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مقدمه
 نیتر مهم از. است بوده شهرها کالن ژهیو به بزرگ یشهرها شتریب یاصل مشخصة تیجمع عیسر شیافزا ر،یاخ یها دهه در

 شده دیشد یریمهاجرپذ به منجر که بوده ها آن در التیتسه و عیصنا خدمات، تمرکز شهرها، گونه نیا عیسر رشد لیدال

 شود یم بزرگ یشهرها و شهرها کالن ختةیگس لجام و برنامه بدون یکالبد و یکیزیف توسعة سبب تیجمع شیافزا .است

 شرفتیپو  یانقالب صنعت میمستق جةینت ،یشهر ةو توسع ینیرشد شهرنش یطورکل (. به913: 1929 ،یموریو ت ینی)مشک

 نیشتریتوسعه رخ داده است. ب درحال یکشورهاسپس در  ،یغرب یاست که نخست در کشورها یدار هیسرما اقتصاد

 کبرال، و توولد) بود خواهد افتهی کمتر توسعه یکشورها ژهیو به ،توسعه درحال یدر کشورها ندهیدر آ تیجمع شیافزا زانیم

9111 :9112.) 

 ةتوسعه درواقع ادام نیاست. ا نیزم یکاربر دراز مسائل مهم  یکیناموزون شهرها،  یکیزیف توسعة ما زمان در

انتقال از  ةوجود دارد که همواره دور یبزرگ، مناطق یدر اطراف شهرها رایز ؛گسترش شهر در اطراف آن است

بزرگ از  یشهرها ریسا مانند زین زی(، شهر تبر919: 1919 ،یی)شکو گذرانند یم را یشهر به ییوستار یها یبردار بهره

 نی. ااست گسترش حال شهر در ةیحاش یروستاها و اطراف یمسکون ینواح یسو  و همواره به ستیامر مستثنا ن نیا

رشد شهر در  سببعوامل  نیبه ا یتوجه یبو  ردیگ یشکل م یو انسان یطیعوامل مح ریگسترش بدون توجه به سا

 ةتوسع رندةیدربرگ و دارد تیجامع که مختلف ابعاد در دهیپد کی دادنوسعت یعنینادرست خواهد شد. توسعه  یها جهت

(. 3: 1923و همکاران،  یآزادخان ؛29: 1911 ان،ی)زمرد است زین یرفتار فرد راتییو تغ یفرهنگ ،یاسیس ،یاقتصاد

 ،یمذهب ،یتجار ،ی)مسکون یکالبد یو فضاها ها یکاربر یفیو ک یکم شیبه افزا ،شهرها یکیزیف توسعةگفت  توان یم

شهرها  یکیزیف توسعة. ردیگ یم صورت زمان طول در که شود یم گفته یو عمود یشهر در ابعاد افق کیو...(  یارتباط

 تیرعا آن در توسعه یمبان تمام که کند دایپ جهت ییسو و سمت به دیاست و با ینیاز الزامات گسترش شهرنش یکی

 یفضاها یالاستفاده، سهم با یب یاراض شیافزا از است عبارت مسئله نیا یامدهایپ (.3: 1912 همکاران، و)قرخلو  شود

 نیترمهم جه،ی(. درنت9: 9111)هس،  یاجتماع ینیگزییو جدا یشهر یهابخش یگسستگ ت،یباز، کاهش تراکم جمع

توسعة روزافزون  گر،ی(. به عبارت د992: 9111 ن،یهاست )مرل آن یمکان توسعة آت ،یمسئله در برابر گسترش شهر

مناسب  یاراض یابی توسعة شهرها، لزوم مکان یو مناسب برا یکاف یاراض نشدن ینیب شیکشور و پ نیشهرنش تیجمع

و  یجهات، حدود منطق نییموجود، همراه با تع یو توسعة شهرها یامکانات رشد کالبد یابیبا ارز ،یتوسعة شهر یبرا

 دربارةجمله مطالعات  از(. 12: 1919ی، فکوه) کند یم جابیا شهر ةدر محدود ندهیدر آ راها  مراحل مختلف توسعة آن

آباد را با  شهر خرم یکیزیگسترش ف ی( الگو1923) همکاران و نژادیحاتمرد اشاره کرد: امو نیابه  توان یشهر م ةتوسع

