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ارزیابی پتانسیل و الگوی رشد بهینة شهر تبریز مبتنی بر استفاده از شبکههای عصبی
رحیمه رستمی -دانشجوی دکتری سنجش ازدور و سیستم اطالعات جغرافیایی ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران
میالد باقری -کارشناس ارشد سنجش ازدور و سیستم اطالعات جغرافیایی ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران
میثم ارگانی* -استادیار سنجش ازدور و سیستم اطالعات جغرافیایی ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران
مصطفی حسنوند -کارشناس ارشد سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجشازدور دانشگاه تبریز

پذیرش مقاله1921/11/92 :

تأیید نهایی1921/9/92 :

چکیده 
ازکالنشهرهای ایران است کهگسترش و توسعة روزافزونی دارد.یکی ازمشکالتموجوددر

شهر تبریز یکی 
سالهای گذشته ،شهر
یتوجهی به عواملمؤثر است.در  
تنکردن صحیح آنوب 
مسیر توسعة شهرها ،مدیری 
تبریز به دلیل مهاجرپذیر بودن از رشد فیزیکی بسیاری برخورداربوده است .مدیریت صحیح رشد شهرهااز
روشهای متعددی برای تعیین مناطق مناسب

جهات گوناگونازمسائل مهمی است که باید مدنظر قرار بگیرد.
روشهادرتعیینمناطقمناسببرایتوسعةشهرروششبکةعصبیاست

رشدشهریوجوددارد.یکیازاین
کهدرمطالعة حاضرنیز از آن استفاده شدهاست.در این مطالعه ،برای تعیین مکانبهینة رشدشهری ازسه
مکانیابی مناطقمساعد رشد

گروهمعیارهای اجتماعی-اقتصادی ،کاربری زمین و بیوفیزیکی استفاده شد.برای 
با روش شبکة عصبی 022 ،نقطهبهعنواننقاطآموزشی شبکهتهیه شدند و الیههای میانی نیز هفت عدد بود.
بهشدتکاهش
لها  
یدهد بادورشدن از امکانات و مناطق شهری ،پتانسی 
نتایج مرتبط با اجزای شبکهنشان م 
کترین فاصلة این امکانات و مناطق
یافته است و بیشتر مناطقی که پتانسیل توسعة شهری دارند ،در نزدی 
صورتپراکندهونامنظمرشدداشتهاند ،با


گذشتهبه
سالهای 
قراردارند.قسمتهایی ازشهرکهطی  

شهری 
توجه به نتایج حاصل شده نامناسب هستند .همچنین حاشیههای نزدیک به هستة اصلی شهر که به خدمات
قسمتهاییکهبهصورتپراکندهدرشمال

رشدمناسبترهستند،اما

شهرینیز دسترسیبیشتری دارند ،برای
افتهاندکامالًنامناسبهستند.
غربوجنوبشرقشهرتوسعهی 
مکانیابی.

