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 بازی یک سیستم تخصیص کاربری اراضی متنتوسعه

  2*، محمد کریمی1آزاده نصیری

دانشگاه صنعتي خواجه  -دانشکده مهندسي نقشه برداري -اطالعات مکاني هايدانشجوي کارشناسي ارشد سیستم1

 نصیرالدين طوسي
anasiri@kntu.ac.ir 

 طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين -دانشکده مهندسي نقشه برداري -هاي اطالعات مکانيگروه سیستم استاديار2
mkarimi@kntu.ac.ir 

 (1931تصويب دي، تاريخ 1939)تاريخ دريافت خرداد 

 چکیده

ي پنهاني در اين  نرم افزارها هاراهها و وجود برنامه به کد دسترسي امکان عدم افزارهاي تجاري،نرم خريداري باالي امروزه هزينه

نموده است. هدف اصلي از انجام اين تحقیق  تشويق فناوري اطالعات مکاني بازدر حوزهمتن افزارهاينرم توسعه به را متخصصان بسیاري از

ي، انواع و نقاط نظر يمبانباشد. در اين تحقیق با بررسي باز ميافزار متنتوسعه يک سیستم تخصیص کاربري اراضي شهري در بستريک نرم

جهت توسعه  MapWindowو GRASS ،UDig ،QGISباز رومیزي افزار متنافزارهاي متن باز مکاني به مقايسه چهار نرمقوت و ضعف نرم

انتخاب  MapWindowافزار يک  سیستم  حامي تصمیم گیري براي فرآيند تخصیص کاربري اراضي پرداخته شده است و در نهايت نرم

داراي  چهار ماژول تناسب، تقاضا، ارزيابي مدل و توابع پايه  OSLASبراي هدف فوق توسعه داده شد.  OSLASگرديد و يک سیستم به نام 

GIS بیني کاربري هاي مربوط به کاربري  اراضي منطقه يک شهر تهران پیاده سازي شد و نقشه پیشباشد. اين سیستم بر روي دادهمي

 تولید گرديد. 1111اراضي براي سال 

 MapWindowشهر تهران و 1منطقه  باز، مدلسازيهاي اطالعات مکاني متنتخصیص کاربري اراضي، سیستم واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

هايي که در رشد فناوري اطالعات در دنیا يکي از حوزه

آزاد /متن باز  يافزارهانرم هايمقولهتأثیر بسزايي داشته، 

 ي،آپاچ ینوکس،مانند ل ييهاپروژهپس از موفقیت است. 

