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 چکیدٌ :
لِ زفکیک قٌؼاذ صهیي اػر. ّای اػاػی دس زؼییي الگَّای ػاخر هحسیضی زَػؼِ ؿْشی، یکی اص اّشمدس فشایٌذ تشًاهِ

کٌٌذ. سیضی ؿْشی قثل اص اجشای آى اػسفادُ هیتٌذی خَدکاس اساهی تشای دسک اثشاذ تشًاهِاتضاسّایی قٌؼِ ؿْشی اص سیضاىتشًاهِ

 کِ هؤثشًذ ؿْشی صهیي زفکیک دس هسؼذدی هَقؼیسْا ٍ ٍهؼیسْای هخسلف ؿْشی هسفاٍذ اػر. ػَاهل دس صهیي زفکیک ّایسٍؽ

داسًذ.  صهیي زفکیک چگًَگی دس کٌٌذُزؼییي ًقـی هؼاتش، گزس تٌذی ستشی ٍکا ًَع اساهی، ٌّذػی صهیي، ؿکل زَخَگشافی جولِآىاص

ّؼسٌذ. دس ایي هقالِ تِ تشسػی  ّای اسزثاًی، قیور اساهی ٍ زشکیة کالثذی ؿْش ًیض هَثشزشاکن، دػسشػی تِ ؿثکِ خلَف ایي دس

گشا ٍ الگَسیسن هحذٍدُ، اػکلر كاف، جؼثِ 2ٍ  1کٌٌذُ ػوَهی خاسػل تٌذی صهیي ؿاهل: زقؼینالگَسیسن قٌؼِ 5

تٌذی صهیي  ػاصی قٌؼٍِ ؿثیِ 1کٌٌذُ ػوَهی خاسػل صهیي، خشداخسِ ؿذ ػدغ  دٍ الگَسیسن زقؼین تٌذی قٌؼِ ػاصیؿثیِ

آخشیي اهیذ ؿْش زْشاى تشای قِ تاؿذ. ایي هٌٌؿْش زْشاى كَسذ هی 22ؿذًذ. هٌٌقِ هَسد هٌالؼِ ایي زحقیق هٌٌقِ  ػاصیخیادُ

کِ یکی اصآًْا خاسػل ًؼثسا تضسگی تَد ٍ ػَهی ًَسیػاصی، ػِ خاسػل کِ دٍ زای آًْا ًاهٌظن ؿکل تِتاؿذ. تشای خیادُؿْشی هی زَػؼِ

 1َهی خاسػل کٌٌذُ ػوزقؼینػاصی دٍ الگَسیسن رکش ؿذُ، ًـاى دادُ ؿذ کِ الگَسیسن خاسػل هٌظن ؿکل تَد، اًسخاب ؿذ تا خیادُ

 زشی تا دػسشػی تْسش ًؼثر تِ الگَسیسن دیگش زَلیذ هی ًوایذ.هٌظن قٌؼاذ
 

  سیضی زَػؼِ ؿْشی.تٌذی اساهی، تشًاهِاًالػاذ هکاًی، قٌؼِػیؼسن َای کلیدی :ياشٌ
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 مقدمٍ -1

ّهها ٍ سا هٌههاتق خَاػههسِ یاًؼههاً يیاػههر کههِ هحهه ییّههاریههؿههْشی هجوَػههِ فؼال یکههاستشی اساههه ضییههستشًاهههِ

دس تؼهیاسی اص ههَاسد   ٍ  ؿهَد  یؿهْشی هحؼهَب هه    ضییه ستشًاهِ یاكل هحَس تخـذ ٍیػاهاى ه ؿْشیجاهؼِاصّاییً

 اساههی،  کهاستشی  سیهضی دیگش تشًاهِ ػثاسذ تِ، ؿَدیؿْشی تِ کاس گشفسِ ه ضییسهؼادل تشًاهِسیضی کاستشی اساهی،  تشًاهِ

