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 چكیده 

 تی  توجه بسیاری را به عنوان وسیله ای برای برخورد با عدم قطع ،یمدل سازی کاربری زمین و سناریوهای مکان
فعالیتهای گوناگونی نی   در ای ن رابط ه ص ورت فتیرفت ه       جلب کرده اند. یمکانهای در طراحی و تصمیم گیری 

شهری می باش د. ب ا ای ن     یسلول اتوماسیون، مؤلفه مهمی در هامیان کاربری یمکان و تعامالت برهم کنش است.
 اث رات و آن الی    ارزی ابی ، ای ن مقال ه  شود. هدف تخمین آزمون و خطا اندازه گیری می قوجود، این مؤلفه از طری

، نتایج تحقیق بوده است. تغییرات کاربریهای شهری و ارائه اطالعات مفیدی برای مدل سازی هاهمسایگی کاربری
 یمش اهدات واقع    ب ر اس ا   همس ایگی   و تعامالت برای برهم کنش یگامی به سمت جلو می باشد، زیرا قواعد

و نت ایج ب ه    برآورد شده اس ت هفت شهر تهران ی یک از منطقه برای ناحیهبر مبنای سالیانه  هاتغییرات کاربری
مناس ب   یب ه عن وان اب  ار    تواندیم یساز هیشب نیحاصل از ا جینتادست آمده با واقعیت همخوانی خوبی دارد. 

 .ردیقرار گ یشهر  انیربرنامه اریدر اخت نهیبه هایمیجهت اخت تصم
 

 عدم قطعیت. ،ی شهریتغییرات کاربریها سازیمدل ،یشهر یتوسعه :های کلیدی واژه

 

 

 مقدمه -1
های متقابل میان عوامل بسیاری بوجود باشند که از طریق بر هم کنشای میهای فیچیدهشهرها، سیستم

اقتصادی و اجتماعی هنوز  ،های محیطیهایش با سیستمآیند. در نتیجه، مکانی م رشد شهری و برهم کنشمی

گ اران اغلب با مشکالت شگرفی در تص میم گی ری ب ه عل ت      شده است. طراحان و سیاست ندرك  کاملبطور 

 شوند.فقدان دیدی به سوی آینده رشد شهری، روبرو می

در تص میم   تیبعنوان وسیله ای برای برخورد با چالش عدم قطع ،یو سناریوهای مکان هاکاربری سازیمدل

ها و ن رم  سیستمتوسعه هایی برای وبچارچاروفا و آمریکای شمالی، در گیری، توجه بسیاری را جلب کرده اند. 

هند و چین نی  منابعی برای توس عه و اس تفاده از م دل    ، [1]سازی کاربری زمین داشته اندمدل هایی برایاف ار

 .[2]سازی کاربری زمین ارائه می کنند
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انجام مدل س ازی واح ت تغیی ر ک اربری     ، 1سلولی ونیشامل اتوماس کاربریها از مدل سازی بسیاریهدف 

های شهری ب رگ مقیا  در مقایسه با مدل سلولی ونیهای بر مبنای اتوماسباشد. مدلمی از نظر مکانیمین ز

ک ه الگوه ای    ،های محلی همسایگیرا با استفاده از برهم کنش یناز باال به فایین، فرآیندهای تغییر کاربری زم

کنند که تأثیرات قواعد همسایگی تعیین می. [3]کنند شبیه سازی می ،فیچیده شهری از آنها فدیدار می شوند

 ری، چگونه با توجه به فاصله آنها از هم تفس  هاانواع کاربری برهم کنشدر مفهوم جاذبه و دافعه  ،یمکان یرونیب

تواند س ر و ص دا و   باشند. یک مثال میکاربری بر دیگری می نوع تأثیرات یک ،یمکان یرونیتأثیرات ب .شوندیم

کارخانه صنعتی باشد که باعث ناراحتی و مشکالت سالمتی در منطقه مسکونی مج اور ش ود.   یک  ناشی از دود