 و محققانگذاران یاستتوسط س يتوجهعالقه قابل پرل

ايجاد شد. اين عالقه  باز بازمتنافزار نرم براي تولید پوياي

باز در متن يافزارنرم يها یستماتخاذ سباعث ايجاد 

 کاهش يبرا ايیلهبه عنوان وس، در حال توسعه يکشورها

با  يبوم يتوسعه فن آور يو ارتقا صدور مجوزهزينه 

شود ها، ميگونه سیستمينبه کد منبع ا يداشتن دسترس

هاي اطالعات جغرافیايي چند میلیون صنعت سیستم .]1[

دالري  نیزبه طور عظیمي  برپايه  گردآوري محصوالت 

اند. در سالهاي ايجاد شده GISافزاري تجاري نرم

با پیشرفت جامعه  GISافزارهاي تجاري اخیرصنعت نرم

تکمیل شده است.   GISباز افزارهاي متنتوسعه دهنده نرم

، براي بازاطالعات مکاني متن يهایستمستوسعه 

، مدلسازي و [9]کاربردهاي مختلفي چون هیدرولوژي 

و برنامه  [1]1هاي مکانييرساخت دادهز بیني سیل،پیش

 انجام شده است.   [5]ريزي کاربري اراضي 

نیاز به مدلسازي مکاني رشد و توسعه شهر از يک طرف، 

ي داده مبنا و دخالت دانش کارشناسي از هاروشاستفاده از 

يزي کاربري اراضي شهري و ربرنامهطرف ديگر در فرايند 

 نیاز به توسعه يک کشور داشتن بیش از هزار شهر در

سیستم اطالعات مکاني براي تخصیص کاربري اراضي را 

کند. تخصیص کاربري اراضي فرايندي بیشتر نمايان مي

شامل تعامل میان تناسب سرزمین و تقاضاي کاربري، در 

 تعامل شود.شرايط حاکم بر منطقه مورد مطالعه، عنوان مي

پوياي بین تناسب و تقاضا در منطقه مورد مطالعه با توجه 

ايط اقتصادي، اجتماعي، سیاسي و مديريتي حاکم بر به شر

ريزي کاربري اراضي و به آن، سبب گرديده است که برنامه

تر فرآيند تخصیص کاربري اراضي، تحت عنوان صورت خاص

شود. براي  نامبردهیرخطي غفرآيندي دينامیک، پیچیده و 

نیاز به توسعه يک سیستم  ،اتوماتیک کردن اين فرآيند

تواند در کاني تخصیص است؛ اين سیستم مياطالعات م

بسته( و آزاد/ افزارهاي مختلف اختصاصي )متنبسترهاي نرم

باز ايجاد شود. در اين زمینه در کشورهاي مختلف متن

                                                           
۱ SDI 

، OSMOSE [5]بازي چون هاي گوناگون متنسیستم

LandCaRe Dss [6] هاي اختصاصي چون و سیستم

RULES [7]، Icity  [8] ،GEOSOS [3]  توسعه يافته

اي نظیر هاي اولیهي سیستماست. در ايران نیز به توسعه

RLAS [11]،ULCMS [11] ي اختصاص افزاردر بستر نرم

ArcGIS اينرو در اين تحقیق با توجه  . ازپرداخته شده است

افزارها و با توجه به تحريم ايران توسط به مزاياي اين نرم

افزارهاي برخي کشورها و فاقد مجوز بودن بیشتر نرم

مکاني در بستر  اطالعات اختصاصي، توسعه يک سیستم

باز، به منظور اتوماتیک کردن فرآيند ي متنافزارهانرم

 دينامیک تخصیص، در نظر قرار گرفت. 

 آزاد/متن باز  هاینرم افزار -2

هستند که  ييهابرنامه FOSS باز ياافزاهاي متننرم

 اجراي آزادي از قبیل ها به کاربران امکاناتنآمجوزهاي 

 و امکان دسترسي به کد منبعبرنامه براي هر هدفي، 

اصل يا تغییريافته اين  توزيع آزاداصالح آن، مطالعه و 

و قائل نشدن  کپي و توزيع ايهزينهبرنامه بدون پرداخت 

اي گونه تبعیضي براي فرد يا گروه خاص و يا در زمینهیچه

زادي . آ[11]–[12]دهد يرا در خصوص برنامه مخاص و... 

بلکه نرم افزار ، نرم افزار به مجاني بودن آن ارتباطي ندارد

که اين موضوع  تجاري و قابل فروش نیز باشد توانديآزاد م

.  ]19[شود افزار مشخص ميبر اساس نوع مجوز آن نرم

Steinige  ي اصلي بین هاتفاوت 2113و همکاران در سال

افزارهاي اختصاصي  را به تفصیل مورد افزارها با نرماين نرم

 اند.بررسي قرار داده

که  هستند ييهانامه يگواه افزارها نیز داراياين نرم

د. از جمله کننرا مشخص مي هاآننوع دسترسي و انتشار

توان به  -باز مي هاي موجود در دنیاي متننامهگواهي

اشاره MPL و  GPL  ،LGPL ،MIT ،BSDهايگواهینامه

و همکاران تفاوت اين چند مجوز را  به  Perens. ]11[کرد 

 .]15[اند تفصیل ارائه داده

افزارهاي متن باز اولین مزيت درک شده از نرم معموالً

ساخته شده در  بازاين واقعیت است که نرم افزار متن

دسترس و اغلب به صورت رايگان و يا کم هزينه است   

توان در افزارها مياز جمله مزاياي ديگر اين نرم . ]19[

دسترس بودن کدهاي منبع،  وجود حق انتقال اطالعات و 

تغییرات اعمال شده بر روي کد منبع و استفاده دوباره از 
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نرم افزار،  باز، عدم وجود حقوق ويژهديگر کدهاي متن