ِ  ،[1]اػهر   صًهذگی  هخسلف هلاسف ٍ کاستشدّا تشای هکاى ٍ صهیي زقؼین ػلن ِ  که  ٍ صههیي  اص ههؤثش  اػهسفادُ  هٌظهَس  ته

گیشد. زؼییي کاستشی هٌلَب تشای ّش ػشكِ اص ػشصهیي )زخلیق کاستشی( هؼوهًَ   هی كَسذ کاسا ٍ هٌاػة فواییًظن

زَاى دس یهک ًگهاُ کلهی    هی ؿَد. فشآیٌذ زخلیق کاستشی ساسیضی کاستشی اساهی ًاهثشدُ هیػٌَاى ّذف اكلی تشًاهِتِ

ّا( دس ؿشایي حهاکن تهش هٌٌقهِ ههَسد هٌالؼهِ      زؼاهل تیي ػشهِ )زٌاػة ػشصهیي( ٍ زقاها )هؼاحر هَسد ًیاص کاستشی

 . [2]ػٌَاى ًوَد

 ِ ِ  زفکیههک ػثههاسذ اػههر اص قٌؼهه اًههذ  ِ کههِ زلههَیة ؿههذُ ّههای زَػههؼتٌههذی اهههالک تههش اػههاع هقههشساذ ٍ تشًاههه

ّهای اػاػهی دس زؼهیي الگَّهای ػهاخر هحلهِ       ایٌکِ زَػؼِ كَسذ گیهشد یکهی اص اّهشم   صهیي قثل اص قٌؼاذزفکیک

 ٍ هَاتي زش )ًثق کَچک قٌؼِ چٌذیي تِ ثثسی خالک یک یا صهیي قٌؼِ یک قاًًَی صهیي، زقؼین تٌذیقٌؼِ  .[1]اػر

ِ  اخسلهاف  یها  ٍ زولهک  هؼائل حل هٌظَس تِ هقشساذ هلَب(  صههیي  زفکیهک  ّهای اػهر. سٍؽ  هجهاص  ّهای کهاستشی  ته

ِ  تافهر  دس ؿهْش،  خهاس   ٍ داخهل  گًَهاگَى ؿهْشی هاًٌهذ    ّهای  هحلدس ِ  ًظهش  دس اساههی  دس ٍ ؿهذُ  ػهاخس ؿهذُ   گشفسه

ِ تهشای  ِ  هؤثشًهذ  ؿهْشی  صههیي  زفکیهک  دس هسؼهذدی  ػَاههل  اػهر.  هسفهاٍذ  تاّوهذیگش  ؿهْش، زَػهؼ ِ  آى اص که  جوله

 صههیي  زفکیهک  چگهًَگی  دس کٌٌذُ زؼییي ًقـیهؼاتش،  گزس تٌذی کاستشی ٍ ًَع اساهی، ٌّذػی صهیي، ؿکلزَخَگشافی

 ٍ ّها ػهاخسواى  قشاسگیهشی  فشم صیشا ؿًَذ،هی هحؼَب ؿْشػاصی ّایًقـِ دسٍاقغ ّای زفکیکیًقـِ ًظش، ایي اص داسًذ.

 .[3]کٌٌذهی زؼییي سا اسزثاًی ؿثکِ ػیؼسن

ػهاصی ؿهْشی   تیـهسشی تهِ ههذل   ص سٍد، ًیها ؿهَد ٍ ٍاحهذ زقاهها تهاًزش ههی     ّش چِ زقاها تشای ؿْشًـیٌی تیـسش ههی 

ّهای خیییهذُ تهضسس اػهر.     ػاصی ؿْشی، زَاًایی ایجاد کشدى هذلیک دلیل کلیذی تشای زؼوین هذل ؿَدهیاحؼاع

