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چکیده
بررسي تناسب کاربريهاي موجود و اولويتبندي کاربريها براي پالکهاي شهري با توجه به مشخصات کالبدي آنها در ارتباط با
ساير کاربري هاي مجاور ،منجر به مديريت بهینه در محیط شهري خواهد شد .ازاينرو ،هدف اصلي اين تحقیق ،ارائه مدلي براي ارزيابي و
اولويتبندي کاربري اراضي شهري بر اساس معیارهاي تعريفشده است .در اين مدل با توجه به تقريبي بودن نظر کارشناسان در تعیین
مقادير معیارهاي ارزيابي ش هري ،براي برآورد کلي مقادير اين معیارها از محاسبات فازي استفاده گرديده است .اولويتبندي کاربريها براي
هر يک از پالک هاي شهري نیز با توجه به فازي بودن مقادير معیارها ،با استفاده از روش -TOPSISفازي صورت گرفته است تا اولويتهاي
تخصیص کاربري براي هر يک از پالکها تعیین گردد .درنهايت بر اساس اولويتبنديهاي انجامگرفته کاربريهاي مستعد تغییر ميتوانند
شناسايي گردند .توسط مدل پیشنهادي ،اولويت کاربري هاي موجود در شهر با توجه به خصوصیات فیزيکي و کالبدي زمین براي هر
کاربري مشخص شده و تصمیمگیرنده در مراحل تصمیمگیري براي تغییر کاربريها ميتواند اولويت کاربري مناسب را براي قطعات مختلف
مالحظه نمايد .اين مدل با استفاده از دادههاي مکاني ناحیه يک منطقه  7تهران مورد پیادهسازي و ارزيابي قرار گرفت .رتبهبندي
کاربريهاي شهري براي پالکهاي موجود در منطقهي موردمطالعه نشان داد که  7772درصد کاربريهاي موجود داراي اولويت اول براي
پالکهاي خود هستند .درنتیجه  2272درصد پالکهاي شهري در منطقه موردمطالعه ،کاربري با اولويت اول را به خود اختصاص ندادهاند و
کاربري اين پالکها ،ميتوانند مستعد تغییر باشند .نتايج بهدستآمده عالوه بر پالکهاي شهري با کاربري مستعد تغییر ،اولويتهاي
تخصیص کاربري براي هر يک از اين پالکها را نیز مشخص نموده است.
واژگان کلیدی :اولويتبندي کاربريهاي شهري ،برنامهريزي کاربريهاي شهري ،تصمیمگیري چندمعیاره ،محاسبات فازي،

Fuzzy

 ،TOPSISناحیه يک منطقه هفت تهران

 نويسنده رابط
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 -1مقدمه
شهرها از ديرباز بهعنوان نهادهاي پیچیده و پويا
شناخته شدهاند [ .]6توسعه شهرها و تأمین نیازمنديهاي
به وجود آمده و اتخاذ تصمیماتي که مشکالت شهري را به
حداقل خود برساند ضرورت برنامهريزي و مديريت اين
نهاد پیچیده و پويا را بیشتر از پیش نمايان ميکند [.]2
برنامهريزي کاربريهاي شهري بهعنوان هسته اصلي
برنامهريزي شهري ،کاربريهاي مختلف شهري را به مکان-
هاي مطلوب اختصاص داده و موجب ساماندهي مکاني
فعالیتها و عملکردهاي شهري بر اساس خواستها و
نیازهاي جامعه شهري ميشود [ .]3فرايند اختصاص بهینه
کاربريهاي شهري به اراضي شهري از پیچیدگيهاي
خاص خود برخوردار است [ .]4اين فرايند ،بهعنوان يک
فرايند تصمیمگیري چندمعیاره ،به معیارها کمي و کیفي
زيادي وابسته است [ .]1تعیین اين معیارها و تعريف
پارامترهايي براي اندازهگیري اين معیارها با توجه به
ماهیت تقريبي بودن و عدم قطعیت آنها از چالشهاي
پیشروي محققان است [ .]7-1از مهمترين و پرکاربردترين
معیارهاي کمي و کیفي در اين زمینه ميتوان به سازگاري،
وابستگي ،مطلوبیت ،سرانه و همساني کاربريهاي اشاره
نمود [ .]61-2در زمینهي اختصاص بهینه کاربريهاي
اراضي شهري با توجه به معیارهاي ارزيابي ،تحقیقات
وسیعي صورت گرفته است [ .]66در میان اين تحقیقات،
استفاده از روشهاي تصمیمگیري چندمعیاره به دلیل
وجود معیارها و پارامترهاي مختلف در ارزيابي کاربري
اراضي شهري بیشتر مورد استقبال محققین بوده و اغلب
در کنار سیستمهاي اطالعات مکاني از مدلهاي تصمیم-
گیري چندمعیاره نیز استفاده ميگردد[ .]63-66اين
مدلهاي تصمیمگیري به دو دسته عمده مدلهاي
تصمیمگیري چندهدفه و مدلهاي تصمیمگیري
چندشاخصه تقسیمبندي ميشوند .در روشهاي چندهدفه
براي برنامهريزي کاربري اراضي شهري به دلیل پیچیدگي
باالي برنامهريزي و اختصاص کاربريهاي شهري ،محققین
بهطور گستردهاي از روشهاي ابتکاري و فرا ابتکاري بهره
جستهاند [ .]61-64 73از تحقیقاتي که از روشهاي
چندهدفه استفاده نموده ميتوان به تحقیق  Caoو
همکاران اشاره نموده که با استفاده از الگوريتم ژنتیک،
راهحلهاي نزديک به حالت بهینه براي مسئله تخصیص
کاربري اراضي به دست آورده است [ .]61در اين تحقیق
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با هدف حداکثرسازي منافع اقتصادي ،اجتماعي و محیط
زيستي و با اضافه نمودن قیودي مانند مناطق
محافظتشده ،در نهايت اهداف در قالب يک مدل برنامه-
ريزي آرماني تبديل به يک هدف نهايي گرديده و با بهینه-
سازي اين هدف با توجه به وزنهاي مختلف براي هر يک
از اهداف ،چندين طرح پارتو ايجاد گرديده است .و يا در
تحقیق عالئيمقدم و همکاران با استفاده از الگوريتم
چندهدفه  6R-NSGAIIاقدام به بهینهسازي اهداف
تعريفشده ،براي نیل به نقشه بهینه کاربري اراضي شهر
شیراز در ده سال آينده ،نمودهاند [ .]67در روشهاي
چندهدفه ،مدلهاي ديگري مانند الگوريتم ژنتیک
مرتبسازي نامغلوب [ ،]62الگوريتم ازدحام ذرات
چندهدفه [ ،]3سیستمهاي عاملمبنا [ ،]61شبیهسازي
تبريد شده [ ،]63بهمنظور بهینهسازي و برنامهريزي
تخصیص کاربري اراضي مورد استفاده قرار گرفتهاند.
در روشهاي چندشاخصه ،با توجه به شاخصها و
خصوصیات مختلفي که براي اندازهگیري میزان تناسب
کاربريها تعريف ميگردد ،اقدام به انتخاب طرحهايي مي-
شود که شاخصهاي تعريفشده را تا حد ممکن به سمت
مطلوب خود سوق دهند .مدلهاي زيادي براي تخصیص
کاربريهاي اراضي بهصورت چندشاخصه ارائه گرديده است
[ .]21 762 72 71بهطور مثال در تحقیق بختیاريفر و
همکاران با استفاده از روشهاي تصمیمگیري چندمعیاره و
با در نظر گرفتن معیارهاي مختلف میزان تناسب اراضي
منطقهاي با کاربريهاي مختلف محاسبه گرديده است
[ .]26سازگاري بین کاربريها نیز بعد از برآورد به روش
دانش کارشناسي با استفاده از روش  AHPکميسازي
گرديده است .سپس با تعريف مدلي براي تغییر کاربري
واحدهاي مکاني نامطلوب ،با استفاده از مشخصههاي
مختلفي ازجمله میزان تناسب ،سازگاري ،سرانه و دشواري
تغییر مناطق با کاربري نامطلوب شناسايي شده و به
کاربري مطلوب تغییر مييابد .در اين تحقیق از  2نوع
کاربري در سطح اراضي منطقهاي استفاده گرديده است.
نتايج مدلسازيهاي اين تحقیق درنهايت منجر به ارائه
يک طرح کاربري پیشنهادي مطلوب براي منطقه
موردمطالعه ميگردد .در تحقیق  Ullahو منصوريان بر
اساس مدل  2AHPيک ارزيابي براي برنامهريزي کاربري
1 Reference point Non dominant Sorting Genetic Algorithm
2 Analytical Hierarchy Process

