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 .1استاد ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت5931/20/02 :؛ تاریخ پذیرش)5931/52/20 :

چکيده
امروزه یکی از موضوعات حیاتی قرن بیستویکم در ارتباط با پایداری شهر ،چگونگی رشد و توسعة شعهر در فساسعت و بعر ایع مباعا،
مدیریت شهری ناگزیر به توسة برنامهریزیشده شهرهاست .کالنشهر تهران با رشد روزافزون ،گسترش همهجانبه و بیبرنام کالبعدی،
ناپایداری را بر پیکرة زیستمحیطی اطراف خود وارد کرده است .یکی از راهکارهای اندیشیدهشده در آمایش سرزمی برای تمرکززدایی و
بازتوزیع جمةیت و امکانات ،توسة شهرها و احداث شهرکهای جدید در اطراف مادرشهرها اسعت کعه بایعد مةیارهعای زیسعتمحیطعی،
اجتماعی ع اقتصادی ،کالبدی ،فاصل جغرافیایی و غیره در مطالةات آن لحاظ شود تا به فجایع زیسعتمحیطعی ماجعر نشعود .روش ایع
پژوهش توصیفی ع تحلیلی و از نوع کاربردی است که با روشهای خوشهبادی  FCMو  K-meansبه بررسی ای مهم میپردازد .بعرای
ساجش کیفیت محیط زیست و تةیی مکانهای بهیا توسة شهرهای جدید در استان تهران سه بُةد پایه (محیط انسانسعاخت ،محعیط
اجتماعی ع محیط اقتصادی و محیط طبیةی) با مجموع  00شاخص بهکار گرفته است .تحلیل و پعردازش ایع شعاخصهعا در دو محعیط
نرمافزاری  Matlab2013و  Arc GISانجام گرفت .نتایج تحقیق نشان میدهد مااطق شرق و جاوب استان تهران جهت توسة شعهری
مطلوب هستاد .همچای  ،با روش خوشهبادی  K-meansنقشهای تهیه شد که میتوان به بیعان راهبردهعا و معدیریت یکچارچع ماعاطق
پرداخت.

کليدواژگان
استان تهران ،شهرهای جدید ،مااطق بهیاه.K-mean ،FCM ،
 نویسندة مسئول ،رایانامهapoura@ut.ac.ir :
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مقدمه و بيان مسئله
مهم ترین مسئله در آمایش سرزمین اتخاذ یک سیاست ملی اسیناج عیتییت در سیموت مخ لی
شهر ،روس ا و عامتة عشایری کشور است .در واقع ،آمایش سرزمین به عیتیت و فضیا ،میدیریت
فضا شامل نظام گرهها ،شهر و آبادیها ،از لحاظ کارکرد ،نظام شبنههای ترابری میاج شهر و روس ا
و نظام نواح که مبین کاربرد زمین توسط فتالییتهیای مخ لی

اسیت ،توعیه می کنید .آمیایش

سرزمین به الگوی توزیع فضای فتالیتهای انساج ،یتن مجیوعة ویژگ های نظام گرهها ،شبنهها
و ناحیهها م پردازد (مهندسین مشاور س یراج ،4531 ،ص .)41شهرهای کشورماج بهطور فزایندهای
با رشد شهرنشین و در پ آج با رشد و توستة شهر روبهرو هس ند .در این زمینه کالجشهر تهیراج
مثال آشنار این مسئله است که با تیرکز و تراکم عیتیت ،کیفیت محیط و زندگ شهری را نهتنها
در مقیاس محل ی منمقهای ،بلنه در سمح مل نییز تحیت تیر یر قیرار داده اسیت .در کشیورهای
درحالتوسته مانند ایراج ،در اغلب مدلهای بهکارگرف هشده بیرای توسیته نیه در نظرییه ،بلنیه در
عیل ،نوع عدای نگری و عدای گزین میاج شهر و روس ا بهعنواج کلیت ساخ ار منمقه و سیمح
کالج (مل ) در برنامهریزیها وعود داش ه اسیت کیه ناشی از حاکیییت نگیرر م یرکیزگرایانیه،
بخش  ،باال به پایین و غیردموکراتیک در فرایندهای برنامهریزی بوده است .ایجیاد شیهرهای عدیید
شیوهای در برخورد با مشنالت شهری ی منمقهای و راهحل برای مقابله بیا بحیراج شیهرنشیین و
رهای از مسائل و مشنالت شهرنشین قرج حاضر است .در کشور ما گذار از اق صاد کشاورزی به
اق صاد صنت

موعب پایهگذاری صنایع سنگین و نییهسنگین در مناطق شهری بزرگ و درعة یک

و دگرگون ساخ ار اق صادی ی اع یاع این شهرها شده است .از این رو ،ایجاد شیهرهای عدیید
بهعنواج عاذب بخش از عیتیت و فتالییتهیای اق صیادی و کیاهش مشینالت زیسیتمحیمی
مادرشهرهای اطراف خود اعرا شدهاند (وار

و احیدی ،4531 ،ص .)431دولت از دهة  4531به

ترسیس شهرهای عدید بیا هیدف عیذب سیرریز عیتییت ،کیاهش بیار اق صیادی کیالجشیهرها،
علوگیری از رشد ب رویة شهرهای بزرگ ،کاهش بهای تیام شدة واحدهای مسنون  ،توزیع بهینیة
عیتیت و عز آج اقدام کرد .در این زمینه شهرهای عدید م تددی از عیله  1شهر عدید اندیشیه،
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پردیس ،پرند و هش گرد در اطراف تهراج مناجیاب و احداث شد (خزاعی نیژاد و سیی الیدین ،
 ،4534ص .)63به اس ناد مادة هفت قانوج تغییر نام مناجیاب سایت شهر عدید ،فرایند برنامهریزی
شهرهای عدید به شورای عال شهرسازی و متیاری ایراج پیشنهاد م شود و وزارت مسینن (راه)
و شهرسازی آج را تصویب م کند .پس از ترییید ضیرورت و منیاج احیداث هیر شیهر عدییدی،
براساس اساسنامة شرکت عیراج شهرهای عدید و زیر نظیر هییین ارگیاج «شیرکت عییراج شیهر
عدید» برای عیلیات احداث آج ترسیس م شود که تولیت هیة امور مربوطه را بیر عهیده خواهید
داشت .با توعه به شواهد و ممالتات انجامگرف ه ،در ایراج ممالتات مناجیاب شهرهای عدید پیس
از انجامدادج ممالتات طرت عامع ناحیه ای یا ناحیة شهری انجام م گیرد (زییاری ،4531 ،ص411
ی  .)411با توعه به ایننه شاخصهای مهم منیاجییاب شیهر عدیید عبیارتانید از شیاخصهیای
فیزین  ،اق صادی ،اعتماع  ،منابع محل  ،محیط زیست و غیره و با عناییت بیه حاد یهخیزبیودج
ایراج به لحاظ طبیت و فقداج ممالتات موردی مربوط به شاخصهیای فیزینی و زیسیتمحیمی
طبیت  ،توعه به ابتاد مناجگزین این شهرها بر مبنای عناصر پیشگف یه اع نیابناپیذیر می نیایید
(کالن ری خلیلآباد و اسنندری نیوده ،4516 ،ص 436ی  .)433بنیابراین ،هیدف پیژوهش حاضیر
تتیین مناطق بهینه و مناجیاب شهرهای عدید به اس ناد مواد  6و  1اساسنامة (مناجییاب  ،عیلییات
آماده سازی و مدیریت احداث) قانوج شیهرهای عدیید  4531/40/01بیا درنظرگیرف ن الزامیات و
شاخصهای مناجیاب شهرهای عدید اس اج تهراج با ترکید بیر اصیول آمایشی و زیسیتمحیمی
بهمنظور طرت و پاسخگوی به پرسشهای ذیل است.
کدام مناطق از اس اج تهراج برای ایجاد و توستة شیهرهیای عدیید مناسیب اسیتم مهیمتیرین
شاخصهای مناجیاب محل  ،منمقهای و مل ا رگذار بر ایجاد شیهرهای عدیید در اسی اج تهیراج
کدامندم و آیا م تواج راهبردها و مدیریت ینپارچة فضای
یافتم

ی دروجمنمقهای در اس اج تهراج دسیت
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مباني نظری
انواع رشد شهری

