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  نشرية مطالعات نواحي شهري دانشگاه شهيد باهنر كرمان 

  1394 ، زمستان5پياپي ، 4سال دوم، شمارة 
 

  كالبدي شهرهاي جديد اطراف كالنشهر تهران  -تطبيقي فضايي ةمطالع
   * با استفاده از منطق فازي

  
  پوره ساساندكتر فرزان                                                               

، ايرانريزي شهري، دانشگاه خوارزمي، تهراناستاديار جغرافيا و برنامه  
  اندكتر پرويز ضيائي                                                               

  ، ايران، تهران، دانشگاه خوارزميسنجش از دوردانشيار 
                                                                  ده منظر خالقيسي **  

  ، ايرانريزي شهري، دانشگاه خوارزمي، تهرانكارشناس ارشد جغرافيا و برنامه
  

   چكيده
امروزه با توجه به رشد سريع جمعيت و گسترش كالبدي شهرها، ضرورت ايجاد شهرهاي جديد در اطـراف  

استقرار شهرهاي جديد اهداف خاصي مطرح است كه مهمترين . براي شودكالنشهرها، از جمله تهران احساس مي
باشد. در اطراف تهران نيز چهـار شـهرجديد (پرنـد، پـرديس، انديشـه و      شهر ميآنها سرريز پذيري جمعيت مادر

هاي ضـروري آنهـا بـا    اند كه در اينجا سعي شده به مطالعه تطبيقي كاربريبراي اين منظور احداث شده هشتگرد)
(تطبيق در دو وجه)، پرداخته شود. در اين راستا وضعيت معيارهـا   مچنين با طرح پيشنهادي خودشانيكديگر و ه
نقل، بهداشـتي، اداري  وهاي مسكوني، تجاري، آموزشي، فضاي سبز، حملكالبدي (كاربري-هاي فضاييو شاخص

اند. بدين مورد مطالعه قرار گرفته در هر چهار شهر جديد ريزي شهري دارند)و فرهنگي كه تاثير بسزايي در برنامه
ها و حـدكثرها مشـخص شـدند؛    ها، حداقلو خارج كردن داده اراضي سازي از جداول كاربريمنظور پس از اليه

         ها انجام شد، تـا مقـادير آنهـا بـين    سازي روي دادهها جهت تطبيق بهتر، عمل نرمالسپس براي يكسان سازي داده
آورد. بعد ) فراهم ميلببرنامة مت در( وسيله مدل فازيي را بهدست آمده، امكان مقايسه كمبه باشد. اعداد 1تا  0

گيـرد و در گـام بعـدي    (خوب، متوسط، بد) اختصاص مـي  از اين مرحله، به اعداد، ارزش زباني و تابع عضويت
الـذكر، در وضـع   معيارهاي فـوق  در مرحله استنتاج، شود. سپسفازي بر روي آنها اعمال مي )آنگاه –اگر (قواعد 

دهنده نشان اند. نتايج حاصل،شهر با هم) تطبيق داده شده 4( جامع پيشنهادي، و همچنين با يكديگرموجود با طرح
جامع پيشنهادي خود  مربوط به تابع متوسط از ديگر شهرها به طرح جديد پرند با داشتن مقادير اين است كه شهر

  است.شهر جديد انديشه جمعيت بيشتري را جذب كرده ،صورتي كه در مقابلقرابت بيشتري دارد؛ در 
  

  .لبمت افزارنرم شهرهاي جديد، تهران، منطق فازي، نرمال سازي اعداد،هاي كليدي: واژه

                                                                 
  3/10/1394پذيرش نهايي:                        12/6/1394دريافت مقاله:                        43-06صفحات:  *

 m.khaleghii@yahoo.com                                     مسئول:    ةنشاني پست الكترونيك نويسند** 
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  مقدمه -1
ثر در ؤهاي ماز جمله گام تحقيقمربوط به  هاي نظريو ديدگاه آشنايي با مفاهيم
آشكارسازي، فضاي اين باشد، در واقع با ميرد مطالعه موضوع موشناخت هرچه بهتر 

ها و همچنين ها واطالعات، گردآوري و كسب دادهعملي الزم، در تعيين نوع داده
تطبيقي يك  ةمطالع آيد.هاي تحقيق فراهم ميتحليل يافته ةتجزيه وتحليل آنها در مرحل
پذير مختلف امكانهاست كه در موضوعات دانش ةمطالع ةروش بسيار مهم در حوز

   پذير است.است و به سخن ديگر، تطبيق با هر عنوان و موضوعي جمع
شهري  ةشهر تقسيمات مختلفي از انواع توسع كالبدي  -فضايي ةدر فرايند توسع

شهر بيشتر مورد قبول  ةبندي از توسعاست، در اين ميان دو نوع تقسيمارائه شده
  .رشد شهر مطابق جهت -2و  أنشرشد شهر مطابق م -1 :نظران استصاحب