ت رین عام ل   آورد که اصلییموجود های جدی باین قواعد همانطور که بطور عملی بکار برده شدند، محدودیت

-مدلس ازی که  منجر به این نتیجه شده است مسئله . اینباشدیتجربی ممعتبر آن فقدان مبنای توابع نظری و 

بطور عمده بوسیله تکنولوژی و در درج ه کمت ر ب ر مبن ای م دارك      ، سلولی ونیاتوماسبر مبنای کاربری های 

در م ورد بهب ود روش تعری و قواع د     های اخیر خوشبختانه برخی تالش. [4]شودتجربی و نظری بکار برده می

نی   در ای ن   و مقال ه ج اری    [5،6]ه اس ت شدمشاهده  هاکاربری سازیدر مدل یمکان هایو برهم کنش تعامالت

 .  حمینه بحث میکند

 

 کاربری زمین تغییراتدر  یمكان برهم کنش -2
 توانند دو سؤال مج ا را بیان کنند:  های تغییر کاربری زمین میسازیمدل

 بعبارت دیگر مکان تغییرات افتد،یتغییرات کاربری زمین کجا اتفاق م. 

 [7]بعبارت دیگر کمیّت تغییر. ،مال دارد فیشرفت کنندی احتاین تغییرات تا چه می ان   

 ه ای تغیی ر  ت رین مح رك  کاربری زمین، تشخیص مهم های شبیه سازیفیش نیاز برای توسعه مدل یک

 ها در یک مدل می باشد.و چگونگی نشان دادن این محرك کابری

از شیکاگو آغ از   Burgess درك نظری الگوهای کاربری زمین شهری تقریباً یک صدسال فیش با مطالعات

ب ا م دل چن د     Ullmanو  Harrisو  Hoytهم مرک  نامیده شد. این م دل بع داً توس       هشد که مدل منطق

س اختار ک اربری ش هری ایج اد      در یتئ ور  دید هاسازیگرچه این مدلانظر قرار گرفت.  هسته ای مورد تجدید

 .[5،7] بسیار زیادی دارند یرهاییباشند و متغتر مییدهفیچ سیاراند اما الگوها در شهرهای دنیای واقعی بکرده

-قواعد ساده بوج ود م ی   سلولی، الگوها و فرآیندهای فیچیده و واقع گرایانه ای از ونیهای اتوماسمدل در

. م دلهای س لولی   [8]سلولی، م ایای بس یاری ب رای ش بیه س ازی ش هری دارد      ونیآیند. سادگی روش اتوماس

: اول، فرآین د ش بیه   رن د باشند چهار مولفه اصلی داکالسیک می سلولی ونینای اتوماستوسعه شهری که بر مب

کند. دوم، هر س لول در ش بکه   بعدی عمل می 2سازی معموالً روی یک شبکه یکنواخت سلولی در یک فضای 

 های ممکن تعریو شده بوسیله سیستمی که مدل بندی می ش ود را تواند فق  یک حالت از مجموعه حالتمی

کند. در دستگاه خودکارس لولی  سلول را تعریو می یبپتیرد. سوم، فیکربندی همسایگی یک سلول، حالت جار

باشد. و چه ارم، مجموع ه ای از   ها میکالسیک، همسایگی معموالً چهار یا هشت مورد از ن دیک ترین همسایه

 ک اربری  بط ه ب ا فیکربن دی همس ایگی    های سلولی را در راقواعد انتقال وجود دارد که انواع تغییرات در حالت

ه ای ش هری بس یار مح دود     یچنین دامنه محدودی از فضای عمل برای کاربر مشخص است کهکنترل میکند. 

