
        9     
 

  
  هاي تخصيص كاربرد زمين ها و مدل روش

  
  ***سميه زنديه -**مژگان رسولي -*نيا وحيده ابراهيم

 

  چكيده
هاي اصلي ساخت  در اين راستا يكي از جنبه. ريزي شهري است دستيابي به الگوي بهينه زيست در شهرها از اهداف برنامه

ريزي كاربرد زمين شهري تمام جوانب در برنامه. ن شهري استريزي كاربرد زمي هاي شهري، برنامه شهرها مبتني بر برنامه
دو اصل توسعه پايدار و ارتقاء كيفيت  ةگيرند كه بر پاي اجتماعي، اقتصادي، محيطي زمين، مزايا و مضرات مورد بررسي قرار مي

تدوين معيارها و  ،اسازگارها، جلوگيري از تداخل كاربردهاي ندتوزيع متعادل كاربر :زندگي در پي دستيابي به اهدافي چون
اي، ريزي شهري و منطقههاي كمي در برنامهروش ةميالدي، با توسع 1960 ةاز ده. آن است استانداردهاي كاربرد زمين و جز

 ةبودند كاربرد بسياري در حرف اي منتج شدههاي نظري جداگانههاي كاربردي تخصيص كاربرد زمين، كه هريك از رهيافت مدل
زمين را سامان  از ها و كاربرد آن بتوانند استفاده بهينهريزان شهري با آگاهي كامل از اين مدلزي شهري يافتند تا برنامهريبرنامه

سازي  هاي زيادي پيرامون مدلهاي اخير، مطالعات و پژوهش ها به ويژه در سالبه علت گستردگي و پيچيدگي اين مدل. بخشند
ها كه تغييرات گذشته  اي از رهيافت طيف گسترده ةها با ارائ ها و امكانات كاربردي آنمدل كاربرد زمين، روشن نمودن پيشينه

  .نمايند، صورت گرفته است سازي مي كاربرد زمين را تحليل و تشريح كرده و تغييرات ممكن آتي را شبيه
. صيص كاربرد زمين شهري را ارائه نمايدهاي مورد استفاده در تغيير و تخ ها و مدل در اين راستا اين نوشتار تالش دارد، روش

هاي متداول در زمينه تخصيص و تغيير كاربرد  بنابراين در جهت دستيابي به اين هدف در ابتدا به صورت اجمالي به معرفي روش
ين شهري پردازد و در ادامه سه گونه مدل كه به عنوان ابزاري براي درك بهتر فرايند تخصيص و تغيير كاربرد زم زمين شهري مي

هاي تخصيص كاربرد زمين، مدل: اين سه گونه عبارتند از. نمايد دهد، معرفي مي روند را تا آنجا كه اين نوشتار فرصت ميبه كار مي
هاي تخصيص كاربرد زمين در مناطق چند و مدل سازي الگوي پايدار كاربرد زمين مبتني بر اهداف چندگانه هاي بهينهمدل

   .مركزي
نمايد و تأثير مستقيم  هاي طبيعي و انساني را به يكديگر متصل مي زمين فرايندي پويا و پيچيده است كه سيستم تخصيص كاربرد
  هاي مدل سازي، بهينه فنون ،Cellular Automataهاي اين دسته مدل ترين مدلمهم. هاي انساني داردبر تمام فعاليت

  ها بر اساس اصول اقتصادي و ميانكنش فضايي عمل اين مدل. تندهاي چندكنشگر هس سازي مبتني بر قوانين و مدلشبيه
سازي الگوي پايدار كاربرد زمين مبتني بر اهداف چندگانه، بر پايه سطح توسعه تراكم واحد همسايگي،  هاي بهينهمدل .كنندمي

اربرد زمين به شكل پيوسته و زا و همسازي كاربرد زمين را از طريق نياز به تخصيص كقيود در نظر گرفته شده توسعه درون
همسازي كاربرد زمين واحدهاي همسايگي و  ، توسعه دروني واين مدل تداخل اهداف توسعه فضاهاي باز. دهدفشرده ترويج مي

  .دهدهزينه فاصله از نواحي شهري را كاهش مي
تمن است و به جاي تخصيص اشتغال ساختار مدل الوري و پو ههاي تخصيص كاربرد زمين در مناطق چند مركزي بهنگام شدمدل

در . شوند هاي مدلسازي حمل و نقل تلقي ميبنديبندي متفاوتي ارائه نموده است كه بعنوان كاربرد ويژه دستهاوليه و ثانويه دسته
هاي تخصيص كاربرد زمين و اين مدل تخصيص كاربرد زمين با دسترسي به حمل و نقل همگاني در آميخته است و تركيب مدل

  . ل براي مناطق چند مركزي صورت گرفته استقن ريزي حمل وهاي برنامه مدل
   
  :اژگان كليديو

  .ريزي كاربرد زمين، تخصيص كاربرد زمين، الگوي پايدار كاربرد زمين برنامه
Email: v_e_nia@yahoo.com  *هشتيباي دانشگاه شهيدي و منطقهريزي شهردانشجوي كارشناسي ارشد برنامه 
Email:mozhgan.rasouli@gmail.com  ** بهشتيدانشگاه شهيدايريزي شهري و منطقهبرنامه دانشجوي كارشناسي ارشد  
Email:somayeh.zandieh@gmail.com  *** دانشگاه شهيد بهشتيايريزي شهري و منطقهبرنامه دانشجوي كارشناسي ارشد 

15/1/1387: تاريخ دريافت   
26/3/1388: تاريخ پذيرش نهايي   
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  مقدمه
حفاظت زمـين،   ،توزيع ،، به چگونگي استفادهاست ريزي كاربرد زمين شهري، به مثابه آمايش زمين شهري روزه برنامهام

ريزي شـهري اسـت    ها و كاركردهاي شهري بر اساس نياز جامعه شهري و هسته برنامه فضايي فعاليت ،ساماندهي مكاني
نظران كاربرد زمين شهري،  چاپين از پيشكسوتان و صاحب. نمايد يابي مي بندي و مكان كه انواع استفاده از زمين را دسته

ريزي كاربرد زمين شهري را نحوه تقسيم و تخصيص و مكان بهينـه بـراي مصـارف و كاربردهـاي متنـوع زنـدگي        برنامه
به بيان ديگر منظور از نظام كاربرد زمين شهري، مشخص كردن نوع مصـرف زمـين در شـهر، هـدايت     . نمايدتعريف مي

   هـاي شـهري اسـت    هـا بـا يكـديگر و بـا سيسـتم      هـا و چگـونگي انطبـاق آن    ساماندهي فضايي شـهر، تعيـين سـاخت   
 .)1381زياري، (

. گيرند در كاربرد زمين شهري تمام جوانب اجتماعي، اقتصادي، محيطي زمين، مزايا و مضرات مورد بررسي قرار مي
ند، تا بتوانند استفاده بهينه د زمين شهري آگاهي كامل داشته باشرهاي كارب ريزان شهري بايستي از الگوها و مدل برنامه

  .از زمين را سامان بخشند

  هاي تخصيص كاربرد زمين  مدل  .1
هايي  هاي موجود و رهيافت يش مدلاآر ر رشته كاربرد زمين، بدليل گسترةعدم توجه كافي به توسعه كاربردهاي مفيد د

  .هاي كاربرد است ريات بنياني و روشظيده است و پيچيدگي نسبي نمتفاوت كه از سوي متخصصين ارائه گرد
ها و امكانات  آن ةسازي كاربرد زمين و روشن نمودن پيشين هاي اخير پيرامون مدل ها در سال در اين ميان تالش

نمايند و  ها كه تغييرات گذشته كاربرد زمين تحليل و تشريح مي اي از رهيافت طيف گسترده ةها با ارائ كاربردي آن
  .نمايند، صورت گرفته است سازي مي تغييرات ممكن آتي را شبيه

  هاي تخصيص كاربرد زمين ها و روش پيشينه بكارگيري مدل -1-1
در مدل الوري اشتغال پايه . توسعه يافتند 1960در دهه  1يص كاربرد زمين ابتدا توسط الوريصخهاي كاربردي ت مدل