رشد  -2رشد طبيعي  -1 :زير قابل تقسيم است ةطبقدر دو ءمطابق منشارشد شهرها 
 ةاند، يعني توسعبيشتر شهرها در گذشته به صورت طبيعي رشد كرده. ريزي شدهبرنامه

در اما . افتيميريزي آتي انجام شده و شهر به صورت اتفاقي توسعه شهر بدون برنامه
جامع شهري رخ هاياساس طرحآغاز كار خود بر شده كه در ريزيرشد برنامهالگوي 

جامع بيشتر هايدر طرحو معلوم و مشخص است،  هاكاربريداد، جاي هر كدام از مي
  ).1998 (رنگواال، استهها بودتاكيد بر كاربري زمين و ميزان سرانه

درطول قرن بيستم، اتحاد  .ستطرح ايجاد شهرهاي جديد داراي سابقه طوالني ا
سابق در ايجاد شهرهاي جديد صنعتي و بريتانيا درايجاد شهرهاي  شوروي جماهير
اين امر در دوران پس از جنگ جهاني دوم، عالوه  .شدندپيشرو محسوب مي ،مسكوني

بريتانيا دراياالت متحده آمريكا، فرانسه و اروپاي شرقي گسترش  برشوروي سابق و
درقرن بيستم، كشور  .استفزوني بودهها رو بهيجاد شهرهاي جديد درآنداشته و ا

انگلستان از جمله اولين كشورهايي است كه ايجاد شهرهاي جديد را تحت مطالعه و 
  ).1383 (ترنر، اجرا قرارداد

با توجه به بررسي تجارب كشورهاي مختلف از ساخت شهرهاي جديد مشخص 
زدايي از شهرهاي بزرگ و ا در بيشتر كشورها تمركزگردد كه هدف ايجاد اين شهرهمي
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صنعتي  ةاداري و توسع –اقتصادي همراه با اهداف سياسي ةهاي توسعيا اعمال سياست
هاي هاي متفاوت نسبت به سياستاست. اين اهداف در كشورهاي مختلف با روشبوده
ري فضايي و پاسخگوي مناسبي در جهت ساماندهي كارب ة اقتصادي اعمال شدهتوسع
  است.  مورد نظر بوده ةمنطق

 هدف سرريزپذيري جمعيت،شهرهاي جديد پرديس، پرند، انديشه و هشتگرد با 
در اطراف  ،روبنايي و همچنين تمركززدايي، بناييهاي زيرحل مشكل مسكن و نارسايي

ريزي شده جمعيت اند. توزيع مناسب و برنامهريزي و احداث شدهشهر تهران طرحكالن
         اين شهرهاتهران به  شهركالنجمعيت  شهري تهران از طريق هدايت سرريز ةناحي در

ارزيابي  از سوي ديگر،باشد. آنها مي ةايجاد و توسع ةهاي عمدسياست از جمله
شده، از جمله اهداف از پيش تعيينموفقيت شهرهاي جديد در دستيابي به اهداف 

 شهري تسهيالت، فرهنگي، بهداشت ،ها، دسترسي، آموزشيزيرساخت، جمعيتي
  داراي اهميت بسزايي است. (موجود در طرح پيشنهادي)

اي رياضي براي مدل سازي و منطق فازي، به عنوان نظريه هاي فازيتئوري مجموعه
 (لوتسما، بندي ابهام و عدم قطعيت موجود در فرايندهاي شناختي انسانيو صورت

، روند. اين نظريهمفيدي براي اين منظور به شمار مي)، ابزارهاي بسيار كارآمد و 1997
نظريه  ).1988 (كلير و فلگر، گرفته است در برهاي بسياري از علوم مختلف را حوزه

آورد كه ميتوان به وسيله آن نحوه استدالل و هاي فازي ابزارهايي فراهم ميمجموعه
آمده ي رياضي به دستبندي رياضي بخشيد و از الگوهاتصميم گيري انساني را صورت

  ).1378 (طاهري، هاي گوناگون علوم و تكنولوژي استفاده كرددر زمينه
توان به نوشتارهاي متعددي اشاره كرد كه از در رابطه با كاربرد منطق فازي نيز مي

ريزي و اي تحت عنوان كاربرد استنتاج منطق فازي در مطالعات برنامهمقالهآن جمله، 
هاي استان يزد با استفاده از از شهرستان مورد نهكه در آن  م بردنااي توسعه منطقه

اجتماعي،  شامل جمعيت و اشتغال، كشاورزي، دامداري، خدمات هاي اوليهشاخص
شهري، ارتباطات،  ها، تسهيالتاجتماعي، صنعت، زيرساخت فرهنگ، انحرافات

انساني  ةو توسع كالبدي ةآموزش مورد بررسي قرار گرفته و سطح توسع و بهداشت
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يافتگي كلي محاسبه و در نهايت با استفاده از اين مقادير سطح توسعه شدهآنها مشخص 
  ). 1384 (فسخودي،است گرديده