 ، ب ر ای ن    عالوه[. 7،8]کرده اند لیفارامترهای همسایگی را اصالح و تعد CAمی باشد و اکثر مدل های شهری 

ش وند.  در محاس بات انتق ال معرف ی م ی     ،کار رفته برای همسایگیهای بتأثیرات تن ل فاصله اغلب بعنوان وزن

 توسعه داده شده اند. ،ها نی  برای دربرگرفتن فضاهای ب رگترهمسایگی
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س لولی، ب رهم    ونیهای شبیه سازی کاربری شهری بر مبنای اتوماسسازییک مؤلفه مهم در مدل بنابراین

ور می باشد. برهم کنش همسایگی اغل ب ب ر مبن ای ای ن     میان انواع کاربری های مجا یکنش و تعامالت مکان

ک رد ک ه در آن    س وب مفهوم بیان می شود که توسعه شهر را می توان بعنوان یک سیس تم خودس ازمانده مح  

ندهای تصمیم گیری محلی، شکل روشی که در آن فرآیبر  های کاربری زمینهای طبیعی و سیاستمحدودیت

هر چی ی، مربوط به چی  دیگر است اما چی ه ای ن دی ک بیش تر از    ". میکند آوند، غلبهرا بوجود می شهرکلی 

ب رای ه ر بحث ی از     یا هیشود و فامی نامیدهاولین قانون جغرافیا این عبارت، ، "چی های دور مرتب  می باشند

است. الگوهای ک اربری زم ین بط ور کل ی، خ ود همبس تگی        یکنش و تعامالت همسایگی در حوزه مکانبرهم

در  ش وند یمثب ت متمرک   م     یاغلب با داشتن خود همبستگی مکان یدهند. نواحی مسکونرا نشان می ینمکا

 من اطق یک فرودگ اه و   ، مثلاز یکدیگر قرار گیرند مختلفی فواصلبا  دهندترجیت می هاکه سایر کاربری حالی

یری ک رده اس ت. بن ابراین    از فراکندگی کنترل نشده شهری جلوگ ی، طرح های مکانکشورهااکثر . در یمسکون

 .  صورت میگیرد ودهای شهری در طول مرزهای شهری موجاکثر توسعه

. در بی ان کنن د  توانند اهمی ت ب رهم ک نش همس ایگی را     های مختلو میمختلو در مقیا  فرآیندهای

ی ه ا بوس یله نظری ه مک ان مرک       برهم کنش اقتصادی میان مک ان  یبرا یاهای سادهمقیا  ب رگ، مکانی م

Walter Christaller و شهرها را در فضا بعنوان تابعی از فاص له   هاایجاد شده است که الگوی یکنواخت شهرك

. [9]کنن د کند که مصرف کنندگان در منطقه مجاور به ن دیک ترین تسهیالت و خدمات س فر م ی  توصیو می

 Krugmanی و صنایع توس  تر میان مکان تسهیالت، نواحی مسکوندر مقیا  های کوچک یبرهم کنش مکان

را بوسیله شماری از عواملی توحیت می دهد ک ه ی ا باع ث     یبیشتر مورد توجه قرار گرفت که برهم کنش مکان

تواب ع   ی( شده و یا منجر به گسترش مکانغیرهو بازار کار ، قوی تمرک  توابع شهری )نیروهای مرک  گرا: اقتصاد

 .[01] های زمین و غیره(، اجارهتراکم :شهری می شوند )نیروهای مرک  گری 

دهند. ب رای ه ر   های مختلو در همسایگی را نشان میکاربری همسایگی، تأثیرات جاذبه و دافعه تأثیرات

کنند که  توس  سایر کاربری ها جتب و یا دفع شود، و ق درت  کاربری شهری، مجموعه ای از قواعد تعیین می

. اساس ًا ش ش ش کل مختل و ت ابع فاص له را م ی ت وان تعری و          دارد بستگیبرهم کنش و تعامالت به فاصله 

 شود.مینگرفته  در نظراما در عمل  رد،توان تابع تن ل فاصله خنثی نی  احافه کمی نی. عالوه بر ا(1)شکل کرد
 