شهرها انداموارههای زندهاند که پس از پیدایش تحت تر یر عوامل م تیدد در بسی ر زمیاج و منیاج
رشد م کنند (عزیزپور و هیناراج ،4511 ،ص .)411در بررس فراینید توسیتة کالبیدی -فضیای
شهر تقسیمهای مخ لف از انواع توستة شهری بیاج شده است ،در این میاج ،دو نیوع تقسییمبنیدی
بیش ر موردقبول صاحبنظراج است .4 :رشد شهر ممابق با منشر؛  .0رشید شیهر ممیابق بیا عهیت
(حاتی نژاد و هیناراج ،4534 ،ص .)36رشد شهرها ممابق با منشر در دو طبقیه تقسییم می شیود:
 .4رشد طبیت ؛  .0رشد برنامهریزیشده (شیس و حجی مالییری ،4511 ،ص .)06رشید شیهرها
براساس عهت و مسیر گس رر نیز به دو صورت ز انجام م گیرد .4 :رشد افق ؛  .0رشد عییودی
(زیاری ،4511 ،ص .)33بیش ر شهرها در گذش ه بهطور طبیت رشد کردهاند ،یتن رشد شهر بدوج
برنامه ریزی آت و به طور اتفاق صورت پذیرف ه اسیت .در رشید طبیتی شیهر سیسی م عیادهای،
پارکها ،مدارس ،واحدهای صنت  ،مراکز تجاری ،بییارس اجها و زمینهیای بیازی و غییره بیدوج
نظم و مالحظات توستة آت شهر ایجاد م شیوند (سیجادزاده و رحی ی  ،4535 ،ص)13؛ امیا در
رشد برنامهریزیشده که در کشور ما طبق طرت عامع صورت م گیرد ،نحوة بهکارگیری اراضی و
منمقهبندی مربوط به حوزههیای مسینون  ،صینت  ،بازرگیان  ،اداری و کشیاورزی ،ترسیسیات و
تجهیزات ،تسهیالت ،نیازمندی های عیوم شهری ،خموط کل ارتباط و غیره با هییة ضیوابط و
مقررات مربوط به هیة موارد یادشده و هیچنین ضوابط مربوط به حفظ منیابع طبیتی و تیاریخ ،
تهیه و تنظیم م شود (حج

اشرف  ،4561 ،ص .)011با ایننه طرتهای عامع در ایراج بیا هیدف

زمینهسازی رشد کالبدی موزوج شهرها تدوین م شوند ،نهتنها انرژی و هزینههیای بسییاری را بیر
اق صاد شهری تحییل م کنند ،بلنه عیدهای از اهداف آجها هرگز محقق نیی شیوند (حسیینزاده
دلیر و هیناراج ،4513 ،ص .)461بر هیین اساس امروزه طرتهای اس راتژی توستة شهری 4مورد
1. City development strategy
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توعه قرار گرف ه است ،این روینرد راهبردی است که هماکنوج در بسیاری از کشیورهای عهیاج و
بهخصوص کشورهای درحالتوسته با اس قبال مواعه شده است .در حال که طیرتهیای عیامع و
تفصیل که سند توستة شهر در کشور ما محسوب م شوند ،بیش ر نقش بازدارنیده دارنید و نقیش
هدایتکنندگ آجها بسیار کیرنگ است ،اما طرتهای اس راتژیک م توانند شهرداریها و نهادهای
مردم را از حالت انفتال بیروج آورند و به آجها نقش فتال و هدفیند در عهت توستة شهر اعمیا
کنند (کاردار و هیناراج ،4511 ،ص .)415اس راتژی های توستة شهری بر اساس بنیاد نهاده شیده
است که مسیر توستة شهر م تواند بهطور قابلتوعه توسط مداخالت راهبردی بخیش عییوم ،
خصوص و عامته مدن دارای مناجگزین و زماجبندی مناسب دگرگوج شیود (
p.3

Cities Alliance,

 .)2006,بهطور کل  ،برخالف طرتهای عامع که بیش ر ترکید بر کاربری زمین و میزاج سرانهها

بود ،در روینرد طرتهای اس راتژی توستة شهری تا حد زیادی بیر مسیائل اق صیادی و اع ییاع
شهر منتم

ترکید شده است و م تواج ادعا کرد م رسفانه در این طرتها توعه شایس های بیه بتید

کالبدی -فضای شهر نشده است (حاتی نژاد و هیناراج ،4534 ،ص.)31
گسترش افقي شهر

گس رر افق شهر که از آج با اصمالت «رشد اسپرال» یاد م شود ،از اواسط قرج بیس م زمیان کیه
بر ا ر اس فادة ب رویه از اتومبیل شخص و توستة سیس م بزرگراهها ،بسط فضای شهری در آمرینا
رونق گرفت ،وارد م وج نظری شهری عهاج شد ( .(Hess, 2001, p.4با بروز این پدییده در سراسیر
عهاج ،تتری های زیادی از آج بیاج شد که وعوه مش رک دارنید ،بیرای مثیال ،سیازماج حفا یت
محیط زیست آمرینا ((EPA؛ ساخ ار شیهر گسی رده را بیا مشخصیههیای شیامل تیراکم پیایین و
محدودههای وسیع عداشده برای کاربریهای مسنون و صنت
سواره مشخص م کند ( .)EPA, 2001در تتری

یا تجاری با وابس گ باال به تردد

دیگری «پراکنش افق » الگوی نسب اً عدییدی در

سنون گاههای انسان مترف شده است که بر ا یر گیردهمآمیدج اتفیاق مسیاکن بیا تیراکم کیم و
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توستههای نواریشنل تجاری ایجاد شده و متلول کیاربرد وسییع اتومبییل اسیت

( Ewing, 1997,

 .)p.107هیچنین ،اسپرال 4یا پراکنش افقی بیه متنیای رشید سیریع و پراکنیدة نیواح م روپیل و
شهرهای کوچک است که در برخ موارد تا نواح روس ای کشیده شده است (عباسزاده،4513 ،
ص .)43بنابراین ،در مجیوع رشد افق شهر نوع پراکندگ شهری و افزایش مفرط زمین شیهری
بهشیار م رود که باعث کاهش تراکم عیتیت ،افزایش سهم فضاهای باز و بالاس فاده و در ن یجه،
گسس گ بخشهای شهری و عدای گزین فضیای و اکولیوژین می شیود (تقیوای و سیرای ،
 ،4515ص.)451
توسعۀ فشردة شهر

توستة کم تراکم و پراکندة مناطق شهری ،به لحاظ آ ار م تدد و مخرّب بر محیط زیست و نیواح
شهری ،صدمات زیادی بر پینرة شهرها وارد کرده و م کند .بهطوریکه امروزه اتفیا نظیر وعیود
دارد که سامانده کالبد شیهرها بایید براسیاس چیارچوب توسیتة پاییدار شیهری انجیام گییرد و
تحقیقات انجام گرف ه در سمح عهان نشاج م دهد روینرد شهر فشرده به اهیداف توسیتة پاییدار
نزدیکتر است (مثنوی ،4510 ،ص .)34این الگوی شنل شهر که بهطیور کامیل م ضیاد بیا شینل
پراکنش افق شهر است و در مقابل آج قرار م گیرد ین از اصول مرتبط با رشد هوشیند شیهری
است ،که به اصول توسته و عیلیات برنامهریزی شده و مرتبط با الگوی کاربری زمین و حیلونقل
اشاره م کند و در نهایت ،به الگوی توستة گسی رر عییودی و فشیردگ در شیهر می شیود کیه
سموت کی ری از زمین را اشغال م کند و با اعیال شیوههای م فاوت حییلونقیل ،باعیث کیاهش
سفرها و ترافیک م شود (رهنیا و عباسزاده ،4513 ،ص .)440بهطیور کیل الگیوی شیهر فشیرده
ایده ای است که بر افزایش تراکم شهری و بهکارگیری آج در سیامانده شیهری ترکیید می کنید و
ست دارد با تحول در عناصر فرم کالبدی شهر ،زمینة پایداری بیش ر آج را فراهم کند (پورمحییدی
و قربان  ،4510 ،ص.)30
1. Sprawl
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محدودة مورد مطالعه
اس اج تهراج در غرب منمقة دشت کویر و در دامنههای عنوب البرز واقع شده است .این اسی اج بیا
وست

بیش از  45/3هزار کیلوم ر مربع بین  51درعه و  35دقیقه تا  53درعیه و  6دقیقیة عیر

شیال  ،و  31درعه و  01دقیقه تا  35درعه و  3دقیقة طول شرق قرار دارد .اس اج تهراج از شیال
به اس اج مازندراج ،از مشر به اس اج سیناج و از عنوب شرق به اس اج قم ،از عنیوب غربی بیه
اس اج مرکزی و از مغرب به اس اج البرز محدود است.