ريزي  هاي برنامه كاربرد زمين را و مدلهاي تخصيص  دلنيز م 2تمانوپ .شود رفته ميبعنوان نيرو محركه رشد، در نظر گ
بسياري از چنين . اند حمل و نقل را با يكديگر آميخته است كه در تعداد بسياري از نواحي كالن شهري بكار گرفته شده

  .(Marshal & Law, 2004) اندهاي اصلي بوده هايي شامل گسترش مدل كوشش

  هاي تخصيص كاربرد زمين ژگي مدلوي -2-1
هاي طبيعي و انساني را به يكديگر متصل  تخصيص و تغيير در كاربرد زمين فرايندي پويا و پيچيده است كه سيستم

سازد و بدينسان مستقيماً در ارتباط با بسياري مسائل زيست  آب و اتمسفر وارد مي ،نمايد و تأثير مستقيم بر خاك مي
رات آب و يتغيير كاربرد زمين و انواع تخصيص كاربرد زمين از عوامل مهم در چرخه تغي. گيرد يمحيطي جهاني قرار م

هوايي است و ارتباط بين اين دو متقابل است، تغيير در كاربرد زمين احتماالً بر آب و هوا تأثيرگذار است و همچنين 
  .تغييرات آب و هوا بر كاربرد آتي زمين مؤثر است

ربرد و انواع تخصيص كاربرد زمين در درك فرايندهاي ممتد شهرنشيني كمك كننده است و سازي تغيير كا مدل
گذاران در خصوص شرايط آتي ممكن، تحت سناريوهاي متفاوت،  سازي سياست همچنين بعنوان يك ارزش در آگاه

نتايج تغيير كاربرد زمين هاي تخصيص كاربرد زمين بعنوان ابزار پشتيبان تحليل داليل و بنابراين مدل. شود مي ردهشم
  .شوند تعريف مي

يكي از مهمترين تمايزات  .توان اين گونه برشمرد سازد، مي هاي مدلسازي معمول را متفاوت مي هايي كه رهيافت ويژگي
هاي ايستا مستقيماً وضعيت را در مقطع  مدل. گيرد هاي پويا قرار مي شود به ايستا بودن كه در برابر مدلمربوط مي

كنند، كه هر گام  هاي زماني بينابيني كار مي هاي پويا با گام تعيين شده محاسبه مي نمايند، در حالي كه مدل زماني
اي ممكن را  پويا، توسعه سازي بنابراين مدل. ها به شكلي پي در پي باشد تواند نقطه آغاز براي محاسبه ساير وضعيت مي

هاي  پذيري را جهت تكرار توسعه سازد و همچنين امكان را فراهم مي تري گيرد و رفتار غني دربرمي سازي شبيه طي دوره
  .(Koomen & Stillwell, 2007) نمايد فضايي واقعي آماده مي
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هاي انتقال از  مدل. تعريف گردند تواند با كار پيرامون مقوالت انتقال و تخصيص هاي تغيير كاربرد زمين مي ويژگي
هاي تخصيص  مدل .نمايد سازي مي ديگر كاربرد زمين شبيه ةغيير ممكن را در گونشوند و ت كاربرد زمين موجود آغاز مي

كاربرد زمين موجود . دهند از يك سو يك گونه خاص كاربرد زمين را به يك مكان بر اساس خصوصيات آن تخصيص مي
اين رهيافت . واهد شداحتماالً يكي از عوامل مؤثر بر خصوصيات مكاني است، اما لزوماً در كاربرد آتي زمين حفظ نخ

هايي كه از تأكيد  از ديدگاه نظري تفاوت روشني بين مدل. شود سازي، اساساً با يك نقشه خالي شروع مي براي شبيه
بسياري از . ها بر كاربرد زمين است، وجود دارد هايي كه تمركز اصلي آن شوند و مدل مستقيم بر كاربرد زمين شروع مي

. نمايدسازي مي برد زمين تمركز داشته و فقط وضعيت آن را در يك مكان معين شبيهها به شكل خالص بر كار مدل
گيرند و تالش دارند رفتار آنان را درك نمايند در اين  ها كاربران زمين را بعنوان نقطه شروع در نظر مي ساير رهيافت

  ).همان( شودين بكارگرفته ميها براي استنتاج تغييرات كاربرد زم خاص و گروه هاي فضايي راستا توصيف تصميم
هاي  رهيافت. و هم احتمالي باشند) قطعي(كننده  سازي تغييرات كاربرد زمين شايد هم تعيين ها براي شبيه رهيافت

هاي احتمالي، احتمال روي دادن تغييرات كاربرد  گيرند، در حالي كه رهيافت قطعي روابط را علت و معلولي بكار مي
 هاي بخشي و يكپارچه مدلتمايز بعدي بين . است ها معرفي عنصر نامعلومي اساس اين رهيافت .زمين را در نظر دارند

و اين بخش را توصيف ...)  و مسكن، اشتغال(تمركز دارند  هاي بخشي بر يك بخش از سيستم كاربرد زمين مدل. است
و سيستم كاربرد زمين را بعنوان يك  گيرند ها را در نظر مي هاي يكپارچه روابط متقابل بين ساير بخش مدل. كنند مي
  .نمايند جامع و هم وابسته مبتني بر سيستم تلقي مي ةمقول

  سازي تخصيص كاربرد زمين هاي مدل نظريات و روش -3-1
ها بر تعداد محدودي نظريات و  هاي گوناگون وجود دارند، اما بيشتر آن سازي كاربرد آتي زمين به شكل هاي شبيه مدل
ها بكارگرفته  ارند، براي نمونه، نظريات اقتصادي اغلب براي توضيح الگوهاي كاربرد زمين و پويايي آنها قرار د روش
  .گردد در ادامه معرفي چند روش و مدل در زمينه تخصيص كاربرد زمين ارائه مي. شوند مي

  اصول اقتصادي -1-3-1
از آن جا كه عرضه زمين ثابت است،  :نخست. شود بعنوان يك دارايي ويژه اقتصادي تلقي مي زمين ،داليل زياديهب

به همراه بافت يگانه خود در مفهوم كيفيت (هر قطعه از زمين  :دوم .اي بر آن حاكم است روابط عرضه و تقاضاي ويژه
. كاربرد زمين در يك مكان معين بر پيرامون خود تأثيرگذار است :سوم .مكان ثابتي دارد) خاك، دسترسي به تسهيالت

خوانند اغلب  مي اين تأثير كه اقتصاددانان آن را تأثيرات بيروني كاربرد زمين. ايد منفي و شايد مثبت باشدتأثير ش
در تركيب عرضه محدود و ناهمگوني زمين تأثيرات بيروني كاربرد زمين و نتايج  .دهد مداخله دولت را افزايش مي

ي مختلفي براي كاركردهاي مختلف زمين نيز ارائه ها شود كه قيمت مداخله دولت در بيانيه بازار زمين بيان مي
  .گردد مي

است  3و فون تانن نظريه ريكاردو  ،ريات اقتصادي در طول زمان تغيير كرده است؛ از اولين نظرياتظتمركز بر زمين در ن
هستند و در زيادي هنوز معتبر  ةاين نظريات تا انداز. اند كه اساس قيمت زمين و نظريات كاربرد زمين را شكل داده

خصوص قيمت زمين در مفهوم تفاوت در حاصلخيزي خاك و به در ريكاردو. شوند هاي موجود بكارگرفته مي پژوهش
تانن بر تأثير فاصله و هزينه حمل و نقل تمركز دارد و الگوهاي فون. كند خصوص كيفيت خاك صحبت ميبياني كلي در

انگاشت مهم ديگري كه در ارتباط با علم اقتصاد است و در  .دهدكاربرد زمين و قيمت زمين را بر آن اساس شرح مي
آن چه در اين نظريه مطرح است . انتخاب ناهمبسته است ةشود، نظري تشريح الگوهاي كاربرد زمين بكار گرفته مي

ساير هاي ممكن از سوي اشخاص است كه بستگي به تسهيالتي دارد كه آن گزينه در مقايسه با  احتمال انتخاب گزينه
خصوص بكارگيري اين نظريه در كاربرد زمين شهري احتمال انتخاب گونه معين كاربرد در. سازد ها فراهم مي گزينه