واژههایکلیدی:تبریز،توسعةفیزیکی،شبکةعصبی،
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مقدمه 
در دهههای اخیر ،افزایش سریع جمعیت مشخصة اصلی بیشتر شهرهای بزرگ بهویژه کالنشهرها بوده است .از مهمترین
دالیل رشد سریع اینگونه شهرها ،تمرکز خدمات ،صنایع و تسهیالت در آنها بوده که منجر به مهاجرپذیری شدید شده
است .افزایش جمعیت سبب توسعة فیزیکی و کالبدی بدون برنامه و لجامگسیختة کالنشهرها و شهرهای بزرگ میشود
(مشکینی و تیموری .)913 :1929 ،بهطورکلی رشد شهرنشینی و توسعة شهری ،نتیجة مستقیم انقالب صنعتی و پیشرفت
اقتصاد سرمایهداری است که نخست در کشورهای غربی ،سپس در کشورهای درحالتوسعه رخ داده است .بیشترین
میزان افزایش جمعیت در آینده در کشورهای درحالتوسعه ،بهویژه کشورهای کمتر توسعهیافته خواهد بود (توولد و کبرال،
.)9112 :9111
در زمان ما توسعة فیزیکی ناموزون شهرها ،یکی از مسائل مهم در کاربری زمین است .این توسعه درواقع ادامة
گسترش شهر در اطراف آن است؛ زیرا در اطراف شهرهای بزرگ ،مناطقی وجود دارد که همواره دورة انتقال از
بهرهبرداریهای روستایی به شهری را میگذرانند (شکویی ،)919 :1919 ،شهر تبریز نیز مانند سایر شهرهای بزرگ از
این امر مستثنا نیست و همواره بهسوی نواحی مسکونی اطراف و روستاهای حاشیة شهر در حال گسترش است .این
گسترش بدون توجه به سایر عوامل محیطی و انسانی شکل میگیرد و بیتوجهی به این عوامل سبب رشد شهر در
جهتهای نادرست خواهد شد .توسعه یعنی وسعتدادن یک پدیده در ابعاد مختلف که جامعیت دارد و دربرگیرندة توسعة
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و تغییرات رفتار فردی نیز است (زمردیان29 :1911 ،؛ آزادخانی و همکاران.)3 :1923 ،
میتوان گفت توسعة فیزیکی شهرها ،به افزایش کمی و کیفی کاربریها و فضاهای کالبدی (مسکونی ،تجاری ،مذهبی،
ارتباطی و )...یک شهر در ابعاد افقی و عمودی گفته میشود که در طول زمان صورت میگیرد .توسعة فیزیکی شهرها
یکی از الزامات گسترش شهرنشینی است و باید به سمت و سویی جهت پیدا کند که تمام مبانی توسعه در آن رعایت
شود (قرخلو و همکاران .)3 :1912 ،پیامدهای این مسئله عبارت است از افزایش اراضی بیاستفاده ،سهم باالی فضاهای
باز ،کاهش تراکم جمعیت ،گسستگی بخشهای شهری و جداییگزینی اجتماعی (هس .)9 :9111 ،درنتیجه ،مهمترین
مسئله در برابر گسترش شهری ،مکان توسعة آتی آنهاست (مرلین .)992 :9111 ،به عبارت دیگر ،توسعة روزافزون
جمعیت شهرنشین کشور و پیشبینینشدن اراضی کافی و مناسب برای توسعة شهرها ،لزوم مکانیابی اراضی مناسب
برای توسعة شهری ،با ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعة شهرهای موجود ،همراه با تعیین جهات ،حدود منطقی و
مراحل مختلف توسعة آنها را در آینده در محدودة شهر ایجاب میکند (فکوهی .)12 :1919 ،از جمله مطالعات دربارة
توسعة شهر میتوان به این موارد اشاره کرد :حاتمینژاد و همکاران ( )1923الگوی گسترش فیزیکی شهر خرمآباد را با
استفاده از مدلهای هلدرن و آنتروپی شانون بررسی کردند و جهات بهینة توسعة شهر را با مدل  AHP1بهدست آوردند.
برای این پژوهش از الیههای اطالعاتی قابلیت اراضی ،سطوح ارتفاعی ،شیب ،شبکة ارتباطی ،فرودگاه ،گورستان،
رودخانه ،شهرک صنعتی و نقاط روستایی اطراف شهر برای تعیین مناطق مناسب رشد استفاده شد .سرور و همکاران
( )1922الگوی بهینة توسعه فیزیکی شهر بانه را براساس شاخصهای توسعه میان افزا بررسی کردند .در این مطالعه ،با
استفاده از شاخصها و الیههای مرتبط به همپوشی الیهها با استفاده از مدل بولین اقدام شد .سپس با روش  AHPپنج
سایت برای توسعة شهر مناسب تشخیص داده شد .لهنر و همکاران ( )9113رشد شهر احمدآباد را در سالهای آتی
سناریوسازی کردند .در این مطالعه ،اطالعاتی مبتنی بر سنجش از راه دور شهری برای این شهر ارائه شد .همچنین نتایج

1. Analytical Hierarchy Process
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سناریوهای رشد شهری در دسترس قرار گرفت و ضعفهای شناساییشده و گزینههای پیشنهادی آینده پیشنهاد شد.
آزادخانی و همکاران ( )1923به بررسی الگوی توسعة کالبدی-فضایی شهر ایالم با مدل آنتروپی شانون و هلدرن
پرداختند و برای تحلیل مدلها از دادههای جمعیت ،سرانة ناخالص ،مساحت مناطق و وسعت کل شهر استفاده کردند.
پژوهشهای مشابه دیگری در این زمینه صورت گرفته است که در آنها بر رشد روزافزون جمعیت و نیاز به مدیریت
توسعة آتی شهرها تأکید شده است .هدف از مطالعة حاضر نیز تعیین مناطق مناسب رشد شهر تبریز با توجه به عوامل
بیوفیزیکی ،اجتماعی-فرهنگی و کاربری اراضی است.

