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بزرگ است. در این راسـتا،  اسیمق کیدر  ینیشهرنش وستهیپ شیتوسعه در حال حاضر شاهد افزاکشور درحال کی نعنوابه رانیا :چکیده

و  کـاربردی است. نوع تحقیـ؛  قرارگرفته یموردبررس« تهران 22بلندمرتبه منطقه  یهاساختمان یمکان تیمطلوب یابیارز»پژوهش حاضر 
توسعه شـهری بـر مبنـای تلفیـ؛ روش فراینــد تحلیـ   یهاطرح یمکان تیزیابی مطلوبکه برای ار تحلیلی است-توصیفی روش بررسی 

حاصـ  از مطالعـات  یهاشده است. ابتدا شـاخ در نظر گرفته کیژنت تمیتوسط الگور ونیبراسیخودکار با کال یسلول یسازو مدل یاشبکه
اسـتاندارد  ی( استفاده شد. سـس  بـراFANPروش )از  ارهایمع یبندتیاستاندارد شدند. جهت اولو یو بر اساس روش دلف نظری استخراج

 یو رشد شهر یاراض یکاربر راتییتغ ینیبشیپ یبرا تیدرنها بهره گرفته شد. GIS طیدر مح یاز توابع مختلف منط؛ فاز ها،هینمودن ال
 یلـیخ تیـمطلوب یدرصد از منطقه دارا 5/10حدود  دهدیاستفاده شد. نتایج پژوهش در منطقه موردمطالعه نشان م Sleuth-GAاز مدل 

بـه جـاده، لالـب  شیو نسبت به گرا شیپخش، زا بیآمده ضردستگانه بهپنج بیضرا انیکم دارند. در م یلیخ تیدرصد مطلوب 51و  ادیز
بـاال  ارینطقه بسم نیدر ا ادیز بیشبا  یکه احتمال توسعه شهر در اراض دهدینشان م بیمقاومت به ش بیبودن ضر نییپا نیهستند همچن
 خواهد بود. 2040تا سال  یاهیرشد حاش ای یادیرشد بن کیمنطقه شاهد  نیاست  بنابرا
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Abstract: 
 Iran as a developing country, is currently witnessing a steady increase in urbanization on a large 

scale. In this regard, the present study "Evaluation of Spatial Utility of High-rise Buildings in Tehran 

Region 22" has been studied. The research type is an applied and descriptive-analytical method, 

which is considered by the genetic algorithm to evaluate the spatial desirability of urban development 

plans based on the integration of the network analysis process and automated cellular modeling with 

calibration. At first, the indices obtained from theoretical studies were extracted and standardized 

using the Delphi method. The FANP method was used to prioritize the criteria. Then, to standardize 

the layers, different functions of fuzzy logic were used in the GIS environment. Finally, Sleuth-GA 

model was used to predict land use change and urban growth. The results of the study in the study 

area show that about 10.5% of the region has a very high utility and 51% have very low utility. 

Among the five coefficients obtained, the coefficient of propagation, birth rate and road tendency are 

dominant. Also, the low coefficient of tilt resistance shows that the probability of developing the city 

in a high tilt area in this area is very high; therefore, the area has a fundamental or the marginal 

growth will be by 2040. 
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 مقدمه -1