AHPشهر را با مدل  ةتوسع نةیکردند و جهات به یشانون بررس یهلدرن و آنتروپ یها استفاده از مدل
. آوردند دستبه 1

فرودگاه، گورستان،  ،یارتباط شبکة ب،یش ،یارتفاع سطوح ،یاراض تیقابل یاطالعات یها هیال از پژوهش نیا یبرا

 همکاران و سرورمناطق مناسب رشد استفاده شد.  نییتع یاطراف شهر برا ییو نقاط روستا یرودخانه، شهرک صنعت

با  مطالعه، نیا در. کردند یبررس افزا انیم توسعه یها شاخص اساسشهر بانه را بر یکیزیتوسعه ف نةیبه یالگو( 1922)

 پنج AHP. سپس با روش شد اقدام نیبول مدل از استفاده با ها هیال یپوشهم به مرتبط یها هیال و ها شاخص ازاستفاده 

 یآت یها ( رشد شهر احمدآباد را در سال9113) همکاران وداده شد. لهنر  صیشهر مناسب تشخ توسعة یبرا تیسا

 جینتا نیهمچن. شد ارائه شهراین  یبرا یشهر دور راه از سنجش بر یمبتن یاطالعات مطالعه، نیا درکردند.  یوسازیسنار

                                                                                                                                                                   
1. Analytical Hierarchy Process 
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. دش شنهادیپ ندهیآ یشنهادیپ یها نهیگز و شده ییشناسا یها ضعف ودر دسترس قرار گرفت  یشهر رشد یوهایسنار

 هلدرن و شانون یآنتروپ مدل با المیا شهر ییفضا-یکالبد توسعة یالگو یبررس به( 1923) همکاران و یخانآزاد

. کردندناخالص، مساحت مناطق و وسعت کل شهر استفاده  ةسران ت،یجمع یها ها از داده مدل لیتحل یبراند و پرداخت

 تیریبه مد ازیو ن تیرشد روزافزون جمع برها  در آن که است گرفته صورت نهیزم نیا در یگرید مشابه یها پژوهش

با توجه به عوامل  زیناسب رشد شهر تبرمناطق م نییتع زین حاضر مطالعة. هدف از است شده دیشهرها تأک یآت ةتوسع

 .است یاراض یکاربر و یفرهنگ-یاجتماع ،یکیزیوفیب

 ینظریمبان

 یها آن در جهت یکالبد یشهر و فضاها یکیزیف ةآن محدود یو مداوم است که ط ایپو یندیشهر فرا یکیزیف توسعة

در  یشهر ةتوسع ،دوم یاز جنگ جهان پس(. 111: 1919)نگارش،  ابدی یم شیافزا یفیو ک یکم ثیاز ح یو افق یعمود

اول  ةدوره است. دور چندران شامل یتوسعه در ا نیاشکل گرفت. روند حاکم بر  یمتفاوت یها زهیشهرها با انگ

که در داخل  است یدر نواح یشهر یها دوم گسترش ة. دوراست داده رخ یشهر ةکه خارج از منطق یشهر یها گسترش

ا امروزه: گسترش شهر ی( دوره سوم 11: 1922 مقبل، و یرینص ؛33: 1212 رس،ی)ها اند افتهیاستقرار  یشهر یها منطقه

 زاده مید است. )ابراهیجد یا شهرهایو  یمیقد یشهرها ی( که درواقع ادامه گسترش کالبدی)مرکز یدر تداوم با شهر اصل

رد یموزون و متعادل صورت گ یکیزی( چنانچه توسعه ف11: 1922 مقبل،ناصر و یرینص و 191-199: 1911 ،و همکاران

مختلف شهر ناموزون و ناهماهنگ باشد موجب  یها در بخش یکیزیکه توسعه ف یمطلوب خواهد بود، اما در صورت

 (.11: 1922 ناصرمقبل،و  یریو نص 111: 1911 ،یآمل یمی)عظ شود یم یشهر یداریناپا

است. از آنجا که  یعصب ةروش شبک ،شود یشهر استفاده م توسعة مناسب مکان نییتع یبرا که ییها روش از یکی

 یعصب یها دارند، استفاده از شبکه یرخطیبا هم تعامل غ رهایاز متغ یاست و در آن تعداد دهیچیپ یا دهیپد یرشد شهر