زمين در يك مكان معين بر اساس تسهيالتي است كه آن مكان براي آن گونه كاربرد خاص در ارتباط با ساير تسهيالت 
تواند مناسبت  تسهيالت مكان مي  (Koomen & Stillwell,2007).آورد ممكن در مقايسه با كاربردهاي ديگر فراهم مي

اي از عوامل متفاوت تواند توسط طيف گسترده مناسبت مكان براي كاربرد خاص مي. براي كاربرد معين را تغيير دهد
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ل ساير جوانب مهم كه مؤثر بر مناسبت مكان هستند؛ شام. اين امر به مناسبت كالبدي اشاره دارد. تشريح شود

يا رواج (نمايد  كاربرد زمين را محدود ميمعين  ةهاي فضايي است كه گون دسترسي به تسهيالت مرتبط و يا خط و مشي
تواند بعنوان پيشنهاد قيمت تفسير شود، با اين همه شود و مي مناسبت توسط كاربران بالقوه ارزيابي مي). دهد مي

  .دهد رين قيمت را پيشنهاد ميبرد باالت كاربري كه باالترين نفع را از مكان مي

  ميانكنش فضايي -2-3-1
ميانكنش فضايي در متن . سازي ميانكنش فضايي قرار دارند هاي كاربرد زمين بر اساس نظريه مدل گروه كالسيك مدل

ساس بر اين ا. فرايندهاي انساني، اشاره دارد ةنتيج جغرافيايي جاي دارد كه به هر گونه جابجايي در فضا در -اجتماعي
هاي كاربرد زمين شهري، بر اساس دو مدل جاذبه در  مدل ةتوان مدل الوري را بعنوان اولين مدل در زمينه توسع مي

هاي اشتغال ثابت شكل گرفته  اولين مدل در ارتباط با توزيع جمعيت در نواحي مسكوني، بر اساس مكان. نظر آورد
مدل الوري . دهد اساس تقاضاي تعيين شده جديد تخصيص ميدومين مدل جاذبه كاربردهاي خرده فروشي را بر . است

يات را هم ئهاي كاربرد زمين سطح باالتري از جز مدل. شود همگن شهري بكار برده مي ه شكلي فضايي در سطوح پهنةب
هاي ميانكنش فضايي بر  خصوص مدلها در مرتبط پژوهش  گونه. در تفكيك فضايي و هم در اصول تخصيص دارا هستند

در مركزيت اين رهيافت اين پيش فرض جاي دارد كه كاربرد . انكنش بين كاربرد زمين و حمل و نقل متمركز هستندمي
در واقع تقاضاي حمل و نقل به وضعيت  )1( زمين از سوي شبكه زيرساخت در دسترس تأثيرپذير است و بر عكس

   (Koomen & Stillwell, 2007).  اوت كاربرد زمين بستگي داردفهاي مت فضايي گونه

   Cellular Automata (CA)مدل -3-3-1
فضايي، بر اساس قوانين ساده تصميم   برداري فرايندهاي پيچيدهبرگرفته از علم رياضيات كه براي نسخه CAهاي  روش

هاي محيط پيرامون  دهد كه تأثيرپذير از سوي سلول را نشان مي) كاركرد(هر سلول يك وضعيت معين . كنند عمل مي
سازي  در مدل CAكاربرد . درجه و سمت و سوي ميانكنش بين كاركردها توسط قوانين تغيير تعريف شده است. تاس

ريزي توسعه شهري و  ريزي كاربرد زمين و برنامه سازي فرم شهري، رشد شهري و برنامه جغرافيايي در جهت مدل
محيط پيرامون كه به شكلي تجربي ثابت شده سازي، ميانكنش مكاني با  بعد قوي اين رهيافت شبيه. اي است منطقه

در . است 4»پديداري« ةبخش اصلي رهيافت ميانكنش محلي مقول. است كه نيرويي مهم در تغيير كاربرد زمين است
ها بر گرفته شده  كه از رفتار جمعي هر سلول مؤثر بر ساير سلول. اين پديده به الگوهاي جهاني اشاره دارد CA ايهمدل
بيني پيش شود و اگر غيرممكن نباشد به سازي منجر ميدل با رفتاري غني همراه است كه به نتايج شبيهاين م. است

  .شود منجر مي
براي نمونه در رابطه با . شود بكارگرفته مي CAهاي  بعالوه اطالعات مبتني بر مكان در ايجاد قوانين تغيير در مدل

بنابراين اين مدل فراتر از تمركز بر ميانكنش فضايي . ر سلولهاي خط و مشي درون ه مناسبت كالبدي يا محدوديت
روابط نظري كمتري با فرايند   CAهاي كالسيك مدل. كند هاي واقعي، حركت مي سازي جهت دستيابي به شبيه

هاي ساير  نوين همچنين بخش CAپس كاربرد . شود سازي داشتند كه منجر به تغييرات در كاربرد زمين ميتصميم
اين  از ويژگي. )2( يرات كاربرد زمين را بدست آورديتر تغ سازي هر چه واقعي هاي فكري را يكپارچه نموده تا شبيه انتظام

تواند به  كه مي) چون تغيير كاربرد كشاورزي به مسكوني(رهيافت تغييرات پي در پي كاربرد زمين شناخته شده است 
تواند بعنوان غيرمحتمل توصيف شود و مي) كشاورزي هعتي بصن(شكلي واضح محتمل باشد در حالي كه ساير تغييرات 

مورد ديگر در . دهد هاي احتمالي تغيير مي سلول وضعيت خود را با توجه به چنين تخمين. يا در بعضي موارد غيرممكن
م در براي نمونه تغييرات عظي ،)3( ، قيود پيرامون سطوح باالتر استCAكنترل رفتار ميانكنش فضايي سلول در مدل 

   (Koomen & Stillwell, 2007).  اي مدل ميانكنش فضايي اجرا شود تواند در سطوح منطقه كاربرد زمين كه مي

  سازي فنون بهينه -4-3-1
 بندي عددي سازي رياضي چون برنامه با بكارگيري فنون بهينه. است 5سازي سازي، فنون بهينه هاي مدل يكي از رهيافت

. نمايد اي از شرايط اوليه معيارها و متغيرهاي تصميم محاسبه مي مجموعه هزمين را با ارائ كاربرد  وضعيت بهينه 6خطي،
براي يك گروه خاص از تصميم سازان ) مثل بيشينه نمودن سود(ترين كاربرد آن كمك به بهينه نمودن يك هدف ساده
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هاي بهينه را براي اهداف  توانند راه حل ميبندي رياضي نيز وجود دارند كه اما فنون برنامه. است) مثل توسعه دهندگان(
هاي بهينه محدوده، مبتني بر اهداف  خصوص وضعيتگذاران كه دراين امر براي سياست. متفاوت و واگرا تعيين كنند

 .)همان( نمايند، جالب است متفاوت و متضاد خط و مشي عمل مي

  7سازي مبتني بر قوانينهاي شبيهمدل -3-1- 5

هاي علوم فيزيك  اين رهيافت به طور كلي در رشته. برداري از فرايندهايي آشناست سازي نسخه شبيه عنصر مركزي اين
كه هستند   برداري از فرايندهاييها در جهت نسخه اين مدل. نمايد يعمل م GISشود و اغلب در تركيب با  استفاده مي

 :مثل باشند؛مي اين موارد فرايندهاي طبيعيتوانند توسط قوانين كمي و مشخص مبتني بر مكان تشريح شوند و  مي
  . فرسايش خاك و پويايي منظر

هاي  از نمونه. اين رهيافت نيز در مطالعات مبتني بر علوم اجتماعي و علمي مثل تغييرات كاربرد زمين بكار رفته است
ها اين است كه به  ين مدلا ةنمون. است »?What if« و سيستم 8مدل آينده شهري كاليفرنيا :ها شامل كاربرد اين مدل
پذير، براي  اين خصوصيات انعطاف. كند، بكار گيرند تا قوانين تصميم را كه رفتار آنان را هدايت مي دهند كاربر اجازه مي

ها را براي ابزار سازي نمايند و سپس آن آورند كه نتايج تصميمات فضايي را شبيه ها اين امكان را فراهم مي مدل
  .مفيد گردانند يزير پشتيبان برنامه