 
 [6]: توپولوژی توابع تنزل فاصله 1شكل 
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 هاداده ها وروش -3
و آن الی    ارزی ابی تجرب ی ب رای    یمک ان  گیریاندازهک روش از ی در این تحقیق همانطور که قبالً ذکر شد،

رواب     تش خیص  .ش ده اس ت  ش هری اس تفاده    ه ای کاربری مدلس ازی و تغیی رات  برهم ک نش همس ایگی در   

ت وان بط ور   آسان تر باشد، جایی که تغییرات کاربری زم ین را م ی   است ممکنمبنا در مقیا  های ری  فرآیند

  داد. این رواب  هنگام مشاهده الگوه ای تغیی ر اح طراری ک اربری زم ین روی      واحت به فعالیت کارگ اران رب

جایی که سایر فرآیندها مثل عوامل محیط ی ی ا اقتص ادی ک الن،      شوندیمقیا  های درشت تر کمتر آشکار م

 .[11]برجسته می شوند

 کی  ها، ق درت تفک مورد مطالعه با وسعت جغرافیایی ب رگ، نوعاً بعلت ه ینه های فردازش و داده  نواحی

 باش ند. م ی  ب االتر  یه ا کی  برخی الگوهای قابل مش اهده در ق درت تفک  ارزیابی مانع  و دارندن مناسبی یمکان

 و وسعت باید در مقابل یکدیگر به توازن برسند.  یمکان کیبنابراین، تصمیمات مربوطه به قدرت تفک

، زیرا این منطقه دامن ه  باشدیتهران م منطقه هفت شهری یک، ناحیه قیتحق نیمنطقه مورد مطالعه در ا

، از غ رب  ناحیه فنجاین منطقه از شمال به  .داردهکتار  43 ی حدودوسعت این ناحیه دارد.ها  سیعی از کاربریو

، از جنوب به خیابان انقالب، میدان امام حسین و خیابان دماوند، و از ش رق ب ه خیاب ان س بالن و     ناحیه دوبه 

و مح الت   یمنطقه هفت، ن واح  ییایجغراف تیموقع 2 شکل. در [12]حدود شده است شهید استاد حسن بنا م

 منطقه نشان داده شده است. نیدر ا هایکاربر یفراکندگ یچگونگ نیآن و همچن
 

 
 [12] آناراضی  : موقعیت جغرافیایی منطقه هفت شهر تهران و نواحی آن و چگونگی پراکندگی مكانی کاربری2شكل 

 

می باشد ک ه ه ر ک دام ناحی ه ای      شکل های مربعبعدی با سلول دویک شبکه مستطیلی  سلولی، فضای

مت ر م ی باش ند. ای ن ش بکه دارای       111را نشان می دهند، به عبارت دیگر، لبه های هر س لول   یهکتار کی

-به ک اربری م ی   مربوطمتری، انتخاب معقولی برای رسیدن به همگنی  111. یک سلول میباشدسلول  1618

 .میشودفیوسته شهری  یناحیه یگپباعث عدم  همچنینشد و با

 

 همسایگی برآورد اثرات -3-1
در اصل منجر به تعداد غیرقابل شمارشی از رواب  همس ایگی م ی ش وند و تخم ین      هاکاربری ادیتعداد ز

اشت و اساساً س ه  توابع تن ل فاصله، فرآیند آسانی نمی باشد. با این وجود، این چالش ب رگ را باید از میان برد
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ه ای  همسایگی ب ا اس تفاده از روش   اعدسنجش قو -1روش مختلو برای تخمین قواعد همسایگی وجود دارد: 

استنتاج قواعد همس ایگی از تحلی ل    -3دانش و تجربه،  یتخمین قواعد همسایگی بر مبنا -2آماری و ریاحی، 

 کنیم:ر روش را در ذیل ارائه میتجربی تغییرات مشاهده شده کاربری زمین. توحیت مختصری از ه

برخی مؤلفان روش های درجه بندی عددی فیشرفته ای را توس عه داده ان د ام ا تع داد      -درجه بندی -1