 یشافزو ا حاضر عصردر  شهرها ازحــــــــــــــدشیب توسعهو  شدر

ـــاچالش ـــخط به باعثآن،  با مرتبط یه ـــفتا رـ ـــنز دناـ در  دگیـ

 که ستا هاییدیکرازجملـــه رو یریپـــذ ســـتی. زستا هشد شهرها

ــــال ا ــــه دنب ــــنسا معاجو یابر سالمو  منا محیط یک دیجاب  انیـ

 ،عیجتماا ،یدقتصاا دبعاا یدگیـــــاز در هـــــم تن دیکررو ین. استا

از  یپیشگیر یابر ســــتیبایو مــــ یافته تشکی  یکالبدو  محیطی

ــــدتک ــــبکه نشد یانهاتقلی گرو  نشد یبع  نمیا بطاز روا یاآن، ش

ــــتیز نگوناگو یهاوقلمر به طمربو یهارمعیا ــــذ س را در آن  یریپ

 تمحال یریپــذ ســتیز فـــکیو  مـــکاگرچــه در  ،گرفت نظردر 

 (1396همکــــــاران،)داداش پــــــور و  ،نددار نقش مختلفی م اعو

را  یسـتیز طیاثـرات محـ یابیـعمران سـازمان ملـ  متحـد ارز برنامه

ــرطرح یهــاتیفعال ــا د شــدهیزی ــب مناســب و  یســتیز طیمحــ دگاهی

ــا  شــدهیزیــرطرح یهــاتی. درواقــع فعالدانــدیمــ داریــپا یتوســعه ب

مشـخ   یتیفعـال داریـپا یمناسـب و توسـعه یسـتیز طیمح دگاهید

مورداسـتفاده قـرار  یریگمیتصـم نـدیز فرآا تیـاست که باهـد  حما

ــ ــگیم ــوری،  ردی ــ1384)من ــث اساس ــذا بح ــه  ی( ل ــروژه ک ــر پ ه

هسـت مکـان مناسـب و  ابـانیجامعـه ارز ژهیوموردقبول همگـان بـه

ــازگار ــا مع یس ــام ب ــایو همگ ــه یاره ــهر یزیربرنام بخصــو   یش

حاضــر   یقــاتیتحق نــهیاســت. لــذا بنــا بــه زم یســتیز طیمحــ

ــ م یازهــاین تواننــدیزمــانی مــ مرتفــع یهاســاختمان  نیجامعــه را ت

و  یسـنجهـا بـر اسـاس مطالعـات امکانکنند که اقدام به احـدا  آن

هــا بــر پایــه مبــانی علمــی و فنــی و مــدیریتی طراحــی و ســاخت آن

ــه ــذیرد، ب ــورت پ ــب، ص ــهیطورمناس ــای  ک ــول و معیاره ــام اص تم

ر کــه د ینینــو یهــارعایــت شــود کــه ازجملــه روش یســازبلندمرتبه

ــاربر یزســامدل ــ یک ــور کرده نیزم ــد، روشظه ــاان ــ یه ــر  یمبتن ب

ــنظر ــچیپ یهاهی ــ یدگی ــوانیرا م ــرد ت ــام ب  ,Portugali ).ن

ـــاختمان (2011 ـــاور یهاس ـــرفت فن  ـــول پیش ـــع محص  ،یمرتف

جمعیتــی و  یهــاواســطه تبعــات محیطــی کــه در ارتبــاط بــا تراکمبه

ــ ــاد وجــود دارد، شــک  م ــد یگیســاختمانی زی ــ رن ــدتوانیکــه م در  ن

و  هـایصورت عـدم کنتـرل و نظـارت کـافی، موجـب افـزایش آلـودگ

بصــری  یهــا نــهیگونــاگون محیطــی ازجملــه درزم یهــایناهنجــار

موجـب عـدم احسـاس آسـایش، آرامـش و رضـایت  جهیو درنت ردندگ

ــردد.  ــهری گ ــدگی ش ــه زن ــوت (از تجرب ــابرا) 1392، مبه  نیبن

منـد نظام یابیـارز ایـ ییبـه شناسـا یها و رفاه اجتمـاعسالمت انسان

 ،یکــیزیهــا بــر اجــزای فها و طرحهــا، برنامــهو اثــرات پروژه امــدهایپ

 ســتیزطیمح یاجتمــاع صــادیو اقت یفرهنگــ ،یکیولــوژیب ،ییایمیشــ

ــ) 1387مخــدوم، (وابســته اســت ــذا م ــوانیل ــه ت  یزیرگفــت برنام

در سـطوح  تـوانیکاربری زمین نـوعی برنامـه آمـایش اسـت کـه مـ

( لــذا 1997در ســطم ملــی اجــرا شــود )مخــدوم،و  یامحلــی، منطقــه

آمایشـــی ارزیـــابی سرزمـــین، ابــزاری بــرای طراحــی  یهادر برنامــه

 یاســتفاده از کــاربری زمــین اســت )کرمــ نــهیالگــوی به ینــیبشیپو 

 اریدر هــر پـروژه بســ یمحـدوده مطالعـات نیــی( درواقـع تع1388پـور، 

حــدود : میکیمرزهــای اداری و اکولــوژ یبــیهســت کــه ترک یضــرور

(، محـدوده ردیـگیبالفص  )سطحی است کـه پـروژه در آن انجـام مـ

ــتق ــرات مس ــدوده میاث ــه فاکت یا)مح ــاک ــ یوره ــتیز طیمح آن،  یس

یقـرار مـ ریاز طـرح، تحـت تـ ث یبـرداراجرا و بهره  یبه دل ماًیمستق

ــدیگ ــرات لرن ــدوده اث ــتقی(، مح ــه میرمس ــافع  یا)منطق ــه من ــک  ای

ــه ــروژه ب ــرات پ ــوس و درمض ــانطور محس ــوالن یزم ــبتاً ط ــرینس  ت

کــه  یســازبلندمرتبه یفاکتورهــا نیــیتع نی( همچنــشــودیمــ انیــنما

را بــه وجــود آورده،  ییهــایاخیــر نگرانــ یهاســال طــیدر تهــران در 

در  یشهرســاز یهااســتیاســت. بعــالوه بــه علــت س یضــرور

کــه بــا نقــاط قــوت و ضــعف همــراه اســت و وجــود  یســازبلندمرتبه

لــزوم  ،یســازمتضــاد در مقولــه بلندمرتبهمتفــاوت و  یهادگاهیــد

از  دهاسـتفا جـهیرا فـراهم کـرده. درنت نـهیزم نیـدر ا قـاتیانجام تحق

ابعــاد مختلــف  ییجهــت شناســا ارهیچنــدمع یریگمیتصــم یهــاروش

رشــد منطقــه  ینــیبشیجهــت پ یســازو مدل یســازپدیــده بلندمرتبه

ــهر ــاز اهم یش ــو تی ــوردار هســت. درنها یاژهی ــبرخ ــ تی ــوانیم  ت

و کــاهش  یشــهردر مرکــز منــاط؛ کالن یوســتگیگفــت بــا پ

و رخ داد  رامـونیبـا حرکـت بـه سـمت پ یتوسعه شـهر یهاشاخ 

رخ خواهـــد  یشـــهرکالن یدر منطقـــه ،ییفضـــا یوســـتگیناپ

 (Clarke & Herold, 2005)داد
 

 :پژوهش نهیشیپ

ــهر ــه ش ــاب ــجغراف یعنوان فض ــا ،ییای ــکونت ییفض ــه س  یهاگاهک

شـهر از  تیاسـت. شخصـ دادهیا در بطـن خـود جـار یمتمرکز انسان

کـه  ردیـگیشـهر نشـا ت مـ یهیـمجتمـع اول یقلب و بخش مرکـز

ــه آن هســته ــ یشــهر یب ــدیگویم ــ. )لطن ــیعق فی ــرا1394،یل  ی( ب

کـه هــد   درا ارائـه دا یمـدل 1826در ســال  منیبـا فـون نـو نیاولـ

  یـمختلـف بـود کـه در اوا یهـایگسترش کـاربر یچگونگ انیآن ب

 فیتوصــ یکــه بــرا ییهامــدل نینــوزدهم ابــداع شــد و از اولــقــرن 

 یاشـکال مختلــف شــهرها مورداســتفاده قـرار گرفــت، از اواخــر دهــه

ـــا گســـترش همه 1980  یهاســـامانه ،یاانـــهیرا ریجانبـــه تصـــاوب

ــات جغراف ــاطالع ــتگاه ییای ــچیپ یهاو دس ــلول ده،ی ــاربرد س  یهاک

ــار در مدل ــازخودک ــهر یس ــه پبه یش ــرعت موردتوج ــگران س ژوهش

 یبــرا شــدهیطراحــ CA یهاقــرار گرفــت. درواقــع مــدل یشــهر

ــتغ یســازهیشب ــوع  ،یو گســترش شــهر یاراضــ یکــاربر راتیی از تن

 بــه مــدل تــوانیدر جهــان برخــوردار اســت از آن جملــه مــ یادیــز

Sleuth مــدل یکینــامید تیــاشــاره کــرد. ماه Sleuth تیــقابل 
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ــــیبشیپ ــــدل داده اســــت یتوســــعه شــــهر ین ــــه م  .را ب

