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سازی مکانی به منظور های رویکردهای مبتنی بر شبیهبررسی قابلیت

 )مطالعه موردی: شهر زنجان( مدلسازی توسعه شهری

 2پور، فرید کریمی2*عباسپور، رحیم علی1سمیه فاضلی

هاي پرديس دانشکده -برداري و اطالعات مکاني دانشکده مهندسي نقشه - هاي اطالعات مکانيارشد سیستم کارشناس7

 دانشگاه تهران - فني
somayeh.fazeli@yahoo.com 

 دانشگاه تهران -هاي فني پرديس دانشکده -برداري و اطالعات مکاني دانشکده مهندسي نقشهاستاديار  2
{*abaspour, fkarimipour}@ut.ac.ir 

 (7931 ارديبهشت، تاريخ تصويب 7931 ارديبهشت)تاريخ دريافت  

 چکیده

 و هاگیريتصمیم، شهري هايگذاريسیاست در حوزه مؤثر هاياهرم از يکي توسعه شهري و رشد مانند مکاني هايپديده مدلسازي

 تهديد و سیستماکو بر تأثیر باشد و موجبمي اطراف محیط و انسان تعامل حاصل گرفته صورت تغییرات زيرا، است طبیعي منابع مديريت

هاي شبیه سازي شود. در ارتباط با مدلسازي توسعه شهري مطالعات متعددي صورت گرفته است. مدلمي انسان نیاز مورد حیاتي منابع

ني که سازي مکاهاي شبیهسازي به منظور حل مسائل واقعي در چارچوب جغرافیاست. دو نمونه شاخص از مدلمکاني ابزاري براي شبیه

هاي اتوماتاي سلولي و گیرد، روشها به عنوان ابزاري کارآمد مورد استفاده قرار ميگیرياکنون نیز در بسیاري از تحقیقات و تصمیمهم 

بیني و توسعه فیزيکي شهري است. براي اين منظور، مبنا هستند. هدف اين تحقیق بررسي عملکرد اين دو روش در زمینه پیشعامل

 میزان سنجش جهت شده گرفته نظر در معیارصورت گرفت.  2072تا  2002هاي الذکر براي شهر زنجان بین سالدو مدل فوقسازي شبیه

مبنا به و براي مدل عامل % 2/31 و % 04/17است که براي مدل اتوماتاي سلولي به ترتیب  کلي دقت و کاپا شاخص شده، ارائه دقت مدل

را با دقت مناسبي هاي ارائه شده در اين پژوهش توسعه شهر گرديد. اين نتايج بیانگر آن است که مدل محاسبه % 07/31و  % 03/14ترتیب 

در مدل  PSO توان نتیجه گرفت با وارد کردن تاثیرات روابط اجتماعي افراد در جامعه توسط الگوريتمکنند. از طرفي ميبیني ميپیش

 بیني ها تطابق بیشتري با واقعیت دارند.ها مي افزايد و پیشسلولي بر دقت مدلمبنا و رگرسیون منطقي در مدل اتوماتاي عامل

 مدلسازي، توسعه شهري، شبیه سازي، مدل اتوماتاي سلولي، مدل عامل مبنا، زنجان واژگان کلیدی:

                                                           
 نويسنده رابط *
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 مقدمه -1

از گذشته تا کنون شناخت شهر به عنوان يک سیستم 

جمله مباحث مطرح در زمینه ي طراحي و برنامه پیچیده از 

ريزي شهري بوده است، به نحوي که مدلسازي توسعه شهري 

و تغییرات کاربري اراضي تا کنون توانسته بستر مناسبي را 

ها، مديريت گیريهاي شهري، تصمیمبراي سیاست گذاري

يندي آتوسعه فیزيکي شهرها فرمنابع طبیعي و ... فراهم آورد. 

هاي فیزيکي شهر و ا و مداوم است که طي آن محدودهپوي

فضاهاي کالبدي آن در جهات عمودي و افقي از حیث کمي و 

برنامه باشد کیفي افزايش مي يابد و اگر اين روند سريع و بي

به ترکیب فیزيکي مناسبي از فضاهاي شهري نخواهد انجامید 

جه اي مواهاي شهري با مشکالت عديدهو در نتیجه سیستم

بیشتر شهرها در گذشته به صورت طبیعي رشد  خواهند شد.

ريزي آتي انجام شده و اند، يعني توسعه شهر بدون برنامهکرده

شهر به صورت اتفاقي توسعه يافته است. در رشد طبیعي شهر 

ها، زمین بازي، مدارس، واحدهاي اي، پاركسیستم جاده

ي بازي و ... هاها و زمینصنعتي، مراکز تجاري، بیمارستان

  .[9]شهر ايجاد مي شوند ت توسعه آتيابدون نظم و مالحظ

 پايدار توسعه و رشد مدلسازي پديده هاي مکاني مانند

 تغییرات نحوه بیني پیش شهري، تغییرات کاربري اراضي و

 هايگذاريسیاست در حوزه هاي مؤثريکي از اهرمها آن

 زيرا، است طبیعي منابع مديريت و هاگیريتصمیم، شهري

 اطراف محیط و انسان تعامل حاصل گرفته صورت تغییرات

 منابع تهديد و سیستماکو بر تأثیر باشد و موجبمي خود

 . [7]شود مي انسان نیاز مورد حیاتي

هاي زيادي با رويکردهاي در چند سال گذشته، مدل

اند که اکثر مختلف براي مدلسازي توسعه شهري ارائه شده

هاي اخیر و برخي از نمونه داراي رويکرد اتوماتاي سلوليها آن

هاي باشند و حتي تلفیقي از مدلداراي رويکرد عامل مبنا مي

ها يک جنبه از اين مدل مهر کدا اند کهمختلف هم ارائه شده

اند ولي تعداد کمي از تئوري خاص از مدلسازي را بیان نموده

گیري هاي تصمیمها وارد عرصه عمل شده و در سیستمآن

، يک گزارشي از Huigenمورد استفاده قرار گرفته اند. 