 یعصب یها (. شبکه111: 1221 ،و تاتنال نسونیاست )اتک یکامالً منطق یکردن توسعه و رشد شهرمدل یبرا یمصنوع

ها  مانند مغز متشکل از نرون گریکدیمتصل به  یها ستمیس یساز مدل یو برا یرخطیغ یساز با ساختار نقشه یمصنوع

و  ابیهستند )کام یکاربرد یعصب یها شبکه نیاز پرکاربردتر هیپرسپترون چندال یعصب یها اند. شبکه توسعه داده شده

 ازین یا ژهیو یآمار یرهایمتغ بهو  ستها داده یآمار عیمستقل از توز یمصنوع یعصب ة(. شبک111: 1921همکاران، 

. کند یم لیرا تسه ییایاطالعات جغراف یها ستمیازدور و س سنجش یها داده بیامکان ترک یژگیو نیا نیبنابرا ؛داردن

مبنا  کسلیمحاسبات پ رایز ؛است ریپذ اندک از منطقه امکان یبا گروه داده آموزش یدقت، حت لیتحل و هیتجز نیبراعالوه

 (.112: 9111 همکاران، وهستند )پارک 

پژوهشوروشهاداده
برابر با  ،1922 سال یسرشمار براساس آن تیجمعشمال غرب کشور است که  تیپرجمع یاز شهرها یکی زیتبر شهر

 ،یشرق جانیاستان آذربا 1922نفوس و مسکن سال  یعموم یسرشمار یتیجمع جینتا دةی)چک است بودهنفر  123992123

مورد  محدودة. شود یم یمنته سهند یها کوه به شرقاز  و است هیاروم ةاچیجوار در شهر از غرب هم نی(. ا12: 1922

شده است و طول  دهیکش یشمال ةیثان 19211و  قهیدق 19درجه و  91تا  یشمال ةیثان 91و  قهیدق 22درجه و  91مطالعه از 

مطالعه در  ة. محدوداست یشرق ةیثان 91221و  قهیدق 91درجه و  13تا  یشرق ةیثان 11239 و قهیدق 1 و درجه 13آن از 

 است. آمده 1شکل 
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ة(منطقج،یشرقجانیموردمطالعهدراستانآذرباةمنطقتیب(موقع،رانیدرایشرقجانیاستانآذرباتی(موقعالف.5شکل

موردمطالعه

با استفاده از  رایز ؛شد یبند طبقه هیاول یها پردازش شیپ از پس 9111 و 9111 یها سال ریتصاو ابتدا ،پژوهش نیا در

 ریتصاو یشهر ةطبق سةیبا مقا نیهمچن. آمد دستبه یشهر ةمؤثر در توسع یپارامترها یبرخ 9111سال  یبند طبقه

 یعصب ةکار با شبک یاستخراج شد. برا یزمان ةباز نیدر ا یشهر ةمناطق توسع 9111و  9111 یها سال شده یبند طبقه

 نیشود که ا ی( معرفINPUT) به شبکه یورود یها هیعنوان ال به ،یشهر ةمؤثر در توسع یپارامترها دیابتدا با یمصنوع

 در یمیتعل نقاط یتعداداست  یضرور. سپس شدند دیتول منطقه DEM 1و  9111سال  یبند شهر، طبقه یعوامل از کاربر

. دکن نییتع را یورود یها هیال از کیهر ریتأث زانیم( TARGETنقاط ) نیتا شبکه با استفاده از ا ردیبگ قرار شبکه اریاخت

 یشهر توسعة مناطق در. کند یمکسب  دیبا مناطق جد شدنرو روبه یآموزش الزم را برا کار نیدرواقع شبکه با ا

که با  شبکه، ساختار در پنهان یها هیال تعداد نییتع از پسمرحله از آموزش شبکه استفاده شد.  نیدر ا شدهاستخراج

. شبکه گرفت قرار دهیدمیتعل ةشبک اریکل منطقه مورد مطالعه در اخت تیوخطا محاسبه شد، درنها استفاده از روش آزمون

 کرد. یبند پهنه یشهر توسعة لیپتانس داشتن نظر از را استان کل است،استفاده از آنچه آموخته  با زین

 تمیالگور با( Multilayer Perceptron) هیپرسپترون چندال یعصب ةمطالعه از شبک نیدارد. در ا یانواع یعصب شبکة