هاي سناريوهاي توسعه مسكوني را براي شهرهايي كه بر اساس تغييرات خط و مشي  مدل آينده شهري كاليفرنيا گزينه
بيني رشد جمعيت بر پايه روندهاي گذشته پيش. نمايد سازي ميمشخص قرار دارند، در سطوح مختلف دولتي، شبيه

توسعه يابد، بر اساس تقاضا و توسعه قوانين و انگيزه مشخص كاربر مشخص  گيرد و منافع هر قطعه زمين اگر صورت مي
هاي فضايي تعريف شده از سوي كاربر و قوانين رشد و عوامل بعنوان ابزار تصويري است كه داده »?What if« .شود مي

ين مناسبت زمين و تخصيص كاربرد زمين را در نظر دارد و به پس از بررسي و تحليل و تعي ةمؤثر در انتخاب گزين
  .)همان( دهد توجه بر تقاضا، فرايند تخصيص را صورت مي

  9هاي چندكنشگر مدل -6-3-1
خصوص كنشگران و يا ها در انگاشت كليدي در اين مدل. ها هستند سازي و ميانكنش از عناصر اصلي اين مدلتصميم
ها در كند كه توسط ارتباطات و ميانكنش كنشگران را بعنوان خود مختاران معرفي مي 10،پيكر. سازان است تصميم

خودمختاري بدين . سازند گيري، رفتار خود را با محيط خود مربوط مي  محيط پيراموني سهيم هستند و با تصميم
هاي  مدلدر . معناست كه عاملين اعمال خود و وضعيت دروني را تحت كنترل دارند تا به اهداف خود دست يابند

شود نسبت به محيط خود و اعمال گيرند كه موجب مي ن شكل عاملين راهبردي پيش ميتري در حداقل چندكنشگر
  .ساير عاملين واكنش نشان دهند

انگارند كه كنشگران  ها چنين مي اين مدل. گيرد انتخاب عقالني، را بكار مي ةريظسازي، نهاي تصميم ترين مدلپيشرفته
به هر حال بسيار دشوار است كه . هاي تحليلي دارند يرند و قابليتگ به طور كامل آگاه هستند، تصميمات بلندمدت مي

هاي پيچيده  ل بايد در نظر آورد كه مد. سازي مرتبط با تغييرات كاربرد زمين تركيب نمودها را با فرايند تصميماين مدل
كار  و متفاوت فضايي و ساز هايبعلت وابستگي. سازي كاربرد زمين بكارگرفته شوندتواند براي شبيه سازي آيا مي تصميم

ها در اين مدل. پسخورند، به طور مجازي براي يك عامل غيرممكن است تا نتايج ممكن را از عمل خود در نظر آورد
ميانكنش بين فرايندهاي (كند  سيستم طبيعي را تشريح مي CAمدل . كارآمدتر خواهند بود CAهاي تركيب با مدل

  .كند را توصيف مي) انتخاب رفتار عاملين(بخش انساني را  چند كنشگر هاي مدلدر حالي كه ) اكولوژيكي

 CLUE-sسازي تغيير پويا كاربرد زمين، مدل شبيه .2
ابزاري براي درك بهتر فرايندهاي تغيير معين در الگوي فضايي كاربرد زمين و ، مدل تغيير كاربرد زمين و اثرات آن

در  CLUE-sسازي  چارچوب مدل. اي استاي زمين، در مقياس منطقهاكتشاف تغييرات در آينده ممكن در كاربرده
هاي روشن فضايي، روابط بين شناسي آن تحليلروش. چاپ شد 1996دانشگاه واگنينگن توسعه يافت و اولين بار در 
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  هاي تخصيص كاربرد زمين ها و مدل روش

  22-9: صفحات مقاله 
اريو سازي پويايي كه در جستجوي تغييرات در كاربرد زمين تحت شرايط سنكاربرد زمين و عوامل آن را به فن شبيه

  .دهد است، اتصال مي
سازي پوياي الگوهاي فضايي تغيير كاربرد زمين، در واكنش به تغييرات از پيش شبيه ةسازي بر پاي چارچوب مدل

سازي را  طرح عملكردي چارچوب مدل) 1( شكل. هاي مختلف است تعريف شده در تقاضا براي زمين، از سوي بخش
  .دهدنشان مي

  هر مكان ارجحترين كاربرد زمـين را بـر اسـاس تركيـب مناسـبت مكـان و مزيـت رقـابتي          در هر گام زماني مدل براي
البته اگر ارجحترين گونـه  . كندشود، تعيين ميهاي زمين تلقي ميهاي متفاوت كاربرد زمين كه عملكرد نيازمنديگونه

هـاي فضـايي و سـاير    و مشـي  اسـت و يـا بعلـت خـط     كاربرد زمين نياز به تغيير كاربرد داشته باشـد و اگـر غيرواقعـي   
  .ها مجوز تغيير را ندارد گونه كاربرد زمين ارجح بعدي انتخاب خواهد شدمحدوديت

  هـا در محـدوده مطالعـه، تقاضـاي انبوهـه بـراي كـاربرد زمـين بـا          بعد از تخصيص كاربرد زمين ارجح به تمامي مكـان 
  سـتي تخصـيص داده نشـده اسـت مزيـت رقـابتي       اگـر تقاضـا بـه در   . گرددهاي تخصيص داده شده مقايسه ميمحدوده

انـد بيشـترين   شوند به طريقي كه كاربردهـاي زمـين كـه مـورد تقاضـا نبـوده      هاي متفاوت كاربرد زمين تعديل ميگونه
كـار   ايـن رونـد  . يابنـد كاربردهاي زمين بيش از حد ارائه شده نيز كمترين ارجحيت را مـي . آورندارجحيت را بدست مي

تغييرات در تقاضـا مربـوط بـه     ةمحاسب. اضا برابر محدوده تخصيص داده شده گرددتقگردد تا زماني كه يمكرراً تكرار م
يابي تا مدلسازي چند  تواند بر اساس فنون متفاوت در طيفي از روند ساده بروناست و مي CLUE-sچارچوب مدلسازي 

هـاي  سـازي گونـه  اوت كاربرد دارد و در شبيههاي متفبراي مقياس CLUE-sلگوريتم مدل ا .بخشي پيشرفته جاي گيرد
وضعيت واقعي مدل به نمونـه مـورد مطالعـه و فراينـدهاي     . شود متفاوت خط سير تغييرات كاربرد سيستم بكار برده مي

تشخيص ارجحيـت ويـژه مكـان در هـر نمونـه مـوردي       . ها و اطالعات در دسترس بستگي داردداده ،تغيير كاربرد زمين
روش زيـر تعريـف    چهـار مكان ارجحيت ويژه توسط انتخاب يا تركيـب   .(Verbung & Overman, 2007)متفاوت است 

   .)1شكل ( شود مي
چنانچه كمبود در اطالعات تعيين كننده تغيير كاربرد زمين وجود دارد و اگر مقياس كاربرد باالتر از مقياس درك  -1

هاي متفاوت هاي تجربي براي تخمين ويژگيتحليل. شونديهاي تجربي استفاده مفرايند تغيير كاربرد زمين است، روش
براي تعيين مناسبت مكان براي گونه كاربرد زمين مشخص، . چون وضعيت خاك و دسترسي ،شودمكان استفاده مي

هاي عددي شوند و روابط از طريق فرمولهاي ممكن بر اساس نظريه يا دانش مطالعه محدوده انتخاب مي تعيين كننده
  .يابند ميكميت 

تشخيص تجربي مكان . شودمكان ارجح جديد محاسبه مي) بهبود دسترسي(ها با تغيير ارزش يكي از تعيين كننده
شود كه آن روابط بر اساس الگوي كاربرد زمين در طول شود و چنين وانمود ميارجح لزوماً منجر به روابط سببي نمي

  .مانندسازي معتبر باقي ميدوره شبيه
  هاي تجربي هاي كاربرد زمين، تحليلهاي ارجح گونههاي مكانچه با اطالعات بيشتر در مورد تعيين كنندهچنان -2

بايد ارجحيت اين قوانين تصميم مي. تواند توسط قوانين تصميم جايگزين شوند، كه بازتابي از دانش فرايند هستندمي
تصادي وان كاركرد پيشينه كاربرد زمين، شرايط مكان اقهاي متفاوت كاربرد زمين براي هر مكان را بعنمربوط گونه
  .، تعيين نماينداجتماعي آن