اس

1 Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal
Solution
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اراضي شهري صورت گرفته است [ .]62در اين ارزيابي،
کاربري شهري مورد تأکید قرار گرفته است و میزان
تناسب اراضي براي اختصاص به کاربري شهري با استفاده
از فاکتورها و معیارهاي تعريفشده به روش  AHPتعیین
گرديده است .در تحقیق ابوالحسني و همکاران ،نیز تأکید
بر توسعه آينده شهر شده است [ .]2در اين تحقیق عالوه
بر انتخاب مکانهاي مناسب براي توسعه آتي شهر،
کاربريهاي شهري مختلف نیز در مدل گنجانده شده و با
اعمال معیارهايي مانند متمرکزسازي ،سازگاري و
وابستگي ،به قطعات ملکي مختلفي که توسط ابزار تقسیم-
بندي خودکار زمین[ ]22ايجاد گرديده ،اختصاص يافتهاند.
در تحقیق طالع جنکانلو و همکاران با استفاده از روشهاي
 OWAو  IOWAبا در نظر گرفتن چهار کارشناس،
نقشههاي معیار تهیه گرديده و توسط روش Fuzzy
 TOPSISرتبهبندي شدهاند .سپس وزن هر معیار بر اساس
رتبهاش محاسبه و با ترکیب اين معیارها نقشه تناسب
اراضي مسکوني به دست آمده است [ .]21در زمینه
اولويتبندي کاربريهاي مختلف براي هر يک کاربريهاي
شهري کارهاي کمي صورت گرفته است .در تحقیق
عسگري مهرآبادي و همکاران [ ]23با استفاده از يک مدل
عاملمبنا اثرات متقابل پالکهاي شهري مدل شده است
که اقدام به اولويتبندي کاربريها نیز ميکند .در طراحي
اين مدل تنها از دو معیار سازگاري و وابستگي براي
سنجش تاثیرات متقابل پالکها استفاده گرديده است که
ميتواند نتايج اولويتبندي را به شدت تحت قرار ميدهد.
در اکثر تحقیقات گذشته ،دادههاي استفادهشده براي
اختصاص بهینه کاربريهاي شهري بر مبناي مدل داده
رستري ميباشد [ .]21 724 767اين مدل داده با توجه به
اينکه در محیط شهري مرزبندي قطعات ملکي بهصورت
چندضلعي با حدود دقیق و نه بر اساس يک شبکه منظم
ميباشد ،موجب ميگردد تا مدلهاي پیشنهادي براي
اختصاص بهینه کاربريهاي اراضي شهري با محیط واقعي
شهري همخواني زيادي نداشته باشد .به همین دلیل در
اين تحقیق از مدل برداري که با محیط واقعي شهري
همخواني بیشتري دارد ،استفاده گرديده است .يکي ديگر
از مسائلي که در تحقیقات ديگر کمتر به آن پرداخته شده
است ،استفاده از محاسبات فازي براي برآورد مقادير
معیارهاي ارزيابي براي هر يک از قطعات ملکي است .در
اکثر تحقیقات گذشته ،با استفاده از روشهاي کميسازي
مقادير زباني که براي برآورد مقدار معیارهاي تقريبي

استفاده ميگردد را کمي سازي نمودهاند [.]27 721 761
در حالي که با استفاده از محاسبات فازي و بدون درگیر
شدن با روشهاي کميسازي و مشکالت ناشي از آن،
محاسبات الزم را روي متغیرهاي زباني ميتوان انجام داد.
در اين تحقیق ،از محاسبات فازي براي محاسبه میزان
تأثیرات کاربريهاي مجاور براي يک قطعه ملکي استفاده
گرديده است .از طرفي ،کاربريهاي شهري با توجه به حد
آستانه فعالیت آنها تأثیرات متفاوتي را بر روي هم دارند
[ .]23 722 73ممکن است دو کاربري در يک آستانه
فعالیت با يکديگر سازگاري کاملي داشته باشند ولي در
ال ناسازگار باشند .در اين
يک آستانه ديگر با يکديگر کام ا
تحقیق با در نظر گرفتن آستانه فعالیت هر يک از کاربري-
ها ،تأثیرات متفاوت آنها در تعیین معیارهاي ارزيابي
کاربري پالکهاي شهري اعمال گرديده است .در کنار
برنامهريزي کاربريهاي شهري ،اولويتبندي کاربريها
براي پالکهاي شهري نیز يکي از ملزومات طرحهاي
شهري است که در غالب تحقیقات به آن پرداخته نشده
است .در صورتي که اولويتبندي کاربريها براي تکتک
پالکهاي شهري ارائه گردد ،به برنامهريزان و تصمیم-
گیرندگان اين حوزه ،امکان در اختیار داشتن گزينههاي
ديگر نزديک به حالت تعادل براي آن پالک شهري را
فراهم مينمايد تا در صورت ضرورت تغییر در کاربري
پالک موردنظر کاربريهاي مناسب جايگزين داشته باشند.
مدل  6TOPSISبهعنوان يکي از روشهاي تصمیمگیري
چندشاخصه ،يکي از بهترين و پرکاربردترين روشها براي
اولويتبندي گزينههاي تصمیمگیري است که اولین بار
توسط  Hwangو  Yoonتوسعه داده شده است [ .]31در
شرايطي که معیارهاي ارزيابي کاربريهاي اراضي شهري
بهصورت کیفي و با استفاده از محاسبات فازي برآورد
شدهاند ،استفاده از روش  Fuzzy TOPSISميتواند ،يک
روش کارآمد در مدلسازي و اولويتبندي کاربريهاي
شهري عمل نمايد .استفاده از محاسبات فازي براي
محاسبه معیارهاي ارزيابي کاربريهاي شهري و اولويت-
بندي کاربريهاي شهري براي همهي پالکهاي شهري با
استفاده از روش  Fuzzy TOPSISاز نوآوريهاي اين
تحقیق به شمار ميرود.
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در ادامهي مقاله ،در بخش دو ،برخي از مفاهیم و
روشهاي مورداستفاده در تحقیق بهصورت مختصر شرح داده
ميشود .در بخش سه ،مدلسازي مسئله و نحوهي پیادهسازي
آن تشريح خواهد شد .در بخش چهار ،نتايج پیادهسازي مدل
و درنهايت در بخش پنج نتیجهگیري ارائه ميگردد.

که در آنها ،عالمت ⊕ جمع فازي ⊖ ،تفريق فازي،
⊗ ضرب فازي و ⊘ تقسیم فازي را نشان ميدهند.
براي محاسبه فاصله بین دو عدد فازي مثلثي نیز
ميتوان از رابطه  2استفاده نمود[:]33
= ) 𝑑(𝑎̃1 , 𝑎̃2

()2

 -2مفاهیم پایه
در اين بخش برخي از مفاهیم پايه که در تشريح بهتر
روش پیشنهادي الزامي است تعريف و توضیح داده شده است.

 -1-2اعداد و عملگرهای فازی

1
] √ [(𝑎1 − 𝑎2 )2 + (𝑏1 − 𝑏2 )2 + (𝑐1 − 𝑐2 )2
3

 -2-2معیارهای ارزیابی کاربری اراضی شهری
براي ارزيابي کاربريهاي اراضي شهري بهمنظور رعايت
تناسب و اطمینان خاطر از استقرار منطقي ،از معیارهاي
کمي و کیفي مختلفي استفاده ميگردد .برآورد دقیق
معیارهاي کمي مانند میزان مطلوبیت ،ممکن نبوده و
استفاده از اعداد فازي براي بیان مقادير اين کمیتها
ميتواند برآورد اين معیارها را معقولتر و نزديک به واقعیت
نمايد .معیارهاي کیفي نیز ويژگيهاي کیفي بین
کاربري1هاي اراضي شهري مانند سازگاري و يا وابستگي
بین کاربريها را بیان ميکنند .بهعنوان مثال سازگاري بین
کاربريهاي مختلف شهري را ميتوان بهعنوان يک متغیر
زباني[ ]34در نظر گرفت و از مقادير زباني 6مانند ناسازگار،
نسبتاا ناسازگار ،بيتفاوت ،نسبت اا سازگار ،کامالا سازگار،
استفاده نمود [ .]31بهمنظور استفاده از متغیرهاي زباني در
محاسبات فازي ،مقادير زباني بهصورت اعداد فازي نمايش
داده ميشوند .شکل  2توابع عضويت مقادير زباني ذکرشده
براي سازگاري میان کاربريها را نشان ميدهد.