مدلسازي عامل مبنا در مطالعات تغییرات پوشش و کاربري 

و  Parker. [1]زمین در منطقه مطالعاتي استرالیا را ارائه نمود 

همکاران در چهار بخش کلي مدلسازي تغییرات کاربري را 

تعريفي از رشد شهر را ارائه در پژوهشي  Li [.2] کردبررسي 

-هاي شهري و مدلريزي و سیاستکرده است، سپس برنامه

سازي مدل هاي سنتي را توضیح داده و در نهايت به پیاده

. عسگري [1]اتوماتاي سلولي پرداخته و ارزيابي کرده است 

طي پژوهشي، يک مدل پويا جهت تغییر کاربري و توسعه 

گیري طراحان و برنامه میمشهري به عنوان ابزاري جهت تص

هاي ريزان شهري ارائه کرده تا با کمک آن بتوانند کاربري

کننده شهري را به سمت و سويي سوق دهند که برآورده

. مدلسازي توسعه [7]اهداف توسعه پايدار شهري باشند 

شهري امري پیچیده است که بسیاري پارامترها در آن 

ها، حل معادالت سازيتأثیرگذار هستند. براي انجام ساده

حجیم، انجام تحلیل ها، انجام محاسبات پیچیده و غیره در 

هاي ها و الگوريتمها، تئوريبسیاري موارد از تلفیق روش

هاي مدلسازي توسعه شهري استفاده متنوع موجود با روش

. طیبي به پیاده سازي دو مدل تلفیقي اتوماتاي [8]شود مي

شبکه عصبي  -وماتاي سلوليرگرسیون منطقي و ات -سلولي

در محیط سیستم اطالعات مکاني جهت شبیه سازي و پیش 

بیني توسعه شهري پرداخت و در نهايت دو مدل پیاده سازي 

 . [4]شده را با هم مقايسه کرد و نتايج را ارائه نمود 

هاي مؤثر بر توسعه هدف از پژوهش حاضر، بررسي عامل

جهت شبیه سازي  شهري و استفاده از رويکردهاي مؤثر

واضح است اي پويا همچون توسعه شهري مي باشد. پديده

 يخود دارا ينه تنها به خودمؤثر  هادام از عاملککه هر 

به  یزهستند، بلکه در جوامع مختلف ن يمتفاوت اتتأثیر

 ي،فرهنگ ي،اجتماع ي،متفاوت اقتصاد يطواسطه شرا

متفاوت  اتتأثیر يو .... دارا يافتگيسطح توسعه  یاسي،س

 ايها، مجموعهعامل ينادامه کار با توجه به ا در .خواهند بود

شده و با  تعیین توسعه شهري تغییر بر مؤثر پارامترهاي از

هر کدام  ينمونه مطالعاتي تحقیق، برا هاييژگيوبه توجه 

-در نظر گرفته مي گذاريتأثیر يبضر يکپارامترها  يناز ا

اتوماتاي  مذکور، مدل يهاپس با استفاده از پارامترس. شود

سازي شده اند و در طراحي شده و پیادهعامل مبنا  سلولي و

 اند.نهايت، نتايج حاصل مورد ارزيابي قرار گرفته

 مفاهیم نظری -2

ترين سطح، با توجه سازي مکاني در بنیاديروش شبیه

-به روابط مکاني بین پديده ها از ديگر روش هاي شبیه

-که از طريق تعريف شي در شبیهشود سازي متمايز مي

هاي رفتاري و توصیف پوياي شي به خوبي سازي، ويژگي

سازي شهري بر هاي شبیه. مدل[22]نشان داده مي شود 
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روي نتايج جمعي رفتار تعاملي، رفتار الگوهاي مشاهده 

ها در سطح بااليي از سلسله مراتب شهري شده و پديده

-شبیهه شاخص از اين دو نمونکند. براي توسعه تمرکز مي

ها به گیرياکنون نیز در بسیاري از تصمیمکه هم سازي

شود، اتوماتاي سلولي و عنوان ابزاري کارآمد استفاده مي

( يکي از ابزارهاي CA) 7مبنا هستند. اتوماتاي سلوليعامل

ها مورد بیني تغییرات پديدهمرسومي است که در پیش

 و ساده قوانین سري يک زا گیرد. اين مدلاستفاده قرار مي

 را مدلسازي( کاربري رستر اليه يک) اولیه هايموقعیت

 محاسباتي پیچیده مدل يک الگوي نهايت، در و نموده آغاز

 بین تعامل حاصل پیچیدگي اين. نمايدمي استخراج را

 به منجر نهايت در که است محلي سطوح در هاسلول

 نیز 2مبناعاملرويکرد . شد خواهد جامع الگوي يک تشکیل

 مکاني پوياي مدلسازي براي ابزاري، اتوماتاي سلولي مانند

 استفاده سیستم پويايي نمايش براي قوانیني از اما. است

 هدايت را خودمختار عامل يکسري رفتار که کندمي

است با اين  اتوماتاي سلولي از تعمیمي رويکرد اين. کندمي

 ثابت هايسلول که رستر فضاي خالف بر تفاوت که

 را فضا در حرکت ها تواناييدر اين حالت، عامل، هستند

 و مانند تعريف هازمینه از برخي در همچنین .دارند

 بهبود را اتوماتاي سلولي، انتقال قواعد کردنکالیبره

 موجوديت عنوان به توانمي را "عامل". است بخشیده

، کرد تعريف ربات يا افزارينرم برنامه همچون محاسباتي

 و کرده درك را خود اطراف محیط بتواند که نحوي به

 تجربیات اساس بر را خود رفتار و دهد نشان العملعکس

 .[3]نمايد  تنظیم محیط از کردهکسب

 اتوماتای سلولی -2-1

مطالعات اخیر در زمینه سیستم هاي غیرخطي و باز به 

درك اين مطلب منجر شده است که شهرها، سیستم هايي 

. به شهرها از منظر سیستم [22]تکاملي و پیچیده هستند 

هاي خودسازمانده نگاه مي شود که اين نگاه به خصوص 

سازي محاسباتي، مناسب است. در اتوماتاي براي شبیه

از قوانین انتقال ساده، الگوهاي پیچیده سلولي مي توان 

آل ترين تولید کرد، به همین دلیل اين تکنیک يکي از ايده

هاي شهري به ها براي مدلسازي پیچیدگي سیستمتکنیک

                                                           
1 Cellular Automata 

2 Agent-based  

. در اتوماتاي سلولي، وضعیت هر سلول [5]نظر مي رسد 

کند، به اش تغییر ميهاي همسايهبا توجه به حاالت سلول

، حالت جديد هر سلول در 7ق رابطه عبارت ديگر، طب

هاي ( و سلول𝑆𝑥تابعي از حالت خود سلول ) t+1زمان 

 است. t( در زمان 𝑆Ωاش )همسايه

(7) 𝑆𝑥𝑖𝑗
𝑡+1 = 𝑓 (𝑆𝑥𝑖𝑗

𝑡 , 𝑆Ω𝑖𝑗

𝑡 ) 