افزايش امنیت ملي، کاهش وابستگي به واردات و دزدي 

افزار، حق مالکیت معنوي و الزامات سازمان تجارت نرم

افزارهاي . نرم[13]–[17[, ]19]جهاني و..   به اشاره نمود 

باز در کنار مزاياي زياد يکسري معايب نظیر وجود متن

ي مجدد آن، هیچ ضمانتي براي استفاده و توسعهنداشتن 

هاي اختصاصي، قابلیت  کم تبادل اطالعات با سامانه

مستندسازي و کاربر پسندي کمتر، نداشتن  پشتیباني 

وآشنا  قوي از يک کمپاني خاص و کمبود نیروي متخصص

 .[21[, ]17]باز دارند افزاهاي متندر زمینه نرم

 ی متن باز مکانینرم افزاها -3

هاي مختلفي براي بندياست که طبقه الزم به ذکر

مکاني وجود اطالعاتباز در حوزه سیستمافزارهاي متننرم

بندي غیررسمي رايج، مشابه دارد. با استفاده از يک طبقه

اي حسب زمینه افزار بربندي موجود در صنعت نرمبا طبقه

گروه تحت  ارها به چهارافزکند اين نرمافزار عمل ميکه نرم

و...(،  MapServer ،MapGuide OS ،GeoServerوب )

 يمکانهاي داده (، پايگاهGRASS، QGIS ،uDig) یزيروم

(PostgreSQL ،SQLite ،MySQLو کتابخانه )مکاني  هاي

(GDAL/OGR ،FDO1 ،TerraLibدسته )شوند بندي مي

 نظرنقطهاز افزراها را توان اين نرميدگاه ديگر ميد. از [21]

بر بندي کرد. به طور کلي یمتقسگانشان دهندهتوسعه

 تیمسه دسته  یاييجغراف يعتوزي نحوه و اساس اندازه

هاي فردي، به صورت پروژه باز متنافزار توسعه نرم

از [22]دارد  وجود بر شرکت يمبتني، مشارکت يهاشبکه

ر توان بباز مکاني را نیز ميافزارهاي متنمطرف ديگر، نر

بندي کرد طبقه شان براي توسعهنويسياساس زبان برنامه

، Cيافته با زبان توسعهافزارهاي که شامل سه گروه نرم

Java  و.NET 29[شوند  يم[. 