بسیاری از حریب ها باید تخمین زده شوند به این معنا که راه حل بدست آمده ل وماً منحصر بفرد نم ی باش د   

 .[13]نظریه ها و فرآیندهای توسعه شهری دارد وید کمی ربلکه کامالً بالعکس. بعالوه، این روش تأکی

برای تخم ین قواع د همس ایگی ب ر      در این روش روش کامالً آماری بر خالف -روش بر مبنای دانش -2 

در  یکارش نا  در ک اربری زم ین و طراح ی مک ان      تع دادی اس ت.   شدهتالش  یمبنای مصاحبات کارشناسان

نتایج بهت ری نس بت ب ه روش     حتماالًبر مبنای تجربه و دانش، ا ست آمدهبدبرگرفته شدند و قواعد همسایگی 

 .[5،13]درجه بندی عددی بدهند

ه ا در  جربی از تغیی رات واقع ی در کاربری  ت ی، تحلیلیی مکاناندازه گیرهاوربرگ با استفاده از  -تجربی -3

انج ام   یرهم ک نش مک ان  هلند و مشخصه های همسایگی بدست آمده برای کمک به تعریو قواعد همسایگی ب

است که بر مبنای تغییرات کاربری مش اهده ش ده م ی باش د در      ایناین روش  تترین م یب رگ. [5]داده است

ب اال م ی باش د. ب ا ای ن       یزم ان  کیحالیکه ب رگ ترین اشکال آن نیاز به داده های کاربری زمین با قدرت تفک

تجرب ی و ب دون    راقابل قبولتری را بدست م ی آورد زی    نتایج یمکان هایگیریاندازهوجود، معتقدیم که روش 

و تعصب است. بنابراین، این متدولوژی در تحقیق جاری بکار برده شده است و در بخش زیر توح یت   یجانبدار

 .شودمی هبکار رفته ارائ یمکان هایگیریاندازهمفصل تری از 

 

 تغییرات کاربری زمین: یمكان هایگیریاندازه -3-2
-ان دازه  چندین کاربری زمین نقش محوری دارند. تغییراتبرای درك  یساختارها و الگوهای مکانتحلیل 

منظره معموالً برای تعیین کمیّت شکل و الگوی فوش ش گی اهی در    هایگیریاندازهتحت عنوان  یمکان گیری

توسعه داده ش دند و   1081منظره ای بسیاری در اواخر دهه  هایگیریاندازهمناظر طبیعی بکار برده شده اند. 

 بودند Mandelbrotو هندسه فراکتال Weaver [14 ]و  Shannonنسبتاً بر مبنای نظریه اطالعات توس  

یک ویژگی خاص منظ ره م ورد    یمنظره ای برای تعیین کمیّت همگنی و ناهمگنی مکان هایگیریاندازه. [15]

 ، بکار می روند.نظر

Verburg  که ب رای تعی ین    تعریو کرده است ،نام حریب غنای میانگینه ب ،همنظر هایگیریاندازهیک

، مقدار رخدادهای ی ک  اندازه گیری برای. [5]کمیّت و تحلیل مشخصه های همسایگی بسیار مناسب می باشد

مکان خاص نسبت به حجم رخدادهای آن نوع ک اربری در ناحی ه م ورد     کینوع کاربری خاص را در مجاورت 

باش د،   کل ی نسبت یک نوع کاربری زمین در یک همسایگی براب ر می انگین    زمانیکهد. نکنمطالعه، مقایسه می

همس ایه ی ک مک ان خ اص      اگ ر به عنوان مثال  برای آن نوع کاربری دارد. 1همسایه، یک حریب غنی سازی 

ور در ناحی ه م ورد مطالع ه بط      کاربری تجاریباشد، در حالیکه نسبت  کاربری تجاری% 21)سلول( متشکل ار 

ب رای کلب ه ه ای تابس تانی مش خص       4توانیم همسایگی را بوسیله یک حریب غنی س ازی  % باشد، می5کلی 

ن می شود. فرمول حریب غن ی س ازی تعی ی    1و  1منجر به حریب غنی سازی بین  ،این حالت برعکس کنیم.