، 9اتوماتاي سلولي شامل پنج مؤلفه است: فضاي سلولي

 .1، زمان و قوانین انتقال2، همسايگي4حالت سلولي

 
 مولفه هاي اصلي اتوماتاي سلولي -7شکل 

 فضای سلولی -2-1-1 

بر اساس قوانین صريح اتوماتاي سلولي، يک فضاي 

هاي گريدي هاي منظم يا شبکهاي از سلولسلولي به آرايه

 سلول، مستطیلي گريد هايشبکه در شود.اطالق مي

 سلول يک. باشد پلیگون يا ضلعيشش، حلقه يک توانديم

                                                           
3 Cell space 

4 Cell state 
5 Neighborhood 

6 Transaction rules 
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 در. است شبکه فضاي کل ازمؤلفه  تک يک ،(مکان يک يا)

 بر شبکه سراسر يها(، سلولحالتتغییر) سازيشبیه طول

 در و دهنديم نشانالعمل عکس انتقال قاعده يکاساس 

 هر. هستند حالت يک دهندهنشان فقط زمان از لحظه هر

 هايمتغیر از محدودي تعداد پذيراي فقط توانديم سلول

قدرت تفکیک  .باشد توصیفي مختلف يهايژگيو حالت و

مکاني سلول ها از مقادير کوچک تا ابعاد سلولي بسیار 

دهند که بزرگ متغیر است. تحقیقات اخیر نشان مي

توان به منظور مدلسازي واحدهاي مکاني نامنظم را مي

توسعه شهري بکار برد که ممکن است به درك بهتر از 

 .[73]سیستم شهري و توسعه آن منجر شود 

 حاالت سلولی -2-1-2

 هر ازاي به متفاوتي مقادير که متغیري است حالت،

 يک يا کلمه يک تواندمي مقدار اين. ردیگيم زمان يا مکان

هر سلول  .شود هنگام به هماهنگ صورت به و باشد عدد

 تواند يک يا چند ويژگي را مديريت کند.مي

 
 ساختار داده مکاني رستر -2شکل 

هاي اتوماتاي سلولي رشد شهري، حاالت اکثر مدل

سلولي را با استفاده از نوع کاربري زمین يا پوشش زمین 

 Engelenو  Whiteتشکیل مي دهند. به عنوان مثال، 

سلسله مراتبي از پنج حالت کاربري زمین را تعريف کردند 

ترين حالت( شروع شده که از حالت خالي از سکنه )پايین

در نهايت تجاري )باالترين حالت(  و به مسکوني، صنعتي و

ترين حالت رسد. يک سلول تنها قادر است تا از پايینمي

دهنده رشد شهري است به باالترين حالت برسد که نشان

هاي دوتايي براي شبیه سازي . ساير محققین از حالت[70]

-فرآيند تبديل کاربري غیرشهري به شهري استفاده مي

ري را مي توان با توجه به کنند. حالت غیرشهري يا شه

توان بر اساس ها را مي. اين حالت[1]کاربري تعريف کرد 

ساير متغیرهاي توزيع شهري مکاني نظیر تراکم جمعیت و 

تعريف کرد  هاي اقتصادي اجتماعي نیزيا ساير شاخص

ها اين است که هاي مشترك اين مدل. يکي از ويژگي[8]

هاي گسسته تعريف حالتها در فضاي سلولي و با سلول

ها شوند، يک مرز کامال مشخص بین هر يک از حالتمي

وجود دارد. با اين حال، در عمل ممکن است تشخیص اين 

مرز صريح میان حاالت سلولي مشکل باشد. براي غلبه بر 

گر استفاده از حاالت سلولي اين مشکل، تحقیقات نشان

ستند تا هاي فازي هپیوسته بر مبناي تئوري مجموعه

 .[3]سازي کنند دينامیک مکاني رشد شهري را شبیه

 همسایگی -2-1-3

تعاريف همسايگي را مي توان در موارد زير عنوان کرد: 

براساس قوانین اتوماتاي سلولي  فاصله همسایگی:

استاندارد، حالت يک سلول در گام زماني بعدي توسط 

 هاي موجود در همسايگيحالت خود سلول و حالت سلول

آن سلول در گام زماني قبلي مشخص مي شود. اين 

هاي موجود در مجاورت سلول مورد همسايگي به سلول

ها بايستي محلي شود. تمامي تغییر حالتنظر اطالق مي

هاي مجاور سلول مرکزي بر باشد. بنابراين، تنها سلول

 تعريف . براي[70]انتقال سلول مرکزي تأثیرگذار هستند 

ون نیومن،  مثل مختلفي يهاحالت وانتمي هايگيهمسا

 .[1]گرفت  نظر در يافته رامور و مور توسعه

 
الف(مور  -هاي تعريف همسايگي براي اتوماتاي سلوليروش -9شکل 

 توسعه يافته، ب(مور، ج(ون نیومن، د( تک بعدي

انتخاب اندازه  CAدر مدل  اندازه همسایگی:

تئوري  شود. طبقهمسايگي نیز در عمل مشخص مي

اتوماتاي سلولي، رفتار کلي سیستم خودسازمانده توسط 

شود. براي يک سیستم قوانین انتقال محلي کنترل مي

شهري، سوال اساسي اين است که توسعه شهري تا چه 

. برخي فاکتورها [77]حد يک روند محلي خاص است 
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نظیر جهت شیب و ارتفاع زمین، بر توسعه شهري در يک 

گذارند، ساير موارد نظیر طراحي منطقه کوچک تأثیر

هاي عمومي بر کل هاي حمل و نقل، کنترلشهري و شبکه

-آمده در زمینههاي پديدمنطقه هستند. به عالوه توسعه

هاي تکنولوژي اطالعات و ارتباطات دوربرد، تأثیرات 

اي بر الگوها و روندهاي تغییرات شهري در سطح گسترده

بر توسعه شهري در مقیاس  اند. اين فاکتورهادنیا داشته

جهاني تأثیرگذارند. با اين حال، هیچ گونه نظريه قطعي بر 

هاي شهري اتوماتا مبنا، به ثبت ها در مدلاندازه همسايگي

هاي اتوماتاي سلولي در نرسیده است. اکثر کاربردهاي مدل

هاي با ابعاد بزرگ تر تحقیقات شهري معموال از همسايگي

 علوم طبیعي، بهره مي برند.نسبت به کاربردهاي 

بدون توجه به اندازه همسايگي، نوع انواع همسایگی: 

همسايگي نیز اثرات قابل توجهي بر رفتار يک اتوماتاي 

نشان دادند که استفاده از  Yehو  Liسلولي دارد. 