اعداد فازي ،مجموعههاي فازي هستند که روي فضاي
اعداد حقیقي تعريف شده و براي توصیف مفاهیمي که
بهصورت تقريبي بیان ميشوند ،مورد استفاده قرار ميگیرند.
با توجه به نوع تابعي که براي برآورد میزان عضويت اعداد
فازي استفاده ميشود ،ميتوان اعداد فازي مختلفي تعريف
نمود .از اعداد فازي معروف ميتوان به اعداد فازي مثلثي،
ذوزنقهاي و گوسي اشاره نمود [ .]36در اين تحقیق به دلیل
سهولت و سرعت باالي محاسبات ،از اعداد فازي مثلثي
استفاده گرديده است .به دلیل استفاده از عملگرهاي فازي
در اين تحقیق ،در اين قسمت برخي از عملگرهاي فازي
معرفي گرديده است .گفتني است عملیات جبري اعداد
حقیقي با استفاده از اصل گسترش به اعداد فازي
قابلگسترش هستند .خوانندگان براي مطالعهي بیشتر
ميتوانند به منهاج 6331،مراجعه نمايند [.]36
با فرض اينکه  aبهعنوان دامنهي چپ c ،بهعنوان
دامنهي راست و  bبهعنوان میانهي يک عدد فازي باشد،
برخي از عملیات جبري که روي اعداد فازي  A1و  A2قابل
انجام است ،بهصورت روابط  6تا  7تعريف ميشوند [.]32

0.6

()6

) 𝐴1 ⊕ 𝐴2 = (𝑎1 + 𝑎2 , 𝑏1 + 𝑏2 , 𝑐1 + 𝑐2

0.4

()2

) 𝐴1 ⊖ 𝐴2 = (𝑎1 − 𝑎2 , 𝑏1 − 𝑏2 , 𝑐1 − 𝑐2

()3

) 𝐴1 ⊗ 𝐴2 ≈ (𝑎1 × 𝑎2 , 𝑏1 × 𝑏2 , 𝑐1 × 𝑐2

()4

) 𝐴1 ⊘ 𝐴2 ≈ (𝑎1 /𝑐2 , 𝑏1 /𝑏2 , 𝑐1 /𝑎2

()1

𝑅 ∈ 𝑘 𝑘 ⊗ 𝐴1 = (𝑘 × 𝑎1 , 𝑘 × 𝑏1 , 𝑘 × 𝑐1 ),

()1

𝑅 ∈ 𝑘 𝑘 ⊘ 𝐴1 = (𝑘/𝑐1 , 𝑘/𝑏1 , 𝑘/𝑎1 ),

()7

𝑅 ∈ 𝑘 ln(𝐴1 ) ≈ (ln(𝑎1 ), ln(𝑏1 ), ln(𝑐1 )),

نسبتاا ناسازگار
نسبتاا سازگار

ناسازگار
بيتفاوت
کامال سازگار

1
0.8

0.2
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0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
شکل -2توابع عضويت اعداد فازي براي معیار سازگاري

از معیارهاي معرفي شده در تحقیقات مختلف ميتوان
به معیار سازگاري ،وابستگي ،همساني کاربريهاي مجاور،
مطلوبیت فیزيکي و سرانه براي ارزيابي کاربريهاي اراضي
1 Linguisstic Values

اس

 TOPSIS -3-2فازی و کاربرد آن در مسئله
انتخاب کاربري مناسب براي پالکهاي شهري با توجه
به معیارهاي مختلف ميتواند يک مسئله تصمیمگیري
چندمعیاره در نظر گرفته شود .در اين مسئله هر يک از
کاربريهاي شهري تعريفشده در مسئله ميتواند يکي از
گزينههاي انتخاب باشد که براي يک پالک شهري در نظر
گرفته ميشود .فنون مختلفي براي برخورد با مسائل
تصمیمگیري چندمعیاره موجود است [ .]32روش
 6TOPSISيکي از روشهاي کالسیک معروف درزمینهي
تصمیمگیريهاي چندشاخصه است [ .]33اين روش بر
اساس دوري گزينهها از مقدار ايده آل منفي و نزديکي به
ايده آل مثبت ،آنها را مرتب نموده و رتبهبندي ميکند .با
توجه به ماهیت فازي معیارهاي در نظر گرفتهشده در اين
تحقیق ،ميتوان از روش  TOPSISفازي براي رتبهبندي
کاربريهاي مختلف براي هر يک از پالکهاي شهري،
استفاده نمود .براي فازيسازي روش  ،TOPSISتنها
کافیست ماتريس تصمیم که شامل معیارهاي تصمیمگیري
هستند ،بهصورت فازي بیان شده و تمامي فرايندهاي
روش  TOPSISبر روي مقادير فازي و با اپراتورهاي
تعريفشده براي محاسبات فازي اعمال گردند [.]33

 -3مدل پیشنهادی
در اين بخش مدل پیشنهادي و اجزاي تشکیلدهنده
آن تشريح ميشود .فرايند کلي مدل تصمیمگیري
چندمعیاره در شکل  3با استفاده از نمودار فعالیت 2نشان
داده شده است .در اين مدل معیارهاي تصمیمگیري با
توجه به پالکها و کاربريهاي شهري محاسبه شده و
داخل يک فرايند تصمیمگیري به روش Fuzzy TOPSIS
کاربريهاي شهري براي هر يک از پالکهاي شهري
اولويتبندي ميشوند .مراحل مختلف مدل تصمیمگیري
چندمعیاره فازي شامل آمادهسازي دادهها ،محاسبه
1 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution
2 Activity Diagram

شکل -3مراحل مختلف مدل پیشنهادي

 -1-3آمادهسازی دادهها
در اين مرحله دادههاي کاربري اراضي شهري بهصورت
دادههاي برداري و دادههاي توصیفي براي هر يک از
پالکهاي شهري براي انجام پردازشهاي بعدي
آمادهسازي ميشوند.

 -2-3محاسبه معیارهای تصمیمگیری برای
پالکهای شهری
در اين قسمت ابتدا همسايگي پالکهاي شهري
تعريف شده و سپس نحوه محاسبه فازي معیارهاي
سازگاري ،وابستگي و همساني کاربريهاي مجاور (بهعنوان
تأثیر همسايگي) ،مناسبت و سرانه براي هر يک از
پالکهاي شهري با توجه به کاربريهاي مختلف بحث
ميگردد .خروجي اين محاسبات فازي ،يک ماتريس فازي
( 31تعداد کاربريها با سه آستانه فعالیت مختلف) در 1
(تعداد معیارها) براي هر يک از پالکهاي شهري است.
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شهري اشاره نمود [ .]37 731 722 73در اين تحقیق
معیارهاي ذکر شده به صورت تقريبي و با استفاده از
محاسبات فازي برآورد ميگردند .در بخش  2-3نحوه
محاسبه فازي هر يک معیارها توضیح داده شده است.

معیارهاي تصمیمگیري براي پالکهاي شهري ،تعیین
اوزان معیارها و تعیین اولويت کاربريها براي پالکهاي
شهري است که در ادامه با جزئیات بیشتري توضیح داده
ميشوند.

اولويت بندي و تعیین کاربريهاي مستعد تغییر در پالکهاي شهري ...

شکل  4فرايند کلي محاسبه معیارهاي تصمیمگیري براي
همه کاربريها در يک پالک معین را نشان ميدهد.

در رابطه  ،3پارامتر 𝑛𝑖𝑚𝑗𝑖𝑑 کمترين فاصلهاي ست که دو
کاربري پالک  iو  jاست ه بیشترين تأثیر را روي هم
دارند ،پارامتر 𝑥𝑎𝑚𝑗𝑖𝑑 هم حداکثر شعاع تأثیرگذاري دو
کاربري پالک  iو  jاست .پارامتر 𝑗𝑖𝑑 نزديکترين فاصله
اقلیدسي دو پالک  iو  jاست.
مقادير زباني وزن هر يک از همسايهها بر اساس ضريب
آلفا مطابق جدول 6تعريف ميگردد.
جدول -6مقادير زباني و اعداد فازي متناظر آنها براي انواع همسايگيها
عدد فازي
متناظر

متغیر زباني
(همسايهها)

مقدار
ضريب آلفا

)(0, 0, 0.3

خیلي دور

𝛼𝑖,𝑗 ≤ 0.2

)(0.1, 0.3, 0.5

دور

0.2 < 𝛼𝑖,𝑗 ≤ 0.4

)(0.3, 0.5, 0.7

نسبتاا دور

0.4 < 𝛼𝑖,𝑗 ≤ 0.6

)(0.5, 0.7, 0.9

نسبتاا نزديک

0.6 < 𝛼𝑖,𝑗 ≤ 0.8

)(0.7, 1, 1

خیلي نزديک

0.8 < 𝛼𝑖,𝑗 ≤ 1.0

 -1-2-3معیار سازگاری

شکل -4مراحل مختلف محاسبه معیارهاي تصمیمگیري

 -1-2-3همسایگی پالکهای شهری
مقدار معیارهاي سازگاري و وابستگي به میزان سازگاري
و وابستگي بین کاربريهاي پالک موردبررسي و پالکهاي
مجاورش وابسته است .نوع کاربري پالکهاي همسايه نزديک
در محاسبه معیار سازگاري و وابستگي تأثیر بیشتري داشته و
همسايههاي دور تأثیر کمتري خواهند داشت .بر اين اساس
همسايهها را بر اساس فاصلهشان از پالک موردنظر ميتوان به
پنج گروه همسايههاي خیلي نزديک ،همسايههاي نسبت اا
نزديک ،همسايههاي نسبتاا دور ،همسايههاي دور و
همسايههاي خیلي دور دستهبندي کرد .براي تعیین وزن
فازي هر گروه از همسايهها از ضريب آلفا که بهصورت رابطه
 3تعريف ميگردد ،استفاده ميگردد[.]3
𝑛𝑖𝑚
𝑗𝑖𝑑  ≤  𝑗𝑖𝑑1