 :[5]بصورت زیر است Verburgشده توس  

      (1)  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 فاص له  و همس ایگی  ش کل . کندمشخص میرا  k با نوع کاربری i مکان dسازی همسایگی  ، غنی

 l شود. مشخصه همسایگی میانگین یک نوع کاربری خ اص مشخص می dبوسیله   iسلول مرک ی  از همسایه

(F’l,k,dبا قرار دادن م ،)مش خص   ینوع ک اربر  کیمتعلق به  یتمام سلولها یبرا یساز یغن بیحر نیانگیl  ،

 شود که به صورت زیر می باشد:  محاسبه می

      (2)  

لق ب ه ای ن مجموع ه م ی    های متعتعداد کلی سلول Nlو   lمجموعه مکان های دارای نوع کاربری  Lکه

باشند.  یم نیزم یهمان نوع کاربر یقبل یبه رخدادها کین د د،یجد یکه توسعه هانتایج نشان داد که باشد. 

-یکه نشان م   رندیگیقرار م یحیتفرو  یصنعت ،یدر مجاورت مناطق مسکون دیجد یمناطق مسکون همچنین

 . [17]باشند یها م یکاربر ییبر اسا  جدا یاز توسعه شهر محتملتر اریبس این نوع توسعه برای شهرهادهند 

 

 داده: یها هیال -3-3
 یب ه داده ه ا   ن،یزم یمختلو کاربر یدسته ها انیم یگیبر هم کنش همسا تیکم نییو تع  یآنال یبرا 

  یت وان آن ال   یروش م   نی  . فق  به امیدار ازین یسال متوال نیدر چند یدرباره کاربر یباال و قابل قبول تیفیک

 ،یج ار  قی  در تحق نیزم   یاطالعات ک اربر  ی. منبع اصلدروآبه دست  دیجد یها یکاربر یگیاز همسا یواقع

و در ده دس ته ک اربری مه م و     1301و  1385 یهاسال یبرا تهرانمنطقه هفت ناحیه یک در  نیفوشش زم

. که از من ابع  باشدیم یساله به طور واحت ناکاف 5 یفاصله زمان کیبا  یزمان کیباشد اما قدرت تفکیماساسی 

 ی، منطق ه را ب را  یمتر 111 یمربعاستفاده از شبکه  با .به یک سال کاهش فیدا کرد مختلو این فاصله زمانی

، ب ر  دارددر آن س لول  را  مساحت نیشتریکه ب یدرون هر سلول شبکه خالصه کرده و کاربر یدسته کاربرهر 

هر س ال از   یبرا یکاربر دیده شبکه جد نیبنابرا .به عنوان کاربری آن سلول معرفی شد ،تیقاعده اکثر اسا 

 دهد.یمسئله را نشان م نیا 3شکل ، شدند دیتول 1301 تا 1385سال 
 

 
 ؛تیقاعده اکثر جهیدر نت نیغالب زم یکاربر :یمربع یهاسلولقطعه زمین؛هر  یکاربر :نقطه ها ،یشهر نیزم ی: کاربر3شكل 
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 :جیو نتا بحث -4
 3ش کل  باش ند ک ه در   یم یدسته کاربر 11به کار رفته در محاسبات شامل  یکاربر یمجموعه داده ها 

، در ای ن تحقی ق تولی د    باش د یم یگیقاعده همسا 111با  که برابر 11*11هم رفته  ی. روشده اندنشان داده 

 . [16] باشد یدر دستر  م LUCIA یسازچارچوب مدل قیطر از یگیهمسا  یآنال .شد

موجود هم ج وار   یکاربرتوجه به  با یشهر دیجد تغییراتدهد که یواحت نشان م یلیبه طور خ 4شکل 