شکل  .1موقعیت محدودة جغرافیایی مورد مطالعه (نگارندگان)1931 ،

در سال  4534اس اج تهراج  43شهرس اج 55 ،بخش 11 ،شهر 64 ،دهس اج و  4103آبادی داش ه
است .براساس سرشیاری عیوم نفوس و مسنن در آباج  ،4531عیتیت اسی اج تهیراج برابیر بیا
 40415534نفر بوده ( 31/1درصد مرد و  13/3درصد زج) کیه در مقایسیه بیا سرشییاری عییوم
نفوس و مسنن آباج  4513م وسیط رشید سیاالنة عیتییت متیادل  4/11درصید بیوده اسیت .در
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سرشیاری سال  4531تتداد  5650431خانوار در اس اج وعود داش ه است که از ایین تتیداد 35/6
درصد در نقاط شهری و  3/5درصد در نقاط روس ای ساکن بودهاند .نسبت عنس در اس اج برابیر
 410است ،بهعبارت  ،در برابر هر  411نفر زج 410 ،نفر مرد وعود داش ه است .این نسبت در نقاط
شهری  414و در نقاط روس ای  443بوده است .بتد خانوار (م وسط تتیداد افیراد خیانوار) اسی اج
 5/03م باشد که در نقاط شهری  5/05و در نقاط روس ای  5/65بوده است .اس اج تهراج بیا تیراکم
 131نفر در کیلوم ر مربع ،م راکمترین اس اج کشور در سال  4531بوده است (سالنامة آماری اسی اج
تهراج ،گزیدة اطالعات.)4534 ،
روش تحقيق
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و توستهای ،و از لحاظ رور انجامدادج تحقیق ،توصییف ی
تحلیل است .برای انجامدادج این مقالیه و تتییین منیاطق بهینیة منیان از سیه بلتید کلی محییط
انساجساخت ،محیط اع یاع

ی اق صادی و محیط طبیت با مجیوع  00شاخص بهکار گرف ه شیده

است .برای تهیة اطالعات مربوط به هر یک از شاخصها از  0منبع اطالعات بهیره گرف یهاییم .در
بخش نخست ،برای تهیة اطالعات توصیف و برخ آمار و ارقام ،رور اسنادی مب ن بر ممالتیات
ک ابخانهای و بهکارگیری سالنامههای آماری و دادههای مرکز آمار و سایر سازماجهیا بیهکیار گرف یه
شده است .در بخش دوم ،برای تنییل اطالعات ،الیههای اطالعات اس اج که مربوط به سیالهیای
 4513و  4531بهکار گرف ه شده است .در این مرحله بهمنظور تتیین مناجهای بهینه ،الیهها پس از
تبدیل و تغییر در نرمافزار

GIS

 Arcو پردازر در برنامة  Notepadبه محییط نیرمافیزاری

Matlab

 R2013aان قال داده شد و دس ورهای خوشهبنیدی فیازی  FCMو  K-meansاعیرا شید و پیس از
تتیین مقدار  Kمیانگین مجیوعه با صفت مشخص (حداکثر شباهت ی حیداکثر تفیاوت)؛ و تتییین
درعة عضویت هر یک از مقادیر خوشهها ( 1تا ( 1 )4کالس) منمقة هیگن مشخص شید ،مقیادیر
اخ صاصیاف ه به هر یک از اندازة سلولها بهمنظور صحیحسازی عددی به محیط نرمافزاری

Excel

ان قال داده شد و پس از انجامدادج محاسبات ،تبدیل و تغییر در برنامة  ،Notepadمقادیر مجیدداً بیه
محیط  GISان قال یاف ند و هیة الیهها با بهکارگیری تننیک  Fuzzy Overlayرویهمگیذاری شیدند
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و نقشة نهای تهیه شد تا در نهایت ،خروع را به صورت نقشة نهای در قالب  1منمقة هیگن در
قالب تننیک  K-meansبهمنظور برنامهریزی راهبردی توستة فضای و شهری نیایش دهیم.
یافتههای تحقيق
شاخصهای تحقيق و روش بهکارگرفتهشده

در اکثر ممالتات برنامهریزی منمقهای (اعم از شهری و روس ای ) با گونهای از مسائل تصییمگیری
چندمتیاره ( )MCDMمواعهیم که در بیش ر موارد نیز از نوع رورهیای  MADMهسی ند .در ایین
تصییمگیریها بهعای به کارگیری یک متیار سنجش بهینگ چندین متیار سینجش مینین اسیت،
بهکار گرف ه شده است .بدین ترتیب ماتریس تصییمگیری در اینگونه برنامهریزیها شیامل منیاطق
مخ ل

یا واحدهای برنامهریزی بهعنواج گزینهها ،و شاخصها یا عوامیل دخییل در برنامیهرییزی

بهعنواج متیارها خواهد بود .از عیله ممالتات مقدمات در برنامهرییزی توسیته ،شیناخت اولییه و
ارزیاب علی وضتیت موعود منیاطق و واحیدهای برنامیهرییزی (و بیهعبیارتدیگیر واحیدهای
تصییمگیری) است که در قالب اندازهگیری و تتیین درعة توستهیاف گ واحدها ییا منیاطق میورد
ممالته انجام م گیرند (امینی فسیخودی ،4511 ،ص .)11گرچیه در سیالهیای اخییر رورهیای
غیرآماری  MADMاز قبیل  AHPیا رورهای برنامهریزی ریاض نیز از سوی برخ محققیاج ایین
رش هها بهکار گرف ه شده است ،ول مبنای کار در اینگونه ممالتات ماتریس تصییمگییری فیو و
رورهای بهکارگرف هشده نیز بهطور عام رورهای چندم غیرة آماری نظیر تحلییل عوامیل ،تجزییة
کالس ر ،تحلیل مییزی و به ویژه رور آنالیز تاکسونوم اسیت .عیالوه بیر آننیه ایین رورهیا از
قابلیت بهکارگیری دادههای نیادقیق و متیارهیا ،شیاخصهیا و مفیاهیم نادرسیت تتریی

از قبییل

هنجارها و ارزرها که اغلب سهم و نقش تتیینکننده و غیرقابل اغیاض در رابمیه بیا عنبیههیای
کیف و انسان توسته دارند و از طرف صریحاً قابل تتری

و دقیقاً قابل سنجش و اندازهگیری نیز

نی باشند ،برخوردار نیس ند ،بهدلیل ماهیت آماری و مبنای اح ییاالت خیود نییز م نی بیه حجیم
نیونة به اندازة کاف بزرگ بوده ،در ن یجه قادر به ارزیاب مس قل از یندیگر مناطق برنامیهرییزی و
واحدهای تصییمگیری (تحلیل عداگانة تک تک واحدها) نیز نی باشند .ابهام و عدم قمتیت ذاتی
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حاکم بر علوم انسان بهطیورکل و بیهوییژه محییطهیای برنامیهرییزی و تصیییمگییری ،نیازمنید
رورهای است که امناج بررس و صورت بندی ریاض مفاهیم نیادقیق و نیاخور تتریی

ایین

علوم را فراهم کنند .نظریة مجیوعههای فازی و منمیق فیازی ،بیهعنیواج نظرییهای ریاضی بیرای
مدلسازی و صورتبندی ریاض ابهام و ب دق

موعود در فرایندهای شناخ

انسیان  ،ابزارهیای

بسیار کارآمد و مفیدی برای این منظور بهشیار م روند .این نظریه که نخس ینبار توسیط پرفسیور
زاده دانشیند ایران االصل دانشگاه کالیفرنیا در سال  4333ممرت شد ،حوزههای بسییاری از علیوم
مخ ل

مانند طبیت  ،زیس  ،علوم اع یاع  ،مهندس  ،علوم کامپیوتر ،علوم سیس ی و هیچنیین،

مدیریت ،برنامهریزی و تصییمگیری را فراگرف ه است ( .)Klir & Folger, 1988منمق فازی بهعلت
توانای رقابت با هوشیندی انسان و رهیافت نظاممند خود در بررس شرایط و موقتیتهای میبهم
که ریاضیات م تارف کارای زیادی ندارد ،ابزار تننین طبیت را برای ارزییاب پدییدههیا و امیور
فراهم کرده است