()3
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𝑛𝑖𝑚

𝑗𝑖𝑑
𝑗𝑖𝑑 −
𝑛𝑖𝑚
𝑥𝑎𝑚
𝑥𝑎𝑚 ( = 𝑗𝛼𝑖,
𝑗𝑖𝑑 )
𝑗𝑖𝑑 ≤ 𝑗𝑖𝑑 ≤

𝑛𝑖𝑚
𝑗𝑖𝑑 𝑑𝑖𝑗 −

𝑥𝑎𝑚
 𝑗𝑖𝑑 ≥ 𝑗𝑖𝑑{ 0

کاربريهاي شهري در همسايگي يکديگر نبايد موجب
مزاحمت و مانع اجراي فعالیتهاي يکديگر شوند [ .]23بر
اين اساس ارتباط بین کاربريهاي مختلف را از نظر
سازگاري ميتوان به حالتهاي مختلف تقسیمبندي نمود.
براي برآورد میزان سازگاري يک کاربري با کاربري مجاور از
ماتريس سازگاري ارائهشده در [ ]3استفاده گرديده است.
همانطور که در شکل 6نشان داده شده است ،براي بیان
مقادير مختلف سازگاري ،از اعداد فازي مثلثي استفاده
𝑤 به عنوان وزن هر يک از
گرديده است .با در نظر گرفتن 𝑘̃
کاربريهاي همسايه که مطابق جدول 6به دست ميآيد،
معیار سازگاري پالک موردبررسي با توجه به مقدار سازگاري
بین پالکهاي مجاور ،از رابطه  61محاسبه ميگردد.
𝑗𝑁

()61

⊕
𝑤(
) 𝑘̃𝑘 ⊗ 𝐶̃𝑖,𝑗,
= 𝑘=1
𝑗𝑁


𝑗𝐶̃𝑖,



𝑗 𝐶̃𝑖,میزان میانگین سازگاري کاربري  iدر
در رابطه ،61
پالک شهري  jرا نسبت به همسايگانش بهصورت يک عدد
فازي نشان ميدهد 𝑐̃𝑖,𝑗,𝑘 .میزان سازگاري بین کاربري i
در پالک شهري  jو همسايهي  kرا نشان ميدهد 𝑁𝑗 .نیز
تعداد همسايههاي پالک شهري  jرا نشان ميدهد.

اس

 -2-2-3معیار وابستگی
معیار وابستگي میزان وابستگي کاربري پالک شهري
به کاربريهاي مجاور را مشخص ميکند .براي محاسبه
اين معیار نیز از ماتريس وابستگي ارائهشده در [ ]3استفاده
گرديده است .براي بیان مقادير وابستگي نیز از پنج مقدار
زباني وابستگي زياد ،وابستگي متوسط ،وابستگي کم ،نسبتاا
مستقل و کامالا مستقل استفاده شده است .همانند معیار
سازگاري ،اين معیار نیز با توجه به وزن همسايگان مجاور
و وابستگي بینشان بهصورت رابطه  66محاسبه ميگردد.
()66

𝑗𝑁
) 𝑘̃𝑖,𝑗,
𝑤( ⊕𝑖=1
𝐷 ⊗ 𝑘̃
𝑗𝑁


𝑗̃𝑖,
𝐷
=



𝑗 𝐷̃𝑖,میزان میانگین وابستگي کاربري
در رابطه ،66
در پالک شهري  jرا نسبت به همسايگانش بهصورت يک
عدد فازي نشان ميدهد 𝐷̃𝑖,𝑗,𝑘 .نیز میزان وابستگي بین
کاربري  iدر پالک شهري  jو همسايهي  kرا نشان
𝑤 نیز وزن هر يک از کاربريهاي همسايه را
ميدهد̃𝑘 .
مشخص ميکند.

i

 -3-2-3معیار همسانی همسایههای مجاور
با توجه به تمايل بسیاري از کاربريها براي تجمع در
همسايگي کاربريهاي همسان ،معیار همساني همسايه-
هاي مجاور ميتواند يکي از معیارهاي ارزيابي تناسب
چیدمان کاربريهاي مختلف باشد .معیار همساني
کاربريهاي مجاور براي کاربريهاي مسکوني ،نشاندهنده
میزان تمرکز کاربريها در همسايگي يکديگر است .براي
محاسبه اين معیار ،پارامتر همساني بر اساس تعداد
همسايههاي همسان ازنظر کاربري به کل همسايههاي
پالک موردنظر به صورت زير محاسبه ميشود:
()62

𝑆𝑘𝑁
𝑇𝑘𝑁

عدد فازي
متناظر

مقدار زباني
(همساني)

مقدار همساني
( 𝑘𝑚𝑖𝑆)

)(0, 0, 0.3

خیلي کم
کم
متوسط
زياد
خیلي زياد

≥172
172>𝑆𝑖𝑚𝑘 ≥174
174>𝑆𝑖𝑚𝑘 ≥171
171>𝑆𝑖𝑚𝑘 ≥172
171>𝑆𝑖𝑚𝑘 ≥671

)(0.1, 0.3, 0.5
)(0.3, 0.5, 0.7
)(0.5, 0.7, 0.9
)(0.7, 1, 1

 -4-2-3معیار مطلوبیت
معیار مطلوبیت مشخصکننده میزان سازگاري بین
کاربري و محل استقرار آن است .از اين رو ميتوان گفت
که هر کاربري با توجه به ويژگيهاي منحصربهفرد خود
مناسب هر مکاني نیست و نیازمند مکان خاص خود است
و هر مکاني نیز کاربري خاص خود را ميطلبد .براي
محاسبهي معیار مطلوبیت ميبايست ويژگيها و نیازهاي
هر کاربري با خصوصیات محل استقرار تطبیق داده شود.
خصوصیاتي که براي محاسبهي مطلوبیت در اين تحقیق
در نظر گرفته شده است مطابق با [ ]3بوده و شامل ،ابعاد
و اندازه زمین ،دسترسي به شبکه حملونقل عمومي شهر،
آلودگي صوتي ،آلودگي هوا و میزان سختي تغییر کاربري
به کاربري ديگر ميباشد .با در نظر گرفتن خصوصیات
مذکور ،میزان مطلوبیت هر پالک شهري ،براي هر يک از
کاربريها ،ميتواند کامالا مطلوب ،نسبتاا مطلوب ،نسبت اا
نامطلوب و يا کامالا نامطلوب باشد .اين مقادير با اعداد
فازي مثلثي مطابق با خصوصیات مندرج در جدول  3وارد
مدل شدهاند.
جدول -3مقادير زباني و اعداد فازي مثلثي متناظر آنها براي معیار
مطلوبیت
عدد فازي

مقدار زباني

)(0, 0, 0.3

ال مطلوب
کام ا
نسبتاا مطلوب
نسبتاا نامطلوب
ال نامطلوب
کام ا

)(0.2, 0.4, 0.6

= 𝑘𝑚𝑖𝑆

)(0.4, 0.6, 0.8
)(0.7, 1, 1

در رابطه  𝑁𝑘𝑆 ،62تعداد همسايه همسان با کاربري  kو
𝑇𝑘𝑁 نیز تعداد کل پالکها در حدآستانه کاربري  kرا نشان
ميدهد.
مقادير زباني میزان همساني کاربريهاي مجاور به
صورت مقادير ارائه شده در جدول  2ميتواند تعريف شود.

𝑘𝑚𝑖𝑆

 -5-2-3معیار سرانه
سرانه معیاري است که با استفاده از آن نیازهاي فعلي و
آتیهي منطقهي موردمطالعه برآورد ميگردد .در مدل
پیشنهادي میزان تخطي از سرانه محاسبه و در اولويتبندي
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جدول -2مقادير زباني و اعداد فازي مثلثي متناظر آنها براي معیار
همساني همسايههاي مجاور

اولويت بندي و تعیین کاربريهاي مستعد تغییر در پالکهاي شهري ...

کاربريها لحاظ ميگردد .میزان تخطي از سرانه براي هر
کاربري توسط رابطه  63محاسبه ميشود.