هلن د توس   ورب رگ    در انج ام ش ده     ی  آن ال ی  و ن ای  جغراف قانون نیبه طور واحت با اول جهینت نیباشد. ا یم

 باشد. یهمراستا م
 

 

 دهندیرا نشان م راتییرنگ تغ اهیس یخانه ها ن،یزم یکاربر راتیی: تغ4شكل 
 

ش وند.   یمورد مطالعه محاس به م    هیکل ناح یبرا یساز یغن بینشان داده شده با حر یگیهمسا اثرات 

 اث رات ب ا محاس به     یساز یغن بی. حرشده استشعاع ده سلول به کار برده  شکل با یا رهیدا یگیهمسا کی

 1301در س ال   دی  جد نیزم   ینوع کاربر کیکه به  ییها لولهمه س یبرا 1385در سال  یگیهمسا نیانگیم

کنن ده ب ه ن وع     ریی  تغ یهمه سلول ها یبرا دیجد یساز یغن یها بیزده شد. بعد حر نیکردند، تخم رییتغ

س ال   یب را  نیزم ینقشه کاربر کی یزمان بر مبنا نیمحاسبه شدند اما  ا 1387در سال  دیجد نیزم یکاربر

 .مینام یم یکروش را نوع  نیا 1301شود تا سال  یهر سال تکرار م یراروش ب نیبودند. ا 1386

 نی   محاس به   به کار رفته توس  ورب رگ  یاصل شامل روش یگیهمسا نیانگیم اثرات، نتایج سهیمقا یبرا

 یگیهمس ا  نیانگی  م اثراتبا محاسبه  یساز یغن بیکه حر ییجا ،نامگتاری شد دونوع  این روش نی  کهشد، 

ک رده ان د    رییتغ 1301تا  1385از سال  دیجد نیزم یکاربر کیکه به  ییهمه سلول ها یبرا 1385در سال 

در به دس ت آوردن   یساز یغن ریمقاد یبرا یتمیبه وربرگ، تابع لگار هیشب در این تحقیق نی . زده شد نیتخم

رخ  نیانگی  از م ش تر یب یگیدر همس ا ک اربری   اگر ی ک  شد.به کار برده  یانواع کاربر یبرا کسانی ا یمق کی

 بیحر، دهندیمرخ  نیانگیکمتر از م یگیدر همساکه  یهایکاربربرای و  ،1ب رگتر از  یساز یغن بیحر ،دهد

 . خواهد بود1کوچکتر از  یساز یغن

 یغن بیحر تمیلگار 5. شکل داده شده استنشان ، شده محاسبه یگیهمسا اثرات یهامثال یبرخ ریز در

 اثراترنگ،  اهیدهد. خطوط سینشان م  یمسکون یکاربر یبرا یاز فاصله سلول مرک  یرا به عنوان تابع یساز
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 اث رات رن گ  خط وط قرم      ک ه یدر حال ددهن   یرا نش ان م    ی ک با استفاده از روش  به دست آمده یگیهمسا

 دهند.یرا نشان م دوروش  یگیهمسا
 

 

 یمسكون نیزم یکاربر یاز فاصله برا یتابع به عنوان یگیهمسا اثرات: 5شكل 

 

 تج اری  ای   یب ه من اطق مس کون    کین د دیجد یمسکون یدهد که توسعه کاربرینشان م 5شکل  نمودار

دو روش به کار رفت ه  نش ان    یرا برا یابهمش یجیبدست آمده، نتا یگیهمسا اثراتموجود انجام شده است، و 

 دهند.یم

ح داقل در   ،یص نعت  یک اربر  لهیب ه وس    یکروش طبق محاسبات  دیجد یمناطق مسکون گر،یز طرف دا

دو روش وج ود دارد،   انی  م یوجود، اخ تالف واح ح   نی. با ا)منحنی تیره رنگ( شوندیفواصل کوتاهتر دفع م