 [4]ػاصی ػوَهی، اًجام ٍظایفی ؿاهل هَاسد صیش اػر: لگام اكلی دس یک هذ

 ٌِؿْشیّای اكَلی ٍ زَلیذ الگَی کاستشی اساهی ؿْشی یا هٌٌقِ ایجاد صهی 

 ُّن خیَػسِای تِزَلیذ یک ؿثکِ جاد 

 ِّاّا( تِ خاسػلّا )هاًٌذ تلَکتٌذی اساهی دس هیاى جادُقٌؼ 

 ّا ٍ دیگش ػاخساسّای ؿْشی.ّا، خاسکّای هؼکًَی تا ػاخسواىایجاد خاسػل 

زَػهؼِ آیٌهذُ    ههیي اػهر( سا تهشای   تٌذی صتٌذی ازَهازیک اساهی )کِ هؼیاسی تشای زقؼینّای سؿذ ؿْشی، قٌؼِهذل

ِ یک سٍؽ اػساًذاسد دس  1تٌذی صهیيقٌؼِ. [5]تشًذکاس هیتِ ی تٌهذ  ـهي یخاسزی صهیٌهی اػهر کهِ تاّهذف     تهشداس  ًقـه

 .[6]گیشدؿکل هی  کَچکتا اًذاصُ  2ّاlotصهیي تِاًذاصُ

. [6]دس تؼهههیاسی اص هٌهههاًق کهههاستشدی ٍ زحقیقهههازی هفیهههذ اػهههرتٌهههذی صههههیي ؿهههثیِ ػهههاصی فشآیٌهههذ قٌؼهههِ

 [9ٍ  8 ،7]ای کِ زَػي اًذ دس ػِ هٌالؼِاساهی تِ دٍ كَسذ خیکؼل هثٌا ٍ سػسش هثٌا ایجاد ؿذُتٌذی قٌؼِاتضاسّای

ِ كههَسذ گشفسههِ تٌههذی زَلیههذ ؿههذُ  ّههای قٌؼههًِههَس ًاهٌاػههة تههشای ؿههثاّر ًههش  اػههر، اتههضاس سػههسش هثٌهها تهه

سٍؽ ّای هثسٌهی تهش سػهسش ًهازَاًی     تاؿٌذ  یک دلیل اكلی تشای ایي خائیي زش تَدى کیفیر ػٌسی هیّای سٍؽزَػي

                                                 
1 Land Partitioning  

2
 [6] کِ حاكل زقؼین یک خاسػل تضسس اػر سا داسداؿاسُ تِ یک ٍاحذ ًؼثسا  کَچک  
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 … سازیبندی اراضی در مدلهای قطعهارزیابی روش
 روناک خدری، محمد کریمی  توسعه شهری

ِ   ای ّن اًهذاصُ ٍ ّهن  هَصاییک کاسی تِ ًَس هٌظن ػلَل ّ ی خذیهذُ ّهای ًهاهٌظن ٍ ًهاّوگَى     ػهاص  ؿهکل تهشای ؿهثی

سٍ،  . اصایهي [11]ٍاقؼی اػر، ػادگی هحاػثاذ اتضاسّای سػسش هثٌا تاػه  ؿهذ کهِ ایهي اتضاسّها زَلیهذ ؿهًَذ        دًیایدس

ػهاصی  . هحققاى دیگشی ػؼی تش خیادُ[6]زَاًذ هشصّای خاسػل ٍ اؿکال سا تِ زلَیش تکـذ اتضاسّای هثسٌی تش سػسش ًوی

ّها تهشای   شداسی قٌؼهاذ ٍ خیاتهاى  . دس اتضاسّهای ته  [13ٍ  4، 5، 6، 11،12]ٍ زَػؼِ اتضاسّای تشداس هثٌا کشدًذ اص قثیل: 

 ًَع ؿکل صهیي زَلیذ ؿذ.ّش

 بىدی اراضیَای قطعٍبررسی الگًریتم-2

 (2111ريش ريحان ي َمکاران )-2-1

غ یها هؼهسٌیل ؿهکل ّؼهسٌذ ٍ     ّها هشته  ؿهًَذ، دس دػهسِ اٍل خاسػهل   تِ دٍ دػسِ زقؼهین ههی   1ّادس ایي سٍؽ خاسػل