()63

𝑖𝐴 𝑚𝑖𝑛𝐴𝑖 −
𝑖𝑓𝐴𝑖 < 𝑚𝑖𝑛𝐴𝑖 ,
𝑖𝐴𝑛𝑖𝑚
= 𝑖𝐶𝑉
𝑖𝐴𝑥𝑎𝑚 𝐴𝑖 −
𝑖𝑓𝐴𝑖 > 𝑚𝑎𝑥𝐴𝑖 .
𝑖𝐴𝑥𝑎𝑚 {

در رابطه  𝑉𝐶𝑖 ،63میزان تخطي از سرانه کاربري 𝑖𝐶 را
نشان ميدهد .پارامتر 𝑖𝐴𝑛𝑖𝑚 و 𝑖𝐴𝑥𝑎𝑚 حداقل و حداکثر
مقدار مساحت قابلقبول براي کاربري 𝑖𝐶 است که با ضرب
حداکثر و حداقل سرانه کاربري 𝑖𝐶 در جمعیت کل منطقه
موردمطالعه به دست ميآيد .میزان حداقل و حداکثر سرانه
کاربريهاي شهري نیز از [ ]41استخراج گرديده است 𝐴𝑖 .نیز
مقدار مساحت کاربري 𝑖𝐶 در جواب موردبررسي است.
با توجه به تعريف میزان تخطي از سرانه ،فازيسازي و
اختصاص اعداد فازي به مقادير مختلف اين معیار ،مطابق
جدول  4انجام ميگیرد.

 -1-3-3تعیین وزن عینی معیارها با استفاده از
روش آنتروپی شانون
وزندهي به روش آنتروپي شانون يک روش عیني بر
پايهي روابط داخلي دادهها است .براي محاسبه وزن
معیارها به اين روش ،ابتدا مقدار نرمال شده مقادير
ماتريس تصمیم نسبت به هر يک از معیارها محاسبه شده
و مقادير تصوير شده 𝑗𝑖̃𝑝 مطابق رابطه  64به دست ميآيد:
()64

سپس مقادير آنتروپي هر يک از معیارها بهصورت
رابطه  61محاسبه ميشود:

()61

جدول -4مقادير زباني و اعداد فازي مثلثي متناظر براي معیار سرانه
عدد فازي متناظر

مقدار زباني
خطي از سرانه

مقدار تخطي از سرانه
()PV

)(0.7, 0.1, 0.1

خیلي کم
کم
متوسط
زياد
خیلي زياد

PV ≥172

)(0.5, 0.7, 0.9
)(0.3, 0.5, 0.7
)(0.1, 0.3, 0.5
)(0, 0, 0.3

172 > PV ≥174
174 > PV ≥171
171 > PV ≥172
172 > PV

 -3-3تعیین اوزان معیارها و اولویتبندی آنها
میزان تأثیر هر يک از معیارها ميبايست تعیین و در
ماتريس تصمیمگیري لحاظ گردد .براي تعیین میزان تأثیر
هر يک از معیارها در روشهاي تصمیمگیري چندمعیاره
معموالا از دو روش تعیین وزن عیني 6و تعیین وزن ذهني2
استفاده ميشود .]32[.ايدهي اصلي روش تعیین وزن
عیني بر اين پايه استوار است که هر چه پراکندگي مقادير
يک معیار بیشتر باشد ،آن معیار در تصمیمگیري از اهمیت
بیشتري برخوردار است و ميبايست وزن بیشتري را به
خود اختصاص دهد .اوزاني که کارشناسان به معیارهاي
تصمیمگیري ،با توجه به شناخت و تجربهاي که از معیارها
دارند ،اختصاص ميدهند ،به وزندهي ذهني معروف است.
1 Objective Weights
2 Subjective Weighting
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𝑗𝑖̃𝑥
𝑛
) 𝑗𝑖̃𝑥( ⊕𝑖=1

= 𝑗𝑖̃𝑝

1
)) 𝑗𝑖̃𝑝(⊕𝑛 (𝑝̃ ⊗ ln
𝑗𝑖 ln(𝑚) 𝑖=1
1
≅
𝑎𝑝( 𝑛⊕ 
𝑗𝑖 ln(𝑚) 𝑖=1
𝑎
𝑏
𝑗𝑖𝑝(× ln
𝑗𝑖𝑝 ) ,
𝑏
𝑐
𝑐
𝑗𝑖𝑝(× ln
𝑗𝑖𝑝 ) ,
𝑗𝑖𝑝(× ln
))

𝑒̃𝑗 = −

مقدار آنتروپي میزان همگوني دروني مقادير هر معیار
را نشان ميدهد .میزان همگوني دروني هر معیار رابطهي
عکس با میزان وزن و تأثیرگذاري آن دارد .درنتیجه براي
محاسبهي وزن معیار ميبايست از معکوس مقدار آنتروپي
استفاده گردد .در حالت غیر فازي به دلیل آنکه مقدار
آنتروپي بین صفر تا يک است ،از رابطه  61براي محاسبه
درجه انحراف ( 𝑗𝑑) استفاده ميشود [ .]46ولي در حالت
فازي مقدار آنتروپي لزوماا بین  1تا  6قرار نميگیرد و
استفاده از رابطه  61امکان ايجاد مقدار درجه انحراف
منفي را به وجود ميآورد که قابلقبول نیست .به همین
دلیل در اين تحقیق ،براي محاسبه مقدار درجه انحراف
معیار  jرابطه  67مورد استفاده قرار ميگیرد.
()61

𝑗𝑒 𝑑𝑗 = 1 −

()67

1
𝑗̃𝑒 ⊕ 1

= 𝑗̃𝑑

𝑗̃𝑑 مقدار درجه انحراف براي معیار  jرا نشان ميدهد.
مقدار درجه انحراف بیشتر براي يک معیار نشاندهنده
اهمیت بیشتر و در نتیجه وزن بیشتر براي آن معیار است.
در نتیجه وزن عیني هر يک از معیارها بهصورت رابطه 62
ميتواند محاسبه گردد:
()62

𝑗̃𝑑
) 𝑗̃𝑑( ⊕𝑛𝑖=1

𝑤
= 𝑜𝑗̃

()63

𝑤
𝑤 ⊕ 𝑜𝑗𝑤( = 𝑗̃
̃𝑗𝑠 )/2

اس

در اين تحقیق براي وزندهي ذهني از پنج مقدار زباني
که شامل ،اهمیت خیلي کم ،اهمیت کم ،اهمیت متوسط،
اهمیت زياد و اهمیت خیلي زياد است ،استفاده گرديده
است که توسط کارشناس تعیین ميگردد .وزن نهايي
هريک از معیارها بهصورت زير قابلمحاسبه است:

پالکهای شهری
در اين مرحله ماتريس تصمیم هر يک از پالکهاي
شهري ميبايست بهمنظور محدود شدن مقاديرشان بین
صفر تا يک و قابلمقايسه شدن مقادير با يکديگر ،نرمال-
سازي گردد .براي مقادير فازي که توسط اعداد فازي مثلثي
بهصورت ( 𝑗𝑖𝑐  )𝑎𝑖𝑗 , 𝑏𝑖𝑗 ,نمايش داده ميشوند ،مقادير نرمال
شده از طريق رابطه  21به دست ميآيد [:]33

𝑤 وزن
𝑤 وزن کلي 𝑤𝑗𝑜 ،وزن عیني و 𝑠𝑗̃
در رابطه ̃𝑗 63
ذهني معیار  jميباشد.

()21

 -4-3تعیین اولویت کاربریها برای پالکهای

 -2-4-3محاسبهی ماتریس تصمیم فازی وزندار

شهری
بعد از محاسبه معیارهاي تصمیمگیري و میزان تأثیر هر
يک از آنها ،حال اولويت هر يک از کاربريها براي تکتک
پالکهاي شهري با استفاده از روش  TOPSISفازي تعیین
ميگردد .تعیین اولويت کاربريها از مراحل مختلف تشکل
شده است که در شکل 1نشان داده شده است و در ادامه
نحوه محاسبه هر يک از مراحل بیان ميشود.

𝑗𝑖𝑐 𝑖𝑥𝑎𝑚 = 𝑐𝑖𝑗+

𝑗𝑖𝑐 𝑗𝑖𝑏 𝑗𝑖𝑎
𝑟̃𝑖𝑗 = {( + , + , + ) ,
𝑗𝑖𝑐 𝑗𝑖𝑐 𝑗𝑖𝑐

با ضرب اوزان فازي بهدستآمده در ماتريس تصمیم
فازي ،ماتريس تصمیم وزندار به دست ميآيد:
()26

𝑤 ⊗ 𝑗𝑖̃𝑟  = 𝑗𝑖̃𝑣𝑉̃ = [𝑣̃𝑖𝑗 ],
𝑗̃

𝑤 وزن کلي معیار jآم  𝑟̃𝑖𝑗 ،مقدار
در رابطهي ̃𝑗 ،26
فازي معیار  jبراي کاربري  iو 𝑗𝑖̃𝑣 مقدار فازي وزندار
معیار  jبراي کاربري  iرا نشان ميدهد .در ادامه از ماتريس
̃𝑉 براي تعیین مقادير ايده آل مثبت و منفي و رتبهبندي
کاربريها استفاده ميشود.
 -3-4-3تعیین راهحلهای ایدهآل مثبت و منفی
در اين مرحله راهحلهاي ايده آل مثبت و منفي به
دست ميآيد .برداري متشکل از بزرگترين مقدار براي
معیارهاي مثبت و کوچکترين مقدار براي معیارهاي
منفي ،راهحل ايده آل مثبت و بلعکس برداري متشکل از
کوچکترين مقدار براي معیارهاي مثبت و بزرگترين
مقدار براي معیارهاي منفي ،راهحل ايده آل منفي در نظر
گرفته ميشود .براي به دست آوردن اين بردارها ماتريس
تصمیم را بر اساس معیارها بهصورت نزولي مرتب کرده و
مقادير سطر اول بهعنوان راهحل ايده آل مثبت و مقادير
سطر آخر بهعنوان راهحل ايده آل منفي انتخاب ميشوند:

شکل -1مراحل محاسبه اولويت کاربريها براي هر يک از پالکهاي
شهري

()22

) 𝐴+ = (𝑣̃1+ , 𝑣̃2+ , … , 𝑣̃𝑛+

()23

) 𝐴− = (𝑣̃1− , 𝑣̃2− , … , 𝑣̃𝑛−
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 -2-3-3تعیین اوزان ذهنی معیارها

 -1-4-3نرمالسازی ماتریس تصمیم برای هر یک از

اولويت بندي و تعیین کاربريهاي مستعد تغییر در پالکهاي شهري ...