مبانینظری
توسعة فیزیکی شهر فرایندی پویا و مداوم است که طی آن محدودة فیزیکی شهر و فضاهای کالبدی آن در جهتهای
عمودی و افقی از حیث کمی و کیفی افزایش مییابد (نگارش .)111 :1919 ،پس از جنگ جهانی دوم ،توسعة شهری در
شهرها با انگیزههای متفاوتی شکل گرفت .روند حاکم بر این توسعه در ایران شامل چند دوره است .دورة اول
گسترشهای شهری که خارج از منطقة شهری رخ داده است .دورة دوم گسترشهای شهری در نواحی است که در داخل
منطقههای شهری استقرار یافتهاند (هایرس33 :1212 ،؛ نصیری و مقبل )11 :1922 ،دوره سوم یا امروزه :گسترش شهر
در تداوم با شهر اصلی (مرکزی) که درواقع ادامه گسترش کالبدی شهرهای قدیمی و یا شهرهای جدید است( .ابراهیمزاده
و همکاران 191-199 :1911 ،و نصیری و ناصرمقبل )11 :1922 ،چنانچه توسعه فیزیکی موزون و متعادل صورت گیرد
مطلوب خواهد بود ،اما در صورتی که توسعه فیزیکی در بخشهای مختلف شهر ناموزون و ناهماهنگ باشد موجب
ناپایداری شهری میشود (عظیمی آملی 111 :1911 ،و نصیری و ناصرمقبل.)11 :1922 ،
یکی از روشهایی که برای تعیین مکان مناسب توسعة شهر استفاده میشود ،روش شبکة عصبی است .از آنجا که
رشد شهری پدیدهای پیچیده است و در آن تعدادی از متغیرها با هم تعامل غیرخطی دارند ،استفاده از شبکههای عصبی
مصنوعی برای مدلکردن توسعه و رشد شهری کامالً منطقی است (اتکینسون و تاتنال .)111 :1221 ،شبکههای عصبی
مصنوعی با ساختار نقشهسازی غیرخطی و برای مدلسازی سیستمهای متصل به یکدیگر مانند مغز متشکل از نرونها
توسعه داده شدهاند .شبکههای عصبی پرسپترون چندالیه از پرکاربردترین شبکههای عصبی کاربردی هستند (کامیاب و
همکاران .)111 :1921 ،شبکة عصبی مصنوعی مستقل از توزیع آماری دادههاست و به متغیرهای آماری ویژهای نیاز
ندارد؛ بنابراین این ویژگی امکان ترکیب دادههای سنجشازدور و سیستمهای اطالعات جغرافیایی را تسهیل میکند.
عالوهبراین تجزیه و تحلیل دقت ،حتی با گروه داده آموزشی اندک از منطقه امکانپذیر است؛ زیرا محاسبات پیکسل مبنا
هستند (پارک و همکاران.)112 :9111 ،

دادههاوروشپژوهش 

شهر تبریز یکی از شهرهای پرجمعیت شمال غرب کشور است که جمعیت آن براساس سرشماری سال  ،1922برابر با
 123992123نفر بوده است (چکیدة نتایج جمعیتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1922استان آذربایجان شرقی،
 .)12 :1922این شهر از غرب همجوار دریاچة ارومیه است و از شرق به کوههای سهند منتهی میشود .محدودة مورد
مطالعه از  91درجه و  22دقیقه و  91ثانیة شمالی تا  91درجه و  19دقیقه و  19211ثانیة شمالی کشیده شده است و طول
آن از  13درجه و  1دقیقه و  11239ثانیة شرقی تا  13درجه و  91دقیقه و  91221ثانیة شرقی است .محدودة مطالعه در
شکل  1آمده است.
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شکل.5الف)موقعیتاستانآذربایجانشرقیدرایران،ب)موقعیتمنطقةموردمطالعهدراستانآذربایجانشرقی،ج)منطقة
موردمطالعه 