(Junfeng,2003) ــ در ــدودیت  یپژوهش ــبت مح ــوان نس ــا عن ب

ــاختمان/چگال ــاع س ــاور یارتف ــتفاده از فن  ــا اس ــهرها ب ــاال در ش  یب

ــتجز ــایی در هن   یوتحلهی ــافض ــه نت ــ  ک ــا  از ا جیکن ــخ  نی

کــه حــداکرر ارتفــاع ســاختمان منجــر بــه  دهــدیپــژوهش نشــان مــ

 مختصـر در سـایه و تـابش خورشـیدی در دو فصـ  زمسـتان یرییتغ

ارتفـاع  نیکـه کمتـر شـودیمـ هیشـود. بنـابراین، توصـیو تابستان م

 یدر پژوهشــ (J.Guo at all,2017) ممکـن را داشــته باشــند

ــوان هندســه شــهر ــا عن  ســتیزطیمح یهــایمشــو توســعه خط یب

ــهر ــر تع یش ــاره دارد ب ــیاش ــر کم نی ــاختمان و ارتفــاع  تیــاث س

ــر محساخت ــرات آن ب ــاهش اث ــث ک ــاز باع ــتیزطیوس ــیو ا س  ادج

ــجز ــ رهی ــهر یحرارت ــ یش ــودیم ــ. اش ــتجز نی ــ  یوتحلهی ــه  یفن ب

ــتیس ــتیز یهااس ــرا یطیمحس ــعه ب ــت توس ــع  یجه ــاهش تجم ک

در  (Wang at all, 2016) .کنـدیکمـک مـ یحـرارت شـهر

بلندمرتبـه، مـدلی  یهابـا عنـوان ارزیـابی مکـانی سـاختمان یپژوهش

 جـهیتمطالعـه ن نیـا یبلندمرتبـه کـه طـ یهابرای ارزیابی سـاختمان

 یهااسـاس بـوده اسـت کـه بهتـر اسـت از احـدا  سـاختمان نیبر ا

ــه در مکان ــابلندمرتب ــراکم و مکان یه ــاپرت ــار  یه ــه آث ــک ب نزدی

ــه ــبی را در حوم ــان مناس ــرد و مک ــاد ک ــاریخی اجتن ــهری  یهات ش

ـــود ـــاد نم  در(Tamošaitienė at all, 2013) انتخ

بـر  دیـه بـا ت کبلندمرتبـ یهاسـاختمان یابیـبا عنوان مکـان یپژوهش

ــنظر مشــهد کــه  یشــهردار 9در منطقــه  یرشــد هوشــمند شــهر هی

کـه بـا آنچـه در حـال وقـوع  یشـنهادیپ یهااشاره دارد بـر محـدوده

 یریکارگبــر عــدم بــه یمقالــه مبنــ هیهســت، متفــاوت بــوده و فرضــ

شــهر فشــرده و متــراکم، مــورد  دهیــبــر ا یمبتنــ یارهــایاصــول و مع

ـــتائ ـــا دی ـــت. )رهنم ـــه اس ـــاران، قرارگرفت ( در 3،   2014و همک

 بـا اسـتفاده از مـدل یشـهر یتوسـعه یسـازبا عنوان مدل یپژوهش

SLEUTH-GAگرگـــان،  یهاشهرســـتان یمـــورد ی)مطالعـــه

ــا ــدکاووس و آزادشــهر( نت ــدســتبه جیگنب ــه  دهــدیآمده نشــان م ک

 شــتریو گنبــدکاووس ب ادشــهرآز یدر دو منطقــه یتوســعه شــهر

ــورت بنبه ــص ــ یادی ــه یاهیو حاش ــات یو در منطق ــان  یمطالع گرگ

( 1392خواهــد بــود. )جعفــر نــژاد، یاصــل یهــادر امتــداد جاده شــتریب

ــ ــدگی شهرنشــینی در اســتانبول  یدر پژوهشــ نیهمچن ــوان زن ــا عن ب

 جینتـا SLEUTH مختلـف بـا اسـتفاده از مـدل یوهایتحت سـنار

 شیپبـه توانـدینشـان داد کـه در ایـن مـدل مـ یجنشان داده که نتـا

ــ ــدازبه یبین مختلــف  یوهایوســعت شــهر اســتانبول تحــت ســنار ۀان

کـرد کـه بـر  انیـرا ب یجی، بـه ترتیـب نتـا4و  3، 2، 1است. سـناریو 

ــناریوی  ــایج، س ــن نت ــاس ای ــی 1اس ــون اراض ــناریو چ ــدترین س ، ب

 آینــده نیترمطلــود 4 وی. ســنارگــذاردیمــ ریکشــاورزی و جنگــ  تــ ث

رشـد و توسـعه زندگی شهرنشـینی از اسـتانبول بـه دلیـ  محـدودیت 

 ,Nigussie at all) .اسـت یکیآن در منـاط؛ حسـاس اکولـوژ

ـــــوان  یدر پژوهشـــــ (2016 ـــــا عن  توسعه ن،پو یشهر منطقهب

ازدور و ســــــــنجش فیاییاجغر تطالعاا سیستم سساا بررا  یشهر

 یشهر شدر ینــیبشیکــه پ دهــدینشـان مــ جینتــا sleuth لمدو 

 شتهدا شگستر قشرو  لشما جهتدر  عمدتاً توسعهو  نپو

ـــــــ اننش مطالعه ین. استا ـــــــدیم  سیستم ترکیبیروش  که ده

نشــــان  رکادخو یهاازدور و ســــلولســــنجش ،فیاییاجغر تطالعاا

ــ ــدیم ــیبشیدر پ یســازمدل عنو ینا که ده  هیندآ یوهــایرسنا ین

ــه یشهر ــاختیز یزیرو در برنام ــتا یهارس ــ ییروس ــدیم ــرثر  توان م

ــا در (Jat at all, 2017) .باشد ــژوهش  نی ــراپ ــیتع یب  نی

 تیــبلنــد و مطلوب یهامکــان جهــت احــدا  ســاختمان نیترمناســب

از دو مـــدل  نـــدهیها در زمـــان حـــال و آســـاختمان نیـــا یمکـــان

FANP  وSLEUTH-GA .بهره گرفته شد 

 روش انجام تحقیق -2

 موردمطالعه محدوده 

 یتـــاکنون، مراکـــز ربـــازیاز د ران،یـــا یشـــهرمنـــاط؛ کالن
ــرا ــد ب ــذد جمع یقدرتمن ــج ــوده و بهدر ک تی ــور ب ــب، ش تناس

اســت بــر اســاس رونــد  شــک  داده یمختلفــ ییفضــا یالگوهــا
ــاخ یهاآن در ســال یمراکــز ســکونتگاه ۀتوســع ــوانیمــ ر،ی  ت

 زیـها نسـکونتگاه ریتمرکـز بـر قطـب تهـران، سـا نیگفت در ع
کـرده  یبـاز یمنطقـه نقـش مـرثر ییفضـا اختارسـ  یدر تشک
منجــر  ییلگــوا نیچنــ  یبــه تشــک یقــو یارتبــاط یرهایو مســ

ـــاران، ـــور و همک ـــت )داداش پ ـــده اس ـــران در 1397ش ( ته
قـرار دارد کـه احتمـال وقـوع زلزلـه و بـروز  زیخحادثه یامنطقه

ــارت ــترده درنت یهاخس ــهیگس ــ ج ــز اریآن، بس ــذا  ادی ــت ل اس
بلندمرتبــه در  یهــابرج ت،یــجمع رتفاعــات،وســاز در اساخت

مــوارد   وســاز در اکرــرساخت نینشــدن قــوان تیــارتفاعــات، رعا
از بحــران هســت. بــا  یریشــگیمنظور پبــه یزیربرنامــه ازمنــدین

 میاز زلزلـه ارتبـاط مسـتق یصـدمات ناشـ شـتریب نکهیتوجه به ا
بـر  نیدارد، بنـابرا ینـامطلود کالبـد تیبـا وضـع میرمستقیل ای

 یدر حـال حاضـر تـراکم فروشـ یشـهر تیریاصول مـد ساسا
ــولیل ــهردار یراص ــران در ا یش ــته ــه و ر نی ــه منطق ــد رو ب ون

ــرشــد جمع ــریاصــل ت،ی ــرا یزنــ  خطــر جــد نیت  اتیــح یب
 نی( بنــابرا1396و همکــاران، یفــی. )لطگــرددیمــ یمنطقــه تلقــ

جداگانـه  یهـاعام  ثیـها از حاسـتان تیدر نظر گـرفتن وضـع
ـــاز اهم ـــورداربر تی ـــا خ ـــراکنش فض ـــون پ ـــت و چ  ییاس
ــذرقابت ــابع الگــو ینیســرزم یریپ  یمشخصــ یدر کشــور ت

کشـور بـه لحـا   یهااسـتان ریان تهـران بـا سـانبوده اما اسـت
ـــذرقابت ـــارز یریپ ـــاوت ب ـــعیدارد )رف یتف ـــاران،  انی و همک



 1635-1623، صفحه 1398 سالاییز ، پفصل ، وم س، شماره هارم چمطالعات علوم محیط زیست، دوره 
 

1626 

 

ــران(1397 و مرکــز  رانیــا تخــتیشــهر و پا نیتــربزرگ ته
ــران اســت. ب ــران و شهرســتان ته  نیو پنجمــ ســتیاســتان ته

 22. منطقــه دیــآیجهــان بــه شــمار مــ تیــشــهر پرجمع
 7ن بــا وســعتی حــدود شــهرداری، واقــع در شــمال لــرد تهــرا

ــار بزرگ ــزار هکت ــره ــارت نیت ــه عب ــران، ب ــهر ته ــه ش  یمنطق
دهــد. ایــن منطقــه بــا یمســاحت شــهر را تشــکی  م هفتمکیــ

ــات  ــه ارتفاع ــمال ب ــایی از ش ــی و جغرافی ــژه اقلیم ــرایط وی ش
ــر کوهسا 1400ـ  1800 ــمت ــه آزادراه  یهاهی ــود ب ــرز، از جن الب

د بـه حـوزه تهران ـ کـرج، از شـرق بـه مسـی  کـن و از لـر
. )طــرح جــامع گــرددیاســتحفاظی شهرســتان کــرج محــدود مــ