در روابط  22و  𝐴+ ،23شاندهنده راهحل ايده آل
مثبت و  𝐴−نشاندهنده راهحل ايده آل منفي است.
 𝑣̃1+ , 𝑣̃2+ , … , 𝑣̃𝑛+مقادير حداکثر و  𝑣̃1− , 𝑣̃2− , … , 𝑣̃𝑛−مقادير
حداقل براي معیارهاي  6تا  nرا نشان ميدهند.
 -4-4-3محاسبه فاصله گزینهها از راهحلهای
مثبت و منفی
سپس فاصله هر يک از گزينهها از راهحلهاي ايده آل
مثبت و منفي با استفاده از روابط  24و  21محاسبه ميگردند:
𝑛

()24

) = ∑ 𝑑(𝑣̃𝑖𝑗 , 𝑣̃𝑗+

𝑑𝑖+

𝑗=1

()21

𝑛

) = ∑ 𝑑(𝑣̃𝑖𝑗 , 𝑣̃𝑗−

𝑑𝑖−

𝑗=1

 𝑑𝑖+مقدار فاصله از مقدار ايده آل مثبت و  𝑑𝑖−مقدار
فاصله از مقدار ايده آل منفي را براي گزينه  iنشان ميدهد.
 -5-4-3محاسبه ضریب نزدیکی و اولویتبندی
گزینهها
در پايان ،ضريب نزديکي ( 𝑖𝐶𝐶) محاسبه شده و هريک
از گزينهها بر اساس اين ضريب بهصورت نزولي مرتب
ميشوند .کاربريهايي با ضريب نزديکي بیشتر داراي
اولويت باالتري هستند.
()21

𝑑𝑖−
+ 𝑑𝑖−

𝑑𝑖+

= 𝑖𝐶𝐶

 -4پیادهسازی
براي پیادهسازي مدل پیشنهادي از محیط ويژوال
استاديو  2161و از بسته توسعه نرمافزاريArcObjects 6
استفاده شده است .بهمنظور افزايش سرعت محاسبات و
جلوگیري از خواندن و نوشتنهاي زمانگیري روي
دادههاي مکاني و غیرمکاني ذخیرهشده در حافظه دستگاه،
از يک پیشپردازش براي ذخیرهسازي دادهها در قالب
دودويي استفاده شده است .در اين پیشپردازش ،ابتدا
مقدار مطلوبیت هر پالک محاسبه ميشود .سپس با توجه
)1 Software Development Kit (SDK
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به کاربريهاي مختلف با آستانه فعالیت مختلف شعاع
همسايگي مختلفي در نظر گرفته شده و با استفاده از
تجزيهوتحلیلهاي مکاني شماره و فاصله پالکهاي
همسايه هر پالک بر اساس شعاعهاي مختلف استخراج و
در يک لیست ذخیره ميگردند .در انتهاي پیشپردازش
مقدار مطلوبیت و لیست همسايگيهاي مختلف پالک
شهري به همراه خصوصیات ديگر پالکها مانند ،شماره
شناسايي پالک ،مساحت ،نوع معبر دسترسي و غیره در
قالب يک کالس و در اشیاء ايجادشده از اين کالس ذخیره
ميشود .درنهايت لیست اشیاء ايجادشده از پالکهاي
شهري بهصورت دودويي در حافظه دستگاه ذخیره شده و
در حین محاسبات فراخواني ميشوند .با توجه به اينکه
مدل پیشنهادي بر اساس پالکهاي شهري طراحي شده
است ،پالکهاي شهري ناحیه يک منطقه  7تهران براي
اجراي مدل پیشنهادي بکار گرفته شده است .اليه
پالکهاي شهري بهصورت نوع دادهي برداري و سطح
کاربريهاي شهري در  32کالس کاربري با توجه به سه
حد آستانه محلي ،ناحیهاي و منطقهاي تعريف شده است.
از نقاط قابلتوجه در اين منطقه ،وجود کاربريهاي متنوع
در سطوح مختلف مديريت شهري است که در اين منطقه
مسئله مديريت کاربريهاي شهري را پیچیده ميسازد.
شکل  1نقشه پالکهاي شهري ناحیه يک منطقه  7تهران
را نشان ميدهد.
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شکل -1نقشه پالکهاي شهري منطقه موردمطالعه

 -5نتایج پیادهسازی و تحلیل آنها
با توجه به مدل پیشنهادي بهمنظور اولويتبندي
کاربريهاي شهري براي هر يک از پالکهاي شهري ،ابتدا
معیارهاي ارزيابي کاربري اراضي شهري براي هر يک از
پالکهاي شهري و با توجه به کاربريهاي مختلف محاسبه
ميگردد .براي مثال در جدول  1مقادير فازي يک پالک
ال اشاره شد ،در
شهري را نشان ميدهد .همانطور که قب ا
مدل پیشنهادي براي هريک از پالکهاي شهري يک
ماتريس تصمیم فازي متشکل از مقادير معیارها که با
توجه به همسايگيها و خصوصیات فیزيکي پالک شهري
موردنظر محاسبه گرديدهاند ،در نظر گرفته ميشود .در
اين ماتريس فازي براي هر يک از کاربريهاي موردبررسي
مقادير معیارها محاسبه گرديده و با توجه به نزديکي به
نقطه ايده آل مثبت و دوري از نقطه ايده آل منفي ،رتبه-
بندي شدهاند .همانطور که در جدول  1مشاهده ميشود،
کاربري آموزشي در سطح راهنمايي رتبهي يک را در اين
پالک شهري به خود اختصاص داده است .با توجه به
مقادير معیارها ،کاربري آموزشي در سطح راهنمايي
سازگاري و وابستگي نسبتاا بااليي نسبت به کاربريهاي
پالکهاي مجاور اين پالک شهري دارد .اختصاص عدد
فازي ( )0.7, 1, 1براي معیار سرانه نیز مشخصکننده

کمبود سرانه کاربري آموزشي در سطح راهنمايي در
منطقه موردمطالعه است .معیار همساني کاربريهاي
مجاور نیز به دلیل عدم وجود کاربري آموزشي در سطح
راهنمايي در همسايگي اين پالک شهري کمترين مقدار را
به خود اختصاص داده است .اين کاربري ازنظر فاصله از
ايده آل مثبت نیز داري کمترين مقدار و ازنظر فاصله از
ايده آل منفي نیز داراي بیشترين مقدار بین کاربريهاي
ديگر است .کاربري موجود اين پالک شهري ،بهداشتي در
مقیاس منطقه است .با توجه به جدول  7کاربري بهداشتي
در مقیاس منطقه داراي سازگاري و وابستگي پايیني با
کاربريهاي همسايه بوده و ازنظر معیار مطلوبیت و
همساني با کاربريهاي مجاور نیز نمره پايیني دريافت
کرده است .با توجه به مقدار معیار سرانه نیز ميتوان
دريافت که منطقهي موردمطالعه ازنظر سرانه بهداشتي در
مقیاس منطقه داراي در وضعیت مطلوبي قرار دارد و نیازي
به اين کاربري ازنظر سرانه احساس نميشود .درنتیجه
رتبه اين کاربري براي پالک شهري انتخابشده داراي
مقدار  37بوده و جزء آخرين اولويتها براي اين پالک در
نظر گرفته شده است.
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جدول -1مقادير معیارها و رتبهبندي کاربريهاي مختلف براي يک پالک شهري
سازگاري