 ،ینیب شیپ یبرا هیوزش پرسپترون چندالموضوع در آم نیتر شد. مهم استفاده( Back-Propagation) خطا انتشار سپ

دچار مشکل فوق برازش  ریپذ انعطاف یرخطیغ ینیتخم یها روش گریمانند د هیاست. پرسپترون چندال میعملکرد تعم

 توقف آموزش کردیرو ازمشکل  نیرفع ا یبراکه  ابدی یم شیآموزش و تست افزا جینتا نیب یخطا ط،یشرا نیاست. در ا

 انتشارپس تمیالگور MLP یریادگی یها تمیاز الگور یکی(. درواقع 991: 1922و همکاران،  ی)عامر شود یم استفاده

 و وتونین-گوس یجزئ مشتقات بر یمبتن معمول یها روش ینظر یمبان همان تمیالگور نیا ینظر یمبان .خطاست

 یریادگی بیبا ضر یا : شبکهاز است عبارت که دارد یریادگی تمیسه الگور خطا انتشار پستمیالگور .استرافسون -تونین

                                                                                                                                                                   
1. Digital Elevation Model 
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کند  یم استفاده مارکوات-که از روش لونبرگ یا شبکه و( Trainbpx) ریمتغ یریادگی بیبا ضر یا شبکه(، Trainbpساده )

 یبرا مارکوات-لونبرگ روش از مطالعه نیا در (.192: 9111 همکاران، و ینور و 2123: 9111 همکاران، و ینور)

MLP شبکة آموزش
استفاده شد.  MATLABافزار  از نرم زین هیپرسپترون چندال یعصب ةشبک یاجرا یاستفاده شد. برا 1

 نقاط همان ای( TARGET) یخروج ،یشهر توسعة در مؤثر یرهایمتغ و عوامل ای( INPUT) یورود ازمندیشبکه ن یاجرا

 ،INPUTهمان  ای یورود یها شاخص ةیته از پس. بود خواهد پنهان ای یانیم یها هیال تعداد انتخاب و شبکه آموزش

د: بخش نخست نشو یم میبه سه بخش تقس ینقاط آموزش نی. اندانتخاب شد یآموزش ةنمون TARGET، 911 ةیته یبرا

و بخش  ابدییم شیکه خطا افزا یزمان در استمحاسبات  کردن فمتوق یبه آموزش شبکه مربوط است. بخش دوم برا

 و ارتزیک ؛913: 9119 همکاران، وهانگ  ؛19: 9111 ،یو نور زاده یقاض یلیجل) است شبکه ییآزمایراست یسوم برا

نقطه(  91درصد ) 12ها در آموزش شبکه،  نقطه( داده 111درصد ) 11 ی،آموزش ةنمون 911 از (.9: 1222 همکاران،

منظور  به مانده ینقطه( باق 91درصد ) 12 تیو درنها شود یمدل استفاده م کردنبرهیکال یراکه ب یسنجمنظور اعتبار به

 یها مربوط به نرون ریمقاد دیبا ،یمصنوع یعصب ةشبک ییگرا در هم لیتسه ی. براشدنداستفاده  یریگ جهیو نت یابیارز

: 9112 لماز،ی)ا شود یکاهش سرعت و دقت شبکه م سببصورت خام  ها به واردکردن داده رایز ؛دنرمال شو یورود

 استفاده شد. 1 ةمطالعه از رابط نیها در ا داده یساز رمالن ی(. برا1193

(1) i min
y

max min

x x
x

x x





 

Xy مورد نظر،  ةیال شدةارزش )مقدار( نرمالxi یورود ةیارزش ال، xmin و  هیارزش ال نیکمترxmax نیشتریب 

انتخاب  یپنهان مشخص شود. برا یها هیتعداد ال دیبا TARGETو  INPOTاز انتخاب  بعد مورد نظر است. ةیارزش ال

 وخطاست روش آزمون ها آن نیاز کارآمدتر یکیکه  دارد وجود یادیز یها روش پنهان ای یانیم یها هیال یها رونتعداد ن

 نیبهتر ،خطا و آزمون روش در. شد استفاده روشاین  از پنهان یها هیال تعداد کردن مشخص یبرا ،مطالعه نیدر اکه 

 به شبکه یخطا شبکه، شیآزما و آموزش مراحل یط که شود یم جادیا یزمان ،یانیم ةیال یها نرونتعداد  یانتخاب برا