)منحن ی   ش ود  یص نعت اص الً رد نم     لهیبه وس دیجد یسعه مسکوندهد، تو ینشان م دوروش همان طور که 

با دان ش موج ود درب اره س اختار      یکروش  لهیبه دست آمده به وس جهیباشد. نت یم س، بلکه بالعکقرم  رنگ(

مج  ا   یس الها  یبرا نیزم یکاربر راتییتغمدلسازی استفاده از  تیمثال، م  نیباشد و ایتر مهم راستا یشهر

ه ای جدی د ک اربری تج اری، نت ایج دو روش      برای توس عه دهد. ینشان مرا  یگیهمسا اثراتدن در بدست آور

و  گردی د محاس به   قی  از تحق یهر دو روش به عنوان بخش یبرا یگیهمسا قاعده 111ن دیک به هم میباشند. 

 .ارزیابی انجام گردید یشهر نیزم یهایکاربر نیمورد از مهم تر یک یدر مثال فوق، رو

 

 گیری تیجهن -7
توجه بسیاری را به عنوان وسیله ای برای برخ ورد ب ا ع دم     ،یسازی کاربری زمین و سناریوهای مکانمدل

رابط ه ص ورت    نی  در ا  ین یگوناگون یتهایجلب کرده اند. فعال یمکان یدر طراحی و تصمیم گیری ها تیقطع

ش هری م ی    یس لول  ونیماس  اتو در هم ی م مؤلفه ها،میان کاربری یاست. برهم کنش و تعامالت مکان رفتهیفت

و  یابی  مقال ه، ارز  نی  هدف ا .شودباشد. با این وجود، این مؤلفه از طریق تخمین آزمون و خطا اندازه گیری می

بوده اس ت.   یشهر یهایکاربر راتییآنالی  اثرات همسایگی کاربریها و ارائه اطالعات مفیدی برای مدل سازی تغ

ب ه   نیزم   یک اربر  یمدلس از  یب را  را یاریبس تیحمامیتواند  ،یگیهمسا اثرات ارزیابی یبرا یشنهادیروش ف

 بدس ت آم ده   یگیهمس ا  اثرات بدون تحقیق و ارزیابی دینبااینکه  حمنکند.  جادیا یتجرب نهیبهبود زم لهیوس

ک رده و    یلهر تابع تن ل فاصله مج  ا را آن ا   دیبلکه با ،ای قرار دادمالك عمل برای هر محدودهرا  در این مقاله
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برهم کنش و تعامالت همسایگی بر اسا  مشاهدات  .دردانش و تجربه تالش ک یرفتارش بر مبنا تیتوح یبرا

از منطقه هفت شهر تهران ب رآورد ش ده اس ت و     کی یهیناح برای سالیانه مبنای بر هاتغییرات کاربری یواقع

 یبه عن وان اب  ار   تواندیم یساز هیشب نیصل از احا جیدارد. نتا یخوب یهمخوان تیبه دست آمده با واقع جینتا

 یکل   تی  ماه با توجه ب ه اینک ه   .ردیقرار گ یشهر  انریبرنامه اریدر اخت نهیبه هایمیصممناسب جهت اخت ت

و  من اطق تف اوت داش ته باش ند     نیب   یکشورها و حت   نیممکن است بکاربریها  یگیقواعد بر هم کنش همسا

به منظور ارزیابی روش توحیت داده شده  ،های مکانیگیریها و تصمیمراحیط وجود عدم قطعیت در همچنین

 راتیی  را ب ا تغ  یساز هیشب جیو نتا دادانجام  یاز توسعه شهر ییها یساز هیشب بر روی مکانهای دیگر میتوان

م ه ای ب ر مبن ای منط ق ف ازی، میتوان د ع د       . همچنین استفاده از مدلسازیکرد سهیمقا نیزم یکاربر یواقع

 های مکانی را به خوبی مدیریت نماید.گیریها و تصمیمقطعیت در طراحی

 

 پانوشت -8
1. Cellular Automata 
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