در اين تحقیق توسعه يک سیستم اطالعات مکاني 

رار گرفت.  با باز براي يک فرآيند مکاني مورد توجه قمتن

توجه به وجود بیش از هزار شهر در ايران و نیاز شديد اين 

هاي جامع و تفصیلي جهت شهرها به تهیه و اجراي طرح

مدلسازي مکاني رشد و توسعه شهر، فرآيند تخصیص 

يند فرآ کاربري اراضي مد نظر قرار گرفت. از آنجا  که انجام

است و از هاي نسبتا پیچیده تخصیص بر اساس الگوريتم
                                                           

۱ Feature Data Objects 

ي اراضي معموال به صورت کاربر طرف ديگر چون تغییر

بیني آن چندساله گیرد و معموال پیشاي صورت نميلحظه

افزار مناسب، بر است؛ لذا اين تحقیق به منظور انتخاب نرم

هاي اطالعات باز در حوزه سیستمافزارهاي متنروي نرم

افزار رومیزي سیستم محدود شد. يک نرم یزيروممکاني 

ر اجرا بو افزاري است که قابل نصب اطالعات مکاني، نرم

هاي شخصي باشد و به کاربران اجازه نمايش، يانهراروي 

افزارها بر روي و ... را بدهد. اين نرم هادادهجو، آنالیز وپرس

ي از راه دور يا دسترس شوند و قابلیتيک سرور اجرا نمي

. در حال حاضر [19]يگر را ندارند يانه دراکنترل با يک 

و  Windows XP ،Windows Vistaهاي عاملیستمس

Windows 7 گسترده در ايران مورد استفاده قرار  طور به

افزار پايه سیستم اطالعات گیرند؛ لذا الزم است که نرممي

. از اينرو باشد اجرا قابلها عاملیستمسمکاني تحت اين 

هاي باز در حوزه سیستمزارهاي متنافمطالعه و بررسي نرم

، GRASSافزار مشهور یزي به چهار نرمروماطالعات مکاني 

QGIS ،UDig ،MapWindow  که در تحقیقات مختلف

يک  1يد. در جدول محدود گرداستفاده شده بود، 

افزارهاي مطرح شده  براساس ي کلي از نرممقايسه

آنها،سیستم  يافزارها،زبان توسعهعملکرد اصلي اين نرم

کنندو مجوزآنها، آورده شده عاملي که روي آن عمل مي

 است. 
هرچند يک سیستم اطالعات مکاني   GRASSافزار نرم

-باز قدرتمند است اما در کنار اين ويژگي، پیچیدگيمتن
. در [12]افزار ديگر دارد هاي بیشتري نسبت به سه نرم

هاي فوق يکي از عوامل زبان افزارهاي نرممقايسه ويژگي

، GRASS ،UDigافزاهرهاي توسعه مي باشد که نرم

QGIS و ،MapWindow هاي توسعه به ترتیب داراي زبان

، C++ ،Java ،C++ . مجموعهNET  وC++ باشد. از مي

بیشتر است از  NET.آنجايي که آشنايي محقق با مجموعه 

از داليل انتخاب نیز يکي  MapWindowاينرو اين ويژگي 

باشد. از طرف ديگر همان طور که در افزار مياين نرم

شود يکي از کاربردهاي اصلي ديده مي 1جدول 

MapWindow گیري در یمتصمهاي حامي توسعه سیستم

اصلي  هدف راستاي در واقعافزار است که بستر اين نرم

-بر روي نرم شدهانجاماين تحقیق است. با بررسي کارهاي 
 مشاهده شد که ،MapWindowزار اف
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 افزارهای مطرح شدهرمی کلی از نمقایسه -1جدول

 افزارنرم

 هاویژگی
GRASS QGIS UDig MapWindow 

 های اصلیعملکرد
 مدلسازی

 کارتوگرافی

 بصری سازی

 نمایش

 ویرایش

از  استفاده

 GRASSهای ییتوانا

نمایش و ویرایش و 

 ،GISآنالیزهای 
 هایییاستفاده از توانا
GRASS 

 UMN MapServerکار با 

های حامی ی سیستمتوسعه

 گیرییمتصم

توسعه و توزیع ابزارهای آنالیز 

 های مکانیداده

 C++ C++ Java C# ،C++ ،VB زبان توسعه

 عاملیستمس
 linuxویندوز و 

 MacOSXو
 linuxویندوز و 

 MacOSXو
 ویندوز MacOSXو linuxویندوز و 

 LGPLو  GPL GPL LGPL MPL مجوز

های فرمت

 کنندهیبانیپشت

ESRI (shp) ،Dxf ،TINs ،

Jpeg ،Tiff ،Gif ،bmp 

ESRI (shp) ،

mapinfo(mif) cad ،

ddf ،gml ،tif ،img ،

dem ،asc ،dt0 

ArcSDE ،DB2 ،Map 

Graphic ،Oracle Spatial ،

PostGIS،WFS،WMS 

Shp ،Bgd ،bil ،asc ،img ،ddf ،

dhm ،Bmp ،ecw ،map ،sid ،

LF2،kap ،wmf 

 