مورد  در بسياري از نوشتارها GISكاربرد منطق فازي در ها و تجزيه و تحليل داده
دبار با استفاده از است، در اين راستا بررسي خطر زمين لغزش در منطقه روتوجه بوده

  ). 1384(عقدا و همكاران،  اين مدل انجام گرفته است
آبخيز طالقان نيز با  ةقنواتي براي آشكارسازي تغييرات مورفوديناميك در حوض

اين تغييرات پرداخته است  ةدور، به مطالع از استفاده از منطق فازي و داده هاي سنجش
  ).1386 (قنواتي، توابع فازي سود جسته است هاي فازي وكه در آن نوشتار از مجموعه

هاي ديگر به طور بايد اين نكته را نيز خاطر نشان كرد كه منطق فازي با مدل
همزمان در بسياري از مقاالت مورد استفاده بوده است، چنانچه اشاره شد در تحقيقات 

         هايي كهاست. از ديگر مدلمورد استفاده بوده GISفوق، منطق فازي با نرم افزار 
 باشد، مي مراتبيسلسلههاي توان با فازي به صورت توامان بهره جست، روشمي

ها از بندي سكونتگاهو سطح يمراتبهاي سلسلهطور كه زبردست در ارزيابي روشهمان
اجاق نيز از اين مدل با روش تحليل سلسله  ).81 (زبردست، گرفته است آن بهره

  ).1390(اجاق،  استردن مكان بهينه استفاده كردهمراتبي براي پيدا ك
يافتگي است، سنجش سطح توسعهتحقيق ديگري كه در اين زمينه انجام گرفته

دهستان  هفتباشد كه در اين تحقيق روستايي با استفاده از روش منطق فازي مي نواحي
      سطح اساس گرفته و برقال و بندرتركمن مورد بررسي قرارهاي آقاز شهرستان

يافتگي با استفاده از ضرايب اند كه اين سطح توسعهبندي گرديدهيافتگي رتبهتوسعه
دست هكالبدي ب ةاقتصادي و سطح توسع ةفرهنگي، سطح توسع -اجتماعي ةسطح توسع
   ).1387 ،(رضواني آمده است

 دادن سير تكامل شهري و رشد طبيعي اي ديگر جرج گركاسيس براي نشاندر مقاله
موردي آن  ةمصنوعي و منطق فازي استفاده كرده است كه مطالعهاي هوششهر از شبكه
). نيكوال آرفيو در تحقيق خود با عنوان جي آي 2013باشد (گركاسيس، شهر آتن مي

(فن آوري،  با استفاده از چهار معيار شهريريزي برنامهاس مبتني بر متد فازي در 
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 هاي متعدد از قطعات زمين و به ارزيابي اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي)
  ). 2015 هاي عددي پرداخته است (آرفيو،آزمايش

هاي برگرفته از با استفاده از معيارها و شاخصحاضر بر آن است تا بنابراين تحقيق 
سپس،  بپردازد،شهرهاي جديد اطراف كالنشهر تهران  ةكالبدي، به مطالع-فضاييابعاد 
 هاي پيشنهاديطرح در از پيش تعيين شدهسبت به اهداف ترين شهر جديد نموفق

  به شرح زير است: مقالهبا توجه به مطالب مطروحه سواالت  .شودميمشخص 
با اهداف  كالبدي تا چه حد- نشهر تهران، از نظر فضاييشهرهاي جديد اطراف كال-1

  يش تعيين شده تطابق دارند؟پاز 
كالبدي در جذب  - هاي فضاييه شاخصكدام يك از شهرهاي جديد با توجه ب -2

  است؟تر بوده(هدف اصلي ايجاد) موفق جمعيت

  شناسيها و روشداده - 2
بندي رياضي ابهام و عدم سازي و صورتاي رياضي است كه براي مدلنظريهفازي 

يك سيستم فازي شامل  شود.قطعيت و دقت موجود در فرآيندهاي شناختي استفاده مي
 ةمجموعاند، و يك است كه بوسيله توابع عضويت، فازي شده ردورودي ت ةمجموع

  رود و همچنين يك خروجي ترد.ها به كار ميقوانين فازي كه براي تحليل ورودي
  ها)(تعيين معيارها و شاخصن شهرهاي جديد اطراف تهراكاربرد فازي در مقايسة  -2-1

 هاي  كاربريرانه(س  عدد شاخص 10كالبدي  –هاي فضايي در رابطه با جنبه
شهرها دارند) انتخاب و  ةبه جلو توسع ثير بيشتري بر كيفيت و روند روأاراضي كه ت

ريزي جامع و پيشنهادي از دفتر برنامه هايهاي مربوط به آنها از طريق طرحداده
به دفتر عمران شهرهاي جديد  همراجعشهرهاي جديد و همچنين در برخي موارد با 