روندهايي در مشخص ة تواند نتيجاين مي. دهدداده كاربرد زمين اغلب روابط همبستگي خودكار فضايي را نشان مي -3
. اربرد زمين مسكوني باشدنمودن عواملي چون ساختار تصرف زمين يا فرايندهاي فضايي چون انباشت تأثيرات در ك

تواند توسط تشكيل كاركردهاي واحد همسايگي بعنوان تعين كننده مكان ارجح، ارائه هاي فضايي در مدل مي ميانكنش
همچون بسياري ) بندي شدههدرج(ارتباط بين مكان ارجح و تركيب واحد همسايگي هم از سوي قوانين تصميم . گردد

هاي ارجح بايد در هر گام زماني از تحليل، مكان. گيرد هاي آماري، صورت مي و هم توسط تحليل CAهاي  از مدل
  .بهنگام شوند تا پاسخگوي تغييرات ساختار كاربرد باشند

. گردد خصوص مكان ارجح تلقي ميمهمي در ةسرانجام، كاربرد زمين موجود در بيشتر مواقع عامل تعيين كنند -4
توانند براي نمونه نواحي مسكوني نمي. ساير تغييرات نيز تقريباً برگشت ناپذيرند تغييرات زمين اغلب هزينه بر هستند و
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شوند تا پاسخگوي تغييرات ها بهنگام ميسازي، اين ارجحيتشبيه در طول. به نواحي كشاورزي تغيير كاربرد دهند
 ).همان(د مشابه در كاربرد زمين باشن

بر اساس ارجحيت كاربر مدل و دانش و جزء  چهارسازي توسط تركيب اين مكان ارجح نهايي مورد استفاده در شبيه
اين امر چارچوب . تواند متفاوت باشداين تركيب براي هر گونه كاربرد زمين مي. گيردداده در دسترس صورت مي

تجربي يا  مدل آماري ،CAها يا بعنوان مدل  بندي مدلشود كه دستهنمايد و موجب ميپذير مي مدلسازي را انعطاف
  .سازي پويا صورت گيردمدل شبيه

تواند در خصوص مناسبت روابط تجربي بين عوامل مكان و كاربرد زمين، قوانين واحد كاربر مي  CLUE-sبا وجود مدل
هاي ارجحيت مكان بر گرفته از فرايند تغيير كاربرد مشاهده شده و يا نظري، تصميم  همسايگي و يا استفاده از نقشه

تر ارزيابي يكپارچه ةكان تركيب روند كارهاي متفاوت براي تخصيص زمين، در چارچوب مدلسازي، و اجازام. گيرد
. هاي شهري را خطاب قرار دهد، وجود داردتواند به شكلي روشن، رقابت بين كاربرد زمينپويايي كاربرد زمين را كه مي

هاي سيستم كاربرد پيچيدگي ةين شفافيت مدل و ارائآميز خواهد بود كه تعادلي بكاربرد چنين مدلي زماني موفقيت
  .زمين بدست آيد

  
  CLUE-sعملكرد چارچوب مدلسازي  :1شكل 

  
  
 

                                                                                                                                      
  
  
  
  
  
   

  
                                                                                                                                          

  
  
  
  
  

  اگر نا برابر است، مي بايد مزيت رقابتي بهنگام گردد                                     
  
  

  رد زمين مبتني بر اهداف چندگانهسازي الگوي پايدار كارب مدل بهينه .4
هاي خارج شهر،  كاربردي بودن، حركت رشد شهري به سوي محدودهالگوهاي موجود كاربرد زمين با تراكم پايين، تك

گوياي راهبردهاي توسعه كاربرد زمين به شكلي كارآمد، جهت تعادل بخشيدن به شرايط اقتصادي و حفاظت محيط 
  .زيست و برابري اجتماعي هستند
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  هاي تخصيص كاربرد زمين ها و مدل روش

  22-9: صفحات مقاله 
بر پايه سطح توسعه تراكم واحد همسايگي، قيود در نظر گرفته شده  11،سازي مبتني بر اهداف چندگانهمدل بهينه

  زا و همسازي كاربرد زمين را از طريق نياز به تخصيص كاربرد زمين به شكل پيوسته و فشرده ترويج توسعه درون
كاربرد زمين واحدهاي همسايگي و  و همسازي 12ونيتوسعه در اين مدل تداخل اهداف توسعه فضاهاي باز. دهدمي

  .(Ligmann, Church & Jakowski, 2004) دهدهزينه فاصله از نواحي شهري را كاهش مي

  الگوهاي پايدار كاربرد زمين  -1-4
. ندآيهاي موجود شهري نمايشگاهي از الگوهاي ناكارآمد هستند كه مسأله اصلي توسعه پايدار به شمار ميكاربرد زمين

تراكم پايين مسكوني، پراكندگي و توسعه سريع فضاهاي باز در شهرها بدون توجه به باز توسعه نواحي رو به انحطاط 
اند، تمامي بر اي در شهرها اتفاق افتادهدرون شهري و كاربردهاي زمين كه به شكلي تك و منفرد به صورت وصله پينه

يي منجر به افزايش جدايي اقتصادي و قومي، پسرفت محيط زيست و چنين روندها. اندفرم موجود شهرها چيره گشته
  .هاي كشاورزي و فرسايش ميراث معماري جوامع شده استكاهش زمين

در نتيجه، اهميت . انرژي مصرف به تنظيمات كاربرد زمين بستگي دارد% 70دهد كه بيش از  تحقيقات نشان مي
  هاي تجربي مدل اين مدل حاصل نتايج و يافته. گرفته شودتواند دست كم تخصيص كاربرد زمين پايدار، نمي

كه توسط طبيعت متضاد در تخمين فعاليت شهري . ريزي كاربرد زمين پايدار است سازي فضايي براي برنامهبهينه
زا، تعادل مدل تخصيص كاربرد زمين پايدار با اهداف چندگانه توسعه يافته است كه توسعه درون. بدست آمده است

دهد و كند و دسترسي به نواحي شهري را ترويج ميدهاي كاربرد زمين در واحدهاي همسايگي را پشتيباني ميتضا
نوپايي مدل در رواج قيود پيوستگي و . دهدهاي توسعه نيافته و بازتوسعه را نيز صورت ميبين حفاظت از زمين ةمبادل

سازد كه ارزش حداقل تراكم توسعه واحد ر را وادار مياين قيود كارب. فشردگي كاربرد زمين واحدهاي همسايگي است
  . همسايگي را مشخص سازد

شناسي بالقوه و كارايي را جهت تواند روشاين مدل همراه سيستم اطالعات جغرافيايي و تحليل فضايي و مدلسازي مي
هري پايدار بعنوان يك مدل ريزي كاربرد زمين فراهم سازد در نتيجه اين امر تخصيص كاربرد زمين شخدمت به برنامه

كند نمايد و تغييراتي را معرفي ميشود كه الگوي شهري موجود را تشخيص داده و ارزيابي مي هنجارين برشمرده مي
كه همسازي و همجواري كاربردهاي زمين در واحد همسايگي و توسعه دروني و باز توسعه قابل دفاع از ديدگاه سياسي 

  ).همان( گيرد را در نظر مي

  سازي براي تخصيص كاربرد زمينفنون بهينه -2-4
 چنين فنوني اجازة. شناخته شده استبراي مشكالت فضايي به شكل وسيعي  سازي بعنوان ابزار هنجارينكارايي بهينه

.  آورند تري نيستند، فراهم ميدادهاي بدست آمده در سطح پايينتحليل سناريو چندگانه را زماني كه نتايج و برون
دهد و شامل توزيع سازي فضايي را مورد قياس قرار ميهاي بهينهاز مدل ايهكالت تخصيص كاربرد زمين زيرمجموعمش

  .مد پيرامون قطعات زمين جهت تعيين تقاضا، حفظ قيود كالبدي، اقتصادي، محيطي و اجتماعي استآهاي كارفعاليت
ـ  هاي فضايي مـي هايي كه شامل تخصيص فعاليتمدل هـاي   اي از رشـته گسـترده  ةه نيسـتند و حـول دامنـ   شـوند، يگان