 دٍم خاسػل تا اؿکال ًاهٌظن داسین.دػسِدس

کههِ سا زَلیههذ کٌههذ تٌههَسی  lotاتههضاس تایههذ حههذاکاش زؼههذاد   تٌههذی خاسػههل هشتههغ یهها هؼههسٌیل ؿههکل،    دس قٌؼههِ

زهش اص ػهشم خیاتهاى    تهیؾ  lotّا تایذ تِ خیاتاى دػسشػی داؿسِ ٍ ػهشم   lotسا داؿسِ ٍ ّوِ  ّا اتاىیخزؼذادکوسشیي

ؿًَذ دس ایي هشحلِ هوکي اػر زؼذادی تلَک ایجهاد ؿهًَذ کهِ    ّا هحاػثِ هی2تاؿذ. دس گام اٍل ایي سٍؽ زؼذاد تلَک

ؿًَذ، تؼذ اص ازوام ایي گهام اتهضاس   ّای جذیذ هحاػثِ هیخیاتاى تِ خیاتاى دػسشػی ًذاؿسِ تاؿٌذ کِ دس گام دٍم زؼذاد

ی کٌههذ ٍ هوکههي اػههر صهیٌههی تههاقی ًواًههذُ تاؿههذ ٍ ّوههِ دس گههام قثلهه  هاًههذُ سا هحاػههثِ هههیهقههذاس صهههیي تههاقی

ٍ ػهِ  ػاصد  گهام دٍ  هاًذُ تشای ایجاد تلَک دیگش کافی ًثاؿذ تا آى خیاتاى جذیذ هیتاؿٌذ، اگش صهیي تاقیؿذُاػسفادُ

هاًهذُ خهغ اص   ْهاسم ػهشم تهاقی   ؿَد  دس گهام چ دػر آیذ زکشاس هیّای جذیذ تِکِ ػذد ًْایی تلَک ٍ خیاتاىزا صهاًی

ِ ؿهَد ٍ هقهذاس ًْهایی ػهشم قٌؼهاذ حاكهل       ّا هحاػثِ هیًْایی خیاتاىزؼذاد ؿهَد کهِ   تٌهذی حاكهل ههی   اص قٌؼه

 َػي کاستش خَاّذ تَد.قٌؼاذ حاكل هؼاٍی ٍ یا کوی تیـسش اص ػشم زؼییي ؿذُ زػشم

MBR)زهشیي هؼهسٌیل هحهذٍد تهِ قٌؼهِ صههیي       ّها کَچهک  دػسِ دٍم خاسػل تا اؿکال ًاهٌظن اػر کهِ تهشای آى  
3
) 

ؿَد ػدغ خاسػل زَػي یک صاٍیِ کَچک دٍساًی دس اًهشاف هشکهض قٌؼهِ    ؿذُ ٍ اًذاصُ آى هحاػثِ ٍ رخیشُ هیایجاد

گهشدد، اگهش   هحاػثِ ؿذُ ٍ تا هؼاحر رخیشُ ؿهذُ هقایؼهِ ههی   چشخذ ٍ هؼاحر هؼسٌیل جذیذ هحیي تِ قٌؼِ، هی

ؿهَد ٍ ایهي فشآیٌهذ    جهایگضیي ههی   دػر آهذُ دس هشحلِ قثل تاؿذ، هؼاحر جذیهذ زش اص هؼاحر تِهؼاحر جذیذ کن

 (2)گشدد. ایهي فشآیٌهذ دس ؿهکل    یافر ؿَد، زکشاس هی (MBR)زشیي هؼسٌیل هحذٍد تِ قٌؼِ صهیي کَچککِ صهاًیزا

ِ      دُ ؿذُ اػر. دسًْایهر زقؼهین  ًـاى دا ّهای هشتهغ یها    ؿهذُ تهشای خاسػهل   تٌهذی داخهل خلهی گهَى هاًٌهذ سٍؽ گفسه

 ؿَد. ؿکل هحاػثِ هیهؼسٌیل

 