در این پژوهش ،ابتدا تصاویر سالهای  9111و  9111پس از پیشپردازشهای اولیه طبقهبندی شد؛ زیرا با استفاده از
طبقهبندی سال  9111برخی پارامترهای مؤثر در توسعة شهری بهدست آمد .همچنین با مقایسة طبقة شهری تصاویر
طبقهبندیشده سالهای  9111و  9111مناطق توسعة شهری در این بازة زمانی استخراج شد .برای کار با شبکة عصبی
مصنوعی ابتدا باید پارامترهای مؤثر در توسعة شهری ،بهعنوان الیههای ورودی به شبکه ( )INPUTمعرفی شود که این
عوامل از کاربری شهر ،طبقهبندی سال  9111و  1 DEMمنطقه تولید شدند .سپس ضروری است تعدادی نقاط تعلیمی در
اختیار شبکه قرار بگیرد تا شبکه با استفاده از این نقاط ( )TARGETمیزان تأثیر هریک از الیههای ورودی را تعیین کند.
درواقع شبکه با این کار آموزش الزم را برای روبهروشدن با مناطق جدید کسب میکند .در مناطق توسعة شهری
استخراجشده در این مرحله از آموزش شبکه استفاده شد .پس از تعیین تعداد الیههای پنهان در ساختار شبکه ،که با
استفاده از روش آزمونوخطا محاسبه شد ،درنهایت کل منطقه مورد مطالعه در اختیار شبکة تعلیمدیده قرار گرفت .شبکه
نیز با استفاده از آنچه آموخته است ،کل استان را از نظر داشتن پتانسیل توسعة شهری پهنهبندی کرد.
شبکة عصبی انواعی دارد .در این مطالعه از شبکة عصبی پرسپترون چندالیه ( )Multilayer Perceptronبا الگوریتم
پسانتشار خطا ( )Back-Propagationاستفاده شد .مهمترین موضوع در آموزش پرسپترون چندالیه برای پیشبینی،
عملکرد تعمیم است .پرسپترون چندالیه مانند دیگر روشهای تخمینی غیرخطی انعطافپذیر دچار مشکل فوق برازش
است .در این شرایط ،خطای بین نتایج آموزش و تست افزایش مییابد که برای رفع این مشکل از رویکرد آموزش توقف
استفاده میشود (عامری و همکاران .)991 :1922 ،درواقع یکی از الگوریتمهای یادگیری

MLP

الگوریتم پسانتشار

خطاست .مبانی نظری این الگوریتم همان مبانی نظری روشهای معمول مبتنی بر مشتقات جزئی گوس-نیوتون و
نیتون-رافسون است .الگوریتمپسانتشار خطا سه الگوریتم یادگیری دارد که عبارت است از :شبکهای با ضریب یادگیری

1. Digital Elevation Model
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ساده ( ،)Trainbpشبکهای با ضریب یادگیری متغیر ( )Trainbpxو شبکهای که از روش لونبرگ-مارکوات استفاده میکند
(نوری و همکاران 2123 :9111 ،و نوری و همکاران .)192 :9111 ،در این مطالعه از روش لونبرگ-مارکوات برای
آموزش شبکة  MLP1استفاده شد .برای اجرای شبکة عصبی پرسپترون چندالیه نیز از نرمافزار  MATLABاستفاده شد.
اجرای شبکه نیازمند ورودی ( )INPUTیا عوامل و متغیرهای مؤثر در توسعة شهری ،خروجی ( )TARGETیا همان نقاط
آموزش شبکه و انتخاب تعداد الیههای میانی یا پنهان خواهد بود .پس از تهیة شاخصهای ورودی یا همان ،INPUT
برای تهیة  911 ،TARGETنمونة آموزشی انتخاب شدند .این نقاط آموزشی به سه بخش تقسیم میشوند :بخش نخست
به آموزش شبکه مربوط است .بخش دوم برای متوقفکردن محاسبات است در زمانی که خطا افزایش مییابد و بخش
سوم برای راستیآزمایی شبکه است (جلیلی قاضیزاده و نوری19 :9111 ،؛ هانگ و همکاران913 :9119 ،؛ کیارتز و
همکاران .)9 :1222 ،از  911نمونة آموزشی 11 ،درصد ( 111نقطه) دادهها در آموزش شبکه 12 ،درصد ( 91نقطه)
بهمنظور اعتبارسنجی که برای کالیبرهکردن مدل استفاده میشود و درنهایت  12درصد ( 91نقطه) باقیمانده بهمنظور
ارزیابی و نتیجهگیری استفاده شدند .برای تسهیل در همگرایی شبکة عصبی مصنوعی ،باید مقادیر مربوط به نرونهای
ورودی نرمال شود؛ زیرا واردکردن دادهها بهصورت خام سبب کاهش سرعت و دقت شبکه میشود (ایلماز:9112 ،
 .)1193برای نرمالسازی دادهها در این مطالعه از رابطة  1استفاده شد.
xi  xmin
xmax  xmin