يـابي تسـهيالت و تملـك اراضـي قـرار      اي، مديريت جنگلداري، بازسازي قطعات زمين، مكـان ريزي شهري منطقه رنامهب
انـد و دو  بندي رياضـي اسـت كـه متغيرهـا اغلـب دوگانـه      هاي تخصيص كاربرد زمين شامل برنامهبيشتر مدل. اند گرفته

  كنند كه آيا فعاليت خاص به قطعه زمين مشخص تخصيص داده شود يا خير؟مي م را ارائهانتخاب تصمي
ها معموالً كامالً نواحي بدون مدل. هاي تخصيص، نبود الگوهاي كاربرد زمين موجود استكمبود اصلي بيشتر مدل

اين امر پيش ) هيافت انقالبير( كه هر تخصيص فعاليتي براي زمين تحت نظر جديد است دهند، چراتوسعه را تغيير مي
  ريزي شهري است كه توسط درگيري وسيع در تعديل وضعيت موجود ارائه فرض غيرموجه و ناپذيرفتني در برنامه

بايد توانايي ارائه راه حل مي) انتقال در وضعيت موجود ،افزودن، رها كردن(ريزي اراضي توسعه نيافته  در برنامه. شودمي
افزايد و يا كند و تسهيالت ويژه را يا ميد داشته باشد كه بخشي از آنچه وجود دارد را حفظ ميبراي وضعيت جديد وجو

  .  كندهاي بهتر جابجا مي به مكان
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به نظر . هاي توسعه نيافته ساخته شده استريزي زميناين مدل از تخصيص كاربرد زمين شهري پايدار بر اساس برنامه
دهد مدل مقياس ايي موجود كه به شكلي واضح پايداري شهري را مخاطب قرار ميسازي فضرسد تنها مدل بهينه مي

بندي چون نواحي مسكوني شهري روستايي، تجاري، صنعتي، تفريحي و  اين مدل اختيارهاي پهنه. اي است منطقه
  .دهداي را در طول زمان تخصيص مي كاربرد ويژه بر پايه فرافكني جمعيت منطقه

تباط متقابل نيازهاي اقتصادي، اجتماعي، محيط زيستي مدل و كاهش گمراهي از چنين آماجي پايداري از طريق ار
بندي واحدهاي فضايي از تخصيص كاربرد مسكوني را در جهت گروه يهاياين مدل بخش. شودمورد خطاب واقع مي

ا به واحدهاي فضايي ريزدانه هايي ر بنديه شده است، كه چنين پهنهتآميخ CAنمايد و بيشتر با مدل محلي  توليد مي
اي  مقياس منطقهدهد، در حالي كه مدل هاي پايداري در مقياس محلي تخصيص ميبر اساس چندين معيار و سنجه

دهد و همچنين از ديدگاه و مفهوم تنوع از گام مشخصي را به سوي مدلسازي تخصيص كاربرد زمين پايدار ارائه مي
اي است و چنين خصوصيات فضايي احتماالً تنها از طريق آميخته كه مدل منطقهجوانب پايداري فضايي و بدين علت 

  .كارآمد استآيد نا بدست مي CAشدن غيرمستقيم با مدل 
  دسته،  سهبه ) پيوسته و ناپيوسته(در مدل تخصيص كاربرد زمين شهري پايدار، قيود تخصيص كاربرد زمين موجود 

  15.بندي  بر اساس همجواريخوشه 14،فشردگي بر اساس لبه 13،بكهپيوستگي بر اساس ش: اندبندي شدهدسته
ها را در پرسش حصول اطمينان گراف ةهاي گوناگون، نظريقيود پيرامون پيوستگي بر اساس شبكه بسياري از انگاشت

. ودشه ميها ارائقوس ةها بوسيلها و همجواري آنها بعنوان گرهكه مكاندر حالي. بردالگوي زمين پيوسته بكار مي
فشردگي بر اساس لبه نيز نسبت و يا محصول توسعه پيرامون طول به سمت معيار معين از مجموعه نواحي توسعه را 

از كاربرد زمين پيرامون هايي را گير است كه خوشهضربه كزادر واقع تنوع چنين رهيافتي قيود مر. نمايدمي سازي بهينه
هاي آيد كه از انگاشت هايي پديد ميبندي بر اساس همجواري از فرمولوشهخ. گير ايجاد نموده استضربههاي  پهنه

  .كندمستقيم توپولوژيكي مربوط به واحدهاي فضايي استفاده مي
  اند؛هدف مناسب جهت تدوين مدل انتخاب شده چهاردر مدل مبتني بر اهداف چندگانه، براي تخصيص كاربرد زمين، 

  .دهدز توسعه و امكانات كارآمد زمين شهري را رواج ميجديد، اين مقوله با ةكاهش توسع -
با وجود تنوع اهميت بين اهداف . دهدكاهش باز توسعه، اين امر تنها تغييرات فضايي قابل دفاع اقتصادي را رواج مي -

  . مبادله بين توسعه جديد و باز توسعه وجود دارد ةيك و دو، اجاز
 جاد كيفيت محيط شهري يا نمايد برايه همجوار، اين مسأله كمك ميكاهش ناهمسازي كاربردهاي تخصيص يافت -
  .خصوص دسترسي عمل نمايدكاهش فاصله بين نواحي توسعه يافته، بعنوان فضاهاي درشت دانه به شكلي برابر در -

  عالئم مدل تخصيص كاربرد زمين شهري پايدار -3-4
اين مدل . ن چنان كه كاربرد زمين در هر سلول همگن استها توسعه يافته است آاي منظم از سلولمدل براي شبكه

  :برد و چندين پيش فرض را به شرح زير در نظر داردانگاشت واحد همسايگي را بكار مي
  هاي كاربرد زمين توسعه نيافته، مجموعه هاي كاربرد زمين، گونهها در ناحيه مورد مطالعه، گونه تعداد كل سلول

هايي كه داراي كاربرد زمين هستند،  هاي كاربرد اراضي موجود، تعداد سلولافته، سلولهاي اراضي توسعه نيسلول
اند و هاي واحد همسايگي كه بعد از تخصيص توسعه يافتهتخمين نياز به كاربرد زمين و كمترين تعداد مورد نياز سلول

ن ديگر تغيير نمايد و يا اگر كاربرد با در نظر گرفتن متغيرهايي چون؛ اگر زمين توسعه نيافته در يك مكان به مكا
يك رابطه شامل متغيرها و در نظر داشتن پيش  ةموجود در يك مكان به مكان ديگر تغيير نمايد و در نهايت با ارائ

  .(Ligmann, Church & Jakowski, 2004) گيرد هاي ارائه شده، مدل را در جهت تخصيص كاربرد زمين بكار ميفرض

  ص كاربرد زمين شهري پايدارتوصيف مدل تخصي -4-4
مدل باز . گيرد زا صورت ميدر اين مدل از تخصيص كاربرد زمين، جستجو براي رواج فشردگي و پيوستگي توسعه درون

براي هر . نمايدتوسعه را در هر جا كه به شكل سياسي قابل دفاع باشد و از لحاظ اقتصادي پاسخگو، پشتيباني مي



                                                                                                                                                                                                18   
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  22-9: صفحات مقاله 
پس احتماالً فشردگي . جا كه امكان دارد به ساير كاربردهاي همساز نزديك باشدايد تا آنكاربرد زمين مكان جديد آن ب

  .آيند و كاربرد مختلط همزمان بدست مي
  دو هدف اول در بكارگيري مدل، اجازه تبادل ارزيابي بين كاهش حفظ زمين توسعه نيافته و كاهش باز توسعه را 

توان فشردگي را رواج داد و هم رشد را گسترش و م بين اين اهداف، هم ميبنابراين با تخصيص متغيرهاي مه. دهندمي
از طريق كاهش باز توسعه در جستجوي كاهش تغيير در كاربرد زمين شهري موجود گام برداشته . پراكنده نمود

نگاشت تسهيالت ا هدف سوم بر گرفته از. اي كه همراه با دليل باشد امكان پذير است بنابراين تنها بازتوسعه. شود مي
دهد و با تخصيص سازگاري رفاه، ناهمسازي توسعه و بازتوسعه بين يك قطعه زمين و واحد همسايگي آن را كاهش مي