همسايگي مربعي نظیر همسايگي مور، ممکن است 

از  ها در جهات مختلفاي را بین سلولاعوجاجات عمده

 Distance-decayيک شي دايره ايجاد کند. به دلیل اثر 

هاي هاي همسايه بر سلول مرکزي، کاربرد همسايگيسلول

مربعي در يک مدل اتوماتاي سلولي ممکن است به تولید 

اعوجاج شيء در هر شکلي، منجر شود. اين اعوجاج به 

هاي بزرگ اعمال شود، خصوص زماني که به همسايگي

هاي شد که ممکن است با اعمال همسايگي بیشتر خواهد

، براي يک همسايگي 4اي برطرف شود. مطابق شکل دايره

)در ناحیه سفید رنگ( بر سلول  A، اثر سلول 1×1مربعي 

C  متفاوت از اثر سلولB  در ناحیه خاکستري رنگ( بر(

در يک  Bو  Aاست؛ اما با اين وجود هر دو سلول  Cسلول 

رند. اين امر از فاصله متفاوت مراکز رديف همسايگي قرار دا

 . [1]ناشي مي شود  Cاز سلول  Bو  Aسلول هاي 

 
 اعوجاج ناشي از يک همسايگي مربعي -4شکل 

 زمان -2-1-4

زمان در اتوماتاي سلولي به صورت گسسته در نظر گرفته 

شود. تغییرات تبديل وضعیت يک سلول از يک حالت به  مي

 دهد.رخ مي t+1و  tحالت ديگر در فاصله زماني بین 

 قوانین انتقال -2-1-5

هسته اصلي يک مدل اتوماتاي سلولي، قوانین انتقال 

گر منطق روند مدلسازي است. بنابراين، اين هستند که نشان

. [79]کنند قوانین دينامیک مکاني سیستم را مشخص مي 

هايي است که نقش اصلي قوانین انتقال عرضه الگوريتم

ها را از يک حالت به حالت ديگر نسبت به تغییرات سلول

هاي متفاوتي براي تعريف قوانین کنند. روشزمان کنترل مي

انتقال يک مدل اتوماتاي سلولي شهري بر مبناي درك 

ل از سیستم شهري و سیر تکامل آن از مناظر مختلف حاص

هاي اتوماتاي سلولي شهري به خدمت انواع متفاوت مدل

هاي خیلي ساده تا ها از حالتاند. اين روشگرفته شده

العاده پیچیده وجود دارند. به عنوان مثال، مدل حاالت فوق

و همکاران براي  Yangتجمع انتشار محدود که توسط 

مدلسازي رشد دينامیک شهري توسعه يافت، يک اتوماتاي 

لولي است و قانون اعمال شده به يک سلول پر تبديل س

هاي شهري بر . با اين وجود ساير مدل[74]خواهد شد 

مبناي اتوماتاي سلولي از قوانین ترکیبي براي مدلسازي 

کنند. از مزاياي استفاده از رفتار پیچیده سیستم استفاده مي

اتوماتاي سلولي براي مدلسازي شهري مي توان به سادگي 

ساخت مدل، مدلسازي دينامیک مکاني، پیوستگي طبیعي با 

 .[72]رستري اشاره کرد  GISاستفاده از 

 اتوماتای سلولی و رگرسیون منطقی -2-2

در رويکرد ترکیبي اتوماتاي سلولي و رگرسیون منطقي از 

گرسیون منطقي به عنوان تابع احتمال استفاده شده روش ر

است. اين تابع توانايي مدل کردن تأثیرات خارجي و تعامالت 

غیرخطي بین پارامترهاي مؤثر بر توسعه شهري را داراست. 

الگوي اتوماتاي سلولي براي هر سلول میزان احتمال يا به 

عبارتي قابلیت تبديل شدن به يک سلول شهري را محاسبه 

مي کند. در نتیجه يک تصوير احتمال به وجود خواهد آمد 

که در آن قابلیت شهري بودن هر سلول بر اساس تابع احتمال 

و  iبیان شده است. تابع احتمال براي هر سلول واقع در سطر 

 .[1]به دست مي آيد  2به کمک رابطه  jدر ستون 
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(2) 𝑃𝑖𝑗 =  (𝑃𝑙)𝑖𝑗  (𝑃Ω)𝑖𝑗  𝑃(𝐶𝑜𝑛. )𝑖𝑗  (𝑃𝑟)𝑖𝑗 

مقدار محلي سلول براي تبديل از  𝑖𝑗(𝑃𝑙)که در آن، 

هاي با تعداد سلول 𝑖𝑗(𝑃Ω)حالت غیرشهري به شهري، 

.𝑃(𝐶𝑜𝑛کاربري شهري در طول همسايگي سلول،  )𝑖𝑗 

بیانگر محدوديت سلول اعم از موانع قانوني و قیدهاي 

تواند مقادير صفر يا طبیعي در روند گسترش شهر که مي

نمودي از رشد متمرکز در  𝑖𝑗(𝑃𝑟)کند و  يک را اختیار

 هاي محلي، مرغوبیتاي خاص ناشي از سیاستمنطقه

در  9زمین و يا ... است. اين چهار مؤلفه طبق رابطه 

 : [1]کنند محاسبه تابع احتمال مشارکت مي

(9) 𝑃𝑙 =
1

1 + 𝑒𝑥𝑝[−(𝑎0 +  ∑ 𝑎𝑝 𝑑𝑝
𝑚
𝑝=1 )]

 

 mفواصل مورد نظر،  𝑑𝑝يک عدد ثابت،  𝑎0که در آن، 

-نیز وزن مربوط به هر يک از پارامتر 𝑎𝑝تعداد آن ها و 

ها براي تعیین میزان اهمیت و هاست. مقدار اين وزن

مشارکت هر يک از پارامتر در محاسبه تابع احتمال، به 

مورد محاسبه  4کمک روش رگرسیون منطقي طبق رابطه 

 . [8]گیرد قرار مي

(4) 𝑃 =
𝑒𝑥𝑝(𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝒳𝑖

𝑛
𝑖=1 )

1 + 𝑒𝑥𝑝(𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝒳𝑖
𝑛
𝑖=1 )

 

: احتمال توسعه شهري هر سلول، Pکه در اين رابطه، 

:𝒳𝑖  ،متغیرهاي مؤثر در توسعه شهري:𝛽0  پارامتر ثابت که

ضرايب مؤثر هر يک از پارامترهاي  𝛽𝑖:بايد برآورد شود، 

پارامتر بکار رفته در مدل مستقل که بايد برآورد شود. 