. شودميوارد  هاي بعدي به محيط اكسلآوري و جهت انجام پردازشجمعواقع در آنها، 
هاي اطالعاتي را نشان شده از اليه هاي انتخاب و استخراجفهرست شاخص) 1جدول (

هاي اطالعاتي است). معيارهاي مشخص شده يكي از اليه ةدهندنشان 1(شكل  دهدمي
(به انضمام معابر) هستند.  مسكوني، تجاري، خدماتي، زير ساختي ةميزان سران

  باشند:هايي به شرح زير ميمعيارهاي خدماتي و زيرساختي داراي شاخص
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  درماني)، آموزشي، اداري، فرهنگي. يا( بهداشتي خدماتي:
تاسيسات و تجهيزات شهري، فضاي سبز، حمل و نقل، پاركينگ، انبار و  زير ساختي:

شده بودند كه باعث شد در رابطه با بقيه  در برخي جداول كاربري با هم محاسبه( معابر
  شهرها هم اين كار انجام شود).

  مورد مطالعه سرانة شهرهاي جديد - 1جدول 
 خدماتي زير ساخت

سرانه 
 تجاري

سرانه 
 مسكوني

فضاي سرانه  شهرها
 سبز

سرانه
تاسيسات و 
  تجهيزات

سرانه 
 يفرهنگ

سرانه 
 آموزشي

سرانه 
 اداري

سرانه 
 بهداشتي

 انديشه 8/33 96/0 33/0 7/0 66/3 97/0 59/1 46/5

 پرديس 20/30 2 57/0 56/0 13/5 79/0 43/2 11/11

 پرند 9/18 4/7 1/2 9/0 4/2 4/0 8/0 8/10

 هشتگرد 25/78 47/1 29/3 99/1 07/6 004/0 36/3 87/48

؛ 248، ص1387كده، سال مهندسين مشاور پي؛ 49ص  ،1380، سال (مĤخذ: مهندسين مشاور شهر و برنامه
؛ شركت عمران شهر جديد هشتگرد، بازنگري 34، ص 1389ه شهر جديد پرند، سال طرح بازنگري توسع

  )123، ص 1390طرح جامع شهر جديد هشتگرد، سال 

  
  )1389طرح بازنگري توسعه شهر جديد پرند، سال (مأخذ:  اليه اطالعاتي شهر  جديد پرند -1شكل 
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  ة مورد مطالعهمحدود -2-2
(پرديس، انديشه، پرند ين مطالعه به بررسي شهرهاي جديد اطراف كالنشهر تهران ا

پردازد كه مشخصات و موقعيت جغرافيايي هر كدام از اين شهرها در ميو هشتگرد 
  ) آورده شده است.2) و شكل (2جدول (

  
 تهران مادرشهر به نسبت جديد شهرهاي موقعيت - 2 شكل

  )شهرسازي و مسكن وزارتأخذ: م(

نشان داده  )2(و شكل  )2حوه قرارگيري اين شهرها در جدول (فواصل، جمعيت و ن
باشد، آمار جامع مي به دليل اينكه طرح پيشنهادي مربوط به قبل از تهيه طرح شده است.

  باشد.مي 1385جدول مربوط به سال 

  مشخصات شهرهاي جديد مورد مطالعه در اطراف كالنشهر تهران - 2 جدول

  
  )1385ريزي و كنترل پروژه، شركت عمران شهرهاي جديد، دفتر برنامه مأخذ:(
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  بحث - 3
 هاي پايهسازي دادهنرمال -3-1

سازي). هر كدام سازي كرد (فازيها را نرمالها، بايد دادهبراي تجزيه و تحليل داده
ها داراي مقادير متفاوتي هستند كه براي استنتاج، الزم است يك مقياس از كاربري

عمومي و واحد براي شاخصها مشخص كرد، كه براي  انجام عمليات استنتاج و 
 1تا  0 ةها در دامنتك شاخصرو تكمحاسبات فازي مورد استفاده قرار گيرد. از اين

گيريم، نرمال شدند. براي هر شاخص يك مقدار حداقل و يك مقدار حداكثر در نظر مي
مربع قرار  متر 5تا  0ها بين غالب سرانه سيسات و تجهيزاتأبه طور مثال: در بخش ت

 40و در مواردي بيش از  40تا  10نقل بين و هاي موجود در بخش حملدارند وسرانه
  ).157: 1389 (زياري، استمترمربع بوده

          را  هابايست دادهمي )1(جدول بعد از مشخص شدن حداقل و حداكثرها 
مقدار واحدي است برابر مقدار ماكزيمم  ،i Tهدف. مقدار )3(جدول  سازي كردنرمال

كه  (در صورتي كه وضعيت واحد داراي مقدار ماكزيمم، بهينه و ايده ال باشد) شاخص
در غير اين صورت (كه اغلب نيز چنين است) مقداري بزرگتر از مقدار ماكزيمم و با 