 [6]برای پارسل وامىظم شکل  MBR: تًلید 1شکل 

 ًَؿسِ ٍ خیادُ ػاصی ؿذ. ArcGISایي اتضاس دس 
                                                 

 .[6]ؿَد  ػٌَاى یک ٍاحذ دس ًظش گشفسِ هی سٍد کِ تِخاسػل تشای زَكیف هحذٍدُ صهیٌی تِ کاس هی 1
 [.6]ؿَد ّا گفسِ هیقٌؼِتِ اًثَّی اص   2

3
 Minimum Bounding Rectangle 
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 (2114ريش داَال ي َمکاران )-2-2

افهضاس  ّای خایسَى اػر کهِ دس ًهشم  اتضاس هسٌاظش تا هاطٍل 7ًَیؼٌذُ هجوَػِ اتضاسی خیکؼل هثٌا اسائِ دادُ کِ ؿاهل  ایي

ArcGIS خاسػهل   ایي اتضاس یکِ دٍزاؿَد. ّا ٍ ػشم خیاتاى زَػي کاستش زؼییي هیؿَد. دس ایي اتضاس ػایض قٌؼِاجشا هی

ؿَد. اتضاسّای دیگهش ایهي هجوَػهِ اتهضاس     دٍ ًَع اتضاس تِ اخسلاس ؿش  دادُ هی کٌذ دس اداهِ ایيتا ّش ؿکلی سا زَلیذ هی

ِ ، ایجاد کَچِ تيL  ٍTتٌذی خاسػل تا ؿکل ؿاهل: قٌؼِ ّهای ؿهاهل چٌهذیي خهاًَاس،     تٌهذی خاسػهل  تؼر، داسد، قٌؼه

 ّای داخلی سا ّن داؿسِ تاؿذ.تٌذی خاسػل کِ جادُقٌؼِ

 1بىدی عمًمی پارسل قطعٍ-2-2-1

ّای خاسػل اًسخهاب ؿهذُ سا   اػر  دس گام اٍل اتضاس ٍیظگیي اتضاس تشای خاسػل تا ّش ؿکل ٍ ػایض ٍ جْسی ًشاحی ؿذُای

ِ جهادُ دػسشػهی داسد کهِ    کٌهذ کهِ آیها خاسػهل ته     کٌذ دس كَسذ یکهی تهَدى تشسػهی ههی    تا ؿشایي اتضاس هقایؼِ هی

تلهَک ّهای ؿهْشی تهِ ػٌهَاى      ػهاصد، ػهدغ اتهضاس خاسػهل سا تهِ      كَسذ جادُ جذیهذی تهشای خاسػهل ههی    ایيغیشدس

ِ     تٌذی هیهحلَسؿذُ زَػي جادُ ّا قٌؼِای هٌٌقِ زهش اص هسَػهي   ای تهضسس کٌذ  اگش خاسػهل تهِ ًهَس قاتهل هالحظه

ؿهکافذ، تهشای   تلَکی کهِ کهاستش زؼشیهف کهشدُ اػهر تاؿهذاتضاس خاسػهل سا تهِ دًٍیوهِ تهِ كهَسذ تاصگـهسی ههی             ػایض

سا تهِ دًٍیوهِ هحهَس     (MBR)خاسػهل سا گشفسهِ ٍ    (MBR)زشیي هحهذٍدُ هؼهسٌیل   ًذى ایي، اتضاس کَچکسػااًجامتِ

 MBRکهِ  ؿهَد  اصآًجهایی  کٌذ. یک خیاتهاى ّویٌهیي دس ًهَل خهي زقؼهین ایجهاد ههی       زش خَدؽ زقؼین هیًًًَی

زقؼهین تٌهذی ؿهذُ     MBRهشص چٌذهلؼی گؼسشؽ یافسِ اػر)تِ خلَف تشای آًْایی کِ ًهاهٌظن ّؼهسٌذ(،   اصفشازش

ؿهَد  ٍسٍدی جهایگضیي ههی   shapefileّهای تهشؽ دادُ ؿهذُ دس    ؿَد کهِ زَػهي ٍیظگهی   زَػي خاسػل ٍالذ احاًِ هی