 توسعة مناطق استخراج و یبند طبقه. بعد از است هیال هفتشبکه  نیپنهان در ا یها هیال تعداد. برسد ممکن حداقل

 .ندشدحذف  یانتخاب و مناطق مستثنا شهر یساله، نقاط آموزش 11 ةدر دور یشهر

 یهایژگیو به توجه با کردندمطالعه  گرانید ترشیکه پ یشهر ةدر توسع کننده نییمهم و تع عوامل مطالعه، نیا در 

 یشهر توسعة در یدیکل و مؤثر پارامتر 13 یةو ته نییتع منظورنیبد. دمورد مطالعه استخراج ش منطقة خود یعیطب

از  فاصله(، 9)شکل  مارستانیب از فاصله(، 9)شکل  یشهر معابر از فاصلهاند از:  پارامترها عبارت نی. اصورت گرفت

 مراکز از(، فاصله 3)شکل  یاصل یها (، فاصله از جاده2)شکل  سبز یفضا و پارک از فاصله(، 1)شکل  کینیدرمانگاه و کل

(، 11(، فاصله از گسل )شکل 2)شکل  ینشان آتش از فاصله(، 1)شکل  ی(، فاصله از مراکز آموزش1)شکل  یادار-یتجار

)شکل  یشهر مناطق از فاصله(، 19)شکل  یکشاورز ی(، کاربر19 شکلباغ ) یکاربر(، 11)شکل  نیبنز فاصله از پمپ

 در (INPUT) یعنوان ورود به پارامترها نی(. ا11( و ارتفاع )شکل 13)شکل  بی( و ش12)شکل  ریدشت و با ی(، کاربر11

و  هیته نحوة. رندیگ یم قرار نیزم یکاربر و یکیزیوفیب ،یاقتصاد-یاجتماع یرهایمتغ شامل مستقل ریمتغ گروه سه

 است. آمده 1پارامترها در هر گروه در جدول  نیا از هرکدام یریقرارگ

                                                                                                                                                                   
1. Multi Layer Perceptron 
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 یشهرةمؤثردرتوسععوامل.5 جدول

هاهیالانواع منبع شدهانجامیهاپردازش فاکتورها

 
 یشهر معابر از فاصله 9111، اکوپی

 یاجتماع و یاقتصاد

 
 مارستانیب از فاصله 1221 ،یصمد

 کینیفاصله از درمانگاه و کل 1221 ی،صمد ARCGIS طیفاصله در مح یلیتحل تابع اعمال با

 سبز یفضا و پارک از فاصله 1221 ی،صمد یبردار سازمان نقشه یها داده بر

 یاصل یها جاده از فاصله 1221 ی،صمد 1صفر و  نیب ها هیال کردن نرمال و

 
 یادار-یتجار مراکز از فاصله 1221 ی،صمد

 
 آموزش مراکز از فاصله 1221 ی،صمد

 
 ینشان آتش از فاصله 9111 ،وزاسیاسل

 
 گسل از فاصله 9111 وزاس،یاسل

 
 نیبنز از پمپ فاصله 9111 وزاس،یاسل

مجدد  یبند و طبقه 9111سال  استر ریبا استفاده از تصو یاراض یکاربر ةنقش جادیا

 (صفر)عدد  یرکشاورزیغ و( 1)عدد  یکالس کشاورز دونقشه به 
 یکشاورز یها نیزم 1221 ی،صمد

 نیزم یکاربر
مجدد  یبند و طبقه 9111استر سال  ریبا استفاده از تصو یاراض یکاربر ةنقش جادیا

 (صفر)عدد  ریبا و دشت ریغ و( 1)عدد  ریکالس دشت و با دونقشه به 
 ریباهای  زمینو  دشت 1221 ی،صمد

 ةطبق کردنو جدا 9111استر سال  ریبا استفاده از تصو یاراض یکاربر ةنقش جادیا

 کردن نرمال و آن یرو ARCGIS طیفاصله در مح یلیتحل تابعو اعمال  یشهر
 یشهر مناطق از فاصله 1221 ی،صمد