(Kouikoglou, 2004

&  .)Andriantiatsaholiniainaخوشهبندی به عییل تقسییم

عیتیت ناهیگن به تتدادی از زیرمجیوعهها یا گروههای هیگن گف ه م شود .در دس هبنیدی هیر
داده به دس های ازپیشتتیینشده براساس دانش قبل اخ صاص م یابد امیا در خوشیهبنیدی هیی
دس ة ازپیشتتیینشدهای وعود ندارد .در واقع ،خوشهبندی راهی بیرای ییاف ن سیاخ ار دادههیای
پیچیده فراهم م کند (بهرام زنوز ،4531 ،ص .)6به هیین دلیل در این تحقیق رور خوشهبنیدی
برای گروهبندی مناطق بهینه با توعه به نوع الیهها و دادههای اطالعات بهکیار گرف یه شیده اسیت.
بهمنظور شاخصسازی و خوشهبندی دادهها بیش از  31م غیر در قالیب  00شیاخص در رابمیه بیا
عنبههای مخ ل

برنامهریزی ان خاب و دادههای مربوط بیه آجهیا از طرییق الییههیای

اس اج ،آمارنامهها و سالنامههای آماری از سازماجها و ادارهها مخ ل
بتدی به محیط

GIS

Shape file

عییع آوری و پیردازرهیای

 Arcوارد شد .شنل  0فهرست شاخصهای تحقیق را هییراه بیا دسی هبنیدی

اولیه آجها در قالب  5شاخص اولیة پایه نشاج م

دهد.
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شکل  .2چارچوب نگرش به موضوع و شاخصهای تعیین مناطق بهینه بهمنظور توسعۀ شهرها و شهرکهای جدید
(نگارندگان1931 ،؛ زیاری1931 ،؛ بهرام سلطانی)1931 ،

ادامۀ جدول  .1شاخصهای مکانیابی و عوامل اثرگذار در احداث شهرهای جدید در پژوهشهای پیشین

محیط طبیعی
شاخص
مالحظات آبوخاک
فاصله از گسل
وضتیت زمینشناس
وضتیت لرزهخیزی

منبع
مخدوم4531 ،؛ آفریده و هیناراج4535 ،؛ رفیتیاج و محیودی4535 ،؛ منوری و
صالح 4513 ،
نی 4563 ،؛ نگارر4510 ،؛ آفریده و هیناراج4535 ،؛ عزیزی4531 ،؛ منوری و
صالح 4513 ،
موسوی و هیناراج4513 ،؛ لمف و هیناراج4530 ،؛ آفریده و هیناراج4535 ،
منوری4565 ،؛ نی 4563 ،؛ روس ای و هیناراج4535 ،؛ عتفری و حبیبپور،4516 ،
منوری و صالح 4513 ،

N

N4

N0
N5
N1
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ادامۀ جدول  .1شاخصهای مکانیابی و عوامل اثرگذار در احداث شهرهای جدید در پژوهشهای پیشین

محیط طبیعی
شاخص
توپوگراف
مناطق حفا تشده
مناطق سیلخیز
میزاج بارندگ
تواج دفع پسیاند
رودخانه و شبنه
هیدروگراف

منبع

N

رنجبر و زیدی ،4516 ،عظیی و هیناراج ،4530 ،گنجائیاج و کردس ان ،4531 ،
سازماج عغرافیای نیروی مسلح4563 ،
منوری ،4565 ،نی ؛  ،4563زیاری4515 ،؛ نصرالله و صالح قهفرخ 4534 ،؛ زال
و هیناراج4530 ،
نی 4563 ،؛ رعائ 4516 ،؛ علی 4530 ،؛ آفریده و هیناراج4535 ،
سلمان 4560 ،؛ Badri et al., 1995؛ نی 4563 ،؛ پوراحید و هیناراج4513 ،؛
محیدزاده4513 ،
منوری4565 ،؛ زیاری ،4515 ،فیروزبخت و هیناراج4534 ،؛ آفریده و هیناراج،
4535؛ طیبه و هیناراج4535 ،
گودرزی4560 ،؛ قرخلو و هیناراج4531 ،؛ آفریده و هیناراج4535 ،؛ منوری و
صالح 4513 ،؛ زمردیاج4516 ،

N3

N3
N6
N1

N3

N41

محیط اجتماعی ـ اقتصادی
شاخص
پراکنش فضای نقاط
روس ای
تراکم و عیتیت شهری
فاصله از مادرشهر

منبع

S

شنوه و قرخلو4534 ،؛ قنوات و هیناراج4513 ،؛ رفیتیاج و محیودی4535 ،

S4

زیاری4515 ،؛ بهرام و امینزاده4513 ،؛ قرخلو و زنگنه شهرک 4511 ،؛ رفیتیاج و
محیودی4535 ،
زیاری4515 ،؛ قنوات و هیناراج4513 ،؛ خلیلآباد کالن ری4516 ،؛ سرور و یحی پور،
4534

فاصله از مراکز اش غال

زیاری4515 ،؛ Blair & Premus, 1987؛ قنوات و هیناراج4513 ،؛ مستودیراد و

و صنتت

سجادیاج4511 ،؛ رفیتیاج و محیودی4535 ،

تراکم و عیتیت

زیاری4515 ،؛ قربان و سلییاجزاده4513 ،؛ داراب و ملکمحیدی4531 ،؛ خلیلآباد

روس ای
پراکنش فضای نقاط

کالن ری4516 ،؛ مصمفوی و طالچیاج4511 ،
زیاری4515 ،؛ نظریاج و هیناراج4513 ،؛ قنوات و هیناراج4513 ،؛

شهری
دس رس به شبنه و

نصیری و ناصر مقبل4535 ،؛ Dhingr et al., 2009؛ بردبار4511 ،؛ خلیلآباد کالن ری،

خموط ارتباط

S5

S1

S3

Yang & Lee,

1997؛ خلیلآباد کالن ری4516 ،
4516

S0

S3

S6
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ادامۀ جدول  .1شاخصهای مکانیابی و عوامل اثرگذار در احداث شهرهای جدید در پژوهشهای پیشین

محیط طبیعی
شاخص
حوزة نفوذ مراکز شهری

منبع

N

عل بابای و هیناراج4514 ،؛ زیاری ،4515 ،یزداجپناه شاهآبادی4531 ،؛ دلیر و
پورمحیدی4534 ،

S1

محیط انسانساخت
شاخص

منبع

P

وضتیت کاربری زمین

زیاری4515 ،؛ Frenkel, 2001؛ مرصوص و هیناراج4511 ،؛ بهرام سلمان 4531 ،

P4

منابع آالیندة محیط
برحسب موقتیت

منوری4513 ،؛ نصرالله و صالح قهفرخ 4534 ،؛ رفیتیاج و محیودی4535 ،

P0

اس قرار
ترسیسات و تجهیزات Mazzarol & Choo, 2003؛ زبردست4561 ،؛ زیاری4515 ،؛
دس رس به
زیرساختها

Jungthirapanich & Colin, 1995

رویانیاج4560 ،؛ Karakaya & Canel, 1998؛ پوراحید و هیناراج4513 ،

P5
P1

خوشهبندی فازی ()FCM

هدف از خوشهبندی ،تقسیم دادهها به مجیوعهای از دس هها اسیت کیه در آج هیر دسی ه شیباهت و
نزدین بیش ری در مقایسه با دادههای سایر دس هها بیه هیم دارنید .الگیوری مهیای مخ لفی بیرای
خوشهبندی ارائه شده است که از عیلة آجها م تواج به رور اب ناری ،سلسلهمراتب و خوشهبندی
به رور افرازکردج اشاره کرد .الگوری مهای خوشهبندی فازی ،رورهای افرازکننده هس ند که بیرای
تخصیص دادهها به مجیوعهای از خوشهها بهکار گرف ه م شوند .در این الگوری مها با بیهکیارگیری
یک تابع هدف که بهعنواج شاخص ارزیاب بهکار گرف ه م شیود ،دادههیای موعیود بیهطیور بهینیه
خوشیهبنیدی می شیوند ( .)Afrakhte & Bostani Amlashi, 2010, p.211در ایین تحقییق ،رور
خوشهبندی فازی 4بهوسیلة برنامهنویس در محیط نرمافزار م لب 0اعرا شد .بهدلیل ایننه ورودی این
1. Fuzzy C-means Clustering
2. Matlab
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مدل حداقل باید دو پارام ر باشد ،پارام ر دادهها و الیههای اطالعیات مخ لی