()1
Xy

ارزش (مقدار) نرمالشدة الیة مورد نظر،

xi

ارزش الیة ورودی،

xmin

کمترین ارزش الیه و

xmax

xy 

بیشترین

ارزش الیة مورد نظر است .بعد از انتخاب  INPOTو  TARGETباید تعداد الیههای پنهان مشخص شود .برای انتخاب
تعداد نرونهای الیههای میانی یا پنهان روشهای زیادی وجود دارد که یکی از کارآمدترین آنها روش آزمونوخطاست
که در این مطالعه ،برای مشخصکردن تعداد الیههای پنهان از این روش استفاده شد .در روش آزمونوخطا ،بهترین
انتخاب برای تعداد نرونهای الیة میانی ،زمانی ایجاد میشود که طی مراحل آموزش و آزمایش شبکه ،خطای شبکه به
حداقل ممکن برسد .تعداد الیههای پنهان در این شبکه هفت الیه است .بعد از طبقهبندی و استخراج مناطق توسعة
شهری در دورة  11ساله ،نقاط آموزشی انتخاب و مناطق مستثنا شهری حذف شدند.
در این مطالعه ،عوامل مهم و تعیینکننده در توسعة شهری که پیشتر دیگران مطالعه کردند با توجه به ویژگیهای
طبیعی خود منطقة مورد مطالعه استخراج شد .بدینمنظور تعیین و تهیة  13پارامتر مؤثر و کلیدی در توسعة شهری
صورت گرفت .این پارامترها عبارتاند از :فاصله از معابر شهری (شکل  ،)9فاصله از بیمارستان (شکل  ،)9فاصله از
درمانگاه و کلینیک (شکل  ،)1فاصله از پارک و فضای سبز (شکل  ،)2فاصله از جادههای اصلی (شکل  ،)3فاصله از مراکز
تجاری-اداری (شکل  ،)1فاصله از مراکز آموزشی (شکل  ،)1فاصله از آتشنشانی (شکل  ،)2فاصله از گسل (شکل ،)11
فاصله از پمپبنزین (شکل  ،)11کاربری باغ (شکل  ،)19کاربری کشاورزی (شکل  ،)19فاصله از مناطق شهری (شکل
 ،)11کاربری دشت و بایر (شکل  )12و شیب (شکل  )13و ارتفاع (شکل  .)11این پارامترها بهعنوان ورودی ( )INPUTدر
سه گروه متغیر مستقل شامل متغیرهای اجتماعی-اقتصادی ،بیوفیزیکی و کاربری زمین قرار میگیرند .نحوة تهیه و
قرارگیری هرکدام از این پارامترها در هر گروه در جدول  1آمده است.