     
 یزی خاص به نامربرنامهیک سیستم حامی 

OSMOSE1 [5] یزی کاربری ربرنامهی برا 3112در سال

افزار توسعه یافته است این نرم 4ی اراضی در بستر نسخه

که این به هدف اصلی این تحقیق بسیار نزدیک است.  با 

افزار نرمتوجه به موارد ذکر شده در نهایت 

MapWindow6  به عنوان بستر توسعه برای رسیدن به

ی یک سیستم تخصیص توسعه "هدف اصلی این تحقیق

 انتخاب شد.  "بازکاربری اراضی متن

 چارچوب کلی سیستم توسعه داده شده -4

جداگانه بر پایه کتابخانه   APIدر این تحقیق یک 

dotspatial  برای فرآیند  3111بر روی ویژوال استودیو

 MapWindow6افزار نرم تخصیص کاربری اراضی در بستر 

 OSLAS(Open Source Land Allocation System)به نام 

توسعه داده شده است در ادامه به توصیف این سیستم 

افزار  برای پرداخته شده است. از دیدگاه مهندسی نرم

 های متفاوتی وجود دارد که یکیتوسعه یک سیستم ، روش

با استفاده از   RUPاست.  RUPاز مشهورترین آنها روش 

روش تکرار با ریسک باال در هر مرحله از چرخه حیات را 

شود کند و این خود باعث کاهش ریسک میمشخص می

                                                           
۱ On-Site Multi-criteria Optimisation for Spatial Evaluation 

های این . در این تحقیق با توجه به ویژگی[35[, ]34]

استفاده   OSLASی سیستمروش، از این روش برای توسعه

، GISهای عمومی یک سیستم دارای قابلیت  OSLAS  شد.

های رستر و وکتور، حرکت روی نقشه، شامل نمایش الیه

ی) نقطه، خط، پلیگون (، تغییر سمبل های وکتورایجاد الیه

ی نمایش، انتخاب عارضه، نمایش جداول گذاری ونحوه

باشد. این سیستم  همچنین توصیفی، چاپ نقشه و ... می

مثل بافر زدن، بریدن و تلفیق  GISبرخی از آنالیزهای 

های های رستری و وکتوری، تولید شیب از الیهنقشه

تبدیل وکتور به رستر،  رستری، تبدیل رستر به پلیگون،

های رستری، انجام انترپالسیون به تغییر پیکسل سایز داده

، محاسبه مساحت و ساده سازی خطوط و... را IDWروش 

الف نمایی کلی از سیستم  -1دهد. در شکل انجام می

OSLAS شود.دیده می 

)برای تولید  Potentialماژول 4این سیستم شامل 

)برای  Land Demandکاربری(، ی پتانسیل برای هر نقشه

ی میزان تقاضای هرکاربری در سال افق(، محاسبه

Allocation  برای تولید نقشه تخصیص کاربری اراضی در (

)برای کالیبراسیون مدل(، است Calibration سال افق(، 

 شود. که جزئیات هر کدام در ادامه آورده می

58



 
 

ي
لم

 ع
يه

شر
ن

- 
ي 

يج
رو

ت
دس

هن
م

 ي
شه

نق
ي

دار
بر

 و 
ت

العا
اط

 
کان

م
 ي

ره 
ما

 ش
م،

فت
 ه

ره
دو

 ،
1 ،

ند
سف

ا
 

اه 
م

19
31

  
 

 

س
ا

 
 ماژول پتانسیل  -4-1

 Creat Suitabilityماژول پتانسیل از چهار زير منو 

Map  ،)تولید نقشه تناسب فیزيکي(Creat Neighborhood 

Efect Map تولید نقشه اثر همسايگي( ،)Creat 

Accessibility Map  ،)تولید نقشه دسترسي(Creat 

PotentialMap  تولید نقشه پتانسیل(تشکیل شده است. در(

 ادامه به توضیح هريک آورده شده است. 