پیشنهادي در تحقیق حاضر براي محاسبه  توسعه شهري

عبارتند از: دسترسي، جذابیت، ارزش و شیب  𝑃𝑙مؤلفه 

زمین. با محاسبه تک تک اين پارامترها، تابع احتمال براي 

آيد و سپس با حد آستانه، ها به دست ميهمه سلول

سازي شده تعیین خواهد شد. مقدار مناطق شهري شبیه

مورد مطالعه بستگي دارد. پس از اين حد آستانه به منطقه 

ها سازي دادهمحاسبه پارامتر نیاز است تا براي همسان

  .[72]آورده شود  ]0 ,7[ها نرمال شده و در بازه مقادير آن

 مبنامدل عامل -2-3

هاي هاي مهم در مدلمبنا از روشهاي عاملمدل

-گیريها روي تصمیمتوسعه شهري هستند که تمرکز آن

مبنا شامل يک يا چند هاي عاملمدلهاي انساني است. 

خروجي مدل در سطوح پايین، نتیجه . [71] عامل هستند

رفتار عامل و محیط است و خروجي مدل در سطوح باالتر، 

-تر است. مدلهاي مختلف در سطوح پايیننتیجه فعالیت

 سطوحتوانند شامل انواع مختلف از  مبنا ميهاي عامل

هاي دهنده تعامل در توپولوژيکدام نشانشوند که هر 

مختلف هستند. اين موضوع ارزيابي سه ويژگي مهم 

هاي پیچیده شامل بازخورد، مقیاس و ضرورت را سیستم

ها بر مبناي مدل ادراکي عمل آسان ساخته است. عامل

ها برقراري ارتباط بین هدف و کنند که هدف اصلي آنمي

 اتوماتاي مانند نیز ويکردر . اين[73]رفتار عامل است. 

 براي اما است، مکاني پوياي مدلسازي براي ابزاري سلولي

 که نمايدمي استفاده قوانیني از سیستم پويايي نمايش

 اين. کندمي هدايت را خودمختار عامل يکسري رفتار

 است با اين تفاوت که سلولي اتوماتاي از تعمیمي رويکرد

در اين حالت ، ثابتند هايسلول که رستر فضاي خالف بر

 از برخي . در[78]دارند  را فضا در حرکت ها تواناييعامل

، انتقال کردن، قواعد کالیبره و مانند تعريف هازمینه

 به توانمي را عامل. است داده بهبود را سلولي اتوماتاي

 افزارينرم برنامه يک همچون محاسباتي موجوديت عنوان

 خود اطراف محیط بتواند که نحوي به، کرد تعريف ربات يا

 بر را خود رفتار و دهد نشان العملعکس و کرده درك را

نمايد. شکل  تنظیم محیط از کرده کسب تجربیات اساس

 .[1]دهد عامل و نحوه عملکرد آن را نشان مي 4

 
 عامل و نحوه عملکرد آن -2شکل 

 مؤلفهمبنا داراي چهار ، هر مدل عامل1مطابق شکل 

 :[20]اصلي است 
 ( عامل) خودکار گیريتصمیم مؤلفه چند يا يک -

 هاعامل تعامل محیط -

 هردو يا محیط، هاعامل بین تعامالت -

هتا و ها، توالي فعالیتتقوانیني براي تعامل بین عامل -

 گردش اطالعاتي
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 هاي اصلي يک مدل عامل مبنامولفه -1شکل 