1. Multi Layer Perceptron
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جدول .5عواملمؤثردرتوسعةشهری
فاکتورها 

اقتصادی و اجتماعی

انواعالیهها 

منبع

فاصله از معابر شهری

یاکوپ9111 ،

فاصله از بیمارستان

صمدی1221 ،

فاصله از درمانگاه و کلینیک

صمدی1221 ،

با اعمال تابع تحلیلی فاصله در محیط ARCGIS

فاصله از پارک و فضای سبز

صمدی1221 ،

بر دادههای سازمان نقشهبرداری

فاصله از جادههای اصلی

صمدی1221 ،

و نرمالکردن الیهها بین صفر و 1

فاصله از مراکز تجاری-اداری

صمدی1221 ،

فاصله از مراکز آموزش

صمدی1221 ،

فاصله از آتشنشانی

اسلیوزاس9111 ،

فاصله از گسل

اسلیوزاس9111 ،

فاصله از پمپبنزین

اسلیوزاس9111 ،

زمینهای کشاورزی

صمدی1221 ،

دشت و زمینهای بایر

صمدی1221 ،

فاصله از مناطق شهری

صمدی1221 ،

باغها

صمدی1221 ،

شیب

صمدی1221 ،

ارتفاع

یاکوپ9111 ،

کاربری زمین

بیوفیزیکی

انجامشده

پردازشهای


ایجاد نقشة کاربری اراضی با استفاده از تصویر استر سال  9111و طبقهبندی مجدد
نقشه به دو کالس کشاورزی (عدد  )1و غیرکشاورزی (عدد صفر)
ایجاد نقشة کاربری اراضی با استفاده از تصویر استر سال  9111و طبقهبندی مجدد
نقشه به دو کالس دشت و بایر (عدد  )1و غیر دشت و بایر (عدد صفر)
ایجاد نقشة کاربری اراضی با استفاده از تصویر استر سال  9111و جداکردن طبقة
شهری و اعمال تابع تحلیلی فاصله در محیط  ARCGISروی آن و نرمالکردن
ایجاد نقشة کاربری اراضی با استفاده از تصویر استر سال  9111و طبقهبندی مجدد
نقشه به دو کالس باغ (عدد  )1و غیر باغ (عدد صفر)
گرفتن مدل رقومی ارتفاعی سنجندة  ASTERبا دقت  91متر ایجاد نقشة شیب و
نرمالسازی بین صفر و 1
گرفتن مدل رقومی ارتفاعی سنجندة  ASTERبا دقت  91متر و نرمالسازی بین
صفر و 1

دادههای استفادهشده در این پژوهش به دو دسته تقسیم میشوند :دادههای مورد استفاده برای استخراج کاربریهای
اراضی در منطقة مورد مطالعه ،شامل تصاویر ماهوارهای و دادههایی که بهعنوان عوامل مؤثر بر گسترش شهری و تغییرات
کاربری اراضی از آنها یاد میشود .در این مطالعه از سه گروه متغیر مستقل شامل متغیرهای اجتماعی-اقتصادی،
بیوفیزیکی و کاربری زمین استفاده شد .از آنجا که قوانین تصمیمگیری متعددی برای بهرهبرداری از این متغیرها وجود دارد،
فاصلة این متغیرها بهعنوان شاخص مورد نظر مطرح شد؛ بنابراین متغیرهای مذکور بهصورت فاصله از مراکز و مکانهای
مؤثر در توسعة شهری استفاده شدند .این الیهها بهصورت الیههایی با فرمت  SHAPEو با ساختار وکتوری از سازمان
نقشهبرداری کشور تهیه و با استفاده از تابع تحلیلی فاصله در محیط  ARCGISبه رستر تبدیل شدند.

افتهها 
بحثوی 
پس از تهیة پارامترها الزم است برای ورود آنها به شبکة عصبی مصنوعی ،نرمالسازی معیارها صورت بگیرد و این معیارها به
مقیاس بین صفر و  1منتقل شوند .در پارامترهای فاصله از شهر ،بیمارستان ،پارک و فضای سبز ،کلینیک و درمانگاه ،مراکز
تجاری-اداری ،آموزشی ،معابر شهری ،آتشنشانی و پمپبنزین هرچه فاصله کمتر باشد ،پتانسیل توسعة شهر بیشتر است؛
بنابراین به کمترین فاصله ارزش  1و به بیشترین فاصله ارزش صفر داده شده است ،اما معیار فاصله از گسل برعکس این
معیارهاست؛ یعنی به بیشترین فاصله از گسل ارزش ( 1باالترین ارزش) داده شده است .در معیارهای شیب و ارتفاع نیز بیشترین
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مقدارها بهدلیل ایجاد شرایط نامساعد برای توسعة شهری ،کمترین ارزش یعنی صفر را دارد .مناطق دارای شیب و ارتفاع کم هم
بیشترین ارزش یعنی  1را بهدست آوردند .بقیة مقادیر نیز بین صفر و  1نرمال شدند .به معیارهای کاربری زمین نیز تنها دو
ارزش صفر و  1تعلق گرفت؛ ارزش  1در صورت وجود کاربری مورد نظر و ارزش صفر در صورت نبود آن.