عه واحدهاي بود. مقدار مينيمم نيز ازمجمو توجه به وضعيت تمامي واحدها خواهد
  ). 2004(آندريان،  شودمورد ارزيابي اخذ مي

) 1(ة رابط) از iyآن ( ةمقدار شاخص مورد ارزيابي باشد، مقدار نرمال شد i xچنانچه
مقادير نرمال  )3(عنوان ورودي سيستم استفاده خواهدشد. جدول آمده و بهدست ميبه
  دهد.ها را نشان ميشاخص ةشد

  xi(xiY = ( min –min / max  –i                                             ) 1( ةرابط

و بيشترين سرانه با توجه به جدول ميزان كمترين سرانه  maxو  min ،رابطهاين در 
 هاي بهداشتي، فضاي سبز و حمل والزم به توضيح است كه در كاربري .باشدمي) 3(

براي  و ر از مقدار ماكزيمم مطرح شده بودهشتگرد بيشت ةاينكه مقدار سران نقل، به دليل 
 عنوان ماكزيمم محاسبه شدههشتگرد به ةها، ميزان سرانجلوگيري از منفي شدن داده
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عنوان ماكزيمم پرند، اين سرانه بهة است. در كاربري تجاري نيز به علت باال بودن سران
  انتخاب شده است.

  فوق ةرابط اساسگانه بر 9هاي شاخص ةمقادير نرمال شد -3جدول 
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ف

قل  
 و ن
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ح

  

  0862/0  1114/0  218/0  97/0  1111/0  0676/0  3688/0  0657/0  2240/0  انديشه
  0945/0  2267/0  386/0  79/0  0851/0  1382/0  6955/0  2142/0  1834/0  پرديس
  0528/0  2204/0  06/0  4/0  1481/0  5882/0  0888/0  9857/0  0  پرند

  9996/0  9973/0  572/0  0042/0  35/0  9382/0  9044/0  1385/0  9634/0  هشتگرد

  تشكيل پايگاه دانش -3-2
شناختي اطالق شده متغيرهاي زبانهاي انتخابدر اين مرحله به هر كدام از كاربري

هاي پايه استنتاج تدالالت تقريبي از دادهكه با به كارگيري منطق فازي و اس شود.داده مي
رو ضرورت اصلي در طراحي يك سيستم خبره فازي، نخست انتخاب شوند. از اينمي

هاي شناختي فوق و تعريف مجموعهتوابع عضويتي باكارايي باال براي متغيرهاي زبان
آوري شده در قالب فازي ورودي و خروجي هر مرحله و سپس كد كردن دانش جمع

  ). 1381باشد (كاتبي، فازي (تشكيل پايگاه قانون) مي »گاهآن - اگر«وانين منطقي ق
  تشكيل توابع عضويت -3-3

)، w( ها) با سه ارزش زباني ضعيف(شاخص در اينجا هر كدام از نه متغير زباني
  شوند. ) به عنوان ورودي در نظر گرفته ميe( ) و عاليm( متوسط

ها در محور سرانه بيشينه و كمينه مبناي نزديكي بهمعناي ضعيف و خوب بودن بر 
مورد  ،شده هاي زباني گفتهدر محور عمودي نيز ميزان تعلق به ارزشباشد. افقي مي

سپس هر كدام از چهار شهر  .است شدهمشخص 1تا  0 آنها بين ةتوجه است كه درج
 اني خيلي ضعيف(ارزش) زب هاي فازي با پنج مقدارمورد نظر به صورت مجموعه

)VW،( ضعيف )Wمتوسط ،( )Mخوب ،( )G( خيلي خوب و )VG توابع عضويت (
  ). استارائه شدهشكل آن  ،(در ادامه مثلثي شكل براي استنتاج تعريف شد
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هاي بعدي، قابليت دليل استفاده از توابع مثلثي، عالوه بر سادگي محاسبات در قسمت
شناسي منطق فازي نسبت به قال مفاهيم و روشتصوير كشيدن و انت بيشتر آنها در به
  انواع ديگر است.

  قواعد منطقي فازي -3-4
- اگر«مهمترين بخش در روش استنتاج، ساختن پايگاه قانون است. مثالي از قواعد 

  :ذيل آورده شده استمورد استفاده در  »آنگاه
- If (Capitation of Residential and commercial are (E))  AND (Capitation of 

Services are (E)) AND (Capitation of Infrastructure are (E))  THEN                       
Capitation of Andishe is  (VG)  

- If (Capitation of Residential and commercial are (W))  AND (Capitation of 
Services are (W)) AND (Capitation of Infrastructure are (W))  THEN                       
Capitation of Pradis is  (VW) 

- If (Capitation of Residential and commercial are (W))  AND (Capitation of 
Services are (M)) AND (Capitation of Infrastructure are (M))  THEN                        
Capitation of Pradis is  (M) 