توان طوري تعريف کرد که از لحاظ  ها را ميعامل

گیران جهان هاي رفتاري و اجتماعي مشابه تصمیمويژگي

واقعي باشند، در نتیجه توسط مدلسازي عامل مبنا تطبیق 

خواهد شد. از  خوبي میان مدل و جهان واقعي برقرار

مبنا، امکان مدلسازي هاي مهم مدلسازي عاملويژگي

و  الها، ماهیت پايین به باهاي غیرخطي میان عاملتعامل

-ها موجب ميهاي محلي است. اين ويژگيتکیه بر تعامل

با مد نظر قرار  النسازي الگوهاي کدلگردد شرايط براي م

هايي مبنا عاملعامل هايمدل [.20]دادن زمان فراهم گردد

که با توجه به موقعیت و میزان دانش  ندنیت محدودالبا عق

کنند. ضمن اينکه در اين روش مدلسازي ميگیري تصمیم

ها هاي استفاده شده براي عاملتعداد المانمحدوديتي در 

ها توان میلیونهاي قوي ميوجود ندارد؛ با وجود پردازنده

. سازي کردزياد را به طور همزمان شبیه هايعامل با المان

هاي قطعي و مبنا از ايجاد مدلهمچنین مدلسازي عامل

 . [2] کندميتصادفي سلسله مراتبي پشتیباني 

 هااملتعریف ع -2-2-1

ها، تا حد هاي در نظر گرفته شده و نوع آنتعداد عامل

زيادي تحت تأثیر نوع جامعه، فرهنگ و قوانین مربوط به 

توسعه در منطقه مورد مطالعه است. در اين پژوهش با 

هاي انجام شده سه نوع عامل با توجه به سطح بررسي

 دهندگان زمین در نظر گرفته شده درآمد به عنوان توسعه

دهندگان با درآمد کم، عه ها شامل توسند. اين عاملا

ها با توجه به عامل .هستند الدرآمد متوسط و درآمد با

-دهند. عاملنوعشان رفتارهاي خاصي از خود نشان مي

-هايي که سطح درآمد پايیني دارند، در پي يافتن ارزان

در مقابل جذابیت قطعه زمین و  د.ها هستنترين زمین

-ها است. براي عاملکمتر مورد توجه آن میزان دسترسي

يي دارد، الهاي با درآمد متوسط، معیار دسترسي اهمیت با

 زيرا اين قشر عموماً افراد جوان و نیروي کار هستند. زمین

هايي که تا حدي ارزان قیمت هستند بیشتر مورد توجه 

با  يهاگیرند. در نهايت عاملها قرار مياين نوع عامل

جذابیت قابل  با هاي باارزشه در پي زمینک الدرآمد با

 .[2]هستند  قبول

 هاگیری و نحوه عملکرد عاملتصمیم -2-2-2

ها با توجه به رفتارهاي خاص خود هر نوع از عامل

ها در قالب هاي مختص خود را دارند. اين اولويتاولويت

ها شوند. به عبارت ديگر انواع مختلف عاملوزن تعريف مي

هاي معیار، هاي خود، به هر يک از نقشهاولويت با توجه به

مقداري  2دهند و مطابق رابطه وزني اختصاص مي

گردد. در اين محاسبه مي هامشخص براي هر يک از سلول

هاي مربوط به به ترتیب وزن 𝑊𝑣و  𝑊𝑑 ،𝑊𝑎 ،𝑊𝑠ول فرم

نقشه دسترسي، نقشه جذابیت، نقشه شیب و نقشه ارزش 

میزان مطلوبیت هر يک از   𝑆𝑣و  𝑆𝑑 ،𝑆𝑎 ،𝑆𝑠 زمین بوده و

 .هاي معیار مربوطه هستندها در نقشهسلول

 (2) 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =  

𝑊𝑑 × 𝑆𝑑 + 𝑊𝑎 × 𝑆𝑎 + 𝑊𝑠 × 𝑆𝑠 + 𝑊𝑣 × 𝑆𝑣 + 𝑊𝑛 × 𝑆𝑛

𝑊𝑑 + 𝑊𝑎 + 𝑊𝑠 + 𝑊𝑣 + 𝑊𝑛

 

هاي معیار ذکر شده، معیار همسايگي وه بر نقشهعال

بديهي است، ت. تأثیرگذار اسها گیري عاملنیز در تصمیم

هاي مجاورش احتمال توسعه يافتن سلولي که همسايه

توسعه يافته باشند بیشتر است، به عبارت ديگر در صورتي 

هاي يک سلول توسعه يافته باشند، عامل که همسايه

تمايل بیشتري براي توسعه سلول خواهد داشت. بنابراين 

اده شده است تا براي معیار همسايگي نیز وزني اختصاص د

، هر از طرفيتأثیر اين پارامتر نیز در مدل وارد گردد. 

-وواقع در اطراف خود پرس يهاسلول در محیط از سلول

و از توسعه يافته و يا توسعه نیافته بودن کرده جو 

ها با توجه به نرخ رشد تعداد عامل. شودميها آگاه همسايه

جمعیت، زاد و گردد. فاکتورهاي رشد  جمعیت محاسبه مي

ولد و مهاجرت به شهرها هستند. در شرايطي که جمعیت 

ها جوابگوي جمعیت در حال افزايش است، تعداد سکونتگاه

هاي جديد نخواهد بود و شهر نیاز به توسعه سکونتگاه

شوند با توجه هايي که تولید ميخواهد داشت. تعداد عامل

-تعیین ميگردد به جمعیتي که سالیانه به شهر اضافه مي

 .شود
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 ها در محیطتعیین موقعیت اولیه عامل -2-2-3