 زيرمنو تولید نقشه تناسب فیزيکي  •

نقشه تناسب  Creat Suitability Mapدر زير منوي 

شود. مورد نظر ايجاد مي مربوط به هر کاربري درمنطقه

مراحل تهیه اين نقشه در سیستم توسعه داده  به ترتیب 

انتخاب نوع کاربري، وارد کردن اندازه سلول دلخواه جهت 

هاي فاکتور هاي برداري به رستر، اخذ نقشهتبديل نقشه

بندي ورودي شامل شیب، ارتفاع به صورت برداري، کالسه

هاي دلخواه، وزن دهي هاي فاکتور به تعداد کالسنقشه

هاي هاي کالس هر نقشه فاکتور، وزن دهي نقشهنمره

است.  WLC1 هاي فاکتور با استفاده ازفاکتور، تلفیق نقشه

 ب اين پنجره نشان داده شده است. -1در شکل 

 زيرمنو تولید نقشه اثر همسايگي •

در اين تحقیق وضعیت تناسب همسايگي هر سلول با 

هاي مجاور و در قالب توابع انتقال سلولاستفاده از ارزش 

گردد. جهت تعیین هاي زماني مشخص محاسبه ميدر بازه

شدگي توابع انتقال از روش محاسبه فاکتور غني

(Verburg, et al., 2004)  استفاده شده است. براي تهیه

نقشه اثر همسايگي براي هر کاربري ابتدا دو نقشه کاربري 

شود سپس سیستم با سال را به همراه اندازه سلول وارد مي

حاسبه ها به رستر با استفاده از روش متبديل اين اليه

شدگي نمودار لگاريتم فاکتور غني شدگي هر فاکتور غني

تواند با کند. در اين قسمت کاربر ميکاربري تولید مي

تغییر مقادير فاکتور غني شدگي به رسم دوباره نمودار 

بپردازد. بعد از تولید نمودار فاکتور غني شدگي، فاصله 

توجه  ها بر روي کاربري مورد نظر باتأثیر گذاري کاربري

شود. به نمودار فاکتور غني شدگي به سیستم وارد مي

سپس با دادن اين فاصله میزان اثر همسايگي هر پیکسل، 

هاي مجاور واقع در شعاع تاثیر از اثر تجمعي کلیه پیکسل

                                                           
۱ Weighted Linear Combination 

گردد و ها و محاسبه ميبا توجه به کاربري و فاصله آن

بدين ترتیب نقشه اثر همسايگي براي هر کاربري بدست 

ج پنجره تولید نقشه همسايگي  -1. در شکل [27]آيد مي

 آورده شده است.