ــران،  ــ( جمع1390ته ــا تی ــاس سر نی ــر اس ــه ب ــمارمنطق  یش
ــال  ــا 1390س ــر 128٬958 ران،ی ــانوار 38٬106) نف ــام ( خ  ش
ـــرد 65٬476 ـــت زن 63٬482 و م ـــالنامه ،1390-1395. )اس  س
 ) 1 (شک ( تهران استان آماری
 ( 1397 سندگان،ی: نومنبع (مطالعهموقعیت و محدوده مورد - 1شکل 

 پژوهش روش 

دارد و  یلیتحل - یفیتوص تیکه ماه ؛یتحق نیا یاساس نوشتار
و  یاو کتابخانه یآن بر اساس مطالعات استناد کیتئور یمبان

گرفته است که مربوطه انجام یهاها و ارگانمراجعه به سازمان
یابیارز شدهیصحت اطالعات گردآور یدانیم دیبا بازد تیدرنها
موجود و کشف  ضعو یجهت بررس یبرا تیو درنها شده

 یساعت یزوج ساتیو مقا (یفی)ک یبرتر از روش دلف یهاشاخ 
، یاشبکه  یتحل ندیفرآ کیها از تکنشاخ  یبندو جهت رتبه

جهت احدا   یمکان تیمطلوب یابیارز یارهایمع یبرا
 ینیبشیپ یو براشده است بلند در منطقه استفاده یهاساختمان

 کیژنت تمیالگور -ودکارمنطقه از مدل سلول خ تیوضع
 یهااحدا  ساختمان ریمنظور جهت ت ث نیبد شده است.استفاده

پژوهش ابتدا  نیدر ا ستیزطیبر مح یسازبلند و بلندمرتبه
مختلف ازجمله  یو استفاده از استانداردها یبا بررس ارهایمع

و  ستیزطین حفاظت محمربوط به سازما یاستانداردها
با استفاده از نظرات کارشناسان  نیهمچنو  یجهان یاستانداردها
و کارشناسان متخص  که در حوزه  یعلمئتیه یشام  اعضا

 یزیربرنامه ،یشهر یزیربرنامه ست،یزطیمح یزیربرنامه
بلند مشخ   یهادر احدا  ساختمان یو شهرساز ییروستا
 یبر اساس دلف شدهمیتنظ یهانامهو با استفاده از پرسش دیگرد
 (2و  1). جدول میرا به دستاورد یجهت بررس یینها یارهایمع
 

 (1995،یساعت )منبع: یمقادیر ارجحیت نسب 1 جدول

 
 سندگان،یدر این مطالعه )منبع: نو یموردبررس یمعیارها 2 جدول

1397) 

 
 

منظور به ،یاده از روش دلفبا استف ارهایاز مشخ  شدن مع پ 
 یمکان تیمرثر در مطلوب یرهایدقت در انتخاد متغ شیافزا

وزن  نییتع یبرا ریتهران مراح  ز 22در منطقه  یسازبلندمرتبه
صورت  یفاز یسلسله مراتب زیموردنظر با استفاده از آنال یارهایمع

 یزوج یهاسهیمقا هتج یکالم یهاعبارت نییگرفت: تع
شده ( استفاده3از جدول ) یمرلر یردنظر با اعداد فازمو یارهایمع

 .است
 

ارزش 

 ترجیحی

وضعیت 

 iمقایسه 

 jنسبت به 

 توضیح

 اهمیت برابر 1

 jنسبت به  iگزینه یا شاخص 

اهمیت برابر دارند و یا ارجحیتی 

 هم ندارند.نسبت به 

 ترمهمنسبتاً  3
 jنسبت به  iگزینه یا شاخص 

 است. ترمهمکمی 

 ترمهم 5
 jنسبت به  iگزینه یا شاخص 

 است. ترمهم

 ترمهمخیلی  7

دارای  iگزینه یا شاخص 

 jارجحیت خیلی بیشتری از 

 است.

 کامالً مهم 9
 jاز  iگزینه یا شاخص مطلقاً 

 .نیست jبا  سهیمقاقابلو  ترمهم

و  4و  2

 8و  6

ی ترجیحی را نشان هاارزشی میانی بین هاارزش

تر از و پایین 7، بیانگر اهمیتی زیادتر از 8 مثالًدهد می

 است. iبرای  9



 1635-1623، صفحه 1398 سالاییز ، پفصل ، وم س، شماره هارم چمطالعات علوم محیط زیست، دوره 

 

1627 
 

 یمکان تیمطلوب یابیارز یارهایمرحله بعد، با توجه به مع در
 ،یستیز طی)مح یاصل یهاها به شاخ شاخ  ،یسازبلندمرتبه
 دهیردگ می( تقسیاقتصاد ،یکالبد -یساختار ،یفرهنگ -یاجتماع

 یفرع یهاشاخ  ریبه ز زین یاصل یهاشاخ  نیو خود ا
 ندیاز روش فرآ ادهبا استف ارهایمع ریو ز ارهایو مع شدهمیتقس
        با استفاده از  یوزن ده یزوج سهیو بر اساس مقا یاشبکه  یتحل

 F ANP بر اساس روش زین انیشده و در پا یمرلر یاعداد فاز

هر سطر با استفاده از اعداد  یاارهیمع نیب یزوج ساتیمقا  یماتر
 پارامترها در قالب  ریو سس  مقاد دیگرد  یتکم یمرلر یفاز

 
 
 
 

آمده و دستبه هانهیگز تیدرجه ارجح نییتع یرلرم یفازاعداد
 ریها و زشاخ  یبندتیو اولو اندیمحاسبه گرد یصورت فازبه

 در منطقه یسازبلندمرتبه یمکان تیمطلوب یابیها جهت ارزشاخ 
درون  یوابستگ ،یاشبکه  یتحل ندیموردنظر به دست آمد. فرآ

و  ردیگیدر نظر م ار یاخوشه انی( و میدرون ی)وابستگ یاخوشه
 (Onüt, 2009) .دارد یرخطیساختاری ل

 
 FANP ها با استفاده ازبندی گزینهاعداد فازی جهت اولویت-3جدول 

 (1397 سندگان،یمنبع: نو)

 
 
 
 

 هامؤلفه معیار زیر معیارهای

-نیزم بیش راتییتغ-توپوگرافی-تراز آب زیر زمینی-تراز آب سطحی -ع خاک نو-لغزش -یشناسنیزم

 -باد جهت- -و قنوات لیمس فاصله-گسل فاصله-یصنعت ندهیفاصله از منابع آال

تکنیکی  ژنو

 ژیوفیزییکی

 محیط

-فیزیکی

 شیمیایی

شاخص -بلند یهااحداث ساختمان نهیهز-نیو مصرف زم یبلند بر تراکم ساختمان یهاساختمان ریتأث

 وسازاختس بهی عموم شیگرا-نیزم متیق-های اقتصادی کالن و خرد جامعه

 

 یآثار اقتصاد

محیط 

–اجتماعی 

 -فرهنگی

 اقتصادی

 

، یاجتماع یهاگروه یوزندگ یجوارعدم هم-ها باهم در بلندمرتبه هافرهنگ یجوار، همیخوانعدم هم

عدم -و خانوارها تیها با تراکم جمعبلندمرتبه یخوانعدم هم-در بلندمرتبه ها یو نژاد ی، ملیقوم

وضعیت -یمسئله زلزله، باد، آتش سوز-ساختمان ها تیامن-خانوار یاعو اجتم یاقتصاد یهمسان

 بعد خانوار-تیجمع تراکم-اجتماعی اقتصادی

 

 یآثار اجتماع

 

 سایترزش ا همسایگی سایت یهایهمخوانی کاربر-دید و منظر سایت- تناسب ابعاد فرم و شکل سایت

 اراضی کاربری یسازگار-با کاربری مختلط یهاکمبود پهنه-وساز عمودی، مساعد ساخت-اراضی موات-اراضی ملی