تتییین منیاطق بهینیه

بهمنظور توستة شهرها و شهرکهای عدید ،در سه شاخص کل با بیش از  00گویه (زیرشاخص)
بهکار گرف ه شد .در ادامه الگوری مهای خوشهبندی فازی ارائه شده اسیت .الگیوری م  FCMتوسیط
داج )4361( 4و بیزدک ( )4314ممیرت شید .بیهمنظیور بییاج رور خوشیهبنیدی فیازی (،)FCM
مدنظر قرار م گیرد .هدف خوشهبنیدی فیازی ،دسی هبنیدی

مجیوعهای از دادههای

دادهها به تتداد ( )Cخوشه است و بهصورت ماتریس

که در آج

4

درعة عضویت و

تتلق داده  kبه خوشه Cام است ،که به شرت زیر مدل م شود:
() 4

4

() 0

1

4

4

() 5

4

,…, n

i=4,0,…, c

1

K=4,0,…,

در روابط یادشده i ،تتداد خوشهها و  Kتتداد دادهها است .از طرف دیگر ،می تیواج نشیاج داد
با کیینه کردج تابع هدف زییر ،دادههیای موعیود در هیر خوشیه نسیبت بیه دادههیای موعیود در
خوشههای دیگر از شباهت بیش ر برخوردار خواهند بود.
0

() 1

4

4

در رابمه فو  m ،عددی بزرگ ر از یک است که میزاج درعة عضیویت را کن یرل می کنید،
بردار دادهها،

مرکز خوشه iام و

0

نیز فاصلة اقلیدس بین دادههیا و مراکیز خوشیههیا

است .در مباحث خوشهبندی دادهها ،شاخصهای بیاج م شود که غالباً مبنا مراکز خوشهها هسی ند.
برای کیینهکردج رابمة  ،1باید هیواره رابمههای  3و  3در تنرارهای مخ ل

به هنگام شوند.
1. Dunn & Bezdek

تعيين مناطق بهينه بهمنظور توسعۀ شهرها و شهرکهای جدید با بهکارگيری مدلهای کارآمد (مورد مطالعه ...
4

() 3

4
4

4
4

در روابط فو

0

4

() 3

4
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0

درعة عضویت داده Kام از دس ة Cام در تنیرار ()t+1ام اسیت .اعیرای

الگوری م پیشنهادی مراحل به شرت زیر دارد:
قدم اول :مقدار  tرا برابر صفر در نظر گرف ه و یک کد اولیه

1

ایجاد شد.

قدم دوم :در هر تنرار ،مراکز خوشهها را با بهکارگیری رابمة  3محاسبه کرده و یک مقدار برای
 mان خاب م کنیم.
قدم سوم:

4

را با بهکارگیری رابمة  3محاسبه و کد اولیه را در تنرار ()t+1ام بههنگام شد

(عهانبخش و هیناراج ،4535 ،ص 11ی  .)13در نهایت ،نقشة خوشهبندی مناجهای بهینه بهمنظور
توستة شهری بر روی نقشة اس اج ،بهمنظور مقایسة الیهها ترسیم شد .بدیه است چارچوب عامع
مدلهای خوشهبندی  ،C-meansزمینة الزم برای تحلیل خوشهای سایر ورودیها اعم از قمت یا
فازی را فراهم م کند (میرفخرالدین و هیناراج ،4534 ،ص.)31
روش k-means

الگوری م  k-meanین از پرکاربردترین الگوری مهای خوشهبندی است .حرف  kکیه در اسیم ایین
الگوری م وعود دارد ،به این واقتیت اشاره م کند که هدف این الگوری م پیداکردج تتیداد یاب
خوشهها براساس نزدین نقاط دادهها به هم است .الگوری م  k-meanبه شرت زیر است:
 .4ان خاب  Kداده بهعنواج مرکز خوشه؛
 .0تتیین فواصل بقیة دادهها با مرکز خوشهها؛
 .5قرارگیری دادههای که به مرکز هر خوشه نزدیکترند در آج خوشه؛

از
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 .1محاسبة میانگین هر خوشه بهعنواج مرکز عدید خوشه؛
 .3تنرار مرحلة دوم تا چهارم تا رسیدج با عدمتغییر در خوشهها.
رور خوشهبندی  K-meanبه عوامل مانند تتداد خوشه و رور تتیین فاصلة بیین خوشیههیا
بس گ دارد .ین از مهم ترین مسائل در خوشهبندی ان خاب تتداد خوشههای مناسب است .تتداد
خوشهای مناسب است که:
 .4تراکم :نیونه های موعود در یک خوشه تا حد امناج شبیه به یندیگر باشیند .متییار رایی
برای تتیین میزاج تراکم دادهها واریانس دادهها است؛
 .2جدایی :نیونه های م تلق به خوشههای م فاوت تا حد امناج از یندیگر عدا باشند .عبارات
یادشده را به این صورت نیز بیاج م کنند که خوشهها باید ماکزییم فشردگ را داش ه باشیند و تیا
حد امناج عدای آجها نیز زیاد باشد .اگر تنها متیار فشردگ بهکار گرف ه شود ،هر داده می توانید
بهصورت یک خوشه در نظر گرف ه شود زیرا هی خوشیهای فشیردهتیر از خوشیهای بیا ییک داده
نی باشد .اگر تنها متیار عدای در نظر گرف ه شود ،به رین خوشهبندی این اسیت کیه کیل دادههیا
یک خوشه در نظر گرف ه شود ،با این فر

که فاصلة هر خوشه از خودر صفر اسیت .بنیابراین،

باید ترکیب دو متیار یادشده بهکار گرف ه شود ( .)Dehghan et al., 2012, p.2خوشهبنیدی ینی از
رورهای طبقهبندی نظارت نشده و فرایندی خودکار است که ط آج ،یک مجیوعه دادة متین بیه
یک مجیوعه از کالسها یا خوشهها تقسیم م شود .هدف از طبقهبنیدی دادههیا بیه کییک چنیین
فرایندی ،عداسازی آج ها به قسی است که دو بردار داده در یک خوشه تا حد امناج به هم شیبیه
باشیند و دو داده در دو خوشیة م فیاوت تیا حید امنیاج از ینیدیگر م ییایز شیوند (

& George

 .)Tsekouras, 2004, p.566در این الگوری م رور کار به این صورت است که  kمرکز را بهصورت
تصادف برای هر خوشه تتری

م کنیم .در مرحلیة بتید ،هیر داده م تلیق بیه مجیوعیه دادههیای

ورودی را به نزدیکترین مرکز ،مرتبط م کنیم .هنگام که هی دادهای برای بررس وعود نداشی ه
باشد ،مرحله اول تیام م شود .سپس ،مراکز عدید برای تودههای بهدستآمدة ناش از مرحلة قبل
دوباره محاسبه م شوند .در گام بتد ،یک اتصال بین دادههای هر مجیوعیه و نزدییکتیرین مرکیز

تعيين مناطق بهينه بهمنظور توسعۀ شهرها و شهرکهای جدید با بهکارگيری مدلهای کارآمد (مورد مطالعه ...
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بهدستآمده برقرار م کنیم .در ن یجة تنرار این حلقه ،م وعه م شویم  Kعای خود را هر مرحلیه
م کند تا زمان که دیگر تغییری در محل آج ایجاد نشود که در این حالت الگوری م به پایاج

عو

م رسد .هدف از اعرای این الگوری م بهحداقلرسانیدج تابع هدف است .این تابع هدف بهصورت
م شود:

رابمة  6تتری

0

() 6
که در آج

0

4

4

فاصلة بین دادة  xiاز مرکز خوشة  cjرا محاسبه م کند و متییوالً فاصیلة

اقلیدس براساس فرمول  1بهکار گرف ه م شود.
() 1

0
4

که  dو  nبه ترتیب ،نشاجدهنیدة فاصیله و تتیداد دادههیا می باشیند (

Funatsu & Hasegawa,

.)2011
مراحل کار
مرحلة اول :اس ن اج متیار و ضابمة واحدی برای تتیین مناجییاب بهینیه مسی لزم اعییال چنیدین
مرحله از فرایند پردازر در محیط نرمافزاری