اين هدف كاربردهاي همجوار مختلط را ) تجاري –مسكوني و مسكوني –مسكوني(هاي متفاوت برابر براي كاربرد زمين
  ).همان( دهدبه قطعه زمين توسعه يافته موجود كاهش مي هدف آخر فاصله توسعه جديد را. دهدصورت مي

  ارزيابي مدل تخصيص كاربرد زمين شهري پايدار -4- 5
  :شودهاي زير مطرح ميدر جهت ارزيابي مدل پرسش

 تحت چه شرايطي الگو كاربرد زمين فشرده و پيوسته است؟ -

  يص را با كاربدهاي زمين موجود موجب هاي زمين جديدالتخصدچه شرايطي حفظ و نگهداري همسازي كاربر -
 شود؟مي

 شود چيست؟باز توسعه كه توسط مدل تجويز مي ةدرج -

تحليل . اگرچه نتايج تخصيص كاربرد زمين توسط اين مدل قابل پذيرش است اما مدل نقاط ضعفي را نيز داراست
كه الگوي بدست آمده از اين مدل پايدار نمايد  حساسيت كه با اهداف مختلف صورت گرفته است اين مسأله را ثابت مي

استفاده از . تواند بعنوان منفعت در نظر گرفته شود و يا از يك سو بعنوان يك نقطه ضعفاين امر از يك سو مي. است
هايي از سناريوهاي هاي ذينفع اجازه دهد كه از بين مجموعهبايد به گروهسازي فضايي مي فنون مولد چون بهينه

  ريزي در يك مدل رياضي معرفي اهداف برنامه ةاز آن جا كه هم. ها را انتخاب نمايد اوت با هم گزينهمناسب و متف
ريزي را كه كمتر تعريف گيرند ساير اهداف برنامههايي كه در نظر ميبايد با گزينه سازان ميشوند، پس تصميمنمي
يرد كه آيا يك واحد همسايگي توسعه يافته است يا خير و گاين مدل تنها در نظر مي. دهند اند را تا حدي ارائه ميشده

هايي از سطح سازگاري بايد اين امر با پيش تعريفانگارد و ميسازگاري كاربرد زمين در واحد همسايگي را ناديده مي
نمايد كاربردهاي همجوار همساز براي تخصيص كاربرد زمين به جاي كاهش صرف هدف ناسازگاري كه تضمين نمي

  .(Ligmann, Church & Jakowski, 2004) تند، بهبود يابدهس

  مدل تخصيص كاربرد زمين در مناطق چند مركزي .5
. ريزان كاربرد زمين در يك رهيافت پايين به باال توسعه يافته استپيشگويي كاربرد زمين به شكل سنتي از سوي برنامه

كه از  16هاي دلفي روش. يابد يص مينقل تخص ول كاربرد زمين آتي به شكل دستي به هر پهنه تحليل از شبكه حم
  .شودشود تا زماني كه به يك همرايي برسند نيز در اين راستا استفاده ميتفكر گروه متخصصين تشكيل مي

شوند، نخست فرايندي بسيار طوالني است زماني بسياري از مشكالت اساسي پديدار مي زمين در روش تخصيص كاربرد
ها دشوار است، سوم شود، دوم دستيابي به يك انسجام در پيشگويييك پهنه به كاربرده ميكه براي ساختاردهي 

اي غيرواقعي باشد براي مثال اغلب ناسازگاري بين قهطپيشگويي نهايي پايين به باالي ممكن است كه در سطح من
ها در پاسخ به زي پيشگويياي براي بهنگام سافرافكني اشتغال و مسكن آينده وجود دارد، چهارم هيچ راه ساده

  .اي در حال تغيير وجود نداردهوضعيت
 هاي سناريو و ها پاسخ دهد بعد از توسعه مدل، تحليل تواند به تمامي كاستي هاي تخصيص كاربرد زمين ميمدل

ر هايي به شكل دروني سازگاچنين پيشگويي. توانند تدوين و توليد شوندهاي بهنگام شده به سرعت مي پيشگويي
هاي كاربرد اي تعادل يابند و شامل تأثيرات بهبود شبكه حمل و نقل و سياستتوانند به شكلي منطقههستند و مي
، اين پرسشي است كه ابعاد »هاي تخصيص كاربرد زمين براي تمام مناطق مناسب هستند؟آيا مدل« .زمين باشند

ز مسائل محتوايي كه شامل افزايش چند مركزي گيرد؛ مالحظات اقتصادي و سياسي و بسياري اچندي را دربرمي
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هاي تخصيص كاربرد زمين مناطق تك چنين بحث شده است كه بهترين مناطق براي كاربرد مدل. مناطق شهري است
هاي كنترل اند بلكه قادرند پيشگوييمركزي هستند چرا  كه چنين نواحي نه تنها با تعداد كمي اثرات بيروني مواجه

روشن است كه پيشگويي كاربرد زمين در مناطق چند مركزي نسبت به مناطق  .ل مناسب فراهم سازندمنطقه را به شك
هاي دستي  تخصيص كاربرد زمين در تر خواهد شد اگر روشتر است به هر حال بسيار پيچيدهمركزي بسيار پيچيدهتك

  .(Marshall & Law, 2004) اين زمينه بكار گرفته شوند

  ص كاربرد زمين در مناطق چند مركزيتوصيف مدل تخصي -1-5
صورت گرفته است  1990اي در دههساختار مدل الوري و پوتمن است كه براي رشد نواحي حومه شدةاين مدل بهنگام 

هاي بنديبندي متفاوتي ارائه نموده است كه بعنوان كاربرد ويژه دستهو به جاي تخصيص اشتغال اوليه و ثانويه دسته
به جاي مكان سكونت كه براي محل كار  . خرده فروشي، تجاري، صنعتي :شوند، چون ل تلقي ميمدلسازي حمل و نق

دسترسي كلي به . دسترسي كلي به تمامي نواحي صورت گرفته است ةكارگر تعريف شده است، انتخاب مكان بر پاي
اثرات تنظيم توسعه  .گونه اي است كه تخصيص كاربرد زمين با دسترسي به حمل و نقل همگاني در آميخته است

      .)2شكل ( شودسازي مي كاربرد زمين به شكلي واضح در ساختار مدل يكپارچه
  

 مدل كلي تخصيص كاربرد زمين :2شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

بندي تحليل حمل و نقل با كمك ها در سطح پهنهتوسعه بالقوه بر اساس قيود كالبدي و انتظام يافته است كه در پروژه
  :گيرد و فرايند كلي آن بدين شكل استيستم اطالعات جغرافيايي صورت ميس
  بندي نواحيبندي تحليل حمل و نقل با پهنههمپوشاني پهنه -1
  همپوشاني نتايج با پوشش كاربرد زمين موجود -2
  همپوشاني نتايج با پوشش خاك و شيب -3
  زمين محافظت شده ةهمپوشاني نتايج با الي -4
  وسعه بالقوهت ةمحاسب -5
  بندي توسعه بالقوه براي پهنه بندي تحليل حمل و نقلجمع -6

در هر پروژه تأكيد بر دسترسي بكار رفته در مدل تخصيص كاربرد زمين و دسترسي بكار گرفته در مدل حمل و نقل 
  ده صورت خصوص توليدات دسترسي كلي و كاربرد زمين بالقوه باقي مانتخصيص نسبتاً در. بايد صورت گيردمي
  يكي از . تغييرات تاريخي در الگوهاي فعاليت است ةتخمين عوامل مدل تخصيص كاربرد زمين بر پاي. گيردمي

هاي تاريخي توسط جزييات جغرافيايي مشابه بعنوان ها توسعه مناسب دادههاي بزرگ در گسترش اين مدلچالش
  :هاي مدل شامل موارد زير هستندگذاري فعاليتهاي سال جاري است در اين راستا ارزشداده

 هاي تاريخي در طول دوره تخمينخروجي مدل با داده ةمقايس -

 مرور خروجي مدل توسط متخصصين محلي -

 آزمايشات حساسيت -

بندي قيود كالبدي پهنه  

 كاربرد زمين بالقوه باقي مانده

 مجموعه كنترل هاي آتي منطقه

 تخصيص كاربرد زمين

 مدل حمل و نقل

 كاربرد زمين موجود
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  22-9: صفحات مقاله 
هاي توليد نمايد؟ اين امر زماني كه داده آزمايش مهم مدل در اين است كه آيا قادر است رفتار تاريخي را باز