 جانمایی و نوع-حرایم فرهنگی-دید و منظر شهری-ی طراحی شهریماشاخص -بنایی خدمات زیر وجود

و گره  کیتراف-قعیت نسبت به شهرو مو دسترسی -تراکم ساختمانی-تراکم جمعیتی -کاربری ها

 منظر و معماری- سیمای شهری- - قطعات مساحت-راه و حمل ونقل وضعیت زمین و-ترافیکی

 

 فضایی -کالبدی

 -کالبدی

 فضایی

 

ی هایژگیو یستیز طیمح تیهو-یطیستمحیاثرات ز-یاهیپوشش گ بیتخر

 یطیمحستیز

یزطیمح

 ست

عدم وجود -محیطی یهاندهیعدم نزدیکی با آال-بصری یآلودگ-رینو یآلودگ-آلودگی صوتی-آلودگی هوا محیطی

 مخاطرات طبیعی

 معضالتبررسی 

 یطیمحستیز
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 )1397 سندگان،ی: نومنبع ( FANP کیمراحل تکن -1نمودار 
 

 یمکان تیمطلوب یابیارز  ،یتحل نیاز ا هد  نکهیبا توجه به ا سس 
 هیته یبرا ارهایمع یبند تیبعد از اول نیاست  بنابرا یسازبلندمرتبه

 IDRISI, Arc GIS افزارنرم طیاز مح یاطالعات یهاهیال

 ستمیداده س گاهیپا جادیا یمنظور برا نیاستفاده شد، بد10.5
 یفیو توص ییفضا یهااز داده متشک که  ییایاطالعات جغراف

فاصله از گس   ب،ی)ش ییکه ابتدا اطالعات فضا بوده یصورت رقومبه
 یمرجع، رقوم نیزم Arc Gis افزارو رودخانه و.( را به کمک نرم

منظور فراهم گردد سس  به  یوتحلهیتجز تیکرده تا قابل رهیکرده و ذخ
ها هرکدام نقش یرگذاریت ث زانیها با استفاده از مداده ؛یتلف
استاندارد نمودن  یشده است و برا (Reclassify) یسازانکسی
بهره گرفته شد. سس  جهت  یاز توابع مختلف منط؛ فاز هاهیال
-SLUTH تهران از مدل 22منطقه  یتوسعه شهر ندهیآ ینیبشیپ

GA منظور ابتدا مدل نیبد دیاستفاده گرد SLEUTH تیاز سا 
که  یسازهیشب نیا، جهت Cygwin افزارو از نرم د یدانلود گرد

شده، استفاده نوشته C یسینومدل به زبان برنامه یدستورات اجرا
گانه و نیز محاسبه ضرایب پنج یسازهیشبمنظور . سس  بهدیگرد
 ها،یوبلندیپست روشنهیسا ینقشهشیب،  ینقشهبه  ونیبراسیکال

از  هیسال مختلف و ال ارالیه مناط؛ شهری مربوط به چه 4حداق  
 هیته تیمسترنا یهیالونق  مربوط به دو سال مختلف و ه حم شبک
که در سه  Brute Force مدل به روش ونیبراسیکال تیدرنها دیگرد

گانه پنج بیگرفته و در آخر ضراانجام ییو نها زیمرحله درشت، ر
مقاومت به  بیضر -پخش بیضر -شیزا بیضر -انتشار بی)ضر
پنج عام  بر  یرگذاریت ث زانیمآمده و دسترشد( به نیقوان - بیش

 کیهر  ریو سهم ت ث ونیبراسیروند توسعه منطقه در مرحله کال
 (Clarke, 2008) .صفرتا صد مشخ  شد نیب یبیصورت ضربه

عنوان به کیژنت تمیبا الگور sleuthمدل  ونیبراسیجهت کال تیدرنها
شد  شنهادیپ یمدل رشد شهر یبرا یفرمت کی ،یسازنهیروش به کی
عنوان ، بهSLEUTH ونیبراسیکال بیاز ضرا رشتهکیه درواقع ک

ژن و  کیعنوان به ونیبراسیکال بیکروموزوم، هرکدام از ضرا
 شوند،یم یابیارز زمانکیدر  هها کاز کروموزوم یامجموعه

مورداستفاده در  تیدر نظر گرفته شدند. جمع تیجمع کیعنوان به
را  یمتوال یهاتیام از جمع، هرکدهیاول تیجمع ش،یآزما یابتدا

 ،ینریبا یدر نظر گرفته سس  با استفاده از رمزگذار نس  کی
ها آن ینریها به مقدار باژن ریکه تمام مقاد صورتنیبد

 (.Goldstein, 2004انجام گرفت ) ونیبراسیشده و کالترجمه
 یهاافتهیبر اساس  SLEUTH یبرا GA ونیبراسیکال

 یابیارز ها،یشام  کدگذار GAگذشته  یهاافتهیو  نیگلداشاتا
ها تناسب، کراس آور، جهش و انتخاد بوده است. هرکدام از ژن

که  ودهگانه بپنج بیاز محدوده ضرا یامجموعه انگریب
ژن  کی یبرا یکیقطعه جداگانه از مواد ژنت کیدهنده نشان

اند. ( بوده0،0،0،0،0) ی( ال100،100،100،100،100خا  از )
(Goldstein, 2004هنگام اجرا .)یهامدل با تمام حالت ی 

 کی 12OSMشاخ  ها، در در تمام ژن بیپنج ضر یبیترک
آن در  جیم که نتایهر ژن فراهم نمود یبرا یعیتناسب طب یابیارز

 آورده شده است.  یوتحلهیبخش تجز
 

 نتایج -3
که توسط  استزیر  به شرحپرسشنامه دلفی اساس  بر ی نهاییارهایمع
 بر اساس فرمول کوکران اصالحی توسط شدهگرفتهعه آماری در نظر جام
نفر از  15از کارشناسان و متخصصان خبره توسط کارشناسان ) یگروه
 یزیرو کارشناسان متخص  که در حوزه برنامه یعلمئتیه یاعضا
 یو شهرساز ییروستا یزیربرنامه ،یشهر یزیربرنامه ست،یزطیمح

 (4جدول .)استآمده دستبه گرفته صورتاند( تخص  داشته
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بر اساس تکنیک دلفی آمدهدستبهی نهایی ارهایمع – 4جدول 
 (1397 سندگان،ی: نومنبع (

 

 

 

 معیار بعد

 

 

 

 فرهنگی –اجتماعی 

 

 تراکم جمعیت

 درمانی -کاربری بهداشتی

 کاربری آموزشی

 فرهنگی کاربری

 کاربری گردشگری

 ورزشی کاربری

 کاربری انتظامی

 مذهبی کاربری

 

 اقتصادی

 

 های تجاریکاربری

 فعالیت اقتصادی

 اشتغال

 بیکاری

 

 

 کالبدی –ساختاری 

 

 وضعیت ابنیه

 های دسترسیراه

 های پرخطرکاربری

 امدادی و خدماتی

 فضاهای باز و سبز

 کیفیت مراکز مسکونی

 

 محیط زیستی

 

 طبیعی مخاطرات

 پوشش گیاهی

 فیزیوگرافی
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 یهاشاخ  یاصل یارهایمع، ارهایمعی گذارارزشسس  جهت  
در  نیاند  بنابراشدهانتخاد تیارجح نییتع یکه برا یستیز طیمح

بر   یماتر عناصر چهارگانه یزوج سهیمرحله نخست به مقا
 فناز  آمدهدستبهنتایج  شده است  کهاساس هد  پرداخته

FANP (.4( و نمودار )5) جدول :استزیر  به شرح 

 

 در ارزیابی مطلوبیت  کنندهنییتعترین عوامل مهم ییوزن نها -5جدول 

 ( 1397 سندگان،ی: نومنبع (تهران  22سازی در منطقه مکانی بلندمرتبه

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 یموردبررسی هاطیمح ی اصلیهااوزان شاخص نیشتریب -2نمودار 

 ( 1397 سندگان،ی: نومنبع (

 
 

با توجه  GISو  IDRISIافزار در نرم هاهیالی سازآمادهپ  از 
مقدار  در منطقه، موردنظربر اساس مقدار معیار  ،یمنط؛ فازبه 
. باشد هیآن ناح تیمطلوب زانیم کنندهانیکه ب ردیگیم یتیعضو
 تیباالتر از مطلوب تیبا مقدار عضو ه،یکه هر ناح یمعن نیبد

جهت تولید نقشه نهایی اقدام  تیبرخوردار است. درنها یباالتر
 (3و  2شک  ) گردید.