شکل.0فاصلهازمعابرشهری 

شکل.4فاصلهازدرمانگاهوکلینیک 

جادههایاصلی 
شکل.7فاصلهاز 

شکل.3فاصلهازبیمارستان 



شکل.1فاصلهازپارکوفضایسبز 



شکل.5فاصلهازمراکزتجاری 
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تشنشانی 
ستگاههایآ 

شکل.3فاصلهازای

شکل.1فاصلهازمراکزآموزشی 


شکل.52فاصلهازگسل 

شکل.55فاصلهازمراکزسوخت 





شکلهای  9تا  11معیارهای مربوط به فاکتور اقتصادی و اجتماعی را نشان میدهد .با افزایش فاصله از مراکز
خدماترسانی شهری از ارزش زمین برای توسعة شهر کاسته میشود .به عبارت دیگر هرچه خدمات دردسترستر باشند،
آن محیط برای توسعه مناسبتر است.

شکل.50کاربریباغ 

نهایزراعی 
شکل.53کاربریزمی 
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533

شکل.51زمینبایرودشت 

شکلهای  19تا  12کاربریهای مربوط به سال  9111را نشان میدهد که به تفکیک کاربری باغی ،زراعی ،شهر و
زمین بایر آمده است.

شکل.57شیب 

شکل.55ارتفاع 

ارتفاع محدودة شهر تبریز  1911تا  9111متر است .ارتفاع از جمله مواردی است که تأثیر بسیاری بر جهات توسعة
شهر دارد .عامل دیگر از عوامل بیوفیزیکی شیب محدوده است .شیب یکی از عوامل مهمی است که در ساخت شهر و
توسعة آتی آن تأثیر بسیاری دارد .عالوهبراین ،در مکانیابی کاربریهای مختلف نیز تأثیرگذار است .ضروری است در
توسعة آتی شهر ،به جهتهای مختلف شیب در تعیین مسیر خیابانها ،معابر ،واحدهای مسکونی و موارد دیگر توجه شود
(مظفری و همکاران .)12 :1911 ،در درجة اول ،شیبهای هموار ،جنوبی و جنوب غربی برای توسعة شهری و در درجة
بعد ،شیبهای غربی و جنوب شرقی نسبتاً مناسب هستند (قرخلو و همکاران،

.)1921
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شکل.51پراکندگینقاطآموزشی 

شبکة  MLPبا ساختار  13الیة ورودی (عوامل مؤثر در توسعة شهری) 1 ،الیة میانی (روش آزمونوخطا) و  1نرون
در الیة خروجی که سبب دستیابی به نقشة خروجی میشود (نقشة نهایی پتانسیل توسعة شهری) و الگوریتم آموزش
لونبرگ-مارکوات اجرا شد؛ بدینصورت آموزشهای الزم برای روبهروشدن با نمونههای جدید به شبکه صورت گرفت.
شکل  12دفعات تکرار در شبکه را نشان میدهد .همانطور که مشخص است ،شبکه بعد از  12بار تکرار متوقف شد و به
آموزشهای الزم دست یافت .در تکرار  12نیز به بهینهترین حالت ممکن یعنی بیشترین همبستگی و کمترین خطا رسید.
در شکل  91برازش و ضرایب رگرسیون مراحل آموزش ،صحتسنجی و آزمون نهایی شبکة عصبی آمده که بیانگر
مقادیر باالیی است که برای این مراحل بهدست آمد.

شکل.53برازشتعداددفعاتتکراردرشبکةعصبی 
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همبستگیدرمراحلمختلفشبکه 
شکل.02نموداربرازشوضریب 

در شبکة عصبی مصنوعی ،جلوگیری از یادگیری بیشازحد شبکه بسیار مهم است؛ زیرا در این حالت شبکه بهجای
یادگیری و درک روابط پارامترها ،حفظکردن اطالعاتی را آغاز میکند که در اختیار دارد (گومز و همکاران.)99 :9119 ،
بخش دوم دادههای آموزشی برای همین امر در شبکه تعبیه شده است .با توجه به ضریب  1/21این مرحله ()Validation
(شکل  )91میتوان اطمینان یافت که بهخوبی از یادگیری بیشازحد شبکه جلوگیری شده است .درنهایت ضریب
رگرسیون کلی شبکه که حاصل شرکت همة دادهها در شبکه است 22 ،درصد حاصل شد (( )Allشکل  .)91بعد از انجام
این مراحل ،شبکه آموزشهای الزم را برای مواجهشدن با مناطق جدید کسب میکند و میتواند این مناطق را براساس
آنچه آموخته ارزشدهی کند؛ بنابراین تمام منطقة مورد مطالعه در اختیار شبکه قرار گرفت و شبکه براساس وزن
معیارهایی که از آموزش کسب کرده است ،پهنهبندی را بر تمام منطقة مورد مطالعه انجام داد .خروجی بهدستآمده از این
مرحله ،یک الیة باارزش بین صفر و  1بود که در شکل  91بهصورت نهایی آمده است.