ها به صورت تصادفي در منطقه مورد مطالعه عاملاگر 

ها وجود دارد. پخش شوند، احتمال پخش نامناسب عامل

ها در نقاط خاصي تجمع کرده و منطقه ممکن است عامل

اگر به صورت متعادل در و يا  را به خوبي پوشش ندهند

ها خش شوند، مناطقي وجود دارند که در آنمنطقه پ

ها در آن امکان توسعه اراضي وجود نداشته و حضور عامل

ها به عامل در نتیجه بايدفايده خواهد بود.  مناطق بي

تر هدايت شوند. در سمت مناطق با شرايط توسعه مناسب

منطقه  72به  سازي موارد ذکر شده، شهرراستاي پیاده

هايي که در هر ترتیب تعداد عامل دينتقسیم گرديد. ب

پردازند، با توجه به اين ارزش تعیین منطقه به کاوش مي

اي تعلق گرفت که هر عامل به منطقهگردد. پس از آنمي

قطعه زمین يا به عبارتي سلولي که بايد در آن قرار گیرد، 

شود.  ها مشخص ميبه صورت تصادفي از میان قطعه زمین

اي که براي توسعه در واقع هر منطقه با انجام اين ترفند

تري برخوردار خواهد التر باشد از احتمال انتخاب بامناسب

ها در آن قرار گرفته و به کاوش و محیطي که عامل .بود

منطقه  هپردازند، يک فضاي سلولي است. نقشفعالیت مي

مورد مطالعه به صورت رستري با سه نوع زمین تهیه شده 

هاي توسعه يافته، توسعه ا شامل زمینهاست. انواع زمین

هستند به  (غیر قابل توسعه) ها و فضاي سبزنیافته، باغ

ها از جمله هاي مربوط به سلولهمین ترتیب ديگر ويژگي

-میزان دسترسي، جذابیت و غیره نیز با وارد کردن نقشه

يابند. هر کدام از ها اختصاص ميهاي معیار به سلول

هاي مربوط به خود، مانند میزان يهاي محیط ويژگسلول

دسترسي، جذابیت، ارزش زمین، توسعه يافته بودن يا 

اي که در آن قرار گرفته است و غیره را در نبودن منطقه

 .کنندحافظه خود ذخیره مي

 مبنا و الگوریتم ازدحام ذراتمدل عامل -2-2-4

 با اطالعات تبادل توانايي هاعامل هايويژگي از يکي

 يافتن بهترين پژوهش اين در هاعامل هدف .است يکديگر

 خودشان خاص هايتوانايي و هاويژگي به توجه با زمین

 ارتباط تعامالت اجتماعي واقعي دنیاي در باشد.مي

 گیريتصمیم دارد. اراضي کاربري گسترش با تنگاتنگي

 و اجتماعي تعامالت به بسیار زيادي حد تا توسعه دهندگان

 نیز مدلسازي است. در وابسته ديگران تجربیات واقع در

 به مربوط اطالعات همنوع هاياست، عامل شده فرض

مي  مبادله خود همنوعان با را زمین بودن مناسب میزان

کنند.در اين پژوهش براي مدلسازي نحوه انتقال اطالعات 

سازي ازدحام ذرات ها از الگوريتم بهینهمیان عامل

شده است. اگرچه منبع الهام اين  PSOالگوبرداري 

ها و پرندگان براي يافتن الگوريتم حرکت جمعي ماهي

هاي انسان نیز در بسیاري مواقع غذاست ولي تصمیم گیري

کند. هدف از تولید اين الگوريتم از اين الگوريتم پیروي مي

هاي قدرتمند اجتماعي بوده است. افراد ايجاد يکسري مدل

هاي هوش جمعي، اجتماع ل قانونکامال عادي با اعما

يکسري موجودات  PSOدهند. در هوشمندي را تشکیل مي

زنده فرضي وجود دارند که هر يک موقعیتي در فضاي 

جواب دارد. اين موجودات در فضا در حال حرکت در 

هاي بهتر هستند. قانون حرکت براي جستجو براي موقعیت

جارب قبلي ها ثابت است. همه در حرکتشان از تهمه آن

. در اين [73]کنند خود و تجارب کلي جمع استفاده مي

الهام  PSOپژوهش از نحوه انتقال اطالعات میان ذرات 

گرفته شده است. نقشه شهر به مناطق مختلف تقسیم 

ها در اين مناطق مستقر مي گردند. در بندي شده و عامل

ها با الهام گرفتن از نحوه مدل توسعه داده شده عامل

و جستجوي آن ها در محیط، تجارب  PSOکت ذرات حر

همسايه ها و تجارب خود را در انتخاب جهت حرکت و 

دهند. در واقع، هدف جستجوي محیط مدنظر قرار مي

سازي اين حقیقت است که افراد عالوه بر استفاده از شبیه

تجربیات خوب خود، همزمان به تقلید از افراد موفق 

هاي زند. هر عامل ابتدا سلولپرداپیرامون خود نیز مي

همسايگي خود را بررسي و بهترين سلول  8موجود در 

همسايه با بیشترين مطلوبیت را در حافظه خود نگه مي 

اي که هاي همنوع خود را در منطقهدارد، از طرفي عامل

مستقر است، شناسايي کرده و اطالعات مربوط به میزان 

مستقر هستند را  ها در آنمطلوبیت قطعه زمیني که آن

 8کند. در نهايت میزان مطلوبیت ها دريافت مينیز از آن

سلول همسايه خود را با میزان مطلوبیت موقعیت بهترين 

همسايه مستقر در منطقه خود مقايسه کرده و از میان اين 

تر باشد، عامل به آن سمت حرکت دو هرکدام که مطلوب

افراد هر گروه خواهد کرد. با انجام اين کار تالش شده 

تجربیات خود را در اختیار يکديگر قرار دهند تا بخشي از 

 روابط اجتماعي میان افراد جامعه مدل شود.
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 پیاده سازی و ارزیابی -3

سازي هدف از اين پژوهش، پیاده سازي دو مدل شبیه

مکاني در يک منطقه مطالعاتي در سه بازه زماني و پیش 

نقشه کاربري اراضي شهر  بیني رشد شهر در آينده است. از

و  2070، 2002هاي پنج ساله در سالدوره زماني با 

و  2002هاي نقشه سال توسطاست.  استفاده شده 2072

شوند. از مدل کالیبره شده و پارامترها تنظیم مي 2070

براي بررسي میزان دقت مدل و توانايي  2072نقشه سال 

میزان د. گردبیني توسعه شهري استفاده مي آن در پیش

 مناسب بودن يک قطعه زمین براي توسعه و در کل ويژگي

ها بايد مشخص شوند. هاي مربوط به هر يک از قطعه زمین

پارامترهايي که در اين پژوهش براي بررسي میزان مناسب 

براي توسعه مد نظر قرار گرفته است،  هابودن قطعه زمین

-مي هاي معیار دسترسي، جذابیت، قیمت و شیبنقشه

ها و ها حاصل انجام تحلیلباشند. هر يک از اين نقشه

 .هاي اولیه هستندآنالیزهايي بر روي نقشه

 
 نقشه دسترسي -1شکل 

 
 نقشه جذابیت -8شکل 

 
 شه قیمت زمینقن -3شکل 

 
 نقشه شیب  -70شکل 

 2072تا  2002شايان ذکر است که در بازه زماني 

ها، مناطق ها، قبرستانها، پاركهاي مربوط به جادهنقشه

اند، بنابراين در اين پژوهش تغییر نکرده DEMصنعتي و 

ها ثابت در نظر گرفته شده و با توجه به ثابت نیز اين نقشه

-هاي معیار حاصل نیز براي سالها، نقشهبودن اين نقشه

اند. مبناي يکسان فرض شده 2072و  2070، 2002هاي 

-هاي معیار دسترسي و جذابیت دادهانجام محاسبه نقشه

هاي و مبناي محاسبه نقشه شیب داده 2070هاي سال 

هاي معیار جهت . نقشه[27]است  2002ارتفاعي سال 

شدند و  ArcGIS 10.3وارد محیط  GISهاي انجام تحلیل

خروجي گرفته و توسط افزونه  ASCIIدر نهايت در فرمت 

GIS  در محیطNetLogo 5.3 با دو  جهت مدلسازي

رويکرد اتوماتاي سلولي و عامل مبنا بارگذاري گرديدند. 

ها يکي از مراحل مهم پس از مدلسازي ارزيابي نتايج مدل

است. در اين پژوهش، دو پارامتر شاخص کاپا و دقت کلي 

 اند.بر اساس ماتريس خطا محاسبه شده

 منطقه مورد مطالعه و داده ها -3-1

استان ( است. 1منطقه مورد مطالعه شهر زنجان )شکل 

-زنجان که از آن به عنوان فالت زنجان نیز نام برده مي
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 92 مابین وايران غربي  در قسمت مرکزي و شمال شود،