 تهران 22نقشه شاخص ساختاری کالبدی در منطقه  – 2شکل 

 ( 1397 سندگان،ی: نومنبع)  

 تهران 22ارزیابی مطلوبیت مکانی در منطقه  یینقشه نها - 3شکل 

 ( 1397 سندگان،ی: نومنبع (

ی، بررسی اماهوارهی، تصاویر افزارنرمی هایخروجبر اساس 
 .اندشدهدادهی زیر نشان هاشک وضعیت منطقه در 

 ی اماهواره ریتصاو یبر رو 22منطقه  تیموقع - 4شکل 

 ( 1397 سندگان،ی: نومنبع(

وزن  بعد

 بعد

 وزن معیار

 معیار

 202/0 محیط زیستی

 065/0 عیطبی مخاطرات

 073/0 پوشش گیاهی

 047/0 فیزیوگرافی

 –اجتماعی 

 فرهنگی

 

254/0 

 

 044/0 تراکم جمعیت

 -کاربری بهداشتی

 درمانی
037/0 

 034/0 کاربری آموزشی

 022/0 فرهنگی کاربری

 027/0 کاربری گردشگری

 037/0 ورزشی کاربری

 020/0 کاربری انتظامی

 032/0 هبیمذ کاربری

 اقتصادی

 

151/0 

 052/0 های تجاریکاربری

 046/0 فعالیت اقتصادی

 040/0 اشتغال

 048/0 بیکاری

 –ساختاری 

 کالبدی

 

393/0 

 102/0 وضعیت ابنیه

 087/0 های دسترسیراه

 041/0 های پرخطرکاربری

 080/0 امدادی و خدماتی

 039/0 فضاهای باز و سبز

ت مراکز کیفی

 مسکونی
027/0 
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باال در شرق منطقه  تیبا مطلوبنواحی اکرر  جیبر اساس نتا
از منطقه  ییهاموجود محدوده تیبا وضع سهیاند و در مقاشدهواقع
ها محدوده نیا رد،یگیصورت م یسازکه در آنجا بلندمرتبه 22

نقشه  یمناسب و باالبر رو تیبا مطلوب یهامنطب؛ بر محدوده
که در حال حاضر از منطقه هم  ییها. در بخشباشندیم تیمطلوب
 یهمخوان تیبا نقشه مطلوب شودیانجام م یسازبلندمرتبه کار

 یبرا یمناسب تیاز مطلوب جیبر اساس نتا اچهیندارد. جنود در
موجود که  یکاربر  یبرخوردار است  اما به دل یسازبلندمرتبه

 یبرا طیاست شرا یو گردشگر یپوشش جنگل یدارا
و درروش اسلو   یمراح  بعد و در ستیفراهم ن یسازبلندمرتبه

 نیمنطقه از کمتر یلرب یهاجز مناط؛ مسترنا است  اما بخش
با  جینتا نیبرخوردار است و ا یسازبلندمرتبه یبرا تیمطلوب
و  یسازموجود انطباق ندارد. در حال حاضر گسترش برج تیوضع

 نیا جیدر لرد منطقه فعال است و بر اساس نتا یسازشهرک
ن یبنابرا  ستندیبرخوردار ن یمطلوب تیاط؛ از وضعمن نیمطالعه ا

 یدهندهکم و رن  سبز نشان تیمطلوب یدهندهرن  قرمز نشان
درصد از  5/10نمودار حدود  نیاست. بر اساس ا ادیز تیمطلوب

 15 اد،یز تیدرصد مطلوب 5/13 اد،یز یلیخ تیمطلوب یمنطقه دارا
درصد  51و کم  تیدرصد مطلوب 9متوسط،  تیدرصد مطلوب

 (4نمودار ) .کم دارند یلیخ تیمطلوب

 22منطقه  یمکان تیطبقات مطلوب سهیمقا– 4نمودار 

 ( 1397 سندگان،ی: نومنبع(  

در  یسازبلندمرتبه یطیمحستیاثرات ز یابیارز یجهت بررس
صورت گرفت  سه عام  مهم  ییهایبر اساس بررس 22منطقه 
 یطیمح یسازنهیبه یرمناسب، برقرا یابیدر مکان یریگمیتصم

در  یطیمحستیو مدنظر قرار دادن مالحظات ز ندیدر انتخاد فرآ
 ،یسازدر ارتباط با تراکم و بلندمرتبه دارند. یامور نقش اساس هیکل
 تیرعا ،یشهر ساتیت س میحر تیها، رعابزرگراه میحر تیرعا
 یهایو بررس یخیتار هیآثار و ابن تیزلزله، رعا یاگسله میحر
حدوخط تعادل در حداق   تیرعا نیتحم  همچنقاب  تیظرف

 ،یباز و لفا  فضائ یفضا زانیدو ساختمان، م هعرض معابر، فاصل
  یتوجه به تشک ت،یمشرف تی، رعاینماساز ،یح؛ اشعه زمستان

 یابیازجمله عوام  مرثر در مکان طیمح هایو آلودگ یحرارت ریجزا
 (5ودار )نم. ندیآیبلند به شمار م یهاساختمان

 

 

 سندگان،ی: نومنبع (یسازبلندمرتبهی طیمحستیزاثرات  – 5نمودار 

1397 ) 

 افزارنرمی کنترل در هاسالی اماهوارهتصاویر  میتصحنتایج 
IDRISI  کاربری  ب،یش یهاهیالجهت تفکیک و استخراج

ممنوع است، ها استرنا  که توسعه شهری در آن ی، نواحنیزم
و  هایو روشن پست هیونق  و نقشه ساحم  یهاشهر، شبکه ینواح
 زیر صورتبه SLEUTHجهت ورود به مدل  هایبلند

 است.  شدهاستخراج
 
 

  ی کنترلهاسالی کاربری اراضی در بندکالسنقشه  – 5شکل 

 ( 1397 سندگان،ی: نومنبع(
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 یسازآمادهشام :  که SLEUTHمدل  یاندازراهسس  
-ونیبراسیکال-عملکرد مدل دییبرگرفتن و ت  - ورودی یهاهیال
 از SLEUTHمدل منظور ابتدا  نیبد اجرا گردید. ینیشبیپ
سس  در  .دیدانلود گرد 14/3/1397 خیدر تارمربوطه  1تیسا
مدل  یدستورات اجرا یسازهیشب نی، جهت اCygwinافزار نرم

و نیز  یسازهیشب ظورمنبهنوشته و  C یسینوبه زبان برنامه
 یشیب، نقشه یبه نقشه ونیبراسیگانه کالمحاسبه ضرایب پنج

الیه مناط؛ شهری مربوط  4حداق   ها،یوبلندیپست روشنهیسا
 از شبکه هیکنترل(، دوال یهابه چهار سال مختلف )سال

 هیته تیمسترنا یهیونق  مربوط به دو سال مختلف و الحم 
 ؛یکردن مدل از طر برهیکال یالزم برا یاهداده تمامکه  دیگرد
 یهاهیکمک الشد که به  یآورجمع ییایاطالعات جغراف ستمیس

 2017-2001-1981 یساله یاماهواره ریموجود و تصاو یرقوم
 :Brute Forceمدل اسلو  به روش  ونیبراسیکال تهیه شدند.