 زيرمنو تولید دسترسي •

مفهوم دسترسي در مسائل مربوط به تخصیص کاربري، 

هاي مختلف به بیشتر با مفهوم قابلیت نسبي دستیابي مکان

است. در اين تعريف،  سیستم حمل و نقل مطرح گرديده

میزان دسترسي هر مکان با توجه به فاصله اقلیدسي آن از 

و   Engelenشود.ها محاسبه ميترين نقطه شبکه راهنزديک

يک عدد به عنوان میزان اهمیت 1337همکاران در سال 

اند و راهها براي هر کاربري اختصاص دادهدسترسي به شبکه

فاصله سلول تا نزديکترين  میزان دسترسي به عنوان تابعي از

. بدين ترتیب در [22]گردد نقطه شبکه راهها محاسبه مي

هاي مختلف هاي دسترسي براي کاربرياين زير منو نقشه

 گردد.ايجاد مي

 رمنو تعیین پتانسیل زي •

 Creatبا طي مراحل قبل، در ادامه در زيرمنو 

Potential Map  نقشه پتانسیل براي هر کاربري از تلفیق

گردد. هاي بدست آمده از سه زيرمنو قبل تولید مينقشه

مراحل تولید نقشه پتانسیل  به ترتیب انتخاب کاربري،  

، دسترسي، تناسب کاربري هاي اثرهمسايگياخذ نقشه

ها بر هاي فاکتور وتلفیق نقشهمربوطه، وزن دهي نقشه

 است. WLCاساس روش 

 تعیین تقاضا -4-2

تقاضاي مربوط به هر Land Demand از طريق منوي 

شود. در اين تحقیق مساحت مورد نیاز کاربري محاسبه مي

ها به تفکیک ناحیه در منطقه با استفاده از روش کاربري

گردد. در اين روش با محاسبه مي [23]گرسیون آماري ر

هاي ها در طول سالزي تغییرات کاربريسااستفاده از شبیه

ها در هاي برازش آماري، تغییرات کاربريگذشته و تکنیک

گردد. اين روش با توجه به وضعیت سال افق محاسبه مي

پريودهاي چند هاي زماني را به صورت ها، معموال بازهداده

کند. مراحل کار در اين پنجره به ترتیب اخذ ساله تعريف مي

هاي کاربري اراضي موجود،  وارد کردن سال افق به نقشه

سیستم، محاسبه میزان تقاضا با استفاده از روش رگرسیون 

 آماري براي هر کاربري در سال افق است.
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 تخصیص کاربری -4-3

ربري به صورت ذکر با بدست آودن نقشه پتاسیل هر کا

شده و  مقدارتقاضاي کاربريها در سال افق  از طريق منوي 

Allocation  ي تخصیص کاربري را در سال توان نحوهمي

بیني کرد. در اين تحقیق تخصیص کاربري اراضي افق پیش

ها و سپس به صورت تلفیقي از اولويت بندي کاربري

صورت گرفت.  [27]تخصیص براساس ماکزيمم پتانسیل 

ها به ترتیب اولويت در ماژول تخصیص با وارد کردن نقشه

گردد. ها در سال افق تولید ميه کاربريتخصیص، نقش

پنجره موجود در سیستم  براي تخصیص کاربري در شکل 

 شود. د ديده مي -1

 ارزیابی مدل های تخصیص کاربری -4-4

ريزي تخصیص هاي برنامهظور ارزيابي مدلبه من

هاي کاربري موجود به عنوان مبنا کاربري، غالبا از نقشه

سازي با داده واقعي در سال شود و نتايج شبیهاستفاده مي

. از آنجايي که خروجي فرايند [27]شود افق مقايسه مي

باشد، با فرض نقشه کاربري اراضي ميتخصیص کاربري، 

اطمینان از تناسب و الزم بودن تغییرات کاربري اتفاق 

افتاده و به منظور بیان عددي نتايج مقايسات، براي 

هاي سازي شده کاربري با نقشههاي شبیهمقايسه نقشه

کاربري واقعي مربوطه، ماتريس جدولي متقاطع تشکیل 

يب کاپاي استاندارد شده  و با استفاده از شاخص ضر

. در اين تحقیق از طريق ماژول [91]گردد ارزيابي مي

ارزيابي امکان ارزيابي مدل پیشنهاد شده براي تخصیص 

با مقايسه نقشه  افزار وجود دارد.کاربري اراضي در اين نرم

بیني شده کاربري که موجود براي يک سال و نقشه پیش

از طريق اين سیستم بدست آمده و تشکیل ماتريس 

جدولي متقاطع براي دو نقشه مذکور، مقدار کاپاي 

 آيد. استاندارد بدست مي

  

 
 

 پنجره تخصیص (پنجره اثر همسايگي و د (پنجره تناسب فیزيکي و ج (و بOSLAS نماي کلي سیستم  (الف-1شکل
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 پیاده سازی -5

-و پیاده OSLASدر اين قسمت نحوه عملکرد سیستم 
شود سازي آن بر روي يک منطقه واقعي بررسي مي