دقیقه عرض شمالي و  72 درجه و 91دقیقه تا  22درجه و 

دقیقه طول شرقي  22درجه و  43دقیقه تا  7درجه و  41

نرخ رشد ساالنه  .ار گرينويچ واقع شده استاز نصف النه

براي شهر  7طبق فرمول  39و  88هاي جمعیت بین سال

تخمین زده شد. نزديکي شهر زنجان از لحاظ  4/7زنجان 

موقعیت مکاني به پايتخت و مرکزيت استان از حیث 

تقسیمات سیاسي، موجب جذب جمعیت مهاجران شده و 

 .[9]توسعه اين شهر را سرعت بخشیده است 

 
 منطقه مورد مطالعه -77شکل 

 مدلنتایج اجرای  -3-2

 و بوده مختلفي پارامترهاي تأثیر تحت شهر توسعه روند

 همه که مدلي توسعه دلیل است، به همین پیچیده بسیار

 امکان پذير کند پیش بیني واقعیت با مطابق را تغییرات

 از حاصل نتايج نزديکي میزان برآورد با بنابراين، .نیست

 هر واقعیت با استفاده از پارامترهاي ارزيابي به به مدل

-پیش مقايسه نتیجه مي شود. در داده نسبت دقتي مدلي

 مربوط موجود نقشه با 2072 سال براي گرفته بیني صورت

 خواهد را نشان مدل دقت و کارايي میزان سال، همان به

خروجي مدل اتوماتاي سلولي و رگرسیون منطقي،  .داد

و  8در شکل هاي  PSOمبنا و مدل عامل مبنا، مدل عامل

نمايش داده شده است. همانطور که ذکر شد،  70و  3

جهت ارزيابي مدل ها از پارامترهاي شاخص کاپا و دقت 

کلي استفاده شده است. نتايج حاصل از ماتريس خطا براي 

 حاصل شده است. 9و  2و  7مدل ها طبق جداول 

 جدول ماتريس خطا، مدل عامل اتوماتاي سلولي -7جدول 

 جمع توسعه نیافته توسعه يافته 

 1081 7209 4289 توسعه يافته

 147139 193148 2042 توسعه نیافته

 141113 147727 1128 جمع

 
 جدول ماتريس خطا، مدل عامل مبنا -2جدول 

 جمع توسعه نیافته توسعه يافته 

 1229 7108 2272 توسعه يافته
 140221 193449 7779 توسعه نیافته

 141113 147727 1128 جمع 
 

 PSOو  جدول ماتريس خطا، مدل عامل مبنا -9 جدول

 جمع توسعه نیافته توسعه يافته 
 1341 7281 2910 توسعه يافته

 140892 193214 7218 توسعه نیافته
 141113 147727 1128 جمع 

، دقت کلي حاصل از مدلسازي در شرايط 4جدول 

 مختلف را نشان مي دهد.

 2072مدل بر اساس دقت کلي در سال  دقت -4جدول 

 % 2/31 مدلسازي اتوماتاي سلولي و رگرسیون منطقي

 % 07/31 مدلسازي عامل مبنا 

 % 72/33 مدلسازي عامل مبنا و الگوريتم ازدحام ذرات

مقادير محاسبه شده کاپا براي مدل توسعه داده شده 

اجراي هاي مختلف و با میانگین گرفتن از ده بار در حالت

آورده شده است.  2در جدول  2072برنامه، در سال 

مقادير نشان مي دهند مدل به خوبي واقعیت را پیش بیني 

 کرده است و نتايج مدل قابل اعتماد هستند.

 2072دقت مدل بر اساس شاخص کاپا در سال  -2جدول 

 % 04/17 مدلسازي اتوماتاي سلولي و رگرسیون منطقي

 % 03/14 مدلسازي عامل مبنا 

 % 14/18 مدلسازي عامل مبنا و الگوريتم ازدحام ذرات

 بحث و نتیجه گیری -4

هاي طبیعي تحت تأثیر رشد شهرها باعث شده پوشش

ها را تغییر دهند. قرار گرفته و ساختار و نقش اکوسیستم

بیني توسعه شهري ابزارهايي جهت آنالیز هاي پیشمدل

شهري به منظور درك داليل و پیامدهاي تغییرات توسعه 

هاي کاربري اراضي، مديريت کاربري بهتر عملکرد سیستم

توانند هاي حساس هستند و ميسرزمین و شناسايي زون

تغییرات توسعه شهري را در آينده با توجه به سناريوهاي 

-در اين پژوهش، پیاده سازي مدل .مختلف شناسايي کنند

لولي و سازي شهري همچون مدل اتوماتاي سهاي شبیه
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مبنا براي پیش بیني توسعه فیزيکي شهر زنجان ارائه عامل

اجرا و  2002هاي سال شده است. مدل بر مبناي داده

کالیبره شده است. در ادامه از  2070هاي سال توسط داده

استفاده  2072بیني تغییرات کاربري سال آن براي پیش

شده است. میزان تشابه نتايج مدل پیشنهادي براي سال 

با واقعیت، بر مبناي شاخص کاپا و دقت کلي  2072

، مدل PSOمحاسبه شده است. براي بررسي دقیق تر تاثیر 

اند. ابتدا مدل اتوماتاي سلولي اجرا شده و نتابج بررسي شده

شاخص کاپا و دقت کلي به ترتیب ترکیبي اجرا شده و 

-اند. در ادامه مدل عاملمحاسبه شده % 2/31و  % 04/17

اجرا شد، در اين حالت  PSOمبنا بدون الهام گرفتن از 

محاسبه  % 07/31و  % 03/14شاخص کاپا و دقت کلي 

گرديد. در نهايت در شرايطي که مدلسازي عامل مبنا با 

ت، شاخص کاپا و دقت انجام شده اس PSOالهام گرفتن از 

محاسبه گرديد. با توجه  % 72/33و  %14/18کلي به ترتیب 

مبنا کارآيي مناسبي در به نتايج به دست آمده، مدل عامل

گیرندگان بیني توسعه شهري دارد. زيرا مردم از تصمیمپیش

اصلي در توسعه شهري هستند و اين مدل نقش مردم را به 

دهد افراد با سطح شان ميکند. نتايج مدل نخوبي مدل مي

درآمد متوسط و پايین بیشتر اراضي سمت شرقي را توسعه 

اند و دلیل اصلي اين امر نیز قیمت مناسب اراضي در داده

اين بخش است. از طرفي افراد با درآمد باال بیشتر تمايل 

هاي شمالي شهر را توسعه دهند هاي بخشداشته اند زمین

ارند. با وجود ماهیت دينامیکي و که اغلب قیمت بااليي نیز د

هاي مربوط به تغییرات بینيپیچیدگي بسیار در پیش

کاربري و توسعه شهر، با توجه به مقادير شاخص کاپا و دقت 

کلي محاسبه شده، مدل پیشنهادي توسعه شهر را با دقت 

هاي مانند سازي کرده است. عالوه بر تاثیر عاملخوبي شبیه

هاي تفريحي، قیمت زمین، شیب اننزديکي به راه ها، مک

ها، تعامالت بین افراد در کل ارتباطات زمین و همسايگي

گیري افراد براي توسعه اجتماعي نیز تا حدي در تصمیم

اراضي موثر است. در اين پژوهش سعي شد تا حدودي از 

ارتباطات اجتماعي بین اقشار مختلف مردم توسط الگوريتم 

PSO .مدل گردد 
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