مجدد  یبند و طبقه 9111استر سال  ریبا استفاده از تصو یاراض یکاربر ةنقش جادیا

 (صفر)عدد  باغ ریغ و( 1کالس باغ )عدد  دونقشه به 
 ها باغ 1221 ی،صمد

 یکیزیوفیب
و  بیش ةنقش جادیمتر ا 91با دقت  ASTER ةسنجند یارتفاع یرقوم مدل گرفتن

 1صفر و  نیب یساز نرمال
 بیش 1221 ی،صمد

 نیب یساز نرمال ومتر  91با دقت  ASTER ةسنجند یارتفاع یرقوم مدل گرفتن

 1صفر و 
 ارتفاع 9111 اکوپ،ی

 

 یها یکاربر استخراج یبرا استفاده مورد یها دادهشوند:  می میتقس هدست دو به پژوهش نیا در شده استفاده یها داده

 راتییتغ و یشهر عنوان عوامل مؤثر بر گسترش به که ییها داده و یا ماهواره ریتصاو شامل، مطالعه مورد ةمنطق در یاراض

 ،یاقتصاد-یاجتماع یرهایمتغ شامل مستقل ریمتغ گروه سه از مطالعه نیا در .شود یم ادی ها آن از یاراض یکاربر

، دارد وجود رهایمتغ نیا از یبردار بهره یبرا یمتعدد یریگ میتصم نیقوان که آنجا از. شد استفاده نیزم یکاربر و یکیزیوفیب

 یها مکان و مراکز از فاصله صورت به مذکور یرهایمتغ بنابراین شد؛ مطرح نظر مورد شاخص عنوان به رهایمتغ نیا ةفاصل

 سازمان از یوکتور ساختار با و SHAPE فرمت با ییها هیال صورت به ها هیال نیا. شدند استفاده یشهر ةمؤثر در توسع

 .شدند لیتبد رستر به ARCGIS طیفاصله در مح یلیتحل تابع از استفاده با و هیته کشور یبردار نقشه

هاافتهبحثوی
به این معیارها و  صورت بگیرد ارهایمعسازی  نرمال ،یمصنوع یعصب ةها به شبک ورود آن یپارامترها الزم است برا یةته از پس

و درمانگاه، مراکز  کینیسبز، کل یپارک و فضا مارستان،یفاصله از شهر، ب یشوند. در پارامترها منتقل 1صفر و  نیب اسیمق

؛ است شتریشهر ب ةتوسع لیپتانس اشد،هرچه فاصله کمتر ب نیبنز و پمپ ینشان آتش ،یمعابر شهر ،یآموزش ،یادار-یتجار

 نیفاصله از گسل برعکس ا اریمع ه است، اماشد دادهفاصله ارزش صفر  نیشتریو به ب 1فاصله ارزش  نیبه کمتر بنابراین

 نیشتریب زین ارتفاع و بیش یارهایمع در. داده شده است (ارزش نیباالتر) 1فاصله از گسل ارزش  نیشتریبه ب ست؛ یعنیارهایمع
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هم و ارتفاع کم  بیش یمناطق دارا را دارد.صفر  یعنیارزش  نیکمتر ،یشهر ةتوسع یبرا نامساعد طیشرا جادیا لیدل مقدارها به

تنها دو  زین نیزم یکاربر یارهاینرمال شدند. به مع 1 و صفر نیبنیز  ریمقاد یةبق دست آوردند. بهرا  1 یعنیارزش  نیشتریب

 آن. نبودمورد نظر و ارزش صفر در صورت  یصورت وجود کاربر در 1 ارزش؛ تعلق گرفت 1ارزش صفر و 

   
مارستانیفاصلهازب.3شکلیفاصلهازمعابرشهر.0شکل


سبزیفاصلهازپارکوفضا.1شکلکینیفاصلهازدرمانگاهوکل.4شکل

 
یفاصلهازمراکزتجار.5شکلیاصلیهاجادهزفاصلها.7شکل
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ینشانتشآیهاستگاهیفاصلهازا.3شکلیفاصلهازمراکزآموزش.1شکل


فاصلهازمراکزسوخت.55شکلفاصلهازگسل.52شکل

فاصله از مراکز  شیافزا با. دهد یرا نشان م یو اجتماع یمربوط به فاکتور اقتصاد یارهایمع 11تا  9 های شکل

 ،باشند تر دردسترس خدمات چههر گری. به عبارت دشود یشهر کاسته م ةتوسع یبرا نیاز ارزش زم یشهر یرسان خدمات