وابستگي

مطلوبیت

سرانه

فاصله
از 𝐴+

فاصله
از 𝐴−

رتبه

کم تراکم

)(0.23, 0.49, 0.75

)(0.02, 0.05, 0.33

)(0, 0, 0.4

)(0.7, 1, 1

4.101

1.616

15

تراکم متوسط

)(0.24, 0.53, 0.75

)(0.03, 0.07, 0.32

)(0, 0, 0.4

)(0.7, 1, 1

4.014

2.087

4

تراکم باال

)(0.1, 0.27, 0.56

)(0.01, 0.03, 0.25

)(0, 0, 0.4

)(0.7, 1, 1

4.241

1.407

25

پارک

صنعتي

تأسیسات

شهري

ورزشي

فرهنگي

اداري

بهداشتي

مذهبي

آموزشي

تجاري

مسکوني

کاربري

روزانه  -هفتگي

)(0.2, 0.46, 0.69

)(0.2, 0.45, 0.7

)(0, 0, 0.4

)(0, 0, 0.3

4.042

1.524

17

محله

)(0.1, 0.25, 0.54

)(0.1, 0.26, 0.58

)(0, 0, 0.4

)(0, 0, 0.3

4.228

1.286

31

منطقه /شهر

)(0.15, 0.38, 0.67

)(0.08, 0.28, 0.55

)(0.6, 1, 1

)(0, 0, 0.3

4.078

1.745

11

مهدکودک

)(0.17, 0.43, 0.67

)(0.18, 0.45, 0.71

)(0, 0, 0.4

)(0.7, 1, 1

3.936

1.821

8

دبستان

)(0.28, 0.63, 0.85

)(0.29, 0.65, 0.9

)(0, 0, 0.4

)(0.7, 1, 1

3.768

2.11

3

راهنمايي

)(0.39, 0.82, 1

)(0.3, 0.61, 0.96

)(0.6, 1, 1

)(0.7, 1, 1

3.641

2.634

1

دبیرستان

)(0.22, 0.52, 0.78

)(0.08, 0.33, 0.6

)(0.6, 1, 1

)(0.7, 1, 1

3.868

2.188

2

هنرستان

)(0.09, 0.34, 0.59

)(0.08, 0.33, 0.6

)(0.6, 1, 1

)(0.7, 1, 1

3.963

2.04

5

دانشگاه/دانشکده

)(0.08, 0.3, 0.55

)(0.01, 0.04, 0.39

)(0.6, 1, 1

)(0.7, 1, 1

4.12

1.856

9

مقیاس محله

)(0.2, 0.45, 0.68

)(0.2, 0.45, 0.69

)(0, 0, 0.4

)(0, 0, 0.3

4.051

1.509

18

مقیاس ناحیه

)(0.08, 0.23, 0.49

)(0.12, 0.3, 0.62

)(0, 0, 0.4

)(0, 0, 0.3

4.223

1.287

30

مقیاس منطقه

)(0.11, 0.3, 0.57

)(0.04, 0.18, 0.43

)(0, 0, 0.4

)(0, 0, 0.3

4.26

1.227

32

مقیاس محله

)(0.14, 0.35, 0.6

)(0.14, 0.35, 0.63

)(0, 0, 0.4

)(0, 0, 0.3

4.142

1.386

24

مقیاس ناحیه

)(0.12, 0.31, 0.58

)(0.19, 0.42, 0.75

)(0, 0, 0.4

)(0, 0, 0.3

4.12

1.44

20

مقیاس منطقه

)(0.02, 0.05, 0.36

)(0, 0.01, 0.35

)(0, 0, 0.4

)(0, 0, 0.3

4.477

1.003

37

مقیاس ناحیه

)(0.04, 0.15, 0.37

)(0.12, 0.31, 0.63

)(0, 0, 0.4

)(0.7, 1, 1

4.158

1.52

19

مقیاس منطقه

)(0.04, 0.18, 0.42

)(0.04, 0.19, 0.44

)(0, 0, 0.4

)(0.7, 1, 1

4.21

1.438

22

مقیاس محله

)(0.18, 0.41, 0.65

)(0.14, 0.33, 0.64

)(0, 0, 0.4

)(0, 0, 0.3

4.115

1.429

21

مقیاس ناحیه

)(0.12, 0.29, 0.59

)(0.13, 0.31, 0.63

)(0, 0, 0.4

)(0, 0, 0.3

4.176

1.358

26

مقیاس منطقه

)(0.11, 0.3, 0.57

)(0.01, 0.02, 0.29

)(0, 0, 0.4

)(0, 0, 0.3

4.347

1.129

33

مقیاس محله

)(0.14, 0.35, 0.61

)(0.15, 0.36, 0.64

)(0, 0, 0.4

)(0, 0, 0.3

4.134

1.399

23

مقیاس ناحیه

)(0.25, 0.57, 0.8

)(0.2, 0.45, 0.79

)(0.4, 0.6, 0.8

)(0, 0, 0.3

3.911

1.9

7

مقیاس منطقه

)(0.19, 0.48, 0.74

)(0.1, 0.36, 0.64

)(0, 0, 0.4

)(0.5, 0.7, 0.9

3.964

1.766

10

مقیاس محله

)(0.19, 0.44, 0.67

)(0.21, 0.48, 0.72

)(0, 0, 0.4

)(0, 0, 0.3

4.041

1.527

16

مقیاس ناحیه

)(0.08, 0.22, 0.48

)(0.18, 0.44, 0.71

)(0, 0, 0.4

)(0, 0, 0.3

4.173

1.352

27

مقیاس منطقه

)(0.14, 0.36, 0.64

)(0.37, 0.78, 1

)(0, 0, 0.4

)(0, 0, 0.3

3.974

1.688

12

مقیاس محله

)(0.1, 0.26, 0.51

)(0, 0.01, 0.23

)(0, 0, 0.4

)(0, 0, 0.3

4.391

1.06

34

مقیاس ناحیه

)(0.03, 0.15, 0.37

)(0, 0, 0.22

)(0, 0, 0.4

)(0, 0, 0.3

4.474

0.951

38

مقیاس ناحیه

)(0.04, 0.19, 0.42

)(0, 0, 0.27

)(0, 0, 0.4

)(0, 0, 0.3

4.431

1.018

35

مقیاس محله

)(0.13, 0.32, 0.59

)(0.13, 0.34, 0.62

)(0, 0, 0.4

)(0.7, 1, 1

4.035

1.68

14

مقیاس ناحیه

)(0.26, 0.59, 0.82

)(0.2, 0.45, 0.79

)(0, 0, 0.4

)(0.7, 1, 1

3.852

1.978

6

مقیاس منطقه

)(0.16, 0.38, 0.67

)(0.07, 0.26, 0.54

)(0, 0, 0.4

)(0.7, 1, 1

4.039

1.682

13

شکل 7مقادير غیر فازي شدهي معیارهاي مطلوبیت،
سازگاري ،وابستگي و همساني کاربريهاي مجاور را براي
کاربريهاي موجود در منطقهي موردمطالعه نشان ميدهد.
در اين شکل اعداد بزرگتر وضعیت بهتر را نشان ميدهند.
همانطور که در اين شکل مالحظه ميشود ،معیار
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همساني کاربريهاي مسکوني در وضعیت مناسبي قرار
دارند .علت اين امر هم قرار گرفتن اين کاربريها در
مجاورت يکديگر است .ازنظر وابستگي نیز کاربريهاي
مسکوني وابستگي نسبتاا کمتري را نسبت همديگر دارند.

اس

نشريه علمي -پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره هفتم ،شماره  ،3بهمن ماه 6331

شکل -7مقدار غیر فازي شده معیارهاي ارزيابي کاربريهاي شهري

شکل 2رتبه کاربريهاي موجود در اولويتبندي کاربري-
ها براي هر يک از پالکهاي شهري در منطقهي موردمطالعه
را نشان ميدهد .با توجه به معیارهاي ارزيابي محاسبهشده
براي هر يک از پالکها ،کاربريهاي موجود براي اين پالکها
مورد ارزيابي قرار گرفته و بین تمامي کاربريها ،رتبهبندي
شدهاند .اين رتبهبندي ميتواند بهعنوان شاخص مناسبي براي
ارزيابي کاربريهاي پالکهاي شهري مورد استفاده قرار گیرد.
وقتي کاربري موجود يک پالک ،رتبه اول را به خود اختصاص
ميدهد ،اين بدين معناست که اين کاربري با توجه به
معیارهاي ارزيابي ،مناسبترين کاربري براي اين پالکهاي

شهري است .در غیر اين صورت ،کاربري يا کاربريهاي
ديگري وجود دارد که نسبت به کاربري موجود براي پالک
موردنظر مناسبتر است .ازنظر تعداد پالکهاي شهري7772 ،
درصد پالکهاي موجود در منطقه موردمطالعه داراي اولويت
اول براي پالکهاي خود ميباشند .درحاليکه اکثر پالکهاي
با مساحت باال که کاربريهايي مانند صنعتي ،بهداشتي و
آموزشي را به خود اختصاص دادهاند ،داراي اولويت اول براي
کاربريهاي خود نیستند .ازنظر مساحت ،پالکهايي که داراي
کاربري با اولويت اول هستند ،تنها  4471درصد از مساحت
کل پالکهاي منطقه را به خود اختصاص دادهاند.