- If (Capitation of Residential and commercial are (W))  AND (Capitation of 
Services are (M)) AND (Capitation of Infrastructure are (E))  THEN                           
Capitation of Hashtgerd is  (M) 

شهر و چهار پايگاه) به تعداد  هاي داده (چهارتعداد اين قوانين در هركدام از پايگاه
ها) و همچنين نوع (سطح مختلف مولفه هاها و تعداد طبقات بين وروديورودي
 ها) بستگي داردهاي فازي تعريف شده (تعداد ارزش زباني هر كدام از شاخصمجموعه

  ).2002(آترا، 

د (مقدم شرط)، تعدا منطقي براي تركيب شرايط در بخش اول» و«با به كارگيري 
قانون براي استنتاج وضع كاربري هركدام از شهرها الزم است. پايه سه را   93=19683

در نظر گرفته (ضعيف، متوسط، خوب) تعريف شده بود،  براي اينكه سه ارزش زباني
باشد. اما براي جلوگيري از بسط شاخص مي 9وجود  ةدهند ، نشان9 شده و توان

 19000انيني كه تعداد آنها براي هرشهر بالغ بر قوانين و به درازا كشيدن محاسبه و قو
بود روش ديگري مورد استفاده است.  شد كه البته همگي پاسخگو نخواهندقانون خواهد

مسكوني و تجاري به  ساخت، خدمات،صورت است كه بخش زيرروش جديد بدين 
  رد كهكاربري وجود دا 4طور مثال در بخش خدمات اند. بهطور جداگانه محاسبه شده
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شد، چون سه  ساخت نوشته خواهدشود و قوانيني كه براي بخش زيرقانون مي 43=  81
)، و به همين ترتيب 6(جدول  خواهد بود 33=  27متغير و سه ارزش زباني وجود دارد، 

مشاهده قوانين  ،طور نمونهبه) 4( قانون براي بخش مسكوني و تجاري. در جدول 9
  .شودمي

  ساختهفت قانون براي قسمت زير بيست و - 4جدول 
 قانون

r  
 »اگر«

 فضاي سبز
 »و«
 تجهيزاتوتاسيسات

  »و«
  نقل باشد:وحمل

  »آنگاه«
  ساختبخش زير

  خيلي خوب  عالي عالي عالي 1
  خوب  متوسط عالي عالي 2
  متوسط  ضعيف عالي عالي 3
  خوب  عالي متوسط عالي 4
  متوسط  متوسط متوسط عالي 5
  متوسط  عيفض متوسط عالي 6
  خوب  عالي ضعيف عالي 7
  ضعيف  متوسط ضعيف عالي 8
  خيلي ضعيف  ضعيف ضعيف عالي 9
  خوب  عالي عالي متوسط 10
  خوب  متوسط عالي متوسط 11
  ضعيف  ضعيف عالي متوسط 12
  خوب  عالي متوسط متوسط 13
  متوسط  متوسط متوسط متوسط 14
  ضعيف  ضعيف متوسط متوسط 15
  متوسط  عالي ضعيف متوسط 16
  ضعيف  متوسط ضعيف متوسط 17
  خيلي ضعيف  ضعيف ضعيف متوسط 18
  خوب  عالي عالي ضعيف 19
  متوسط  متوسط عالي ضعيف 20
  خيلي ضعيف  ضعيف عالي ضعيف 21
  متوسط  عالي متوسط ضعيف 22
  ضعيف  متوسط متوسط ضعيف 23
  خيلي ضعيف  ضعيف متوسط ضعيف 24
  ضعيف  عالي ضعيف ضعيف 25
  خيلي ضعيف  متوسط ضعيف ضعيف 26
  خيلي ضعيف  ضعيف ضعيف ضعيف 27
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  *)FISفرايند استنتاج در ( -3-5
هاي خدماتي، زير ساختي، لفهؤدر مراحل قبل با تشكيل پايگاه داده، هر كدام از م

(فازي)، و در قالب توابع عضويت براي  صورت متغيرهاي زبانيمسكوني و تجاري به
هاي اصلي عنوان وروديشده و بهها نيز نرمالخصسيستم تعريف و مشخص شدند. شا

منطقي الزم براي  ةبه سيستم معرفي شدند. تشكيل پايگاه قوانين نيز، دانش، مبنا و زمين
تحليل،  ترين مرحلةعنوان اصليآورده و اينك در اين مرحله، بهفرايند استدالل را فراهم

ها، اعمال بر روي ورودي »آنگاه-گرا«و استنتاج فازي به شكل قواعد استدالل تقريبي 
(به علت اينكه هر چهار شهرجديد مورد  است. در ادامه با توجه به گستردگي بحثشده

مطالعه هستند) تنها به تعداد قوانين و استنتاج آنها در يك نمونه (زيرساخت در 
          مالحظه است. الزم به ذكر است مراحلي كه در ادامه شهرجديد پرند) پرداخته شده