GIS

 Arcو اس ن اج فازی در محیط  Matlabاست .به

این ترتیب که در مرحلة اول و براساس دس هبنیدی اولییة انجیامگرف یه روی مجیوعیة م غیرهیا و
شاخصهای سهگانة اصل حاصل م شوند .در این مرحله از کلیة الیههای اطالعات اس اج کیه بیا
فرمتهای مخ ل

( )...,Shp, Xls, Txtموعود بود ،در محیط نرمافزاری  Arc GISبهصورت (

Shp

 )Geodatabaseخروع گرف ه شد تا الیهها بلرداری ( )Shape fileشوند .سپس ،به نقشة پایة 4اس اج
اضافه شدند .بهمنظور اعیال پردازر ،رس ریکردج الیهها و انجام چندین دسی ور دررور  FCMو

1. Base map
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 ،K-meansاب دا در قسیت نوارابزار تنظییات محیم و تحلیل رس ری ،محدودة 4محاسبة تغیییرات
را اس اج قرار داده شد و اندازة سلولها 0به ترتیب برابیر  4111و  0111م یر خواهید بیود .در ایین
مرحله از هیة الیههای اطالعات (شاخصهای تحقیق) براساس محدودة اسی اج ،فاصیلة اقلیدسی
گرف ه شد تا الیهها رس ری شوند .بدین صورت هیر سیلول حیاوی ییک مقیدار مشیخص از عیدد
م شود که بیاجکنندة ارزر آج سلول است .با انجامدادج این عیلیات ،محدودة نقشة اس اج حیاوی
ماتریس ارزش است که هر سلول دارای یک عدد منحصربهفردی م شود که هیاج اندازة سلولها
هس ند .این اعداد در مراحل بتد هیاج ماتریس نهای دادههای هس ند که در فراینید خوشیهبنیدی
بهکار گرف ه م گیرند .شنل  5مرحلة نهای این فرایند برای الیة اطالعات نقاط شهری سال 4531
را نشاج م دهد.

شکل  .9نقشۀ رستریشدة الیهها برای بهدستآوردن ارزش هر سلول و تشکیل ماتریس اولیه (نگارندگان)1931 ،

مرحلة دوم :در این مرحله با توعه به ایننه اندازه ،حجم و ابتاد هر الیة اطالعات م فاوت بود
برای ینساجسازی خروع هیة الیهها تصییم گرف ه شید کیه انیدازة سیلولهیا و ابتیاد آجهیا بیا
1. Extent
2. Cell Size

تعيين مناطق بهينه بهمنظور توسعۀ شهرها و شهرکهای جدید با بهکارگيری مدلهای کارآمد (مورد مطالعه ...
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تنظییات تحلیل فضای  4و محاسبات رس ری 0هیاهنگ و یننواخت شود .سپس ،از هر یک از ایین
الییههیا در ان هیا بیه دو صیورت  geotiffو تبیدیل رسی ر بیه

)Ascii (Txt

خروعی گرف یه شید.

خروع های گرف هشده از الیهها باید بهصورت فرمت قابل خوانا در محیط  Matlabباشند .در ان ها،
الیههای خروع ) (txtبا نرمافزار  Notepadتغیر و پردازر یاف ند .در ایین صیورت هیر فاییل
حاوی یک ماتریس است ،در این ماتریس مخ صات طول و عر

txt

 ،تتداد سیمر و سی وج و ارزر

عددی هر الیة نقشه که هیاج اندازههای سلول هسی ند ،وعیود دارد ی کیه هیگی در ییک عنیواج
) (headerنیایش داده م شوند .برای خواناسازی ان قال به محیط  Matlabباید عنواج مربوطه را کیه
حاوی عدول  5است ،حذف کنیم ،بیه صیورت کیه فقیط ییک میاتریس بیاق بیانید .عیدول 0
مشخصات عنواج هر فایل  txtبرای هیة الیههای اطالعات پردازرشده در یک میاتریس 64*401
برای رور  K-meansو ماتریس  410*033را برای رور  FCMنشاج م

دهد.

جدول  .2اطالعات عنوان ( )headerهر فایل  txtبرای روشهای  K-meansو FCM

روش خوشهبندی

K-means

FCM

دادهها (ماتریس)

مشخصات ماتریس

401

( Ncolsتتداد س وج)

64

( Nrowsتتداد سمر)

-550455/1111

( Xllcornerمخ صات طول ترین نقمه)

4011331/1163

( yllcornerمخ صات عرض ترین نقمه)

0111

( Cell sizeاندازة سلول)

-3333

( NODATA_valueارزر دادهای یافت نشده)

033

( Ncolsتتداد س وج)

410

( Nrowsتتداد سمر)

-550416/63111

( Xllcornerمخ صات طول ترین نقمه)

4011335/3300

( yllcornerمخ صات عرض ترین نقمه)

4111

( Cell sizeاندازة سلول)

-3333

( NODATA_valueارزر دادهای یافتنشده)

منبع :یاف ههای تحقیق4533 ،
1. Spatial analyst
2. Raster calculator
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مرحلة سوم :برای سنجش میزاج عدای خوشهها توابع فاصلهای بهکیار گرف یه شید .از عیلیه
توابع فاصله :تابع اقلیدس  ،تابع فاصلة منهاتاج است .تابع اقلیدس زمان بهکار گرف ه م شیود کیه
پارام رهای موردبررس وزج داش ه باشند و تر یر فاصله در آج بیشی ر مشیخص می شیود .در ایین
تحقیق با توعه به ایننه هیة پارام رها و شاخصهای تحقیق ارزر وزن و تر یر فاصله دارند ،تابع
فاصلة اقلیدس بهکار گرف ه شده است .پس از پردازر و تغییر الیهها در دو مرحلیة قبیل در ایین
مرحله دادهها را به محییط  Matlabفراخیوان و وارد کیردیم .بیدین صیورت کیه بیا بیهکیارگیری
دس ورهای بازخوان فایلهای قبل که از آجها خروع گرف یه شید ( geotiffreadییا  loadدر ایین
محیط) ،الیهها یا هیة فایلهای  geotiffیا  txtاضافه شدند .پس از اضافهکردج هیة الیههیا ،دسی ور
خوشهبندی  k-meansو  FCMرا اعرا کردیم.
 .4اب دا از مقادیر هیة ماتریس دادهها ی اعدادی که یک کییت ارزش نامتلوم ()no data value
با مقدار  -3333را دارند ،پیدا کرده و این مقادیر را از هیة ماتریس دادهها کنار گذاش یم .بهعبارت ،
هیة عناصر ماتریس را نابرابر با  -3333قرار دادیم

(-9999

=~ )idxاطالعیات بیشی ر در عیدول 5

بیاج شده است.
 .0با کنارگذاش ن مقادیر  -3333برای هیة ماتریس دادهها ،ماتریسهای عدیدی ساخ ه شید و
برای برابرکردج تتداد سمر و س وج هیة ماتریسها ،مجدداً مقادیر عدید را برابیر مقیادیر میاتریس
اولیه قرار دادیم( .به عبارت  )idx( :تتداد عناصر (سمر و س وج) ماتریس قدیم = میاتریس عدیید).
سپس ،هیة ماتریس دادها را در یک ماتریس عدید قرار دادیم )a,b,c,d,...](x[ = :م غیر عدید.
 .5با ساخ ن م غیر عدید ( )xهیة ن ای را بیهصیورت  kمجیوعیه قیرار دادهاییم و دسی ور

k-

 meansرا اعرا کردیم .به طوری که هیة ماتریس دادهها در ییک فضیای خوشیهبنیدی و برحسیب
حداکثر شباهت ی حداکثر تفاوت نسبت به مرکز دس ه ،در چهار گروه قرار دادیم:
بهعبارت :

)result = kmeans (x,4

 .1در آخرین مرحله یک م غیر دیگر ( )rسیاخ ه شید تیا عناصیر آج (سیمر ی سی وج) را برابیر
ماتریس دادههای اولیه قرار دهیم و ن یجة نهای را در آج لحاظ کردیم .بهطوری که ماتریس اولیه را

تعيين مناطق بهينه بهمنظور توسعۀ شهرها و شهرکهای جدید با بهکارگيری مدلهای کارآمد (مورد مطالعه ...
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برابر با  rقرار دادیم .r = (idx) = result ،سپس ،ماتریس را پردازر و در فرمت اولیه قرار دادییم و
مجدداً در محیط  GISوارد کردیم تا نقشة نهای مناطق هیگن براساس چهار خوشة شیبیه بیه هیم
حاصل شود .عدول  5و شنل  1فرایند کل عیلیات را نشاج م دهد.
جدول  .9فرایند اجزای خوشهبندی