شکل -2رتبه کاربريهاي موجود پالکهاي شهري با توجه به معیارهاي ارزيابي کاربرهاي شهري
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شکل 3درصد کاربريهاي مختلف براي اولويتهاي
مختلف را بهصورت نمودار نشان ميدهد .بهعبارتديگر،
شکل  3نمودار تجمعي کاربريها با توجه به اولويتهاي
اول تا  32را نشان ميدهد .بهطور مثال 71 ،درصد پالک-
هايي که داراي کاربري آموزشي هستند ،اين کاربري داراي
اولويت ششم يا بهتر براي اين پالکهاي شهري است .با
توجه به شکل ،کاربري صنعتي ،بین همه کاربريها بدترين
وضعیت را دارد و در بهترين حالت اين کاربري براي
پالکهايي که داراي کاربري صنعتي هستند اولويت  34را
داراست .علت اين امر نیز ميتواند سازگاري پايین با
کاربريهاي ديگر ،وابستگي کم با ديگر کاربريها و عدم
نیاز به کاربري صنعتي در اين منطقه شهري با توجه معیار
سرانه باشد .مطلوبترين کاربري نیز ازنظر جايگیري
صحیح در پالکهاي شهري ،کاربري مسکوني است و اين
امر به دلیل تأمین سرانه مطلوب و نیز همساني قابلقبول
اين نوع کاربري است.

 -6بحث
تخصیص کاربريهاي بهینه به پالکهاي شهري باعث
بهبود سطح کیفیت زندگي مناطق شهري شده و تداخالت
کاربريها را به حداقل ميرساند .روشهاي بهینهسازي
کاربريهاي شهري براي هر قطعه تنها يک کاربري پیشنهاد
ميدهد .همچنین يکي از عوامل مهم در عدم موفقیت
اجراي طراحهاي برنامهريزي شهري انجماد و عدم انعطاف
اين طرحها است .درحالي که مشخص نمودن اولويتهاي
بعدي ميتواند به انعطافپذيري اين طرحها و در نتیجه
تصمیمگیري بهتر در مورد کاربري تکتک قطعات شهري
کمک نمايد .با در اختیار داشتن اولويتهاي مختلف کاربري
شهري براي هر يک از قطعات شهري ،در صورت نیاز به
تغییر کاربري چند قطعه در اين طرحها ،برنامهريزان شهري
از گزينههاي ديگري به صورت اولويتبندي برخوردار
هستند .با توجه به اين که گزينههاي پیش روي برنامهريزان
از نظر معیارهاي برنامهريزي شهري اولويتبندي گرديدهاند،
با تغییر کاربري چند قطعه به اين گزينهها ،کمترين افت را
در اين معیارها شاهد خواهیم بود.
در اين تحقیق ،به منظور اولويتبندي کاربريها براي
هر يک از قطعات شهري ،از روش Fuzzy TOPSIS
استفاده شده است .با توجه به ماهیت تقريبي معیارهاي
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ارزيابي کاربريهاي شهري ،محاسبات فازي براي محاسبه
اين معیارها به کار گرفته شد .اوزان ذهني و عیني هر يک
از معیارها نیز به صورت فازي برآورد گرديد .نتايج به دست
آمده از اين تحقیق ميتواند به عنوان مکملي براي
طراحهاي هدايت توسعه شهري ،به پويا و انعطافپذيري
اين طرحها کمک نمايد .از ويژگيهاي بارز اين تحقیق
نسبت به کارهاي مشابه ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
 استفاده از محاسبات فازي براي محاسبه معیارهاي
ارزيابي کاربريهاي شهري.
 استفاده از حد آستانه و شعاع تأثیرگذاري متفاوت
براي هر يک از کاربريهاي شهري.
 تعیین اوزان عیني معیارهاي ارزيابي کاربريهاي
شهري.
 استفاده از تکنیک  Fuzzy TOPSISبه منظور رتبه-
بندي کاربريهاي شهري براي هر يک از پالکهاي
شهري.
 قابلیت تعیین کاربريهاي مستعد تغییر در منطقه
موردمطالعه.
 ارائه بهترين کاربري جايگزين براي کاربري مستعد
تغییر با توجه به معیارهاي ارزيابي کاربري اراضي.
تحقیقات زيادي در زمینهي تخصیص بهینه
کاربريهاي شهري صورت گرفته است .طرحهاي
پیشنهادي اين تحقیقات اولويتهاي بعدي کاربريهاي را
براي قطعات شهري نظر نگرفته و در صورت تغییر کاربري
يک يا چند پالک شهري اثرات متقابل کاربريها و
مناسبت کاربري براي پالک مورد نظر باعث افت شديد
معیارهاي ارزيابي طرحهاي پیشنهادي ميگردد .از معدود
کارهايي که اقدام به اولويتبندي کاربريها براي تکتک
قطعات شهري مينمايد ميتوان به کار عسگري مهرآبادي
و همکاران [ ]23اشاره نمود .از ويژگيهاي اين تحقیق
نسبت تحقیق ايشان ميتوان به استفاده از حد آستانه و
شعاع تأثیرگذاري متفاوت براي هر يک از کاربريها
شهري ،تعیین اوزان عیني و ذهني معیارها به صورت فازي
و در نظر گرفتن معیارهاي فازي بیشتري اشاره نمود.
از محدوديتهاي اين تحقیق ميتوان به ثابت در نظر
گرفتن پالکهاي شهري و عدم ادغام آنها در صورت لزوم
اشاره کرد .همچنین اوزان ذهني در نظر گرفته شده در
اين تحقیق ،نتايج اولويتبندي را وابسته به نظر
کارشناسان ميکند و وجود تفاوت ديدگاه در بین

اولويتبندي در کنار تخصیص بهینه کاربريهاي شهري
به برنامهريزان کاربريهاي شهري اين امکان را ميدهد که
در کنار بهترين پیشنهاد کاربري براي هر يک از پالکهاي
شهري ،کاربريهايي با اولويتهاي بعدي نیز در اختیار
داشته باشند .اين قابلیت در قالب يک سیستم حامي برنامه-
ريزي کاربريهاي شهري گزينههاي بعدي جايگزين کاربري
بهینه هر پالک شهري را در اختیار برنامهريزان قرار ميدهد
تا بتوانند در صورت نیاز ،گزينههاي مناسب ديگري براي
جايگزيني کاربري هر پالک شهري انتخاب نمايند .بر همین
اساس هدف از اين تحقیق ارائه يک مدل تصمیمگیري
چندمعیاره براي اولويتبندي کاربريهاي شهري است.
معیارهاي در نظر گرفتهشده در مدل پیشنهادي شامل
تأثیرات همسايگي از قبیل سازگاري ،وابستگي و همساني
کاربريهاي مجاور ،مناسبت فیزيکي و سرانه است .با توجه
به ماهیت تقريبي اکثر پارامترهاي تعیینکننده مقدار اين
معیارها ،محاسبات فازي براي مدلسازي و تعیین مقادير
اين معیارها به کار گرفته شد .با توجه به استفاده از 32
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کارشناسان مختلف ميتواند باعث تغییر نتايج به دست
آمده شود .محدود کردن منطقه موردمطالعه به يک ناحیه
منزوي از مناطق ديگر شهر نیز ميتواند اولويتبندي
کاربريهاي قطعات نزديک به مرز منطقه موردمطالعه را
تحت تأثیر قرار دهد.
استفاده از اولويتبندي کاربريها براي تخصیص
کاربريهاي بهینه ميتواند به عنوان تحقیق آتي در نظر
گرفته شود .اختصاص اولويت اول به هر پالک شهري،
اثرات متقابل کاربريها دچار تغییر شده و در نتیجه
معیارهاي ارزيابي نیز دچار تغییر خواهند شد .تعريف
سناريوهاي تخصیص کاربري مناسب و استفاده از يک
فرايند تکراري ميتواند باعث بهبود معیارهاي ارزيابي در
کل منطقه مطالعه شده و چینش کاربريها به حالت بهینه
خود نزديک ميشوند.

کاربري مختلف با در نظر گرفتن آستانه فعالیت و شعاعهاي
متفاوت براي تعیین همسايگي هر يک از اين کاربريها،
نتايج اولويتبندي مدل پیشنهادي با واقعیت موجود
مطابقت بیشتري پیدا کرده است .با پیادهسازي اين مدل بر
روي دادههاي مکاني منطقهي موردمطالعه نشان داد که
 7772درصد کاربريهاي موجود داراي اولويت اول براي
پالکهاي خود هستند و  2272درصد از پالکها ،کاربري با
اولويت اول را به خود اختصاص ندادهاند .درنتیجه 2272
درصد پالکهاي شهري در منطقه موردمطالعه ميتواند
مستعد تغییر باشند .البته با تغییر اين کاربريها ،معیارهاي
ساير پالکها نیز ميتواند دستخوش تغییر قرار گیرد.
ازاينرو ،در تحقیقات آتي ميتوان روشها و سناريوهاي
مختلف تخصیص کاربريهاي شهري را با مدل پیشنهادي
ادغام نمود و در يک فرايند تکراري چینشهاي بهینه
کاربريها را به دست آورد و به ارزيابي اين چینشها با
روشهاي بهینهسازي معمول پرداخت.
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