  است.طور جداگانه انجام گرفتهدر هر چهار شهر به شودمي
  شهر جديد پرند - 3-5-1

قانون و براي بخش  43= 81شاخصي كه داشت،  4براي معيار خدمات، همراه با 
هاي قانون و براي مسكوني و تجاري به عنوان كاربري 27شاخص،  3زيرساخت با 

دست هاي مربوطه به(فازي كردن)، داده مرحله قانون خواهيم داشت. در اين 9 هاولي
هاي فازي براي بخش محاسباتي موتور استنتاج خطي مذكور، ورودي ةآمده از معادل
دليل حجم باالي نمودارها و قوانين و محدوديت حجم به). 3(مقادير جدول  خواهد بود

بود)  يز آورده شدهساخت (با توجه به اينكه قوانين آن نتنها به توضيح بخش زير ،مقاله
 (خدمات،  هاشود در تمام بخشالبته عملياتي كه در زير مشاهده مي .شودمي پرداخته

  ساخت، مسكوني و تجاري) بر روي هر چهار شهر انجام شده است.زير
  ساختبخش زير
 1خيلي ضعيف و به ميزان  0ضعيف و به ميزان  220/0: فضاي سبز به ميزان 1ورودي

  عالي است.

                                                                 
1- FUZZY Inference System 
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و به  خيلي ضعيف 0ضعيف و به ميزان  06/0تجهيزات به ميزان  و : تاسيسات2وديور
  عالي است. 1ميزان 
خيلي ضعيف و به ميزان  0ضعيف و به ميزان  0528/0: حمل و نقل به ميزان 3ورودي

  عالي است. 1
ها سازگاري دارند با اين ورودي قانون گفته شده)، 27( تنها قوانيني از پايگاه قانون

كه در آنها كاربري فضاي سبز، تاسيسات و تجهيزات و حمل و نقل با ارزش زباني 
           قانون بيانگر شرايط 8). با مراجعه به قوانين، تنها 3 (شكل ضعيف بيان شده باشند

 نتايج هر ةكنندآبي، مشخصة هاي داراي محدود(ستون راست تصوير، قسمت اندودهب
  .هستند) قوانين از كدام

  

  
  صورت شماتيكبه  قوانين مربوط به بخش زيرساخت ةنمون -3شكل 

  

پرند  ساخت در شهربراي بخش زير 342/0اند ميزان اي كه قوانين در بر داشتهنتيجه
 342/0عدد  ).4شكل ( ضعيف است 78/0متوسط و به ميزان  201/0است كه به ميزان 

؛ سپس در محور يابيمر افقي مياز پايگاه قوانين به دست آمده كه آن را در محو
كنند، مشخص شود تا نقاطي كه محورها را قطع ميعمودي، خطي بر آن نقطه عمود مي

تعلق  ها حساب شده و درجة yبه آن محور بر اساس ميزان محور  . نقاط مربوطشوند
    خوب) را بازگوخوب، خيلي ضعيف، ضعيف، متوسط،هاي زباي (خيليبه ارزش

قي ها تال y 75/0در  wها و سپس با محور  201/0yدر  mاينجا با محور كند. در مي
شود مي شود، به اين معنا كه گفتهاستفاده مي maxد راز عملك ،داشته است. در استنتاج

 ؛) تعلق داردwبه گروه ضعيف ( 75/0در اين بخش، زيرساخت شهر پرند به ميزان 
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باشد. پس معيار، نقطه رگتر ميبز 201/0از  75/0طور كه مشخص است چون همان
  براي مشخص شدن ضعيف يا متوسط خواهد بود.  yتالقي با محورها در 

  

  
  ساختاستنتاج بخش زير - 4شكل 

  

  .توان مشاهده نمودمي )5(از قوانين و همچنين نتيجه را در شكل  برخي
  

  
  نتيجة مدل - 5شكل 

  ديگر  ها براي سه شهر جديديافته - 3-5-2
هاي ذكر شده و براي هر تك شاخصنتاج تشريح شده در فوق براي تكفرايند است

منطق فازي در نرم  Tool Boxطور جداگانه و به كمك شهر جديد، به چهاركدام از 
دهد. نتايج حاصل از اين استنتاجات را نشان مي )5(اجرا شد. جدول لب مت افزار

ذكر شدة انجام مراحل استنتاج  همانند نحوه تعلق اين مقادير به توابع عضويت دقيقاً
  .ت آمده از استنتاجات قابل مشاهده استدسادير كلي بهق، م)5(. در جدول قبلي است
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  هاها در كاربريتبيان كمي - 5جدول 
  زيرساخت خدمات تجاريمسكوني و نام شهر
  8/0 79/0 8/0 انديشه
  82/0 56/0 82/0 پرديس
  78/0 56/0 99/0 پرند