فرایند اجزای دستور  FCMدر محیط مطلب

فرایند اجزای دستور  K-meansدر محیط
مطلب
منبع :خروع نرمافزار

)1. [center, U, obj_ fcn] = fcm (data, cluster_n
;)2. data = rand (100, 2
)3. [center, U, obj_ fcn] = fcm (data, 2
; ('4. Plot (data(:,1), data (:,2,'o
; (5. (index1 = find) (U(1,:) == maxU
; (6. (Index2 = find) (U(2,:) == maxU
'…7.line(data(index1,1),data(index1,2),'linestyle','none,
'…8. line(data(index2,1),data(index2, 9),'linestyle','none,
)1. IDX = kmeans (X,k
)2. [IDX, C, Sumd] = kmeans (X,K
)3. [IDX, C, Sumd, D] = Kmeans (X,K
)…4. […] = Kmeans …, Param1, val1, Param2, Va12,

Matlab 2013

شکل  . 1فرایند عملیات پژوهش
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در حقیقت ،تحلیل مناجیاب با رور خوشهبندی تفاوتهای اساس با انواع رورهای پیشیین
از قبیل مدلهای تصییم گیری چندمتیاره و سایر تحلیلهیای ریاضی و رتبیهبنیدی دارد .بیه ایین
صورت که تحلیل شاخصها در این رور براساس کییتهای مشیابه در مرکیز خوشیه بیا درعیة
عضویت باال و تحلیل رقوم سلول پایه انجام م گیرد .در فرایند پردازرهای کی و میدلسیازی
شاخصها پس از رس ریکردج و تتیین فاصلة مملوب ،هیة شاخصهیای 00گانیه در ییک حلقیة
تتری شده بر مبنای اصل تشابه ی اخ الف در  1کالس خروع مشخص شدند .مفهوم کیالس در
این رابمه به متنای تتلق شاخصها به خوشههای با حداکثر شباهت است .در اینجا دیگر برخالف
رورهای تصییمگیری چندمتیاره ،رتبهبندی یا اولویتبندی مد نظر نیسیت ،بلنیه هیدف تحلییل
همعیت خوشهای براساس مقادیر  1و  4است .در این صورت مهمترین کالسهای پردازرشیده
و ا رگذار در  1کالس خروعی شیامل متیارهیای گسیل ،شیبنة هییدروگراف  ،تیراکم عیتییت،
لرزهخیزی ،کاربری اراض  ،نقاط شهری ی روس ای ،متیارهای آبوخاک و خموط ارتباط خواهند
بود ،که در نهایت پس از هیپوشان فازی ،مناطق بهینیه براسیاس بیاالترین درعیة عضیویت ییک
مشخص خواهند شد.
جدول  .1درجۀ ورودی ،خروجی و مرکزیت مفاهیم کالس

مفهوم

مرکزیت

درجة ورودی

درجة خروجی

 Class1ی گسل

1/61

1/56

1/634

 Class2ی شبنة هیدروگراف

1/63

5/36

1/310

 Class3ی تراکم عیتیت

1/31

3/34

1/503

 Class4ی لرزهخیزی

1/13

1/40

1/641

 Class5ی کاربری اراض

1/13

5/63

1/314

 Class6ی نقاط شهری ی روس ای

1/55

0/11

1/136

 Class7ی آبوخاک

1/41

0/33

1/340

 Class8ی خموط ارتباط

1/35

5/11

1/141

منبع :یاف ههای تحقیق4531 ،
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شکل  .1کالس نقشههای بهدستآمده برای همۀ الیههای اطالعاتی به همراه مقادیر خوشهبندی با بهکارگیری روش
( FCMیافتههای تحقیق)1931 ،
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مزیت خوشهبندی این است که م تواج مقادیر زیادی داده را بهکار گرفت و بیهعنیواج روشی
سریع ،اصول  ،دقیق و هدفیند ،مبنای هرگونه تحلیل قیرار داد .ن یای ممالتیات در ایین پیژوهش
بیانگر نقش مش رک شاخصهای طبیت و انسان در روینرد عامع به مقولة منیاجییاب اسیت .در
حقیقت ،میزاج توفیق در اهداف مناجیاب رابمة مس قیی با رور بهکارگرف هشده ،دید نظاممنید و
فرایندی به فضای سنونت ،اش غال و فتالیت دارد .آمایش سرزمین بر آج است تیا بیا کشی

ایین

فرایندها به منمق توسته و توعیه فُیرم آج پاسید درخیور و شایسی های دهید و بیا اراده و اخ ییار،
سرزمین را اصالت ،سامانده و چشم انداز توستة آت ترسیم کند .از این رو بهکارگیری رورهای
کارآمد در مباحث مناجیاب و مناجگزین عیتیت ،از اصول مهم آمایش سرزمین اسیت .شینل 1
فرایند بهکارگیری رور و شنل  3ن ای خوشهبندی کالسها را نشاج م دهند.
هیاجطور که از نقشههای باال پیداست ،در نهاییت ،بیهکیارگیری رور خوشیهبنیدی 1 ،FCM
کالس نقشه بهصورت  41خوشه برای هیة الیههای و شاخصهای تحقیق خروعی گرف یه شید.
بنابراین ،به منظور نیایش نقشة نهای مناج بهینة توستة شیهری عدیید تننییک هیپوشیان فیازی
الیهها 4بهکار گرف ه شد .شنل  3فرایند نهای مناجیاب رور خوشهبندی فیازی  FCMرا نییایش
م دهد.

شکل  .6مناطق بهینۀ توسعۀ شهرهای جدید با روش  FCMو تکنیک ( Fuzzy overlayیافتههای تحقیق)1931،

1. Fuzzy Overlay
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شنل  6نشاج م دهد به رین مناطق بیرای توسیتة آتی شیهرهای عدیید در اسی اج تهیراج در
محدودة شرق و عنوب اس اج است که با رنگ قرمز نشاج داده شده است .این مناطق بهطور عیده
دارای فاصلة مملوب و به دور از سایت شهرهای عدید اس اج هس ند.

شکل  .7انطباق پهنههای حاصله با واقعیت زمینی در نرمافزار ( Google Earthترسیم نویسندگان)1931 ،

راهبردهای توسعۀ یکپارچه
در طول چند دهة گذش ه مخصوصیاً در کشیورهای عهیاج سیوم ،در اغلیب میدلهیای منیانین
بهکارگرف یهشیده بیرای توسیته ،نیوع عیدای نگیری و عیدای گزینی مییاج شیهر و روسی ا در
برنامهریزی ها وعود داش ه است که ناش از حاکییت نگیرر م یرکزگرایانیه ،بخشی  ،از بیاال بیه
پایین و غیردموکراتیک در فرایندهای برنامهریزی بوده است .در پاسد به این رونیدها ،راهبردهیا و
نظریههای مخ لف توسط برنامهریزاج و اندیشینداج ممرت شده است که به نظر م رسد عامعترین
آج ها نگرر آمایش و هیسونگر به فضا باشد .ماهیت بسیاری از مشینالت کنیون بشیر در دیید
محدود و تک بتدی او به مسائل ریشه دارد .عهاج پیراموج ما بهدلیل پویای و سیرعت تغیییرات و
هیچنین ،تنوع موضوعات از ساخ اری پیچیده دارد .درک و تحلیل این تغییرات و موضوعات ،عز
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با درک کلیت سیس مها امناجپذیر نیست .دیویید هیاروی ،4عغرافییداج برعسی ة انگلیسی مت قید
است ،نگرر سیس ی قادر است برای عهاج پیچیدة ما عوابهای قانعکنندهای پیدا کند .از این رو
به منظور ادارة مناطق پهنة سرزمین و ارائة راهبردهای مملوب در فراینید توسیته الزامی اسیت کیه
شناخت عامت پیراموج مناطق صیورت گییرد .بیدین منظیور بیرای طراحی ییک نظیام مملیوب
تصییمگیری برای انواع توسته بهویژه توستة شهری ی هیاجطور که در نقشة شینل  3منیاجهیای
بهینه برای توستة شهرهای عدید مشیخص شید ،رور  K-meansمی توانید در شناسیای منیاطق
هیگن برنامهریزی بسیار مفید واقع شود .از این رو م تواج برای هریک از منیاطق هیگین و شیبیه
به هم یک نوع طرت و برنامه ارائه کرد .نقشة شنل  1که با رور  k-meansتهیه شده است ،اس اج
تهراج را به  1منمقة کالج هیگن برنامهریزی تقسیم کرده است .بیدین صیورت کیه بیرای توسیتة
شهرهای عدید در مناجهای آینده شناخت به ری بهدست م دهد و م تواج برای شهرهای عدیید
در نواح مخ ل  ،اما هیگن برنامهریزی به یک راهبرد ارائه کرد.