هر در  کهیطورگرفته بهانجام ییو نها زیدر سه مرحله درشت، ر
استفاده  کسانی یینمابا بزرگ ریاز تصاو ونیبراسیکال یسه مرحله

افزار و در نرم درصد در نظر گرفته شد 15 یبحران بیو ش دیگرد
Cygwin مربوط به هر  یویسنار فای  2با استفاده از دستور

. دیاجرا گرد ونیبراسیمرحله را انتخاد و مدل در حالت کال
به  یخروج  یفا ونیبراسیمراح  کالهرکدام از  انیدر پا تیدرنها

 OSM هیبه دست آوردن نما یدست آمد که از آن برا
 Bruteگانه روش هرکدام از مراح  سه انیشده. پ  از پااستفاده

Force ،50 برتر مربوط به آن مرحله به دست آمد و با  یاجرا
سال . شد میتنظ یویسنار  ی، فاOSM ریمقاد نیشتریتوجه به ب
در نظر  2040 ،ینیبشیپ انیو سال پا 2019 ینیبشیشروع پ

است  که  3یاحتماالت ریصورت تصومدل به یگرفته شد. خروج
تا سال موردنظر را در  ینقشه احتمال توسعه مناط؛ شهر نیا

است که  نیذکر ا. نکته قاب دهدینشان م 0-100 یمحدوده
باشد، احتمال  ترکینزد 100سلول به عدد  کیهرچه ارزش 

با توجه  (6) است. جدول شتریب یشهر یسلول به کاربر نیا  یدتب
پخش،  بیآمده  ضردستگانه بهپنج بیضرا انیدر م (6به جدول )

این تفسیر  به جاده، لالب هستند  که شیگرا یو تا حدود شیزا
  یاحتمال تبدکه شام    آمدهدستبهاساس موارد زیر جدول بر 

احتمال همچنین  ،ادیبه سلول مرکز انتشار شهر ز یهر سلول شهر
کم شبکه  ریت ث دارد همچنین موجود یسلول شهر دیتول یباال
را  شهر درروند توسعه شهر یاصل یهاونق  و مخصوصاً جادهحم 

  شاهد خواهیم بود.
 
 

                                                           
1-  http://www.necgia.ucsb.edu/project 
2/..- Grow.exe calibrate [scenario] 
3 - Cumulate urban 

 
 Brute Force به روش مدل اسلوث ونیبراسیکال -6جدول 

 ( 1397 سندگان،ی: نومنبع(
 

 اریمنطقه بس نیدر ا ادیز بیبا ش یاضارتوسعه شهر در احتمال  
 یشهر یهابه وجود آمدن لکه نییپا اریباال است. احتمال بس

 دیها به مراکز جدآن  یو تبد یخودحاص  از رشد خودبه دیجد
تهران  22ی رشد شهری منطقه نیبشیپی هانقشه تیرشد درنها
( 6) که در شک  آمدهدستبه 2040تا  20019ی هاسالبرای 
 ده شده.آور

 
  .2040تا سال  2019از سال  یرشد شهر یسازهیشب - 6شکل 

 ( 1397 سندگان،ی: نومنبع( 

 
 



 1635-1623، صفحه 1398 سالاییز ، پفصل ، وم س، شماره هارم چمطالعات علوم محیط زیست، دوره 
 

1632 

 

 :GA کیژنت تمیبا الگور Sleuthمدل  ونیبراسیمراح  کار کال
 یبرا یسلول کیتوسط مدل اتومات شدهیطراح کیژنت تمیلگورا
عنوان بهتهران  22منطقه شهری  یخیرشد تار یسازهیشب
 شد، استفاده SLEUTH ونیبراسیکال یبرا ینیگزیجا

 هیح  اولراه تیاز جمع یااستفاده از مجموعه با که صورتنیبد
 افتنی یتکرار برا 120 یبرا ندیفرآ نیموردنظر، امنطقه  یبرا
مدل  ؛ی. از طرشدهر شهر اجرا  یبرا نیمجموعه قوان نیبهتر
 2017تا سال  1986از سال  یرشد شهر یساز، مدلشدهیطراح
 تمیبا استفاده از الگور ونیبراسیکال کهیاست، درحال شدهیسازهیشب
است.  شدهشهر انجام تیحاکم ریمقاد نیبهتر افتنی یبرا یکیژنت
 شودیاستفاده م 2025 ینیبشیپ یبرا 2017سال  نیقوان نیبهتر

ساله مدت هشتکوتاه ینیبشیپ یبرا 2017واقع در  نیکه از زم
 ینیبشیپ یبرا 2020در سال  گرید ونیبراسکالی .شودیاستفاده م
دوره کام   کی ی( برا2017)از سال  2030در سال  یرشد شهر

 ونیبراسیشده است. سرانجام، پ  از کالساله انجام 10 ینیبشیپ
 یبرا 2030در سال  نیقوان نی، بهتر2030در سال  یگرید
مجموعه ( 7) شک  .شودیم استفاده 2040در سال  ندهیآ ینیبشیپ

 .دهدیرا نشان م شدهینیبشیو پ شدهیسازهیشب ریتصاو

 

  22منطقه  شدهینیبشیو پ شدهیسازهیشب ریمجموعه تصاو -7شکل 
 ( 1397 سندگان،ی: نومنبع( 

است که  صورتنیبد ونیبراسیپارامترها در زمان کال عملکردکه  
رابطه باارزش  تکرار اجرا شد و هر دفعه در 4بار با  10مدل اسلو  

 ریدر جدول ز ییشد. خالصه اجرا یابیخودش ارز OSMسنجه 
را  ونیبراسی( که زمان کالGA) کیژنت تمیلگورا درواقع آمده است.

زمان درواقع  داده است شیکاهش داده و دقت مدل را افزا
 افزایش یافت.بهبود  دقت کهیدرحال افت،ی کاهش ٪80محاسبه 

 دنیدررس یشنهادیپ ونیبراسیکال تمیگورال ییدهنده توانانشان نیا
را  یسازمدل تیفیکبوده و مرثر  زمانکیدر  نهیح  به راهکیبه 

 کالیبراسیون یابیارز جیجداول نتا کهیدرحالنیز حفظ نموده است. 

 (6نمودار )( و 7) جدول .شودیمداده را نشان 
 

 GAبا روش  SLEUTH( جدول کالیبراسیون مدل 7جدول )

 (1397 سندگان،یو: نمنبع)

 

 

 

 
 

 

 
 

  GAکالیبراسیون  با SLEUTH رشد شهری مدل -6نمودار 

 ( 1397 سندگان،ی: نومنبع ( 
 

 یریگجهینت -4
گرفته شده انجام قاتیبا توجه به نظرات کارشناسان و تحق

بلندمرتبه،  یهاساختمان یمکان تیمطلوب یابیارزی  نهیدرزم
بلندمرتبه  یهاتمانساخ یمکان تیشاخ  مطلوب نیترمهم