  6/0 56/0 96/0 هشتگرد
  

  گيرينتيجه - 4
 ،ها و پردازش انجام شدهبا توجه به داده و االت مطروحه در مقدمهؤدر پاسخ به س
            با شهر چهار هر كاربري، جداول در پيشنهادي و موجود مقايسه وضع بايد گفت كه در

           به، آمد خواهد كه توضيحاتي با پرند شهر دارند. اما فاصله خود پيشنهادي طرح
 جديد لكن در خصوص جذب جمعيت، شهر دارد. بيشتري قرابت پيشنهادي يهاسرانه

بايد توجه داشت كه مقادير نوشته شده با احتساب سيستم  .است بوده ترموفق انديشه
با اين  .كند، آورده شده استاستفاده مي maxاستنتاج كه در زمان استنتاج از عملگر 

هاي زباني مشخص شده هاي به دست آمده، هرچه به ارزشعلق دادهتوضيح كه ميزان ت
  بيشتر باشد، داده را با آن ارزش زباني خواهد شناخت. 

متوسط و به  19/0براي شهر انديشه كه به ميزان  34/0 ،هادر بخش زير ساخت
 338/0ميزان ، است) 19/0آمده زيرا بيش از  8/0مقدار  9(در جدول  ضعيف 8/0ميزان 

(همان توضيح  ضعيف 82/0متوسط و به ميزان  18/0پرديس كه به ميزان  اي شهربر
و  متوسط 201/0پرند كه به ميزان  براي شهر 342/0، ميزان قبل در اينجا صادق است)

براي شهر هشتگرد كه   584/0 و (همان توضيح گفته شده) است ضعيف 78/0به ميزان 
  باشد.مي متوسط 6/0خوب و به ميزان  38/0به ميزان 

 6/0داراي ضعف بيشتر و شهر هشتگرد با ميزان  82/0شهر پرديس با طور كلي، به
در اين بخش، از كيفيت بهتري برخوردار است. معرفي شده متوسطر زباني كه با متغي  

خاطر بايد اين نكته را خاطر نشان كرد كه ضعف شهر انديشه بهبا توجه به جدول 
كه باعث شده، جمعيتي  باشدزديكي به كالنشهر تهران ميدليل نجذب جمعيت بيشتر به

، پايين بيني شده بود به اين شهر سرازير شوندجامع پيشهايبيش از آنچه كه در طرح
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طوري هاي گفته شده مشهود است، بههاي كاربري در هرقسمت از كاربريبودن سرانه
هاي به با توجه به تحليلدر نهايت  .باشدها ضعيف ميكاربري ةها در كليكه سرانه

نزديكي بيشتري  ،هاي معياردست آمده، مشخص شد كه شهر جديد پرند به سرانه
   تر بوده است.در جذب جمعيت موفق ،شهر انديشه در حالي كه داشته
 ها در شهرهاي جديددر خصوص طرح هاييپيشنهاد ،شدهعنايت به مطالب گفته با

  شود:ارائه مي مورد مطالعه
و ميزان پايين  آمده ها، پايينميزان سرانه، شهر انديشهپذيري ه به باال بودن جمعيتبا توج -

آتي و  ةبنابراين براي توسع .پايين آمدن كيفيت زندگي را به دنبال خواهد داشت ،هاسرانه
تر و با توجه به آينده ريزي دقيقبايست برنامهها در وضع موجود، ميميزان بهتر سرانه

 .صورت گيرد

 ةسران در حالي كهباشد، هاي مختلف باال ميها براي كاربريدر شهر هشتگرد ميزان سرانه -
 به واسطة( داشتبا توجه به جذب جمعيتي كه خواهد  .كاربري فرهنگي بسيار كم است

 .بايد جبران شود مسكن مهر و كشيده شدن خط مترو)ايجاد 

ي در سطح پاييني هستند كه هاي بهداشتي، اداري و فرهنگدر شهر پرديس كاربري  -
مدن كيفيت زندگي شهروندان شده و با توجه به آها باعث پايين ضعيف بودن اين كاربري

ريزي بهتري اينكه اين شهر در آينده شاهد جمعيت بيشتري خواهد بود، نيازمند برنامه
 هاي مذكور  نيز بايد از سطح باالتري برخوردار شوند.است و كاربري

جامع خود دارد، براي  با توجه به موقعيت بهتري كه در رابطه با طرحدر پرند نيز  -
 ةاكنون به فكر توسعبايست از همجلوگيري از دچار شدن آن به اوضاع شهر انديشه، مي

وجود دانشگاه، فرودگاه، كشيده شدن خط  .كالبدي و گسترش فيزيكي آن بود -  فضايي
ي هستند كه در جذب جميت نقش مهمي مترو و وجود مسكن مهر، همگي از جمله عوامل

جامع از  هايها در طرحبدين ترتيب در نظر داشتن ميزان بيشتر سرانه .كنندرا ايفا مي
ي برخوردار استاهميت خاص. 
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