 تر است. توسعه مناسب یبرا طیآن مح

  
یزراعیهانیزمیکاربر.53شکلباغیکاربر.50شکل
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دشتوریبانیزم.51شکلیشهرمناطقازفاصله.54شکل

شهر و  ،یزراع ،یباغ یکاربر کیکه به تفک دهد را نشان می 9111مربوط به سال  یها یکاربر 12تا  19 های شکل

 است. آمده ریبا نیزم

  
ارتفاع.55شکلبی.ش57شکل

 ةتوسع جهات بر بسیاری ریاست که تأث یارتفاع از جمله موارد .است متر 9111 تا 1911 زیتبر رشه ةمحدود ارتفاع

است که در ساخت شهر و  یاز عوامل مهم یکی بی. شستامحدوده  بیش یکیزیوفیباز عوامل  گرید عاملشهر دارد. 

است در  یاست. ضرور رگذاریتأث زیمختلف ن یها یکاربر یابی در مکان ،نیبرا عالوه .دارد یاریبس ریآن تأث یآت ةتوسع

توجه شود  گریو موارد د یمسکون یمعابر، واحدها ها، ابانیخ ریمس نییدر تع بیمختلف ش یها شهر، به جهت یآت ةتوسع

 ةدرج در و یشهر ةتوسع یبرا یو جنوب غرب یهموار، جنوب یها بیش ،اول ة(. در درج12 :1911 ،همکارانو  ی)مظفر

 .(1921 ،همکاران نسبتاً مناسب هستند )قرخلو و یو جنوب شرق یغرب یها بیش ،بعد
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یآموزشنقاطیپراکندگ.51شکل

 نرون 1 و وخطا( )روش آزمون یانیم یةال 1(، یشهر ة)عوامل مؤثر در توسع یورود یةال 13با ساختار  MLP ةشبک

آموزش  تمی( و الگوریشهر ةتوسع لیپتانس یینها ة)نقش شود یم یخروج ةنقش دستیابی به سببکه  یخروج یةال در

. صورت گرفتبه شبکه  دیجد یها با نمونه شدنرو روبه یالزم برا یها آموزش صورت نیبد ؛مارکوات اجرا شد-لونبرگ

بار تکرار متوقف شد و به  12شبکه بعد از  ،طور که مشخص است همان .دهد یم نشان را شبکه در تکرار دفعات 12شکل 

 .دیرس خطا نیکمتر و یبستگ هم نیشتریب یعنیحالت ممکن  نیتر نهیبه به نیز 12 تکرار در. یافتالزم دست  یها آموزش

 انگریکه ب آمده یعصب ةشبک یینها آزمون و یسنج صحت آموزش، مراحل ونیرگرس بیضرا و برازش 91شکل  در

 .آمد دست مراحل به نیا یاست که برا ییباال ریمقاد

 
یعصبةشبکدرتکراردفعاتتعدادبرازش.53شکل
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شبکهمختلفمراحلدریبستگهمبینموداربرازشوضر.02شکل

 یجا حالت شبکه به نیدر ا رایز ؛مهم است اریشبکه بس ازحد شیب یریادگیاز  یریجلوگ ی،مصنوع یعصب ةشبک در

(. 99: 9119 همکاران، و )گومزدارد  اریاخت در که کند یمرا آغاز  یاطالعات کردن ، حفظو درک روابط پارامترها یریادگی

 (Validationمرحله ) نیا 21/1 بیبا توجه به ضر است.شده  هیتعب شبکه در امر نیهم یبرا یآموزش یها داده دوم بخش

 بیضر تیشده است. درنها یریشبکه جلوگ ازحد شیب یریادگیاز  یخوب به یافت که نانیاطم توان ی( م91شکل )

 انجام از بعد(. 91شکل ) (Allدرصد حاصل شد ) 22 ،در شبکه است ها داده همةشبکه که حاصل شرکت  یکل ونیرگرس

 براساس را مناطقاین  تواند یو م کند می کسب دیشدن با مناطق جد مواجه یالزم را برا یها شبکه آموزش ،مراحل نیا

 وزن اساسشبکه قرار گرفت و شبکه بر اریمورد مطالعه در اخت ةتمام منطق بنابراین ؛کند یده آنچه آموخته ارزش

 نیاز ا هآمد دست به  یمورد مطالعه انجام داد. خروج ةمنطق تمامرا بر  یبند پهنهاست،  که از آموزش کسب کرده ییارهایمع