شکل  .8نقشۀ نهایی براساس روش خوشهبندی  k-meansبرای  1منطقۀ همگن برنامهریزی (ترسیم نویسندگان)1931 ،

1. David Harvey
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نتيجه و پيشنهادها
ین از اصول مرتبط با توستة م وازج شبنههای شهری ایجاد شهرهای عدیید و تتریی

عیلنیرد

مملوب برای اینگونه شهرها است .بررس شواهد موعود نشاج م دهد ایجاد شهرهای عدیید در
اس اج تهراج (از دهة  )4561بهطور عیده ،با ضت

ساخ اری ی عیلنردی ،عدم توفییق در عیذب

کامل عیتیت ،مسائل اش غال و محیط زیست ،وابس گ به مادرشهر ،مسائل دس رسی و امنانیات
زیرساخ

روبهرو بوده است .فارغ از عوامل یادشده ،این شهرها ن وانس هاند از بار اضاف عیتییت

تهراج بناهند و به اصمالت آج را پاالیش کنند .براساس سرشییاری سیال  ،4531اسی اج تهیراج در
مجیوع ،بیش از  40/41میلیوج نفر عیتیت داش ه است که از این رقم 44/5 ،میلییوج نفیر در نقیاط
شهری و  166هزار نفر در نقاط روس ای سنونت دارند .از این حیث ،اس اج تهیراج  43/1درصید
عیتیت کل کشور 01 ،درصد عیتیت شهری و  1/5درصد عیتیت روسی ای کشیور را در خیود
عای داده است ،در حال که به لحاظ وستت ،کی ر از  4درصد از سمح کشور را شامل می شیود.
رشد طبیت عیتیت اس اج و مهاعرت بسیار باال ،باعث شده است ایین اسی اج بیشی رین عیتییت
ساکن ،بیش رین پذیرر مهاعر و بیش رین تراکم عیتی

را در بین سایر اس اجهیای کشیور داشی ه

باشد .عیتیت انبوه اس اج نیازمند سموت کاربری بسیار زیادی برای سنونت ،اش غال ،حییلونقیل،
خدمات ،تفریح و سایر فتالیتها است .ین از شاخصهای بارز توستة کالجشهری ،کاهش رشید
عیتیت در شهر اصل و افزایش عیتیت در نقاط پیرامون است .این پدیده بهطور بارزی در دهة
 4531در تهراج و اطراف آج اهر شد .مقایسة نرخ رشد ساالنة عیتییت در شیهر تهیراج و نقیاط
شهری و روس ای پیراموج آج ،در طول  3دهة گذشی ه ( 4533ی  )4513از تحیول متنیاداری خبیر
م دهد که مترف گرایش تبدیل تهراج و نقاط پیرامون آج به یک منمقة کیالجشیهری اسیت .ایین
موضوع منتنسکنندة بتد عغرافیای تحوالت عیتی
کالجشهری تهراج است .تحوالت عیتی

و فتالی

منمقه و واقتییت فضیای منمقیة

و اق صادی منمقة کالجشهری تهراج حاک از لزوم تغییر

در نظام مدیریت و برنامهریزی فضای منمقه است .از این رو ین از ابتاد بسیار مهم برنامهرییزی،
لزوم توعه به مناجهای عدید بهمنظور اسی قرار و سیامانده عیتییت در کیانوجهیای عدیید ییا
به عبارت  ،توستة شهرهای عدید است که در این مقاله به بررس این مهیم پرداخ یه شید .در ایین

 333

آمایش سرزمين ،دورة  ،8شمارة  ،2پایيز و زمستان 5931

پژوهش برای تتیین مناطق بهینه بهمنظور توستة شهرها و شهرکهای عدید اس اج تهراج رورهای
خوشهبندی  FCMو  k-meansبهکار گرف ه شد .از رور  FCMبرای تحلیل دادههای مناطق بهینة
اس اج تهراج برای توستة شهرهای عدید در سه بتد کل و بیش از  01الیة اطالعات بهکار گرف یه
شد که نقشة نهای تهیهشده نشاج م دهد شر و عنوب اس اج تهراج برای توستة شهرهای عدیید
مناسب است .در مرحلة نهای نیز چهار منمقة هیگن برنامیهرییزی بیهمنظیور میدیریت ینپارچیة
شهرها ،توستة شهرهای عدید و انواع برنامهرییزیهیا در اسی اج بیا رور  k-meanتهییه شید .در
نهایت ،م تواج گفت مناطق مناجیاب شده در محدودههای شرق و عنوب اس اج بیهدلییل داشی ن
پهنهای هیوار و وسیع برای توستة شهری مناسب است ،اما مناطق غرب و شیال با داش ن لنههیا
و مناطق کوچک برای توستة شهرک مناسبتر است.
بنابراین ،محدودههای مناجیاب شده (شر و عنوب اس اج) در این تحقیق نشاج م دهند فاصلة
مملوب و شرایط بهینة منان احداث در حوزههای که بهطور عییده ،موعیب افیزایش پیونیدهای
شهری و شبنهای میاجمنمقهای (همعواری با اس اجهای مازنیدراج ،سییناج و قیم) در حیوزههیای
شر و عنوب اس اج که به طور عیده ،با مسائل زیرساخ  ،تفیر عیتییت ،ضیت

سیاخ اری و

ارتباط روبهرو هس ند مناسبتر به نظر م رسد که پیرو سیاستهای کل آمایش سرزمین در ایراج
است که م تواند در تزریق توستة منمقه ای شر اس اج و ح

شر کشور میث ر واقیع شیود .در

عیع بندی ،در زمینة احیداث شیهرهای عدیید در اسی اج تهیراج ،پیشینهادهای زییر کیه بیهنیوع
پاسخگوی به پرسشهای تحقیق نیز م باشد ،ضروری به نظر م رسد:
 .4ایجاد شهرهای عدید در اس اج تهراج پیرو سیاستهای آمایش مل قبل از هر چییز بایید در
نواح کمتوسته و عیتیت م فر با هدف رشد مراکز و نشت توستة منمقیهای ( trickle

 ،)downرفع شنافها و نگهداشت عیتیت هیراه با تتری
شبنة شهری مل

عیلنردهای عدیید در بسی ر

ی منمقهای هیراه باشد .چنین روینردی نیازمند رعایت فاصلة عغرافیای

مملوب از کالج شهر تهراج و گزیش به رین راهحلها در یک تحلیل چندم غیره با محوریت
عوامل محل و محیم  ،و لحاظکردج روینردهای کالج اق صاد و محیط زیست مل است؛
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 .0ایجاد و زایش هر نقمة شهری در اس اج تهیراج بازخوردهیا و عیلنردهیای محلی تیا ملی
خواهد داشت .در احداث شهرهای عدید باید روینردی شبنهای و عامع به هییة سیموت
داشت .در سمح محل مهم ترین بحث مرتبط با بس ر شهر است .در این صورت باید وضع
موعود و آینده را در ارتباط با منابع پایدار زیستمحیمی (آب ،خیاک ،هیوا و عیز آج) و
سایر عوانب (مخاطرات محیم و انسان ) مورد ارزیاب و آیندهنگری قرار داد.
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منابع و مآخذ
 .4امین فسخودی ،عباس ( .)4511کاربرد اس ن اج منمق فازی در ممالتات برنامهرییزی و توسیتة
منمقهای .مجلة دانش و توسته ،شیارة  ،46صفحات .30-53

 .0بهرام سلمان  ،کامبیز ( .)4531محیط زیسیت در برنامیهرییزی منمقیه ای و شیهری ،مجیوعیه
مباحث و رورهای شهرسازی .علد دوم ،تهراج :نشر شهیدی :تهراج.
 .5بهرام زنوز ،مریم ( .)4531دادهکاوی :کش

پنهاج داده هیا ،ادارة تحقیقیات و کن یرل ریسیک

بانک سپه ی ضرورت تدوین الگوی رتبهبندی بانکها و ارائه مدل پیشنهادی.
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