 (7است نمودار ) 393/0با وزن  یکالبد -یشاخ  ساختار

 22در منطقه  یموردبررس یهاشاخص ییاوزان نها-7 نمودار

 ( 1397 سندگان،ی: نومنبع(

ضمن  یسازتراکم و بلندمرتبه یطیمحستیاثرات ز یابیارز در
 یطیمحستیو ز یتوجه به تعادل اجتماع یتوجه به تعادل اقتصاد
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اثرات  تیفیو ک تیکم بهاست لذا توجه  تیاهم حائز زیآن ن
که  ضروری بوده یسازبالقوه تراکم و بلندمرتبه یطیمحستیز
صورت بهاین اثرات  یسازبلندمرتبه یمکان تیمطلوب نییتع یبرا
ساخت  یستیز طیمح یامدهایپ نیتردرآمد درواقع مهم یکم
 -فتن در تون  باد تهرانگر رقرا ژهیوبه -هوا-نور تگریچ یهابرج

و  ساتت سی – یصوت یآلودگ-نیعوام  مربوط به خاک و زم
نوع سازها در مکان  نیا یاجرا نیهمچن ییربنایز زاتیتجه

 یو پنهان را که در ط نشدهینیبشیپ یهانهیهز تواندینامناسب م
یم یمکان تیمطلوب یابیارز نیکند، بنابرا جادیمختلف ا یهازمان
 یهاینیبشیبلندمرتبه و پ یهاا در احدا  ساختمانما ر تواند
آمده و با توجه دستبه جیاساس نتا بر کند. یاری زیها ندر آن ؛یدق

 یاند، مکان مناسب جهت اجراکه در باال ذکرشده ییهابه شاخ 
با  یشهر تهران، اکرر نواح 22در محدوده منطقه  یسازبلندمرتبه
 تیبا وضع سهیاند و در مقاشدهقعباال در شرق منطقه وا تیمطلوب

 یسازبلندمرتبهکه در آنجا  22از منطقه  ییهاموجود محدوده
با  یهاها منطب؛ بر محدودهمحدوده نیا رد،یگیصورت م

. در باشندیم تینقشه مطلوب یمناسب و باالبر رو تیمطلوب
 یسازاز منطقه هم که در حال حاضر کار بلندمرتبه ییهابخش
 22ندارد، درواقع منطقه  یهمخوان تیبا نقشه مطلوب شودیانجام م
 51و  ادیز یلیخ تیمطلوب یدارا هدرصد از منطق 5/10حدود 

 نیهمچن دارند. یسازکم جهت بلندمرتبه یلیخ تیدرصد مطلوب
صورت گرفته با مدل  ینیبشیآمده بر اساس پدستبه جینتا

SLUTH-GA  بیضرا انیدر م 2040که منطقه تا سال 
به  شیگرا یو تا حدود شیپخش، زا بیآمده  ضردستگانه بهنجپ

حاضر به علت کار  ؛یتحق جینتا خواهد کرد. دایپ یجاده، لالب
 نیو مدل ذکرشده در باال، جز  اول کینشدن موضوع با تکن

 یهابرج یسازبلندمرتبه یمکان تیمطلوب یابیدر بحث ارز ؛یتحق
است  اما  GIS, FANP,SLUTH-GAبا استفاده  22منطقه 

 ؛یصورت جداگانه با دو تحقبه لحا  اثبات صحت انجام کار به
تحقیقی که  نتایج این پژوهش با :گرددیم سهیمقا یو خارج یداخل

با عنوان نسبت محدودیت ارتفاع توسط جیان جو  2017در سال 
  یوتحلهیتجز یباال در شهرها با استفاده از فن اور یساختمان/چگال
که حداکرر  دهدینشان م مقایسه گردید که کن هن فضایی در 

تابش  ومختصر در سایه  یرییارتفاع ساختمان منجر به تغ
 هی. بنابراین، توصشودیخورشیدی در دو فص  زمستان و تابستان م

 نیا جینتا .ارتفاع ممکن را داشته باشند نیکه کمتر شودیم
ران در و همکا یریتوسط که توسط الکاشم ؛یپژوهش با تحق

 بررا  یشهر توسعه ن،پو یشهر منطقه یشهر توسعه 2017سال 
 sleuth لمدازدور و و سنجش فیاییاجغر تطالعاا سیستم سساا

 برآن  ریو ت ث 2030 لسا تا نپو یشهر شدر ینیبشیدرواقع با پ
بوده است که ازدور سنجش یاهداده سساا بر ا طرا یهاستارو

ی هاتیمحدودقی؛ به علت در مقایسه صورت گرفته هر دو تح
توسعه در جهت شمال و شرق با رشد  عمدتاًی طیمحستیز

که  ؛یپژوهش با تحق نیا جینتا ی است.ریگشک بیشتری در حال 
عنوان زندگی شهرنشینی در توسط نیگوتسه  2017در سال 

 SLEUTHمختلف با استفاده از مدل  یوهایاستانبول تحت سنار
ها سناریو به وجود آمد و اثرات آن هارچی قرار گرفت که موردبررس

با بررسى دامنه با مدل  2050وسعت شهر استانبول تا سال  ۀاندازبه
که هر دو تحقی؛  دیگرد ی( بررسSLEUTH) یرشد شهر

نتایجی مشابه در قسمت محدودیت رشد و توسعه در بخش 
 ؛یپژوهش با تحق نیا جینتا .اندکردهحساس اکولوژیکی را بیان 

 تیعدم قطع یبررسدر ارتباط با  1394و همکاران در سال  رستمی
 یبا استفاده ازاتوماتا یرشد شهر ینیبشیو پ یسازمدل ندیدر فرا
مورد  گرفتهانجام شهر مشهد یمطالعه مورد یمنط؛ فاز و یسلول

 ینوعبه یشهر یهادهینشان داد پد جینتامقایسه قرار گرفت که 
 لمد یگیر ربکا نیاند بنابرادهشدر نتایج قطعیت  معدمنجر به 

 فیاییاجغر تطالعاا سیستم یمبنا بر افتهیتوسعه سلولی یاتوماتا
 یشهر هپیچید ییندهاافر یسازهیشب دهساو  تمندرقد مدلیو ارائه 
جعفر نژاد و همکاران  ؛یپژوهش با تحق نیا جینتا .ستشده اانجام

فاده از مدل با است یشهر یتوسعه یسازبا عنوان مدل 93در سال 
SLEUTH-GA گرگان،  یهاشهرستان یمورد ی)مطالعه

که در  دهدینشان م جیگنبدکاووس و آزادشهر( انجام شد که نتا
و  یادیصورت بنبه شتریب یدرصد توسعه شهر 70از  شیب

 سهیمقادر  .خواهد بود یاصل یهادر امتداد جاده ی واهیحاش
 نیامشاهده شد که  Sleuth, Sleuth-GAدر مدل  ونیبراسیکال

ها آن یهستند و تفاوت عمده یکسانی یهایورود یدو مدل دارا
 یمعمول SLEUTHمدل است. در  ونیبراسیمربوط به مرحله کال

 SLEUTH-GAو در  Brute Forceبه روش  ونیبراسیکال
. گرددیانجام م GA کیژنت تمیبه روش الگور ونیبراسیکال
یسازهیدرصد شب 70از  شیبکه در  دهدینشان م جینتا سهیمقا
نسبت به  یعملکرد بهتر SLEUTH-GAشده، مدل انجام یها

SLEUTH ونیبراسیداشته و زمان انجام محاسبات مرحله کال 
آمده با توجه به دستبه جیتوجه به نتا با مراتب کمتر است.آن به
و جهان بعالوه  رانیمناط؛ مختلف در ا تیجمع شیافزا

ها در مناط؛ مختلف ازنظر نوع سازه نیاحدا  ا یهاتیمحدود
مکان مناسب جهت  یو ابعاد مختلف، بررس یستیز طیعوام  مح

 یابیو انجام مطالعات ارز یبلندمرتبه ضرور یهااحدا  ساختمان
 داریبه شهر پا دنیو رس یتوسعه شهر یدر راستا یمکان تیمطلوب
 .برخوردار است ییبسزا تیاز اهم
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