شکل.05پتانسیلتوسعةشهرتبریز
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جهگیری 
نتی 
رشد نامتوازن شهری یکی از تبعات رشد جمعیت است که میتوان با مدیریت صحیح و توجه به مسائل و معیارهای
تأثیرگذار تبعات آن را کاهش داد .شهرها هر روزه در حال توسعهاند و این توسعه جنبههای متفاوتی دارد .توسعة فیزیکی
توسعهای است که بر سایر جنبهها نیز تأثیر میگذارد .در این مطالعه ،روند توسعة شهر تبریز بررسی شد و مکان مناسب
برای سالهای آتی بهدست آمد .در پژوهش قربانی و همکاران ( )1929که در زمینة توسعة شهر تبریز صورت گرفت ،از
روش

AHP

استفاده شد .نتایج مدل نیز به کالسهای مطلوب تا نامطلوب طبقهبندی شد و حدود  1112119هکتار

مطلوب برای توسعة شهر تشخیص داده شد .در این پژوهش بیشتر بر عوامل محیطی چون گسل ،شیب و ارتفاع و...
تأکید شده است .نتایج نشان میدهد مناطق مناسب توسعه در قسمتهای مرکزی به سمت جنوب شهر قرار گرفتهاند.
مطالعة حاضر در راستای مطالعات پیشین است ،با این تفاوت که ابتدا با مدلهای کمی الگوی توسعه برآورد شد .سپس با
استفاده از عوامل تأثیرگذار مکان مناسب رشد بهدست آمد .در این مطالعه ،عالوهبر شرایط و عوامل طبیعی ،به عوامل
اجتماعی ،اقتصادی و محدودة خدماتدهی شهری مانند بیمارستانها ،مراکز تجاری و آموزشی نیز توجه شده است .از
دیگر نتایج این مطالعه کشیدهشدن مناطق مناسب در حواشی نزدیک شهر است که تناسبنداشتن قسمتهای پراکندهای
را نشان میدهد که پیش از این توسعه یافتهاند؛ مانند مناطق صنعتی اطلس در قسمت شمال غرب شهر که بهدلیل
دسترسینداشتن به خدمات شهری و قرارگیری در حریم گسل برای توسعه نامناسب بودهاند ،یل روستای کندرود در
جنوب شرق شهر تبریز که بهمرور زمان به شهر متصل شده است از نظر توسعة شهری مکان مناسبی نیست؛ زیرا این
مراکز به خدمات و بهویژه بیمارستانها دسترسی ندارند .از سوی دیگر ،این بخش از تبریز کاربریهای باغی دارد و
گسترش مناطق مسکونی در این قسمت با نابودی باغها همراه خواهد بود .بهنظر میرسد وجود اتوبان زنجان-تبریز در
مسیر جنوب شرق و وجود باغها ،توسعة شهر را بهمرور زمان به این سمت هدایت کرده است .براساس نتایج ،اگر
برنامهریزی کاملی صورت بگیرد و به تمام موارد تأثیرگذار توجه شود ،این مناطق مناسب توسعه نخواهند بود.
قسمتهایی که در نقشة نهایی برای توسعه مناسب هستند ،در قسمت جنوب ،جنوب شرق و شمال شهر جزو
زمینهای بایر بدون استفاده محسوب میشوند و تنها در قسمتهای غرب مقداری از زمینهای کشاورزی را
دربرمیگیرند که میتوان از توسعة شهر در این قسمت چشمپوشی کرد .بعضی قسمتها بهویژه در جنوب شهر بین
مناطق مسکونی بیاستفاده مانده و هیچ ساختوسازی در این مناطق صورت نگرفته است که بهنظر میرسد این مناطق
برای توسعة شهر پتانسیل باالیی دارند.
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