتهای خود سازمانعلت است که در سیستم

)به عنوان مثال دریافت شباهتی ساختاری بین های مختلف شهری در مدل های کاربریارزیابی صحیح مدل نیازمند آن است که ویژگی

مدل مورد استفاده قرار برای ارزیابی ( r)مورد ارزیابی قرار بگیرد. در این مطالعه از ضریب همبستگی توسعه واقعی و شبیه سازی شده زمین( 

( قابل مشاهده است. 09در شکل )با استفاده از ضریب همبستگی  2002سازی نهایی و نقشه کاربری سال . نتایج مقایسه شبیهگرفته است

یابی سازی، جز بهترین نتایج قابل دستهای مرسوم شبیهسازی در میان دیگر روشباشد، که این دقت برای شبیهمی %42مدل دارای دقت 

سازی بینی مدلو محور قائم نتایج پیش 2002مشاهده شده محور افقی نقشه کاربری اراضی در سال در نمودار الزم به ذکر است که است. 

 باشد.می

 CAنتایج کالیبراسیون مدل  :(1)جدول 

Intercept/Variables Coefficient 

 4.9925 2002نقشه کاربری سال 

 

 دسترسی به ایستگاههای اتوبوس
0.7399 

 

 0.7766 فاصله از مراکز تجاری اصلی شهر

 

 میزان تقاضای زمین
0.2165 

 

 دسترسی به مترو
-0.5283 

 

 0.4762 ها(دسترسی به خطوط مواصالتی )راه

 

 0.0166 اثر شیب
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 ( : نتایج اعتبارسنجی از طریق ضریب همبستگی17شکل )

 
 2228بینی رشد شهری در مشهد در سال ش( : پی18)شکل 

 گیرینتیجه -4
 CAچندین عامل جغرافیایی را با توان باشد. به عالوه میسازی رشد شهری میها در مدلیکی از بهترین و پرطرفدارترین مدل

 سازی رشد شهری به وسیله. در این مقاله، سعی بر تاثیر دادن اثرات فیزیکی و تاثیرات انسانی در مدلهای مختلف در آن دخالت دادشدت

CA ن مرحله اعتبارسنجی ها بودند. مدل در چندیهای کاربری زمین نیز جز ورودیای و نقشههای تصاویر ماهوارهگردیده است. همچنین داده

در  باشد. نتیجه حاصل از اعتبارسنجیدهنده دقت باالیی در مدل حاصل میو کالیبره شده و نتایج اعتبارسنجی به ضریب همبستگی، نشان

انجام  2022تا سال  GISدر محیط  FCAبینی آینده توسعه شهری با استفاده از دهد. در نهایت پیشدقت مدل را نشان می %42حدود 

گیری غربی و شرق پیشرفت چشمشود، رشد شهری مشهد در آینده در دو جهت شمالمشاهده می (02)طور که در شکل گرفته است. همان

 نماید.رو و میانداز پیشگیرندگان شهری جهت درک چشمریزان و تصمیمخواهد داشت. نتایج حاصل از تحقیق کمک فراوانی به برنامه
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