پذير متأسفانه هميشه امكان. يابدهاي تخمين زده، هستند، بيش از پيش قوت ميفاوت با مجموعه دادهارزشگذاري، مت
 ةارائ. بنابراين دو مورد ديگر ارزشگذاري نيز مهم خواهد بود. هايي مستقل ايجاد شودنبوده است كه مجموعه داده

هاي آن حاصل ها و خروجيتا رضايتمندي از مدلنمايد ريزان محلي، جهت مرور كمك ميهاي آتي به برنامهپيشگويي
 عيتدر واق. مفيد خواهند بود هاي حساسيت نيزتحليل. كند كه خطاهاي داده را آشكار سازد شود و كمك مي

هاي حساسيت، براي آزمايش اهميت پسخوراند مدل تخصيص كاربرد زمين در جهت تقاضاي آتي حمل و نقل،  تحليل
  ساختار 

و مقصد را در پاسخ به  أنمايد كه مبدرفتار را نيز مدل مي. تواند شامل چندين گام و پسخوراند باشديابند كه ميمي
دهد، براي نمونه اگر يك جاده جديد، سفر صورت مي تغييرات در سطوح خدمات حمل و نقل به شكل يك جورگشت

  .(Marshall & Law, 2004) دبه يك مركز خريد را سرعت بخشد، بسيار احتمال دارد كه اين سفر صورت گير

  كاربرد مدل تخصيص كاربرد زمين در مناطق چند مركزي -2-5
ل براي مناطق چند مركزي در اين مدل قن ريزي حمل وهاي برنامه هاي تخصيص كاربرد زمين و مدلتركيب مدل

ين در بسياري مدلسازي هنجار. است آنچه اهميت دارد تركيب مدلسازي هنجارين و تجويزي. صورت گرفته است
ود و زماني كه آينده شنواحي شهري براي ارزيابي كاربرد حمل و نقل و سناريوهاي گزينه كاربرد زمين استفاده مي

توان به اين آينده مطلوب چگونه مي«شود مدل تجويزي وارد عرصه ميدان شده و به پرسش مهم مطلوب يافت مي
كارا » ...گذاري براي حمل و نقل همگاني و بندي سرمايهن پهنهها چوچه تركيبي از خط و مشي«و يا » دست يافت

ناحيه . اين مدل جهت پيشگويي رشد درون نواحي بين مراكز تأسيس شده كارا خواهد بود .دهدخواهد بود؟ پاسخ مي
حي رشد بيشتر در بين نواحي خواهد بود كه در بين نوا. تواند باشدمدل شده شامل چندين نواحي شهري كوچك مي

يابي ناتوان است براي پيشگويي چنين اثراتي مدل تخصيص كاربرد زمين تر واقع هستند و زماني كه روند برونقديمي
  .شودپديدار مي

تواند جوانب چندي را بر شمرد؛ توانايي تنظيم مجموعه اي ميريزان محلي و منطقهمدل در جهت رضايتمندي برنامه
اين امر به كنترل وسيعي بر تخصيص كاربرد زمين و كاستن . تنظيم درصد رشد هاي بيشينه و كمينه رشد ياكنترل
تر كه مجموعه كنترل بصورت منفرد نامناسب اين جنبه از كار براي مناطق وسيع. شودريزان منجر مي هاي برنامه نگراني

  .است نيز مفيد واقع خواهد شد
هاي كاربردي توليد پيشگويي كاربرد اند در واقع روشههاي تخصيص كاربرد زمين به اهداف مدل دستيابي داشتمدل

هاي توانند پيشگوييسازي شوند و همچنين ميتوانند بهنگامزمين كه به شكل دروني همساز هستند به راحتي مي
ها كه برگرفته از منافع امروز هستند، پيرامون كاربرد زمين را صورت دهند كه البته نسبت به طيف كامل خط و مشي

ها، بهبود حمل و نقل همگاني، مديريت تقاضاي حمل و نقل، قوانين كاربرد زمين، حساسيت نشان هون بهبود بزرگراچ
  .دهد مي

دارد جايي كه  بيشتري اما بويژه براي نواحي چند مركزي كاربرد .ها براي نواحي شهري تك مركزي كاراستاين مدل
تواند بر نواحي كه تأثيرات دشوار است و همچنين مدل مي هاي شهريهاي سنتي در حومهكاربرد پيشگويي روش

  . يابند، مؤثر واقع شودبيروني مرزهاي مشخص شده اهميت مي
توانند با ها به شكلي مؤثر مياين مدل. هاي تخصيص كاربرد زمين تجويزي در پي پيشگويي آينده هستندمدل

در مدل تشريح شده نقش مدل . رند به كار گرفته شوندمدلسازي هنجارين كه نتايج آتي كاربرد زمين را بدست دا
هاي حمل و نقل و كاربرد زمين است كه به يك آينده مطلوب دست خط مشي ةتجويزي كاربرد زمين نگاه به مجموع

  .يابندمي
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  بنديجمع
فاظت زمين، ح ،توزيع ،ريزي كاربرد زمين شهري، به مثابه آمايش زمين شهري، به چگونگي استفاده امروزه برنامه

ريزي  ها و كاركردهاي شهري بر اساس خواست و نياز جامعه شهري و هسته برنامه فضايي فعاليت ،ساماندهي مكاني
يابد نحوه چه در اين زمينه اهميت مي آن. نمايد يابي مي بندي و مكان شهري است كه انواع استفاده از زمين را دسته
به بيان ديگر منظور از نظام . نمايدو كاربردهاي متنوع زندگي تعريف ميتقسيم و تخصيص و مكان بهينه براي مصارف 

ها و  كاربرد زمين شهري، مشخص كردن نوع مصرف زمين در شهر، هدايت ساماندهي فضايي شهر، تعيين ساخت
 .هاي شهري است ها با يكديگر و با سيستم چگونگي انطباق آن

ريزان شهري در جهت سامان بخشيدن به استفاده  زمين شهري براي برنامههاي كاربرد  بنابراين آگاهي از الگوها و مدل
  .رود بهينه از زمين امري ضروري بشمار مي

هاي مورد استفاده در تغيير و تخصيص كاربرد زمين  ها و مدل در اين راستا اين نوشتار در پي معرفي اجمالي روش
هاي متداول در زمينه تخصيص و  ا به صورت اجمالي روشدر جهت دستيابي به اين هدف در ابتد. شهري ارائه گرديد

ها و نظريات  با بيان پيشينه بكارگيري اين مدل -مدلسازي تخصيص كاربرد زمين شهري– تغيير كاربرد زمين شهري
گردند و در ادامه معرفي سه مدل، شبيه سازي تغيير پويا كاربرد زمين شهري، مدل  ها  معرفي مي اي ساخت مدل پايه
سازي الگوي پايدار كاربرد زمين مبتني بر اهداف چندگانه و مدل تخصيص كاربرد زمين در مناطق چند مركزي،  نهبهي

دهد،  بعنوان ابزارهايي براي درك بهتر فرايند تخصيص و تغيير كاربرد زمين شهري، تا آنجا كه اين نوشتار فرصت مي
  .گردد ارائه مي

تجريدي از جهان واقع كه  اند و آن ارائه ها در پيش گرفته دلاست كه اين مها مشهود است هدفي  آنچه در تمامي مدل
براي . هاي كالبدي و فضايي مد نظر است تر سيستم  هاي تخصيص كاربرد زمين شهري بيان هر چه ساده همانا در مدل

توسعه يافته  هاي ريزي كاربرد زمين، دستيابي به الگوي بهينه زيست، بكارگيري مدلمحقق نمودن هدف برنامه
آيد، راهي  پس آنچنان كه از شواهد بر مي. تواند كارا باشد ها مي تخصيص زمين با در نظر داشتن بستر بكارگيري آن

ريزي از  هاي كارامد پيرامون تخصيص كاربرد زمين شهري در فرايند برنامه طوالني در جهت توسعه و بكارگيري مدل
 .  ريزان در پيش است سوي برنامه
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