 .استآمده  یینهاصورت  به 91که در شکل  بود 1صفر و  نیباارزش ب یةال ک، یمرحله

 
 زیشهرتبرةتوسعلینسپتا.05شکل
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یریگجهینت
 یارهایو توجه به مسائل و مع حیصح تیریبا مد توان یمت که اس تیجمع رشد تبعات از یکی یشهر نامتوازن رشد

 یکیزیف ة. توسعدارد یمتفاوت یها جنبه توسعه نیا و اند توسعه حال در روزه هر شهرها. را کاهش داد آنتبعات  رگذاریتأث

 مناسب مکان وشد  یبررس زیشهر تبر ةروند توسع ،مطالعه نی. در اگذارد می ریتأث زیها ن جنبه ریاست که بر سا یا توسعه

 از گرفت، صورت زیشهر تبر ةتوسع نةیزم در که( 1929و همکاران ) یقربان پژوهش در. آمد دستبه یآت یها سال یبرا

هکتار  1112119و حدود  شد یبند مطلوب تا نامطلوب طبقه یها کالس به زینمدل  جینتا. شد استفاده AHP روش

و ارتفاع و...  بیش، چون گسل یطیعوامل مح بر شتریپژوهش باین در  .داده شد صیشهر تشخ عةتوس یمطلوب برا

 .اند به سمت جنوب شهر قرار گرفته یمرکز یها مناطق مناسب توسعه در قسمت دهد می  نشان جینتا .شده است دیتأک

سپس با  .توسعه برآورد شد یالگو یکم یها تفاوت که ابتدا با مدل نیبا ا ت،پیشین اسمطالعات  یحاضر در راستا ةعمطال

به عوامل  ی،عیو عوامل طب طیبر شرا عالوه ،مطالعه نی. در ادمدست آ مکان مناسب رشد به رگذاریاستفاده از عوامل تأث

از  توجه شده است. زین یو آموزش یمراکز تجار ها، مارستانیب مانند یشهر یده خدمات ةو محدود یاقتصاد ،یاجتماع

ی ا پراکنده یها قسمت نداشتن که تناسباست شهر  کینزد یشدن مناطق مناسب در حواش دهیکشه مطالع نیا جینتا دیگر

 لیدل ه بهاطلس در قسمت شمال غرب شهر ک یمانند مناطق صنعت د؛ان افتهیتوسعه  پیش از اینکه دهد  را نشان می

کندرود در  یروستا اند، یل توسعه نامناسب بوده یگسل برا میدر حر یریو قرارگ یبه خدمات شهر نداشتن یدسترس

 نیا رایز ؛ستین یمکان مناسب یشهر ةبه شهر متصل شده است از نظر توسع زمانمرور  که به زیجنوب شرق شهر تبر

و  دارد یباغ یها یکاربر زیاز تبر بخش نیا ی دیگر،از سو .ندارند یدسترس ها مارستانیب ویژه بهمراکز به خدمات و 

در  زیتبر-وجود اتوبان زنجان رسد ینظر م به .همراه خواهد بود ها باغ یقسمت با نابود نیدر ا یگسترش مناطق مسکون

اگر ، جینتا . براساسکرده است تیسمت هدا نیمرور زمان به ا شهر را به ة، توسعها جنوب شرق و وجود باغ ریمس

 مناطق مناسب توسعه نخواهند بود. نیا شود،توجه  رگذاریو به تمام موارد تأث ردیگبصورت  یکامل یزیر برنامه

 ودر قسمت جنوب، جنوب شرق و شمال شهر جز ،توسعه مناسب هستند یبرا یینها ةکه در نقش ییها قسمت

را  یکشاورز یها نیاز زم یغرب مقدار یها در قسمت تنهاو  شوند محسوب میبدون استفاده  ریبا یها نیزم

 بیندر جنوب شهر  ویژه بهها  قسمت یکرد. بعض یپوش قسمت چشم نیشهر در ا ةاز توسع توان یکه م رندیگ یدربرم

مناطق  نیا رسد ینظر م بهکه  مناطق صورت نگرفته است نیدر ا یساز و ساخت چیاستفاده مانده و ه بی یمناطق مسکون

 .دارند ییباال لیشهر پتانس ةتوسع یبرا
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