منطقه يک شهر  7ي مورد مطالعه ناحیه (. منطقه2)شکل

براي انجام فرآيند تخصیص کاربري اراضي  باشد.تهران مي

محیطي، اقتصادي، اجتماعي، توجه به فاکتورهاي مختلف 

همسايگي و ... الزامي است. در اين تحقیق براي مدلسازي 

هاي اطالعاتي شیب، ارتفاع و خاک و تناسب زمین از اليه

ي راههاي اصلي و براي مدلسازي دسترسي از اليه

برداري کشور همچنین معابر فرعي که توسط سازمان نقشه

 فاده گرديد.تهیه شده بود، است 2111/1در مقیاس 

هاي که براي مدلسازي اثر همسايگي کاربري آنجااز 

هاي هاي اثر همسايگي نیاز به حداقل دادهاراضي و تهیه نقشه

اراضي در سه سال متمادي است، در اين تحقیق نیز  کاربري

و  21، 71هاي هاي موجود سالهاي مورد استفاده، دادهداده

ان جمع آوري شده، که توسط سازمان شهرداري شهر تهر 32

 .باشدمي

 
 منطقه مورد مطالعه -2شکل 

هاي را بر روي داده 1تمامي مراحل ذکر شده در بخش 

درماني، -ذکر شده  براي هفت  اداري، آموزشي، بهداشتي

مذهبي و مسکوني انجام شد و در -فضاي سبز، تجاري، فرهنگي

بیني شد پیش 1111نهايت نقشه تخصیص کاربري براي سال 

 زير نشان داده شده است. 9هاي مختلف در شکلنتايج بخش

 

 
 

 
1111بیني شده براي سال نقشه  کاربري پیش  -پتانسیل کاربري درماني و ج -اثر همسايگي و ب  نقشه -الف-9شکل

 نتیجه گیری و پیشنهادات -5

، ArcGISنظیر  GISي افزارهاي پايهامروزه اهمیت نرم

SmallWorld ،GeoMedia ،AutoCadMap  و ... به عنوان

شیده هاي اطالعات مکاني بر کسي پوبستر توسعه سامانه

ها با توجه به مدت زمان زيادي که از نیست. اين سامانه

گذرد در حال حاضر به سطح مناسبي آغاز توسعه آنها مي

از بلوغ و کارآيي دست يافته اند. اما مشکل عمده اين 

افزارها، انحصاري بودن، قیمت گران و نبود پشتیباني نرم

ري از فني از آنها در ايران است. افزون بر اين در بسیا

هاي پیشرفته قرار ي فناوريافزارها در دستهموارد اين نرم

گرفته و با توجه به تحريم ايران توسط برخي کشورها 

افزارهاي اصلي وجود ندارد و بیشتر امکان دريافت نرم

افزارهاي اختصاصي فاقد مجوز هستند و خريداري آنها نرم

است. در ي بااليي به همراه مجوز مستلزم  پرداخت هزينه

-اين تحقیق جهت گام برداشتن در جهت توسعه نرم
باز به طور نمونه  يک سیستم براي مدلسازي افزارهاي متن

باز افزار متنفرآيند تخصیص کاربري اراضي در بستر نرم
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MapWindow  توان اين توسعه داده شد. در آينده  مي

مکاني را  بازافزارهاي متنافزار و همچنین ديگر نرمنرم

ريزي زيست محیطي، براي  کاربردهاي مختلف ديگر برنامه

مديريت بحران  و هیدولوژي  توسعه داد. با توجه به کاربرد 

ي افزارهاي مکاني و بحث توسعهانتخاب شده، بررسي نرم

افزارهاي رومیزي انجام آنها در اين تحقیق تنها بر روي نرم

باز کارآمد و قوي متنافزارهاي شد اين در حالیست که نرم

هاي تحت وب و پايگاه داده وجود مکاني زيادي در زمینه

تواند در تحقیقات آتي مورد دارد از اينرو اين موضوع مي

افزرها قابلیت تلفیق بسیار خوبي بررسي قرار گیرد. اين نرم

توان از تلفیق آنها در ايجاد يک سیستم با هم دارند مي

 کرد. کارآمد و بهینه استفاده 
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