کهِ  ؿهَد، زها صههاًی   زش تِ ػالٍُ خیاتاى(. ایي فشآیٌذ تشای ّش خاسػل هجضا زکهشاس ههی  ػٌَاى هاال دٍ خلیگَى کَچک)تِ

 تلَک زقشیة صدُ ؿذُ تاؿٌذ.زواهی خاسػل ّای زقؼین ؿذُ هیاًگیي ػایض 

 2بىدی عمًمی پارسل قطعٍ-2-2-2

 ِ کٌهذ ٍ تهشای خاسػهل دادُ ؿهذُ     یتٌهذی ًوه  هـاتِ اتضاس قثلی اػر تا ایي زفاٍذ کِ خاسػل سا تِ كَسذ تاصگـسی قٌؼه

ِ     ّها ٍ ًذ ّها، تلهَک  خیاتاىّوِ خاسػهل اًسخهاب ؿهذُ سا     MBRؿهًَذ، اتسهذا   تٌهذی ههی  ّها زٌْها دس یهک گهام قٌؼه

ا دس اهسهذاد قؼهور ػهور ساػهسی     هٌفهی تاؿهذ،خٌَى خیاتهاى س    MBRگیهشی  کٌهذ ػهدغ اگهش جْهر     ههی هحاػثِ

اى هٌفهی تاؿهذ خٌهَى خیاته     MBRگیهشی  کٌهذ ٍ اگهش جْهر   ًًًَی ٍ ػور چح هحَس کَزهاُ آى ایجهاد ههی   هحَس

گیشی ؿَد ٍ كشف ًظش اص جْرایجاد هی MBRقؼور چح هحَس ًًًَی ٍ قؼور ػور ساػر هحَس کَزاُ اهسذاددس

MBR  زَػي هقادیشی کِ کاستش تشای ًَل ٍ ػشمlot ُگیشد.تٌذی كَسذ هیاػر، قٌؼِزؼییي کشد 

 (2112ريش يوگاس ي َمکاران )-2-3

ای کهاس ًشاحهی ؿهْشی ّؼهسٌذ،     تٌذی کِ قادس تِ زَلیذ ّهش دٍ ًهَع خاسػهل ًوًَهِ تهش     دس ایي سٍؽ دٍ الگَسیسن قٌؼِ

جَاس تا ًَع دیگهشی  ّا ّنىّا خیاتاى ٍ ػور خـسی آّایی ّؼسٌذ کِ ػور جلَی آىّا، خاسػلایي ًَع خاسػلاصیکی

ِ اص خاسػل اػر ٍ خاسػل ًَع دٍم خاسػلی اػر کِ یک ػور آى ّن ای جَاس تا خیاتاى تاؿذ اها هوکي اػر ؿاهل سؿهس

ّای سػوی تاؿذ. اٍلیي ًَع الگَسیسن، اػکلر كاف خیاتاىجای ّای داخلی جذا اص ّن زَػي هؼیش یا کَچِ تِاص خاسػل

(SS
1
کٌذ، خشٍجهی هٌهاًق ّویـهِ تهِ خیاتهاى دػسشػهی داؿهسِ ٍ        اػر کِ ّویـِ خاسػل ًَع یک سا اػسخشا  هی (

OBB)ّای زَلیذ ؿذُ اغلة هجاٍس خاسػل دیگش اػر. الگَسیسن دٍم جؼثِ هحذٍدُ جْر گشا ػقة خاسػلػور
2
اػر  (

زَاى ایهي دٍ سٍؽ سا تهشای خاسػهل تهضسس تها ّهن       چٌیي هیّای آى ؿثیِ خاسػل ًَع دٍم اػر. ّنکِ خشٍجی خاسػل

                                                 
1
 Straight Skeleton 

2
 Oriented BoundingBoxes 
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ّای داخلی خلهی گهَى ٍ   ؿذُ اػر ٍ زَػي فشٍخاؿی لثِ فشم دادُ  Straight Skeletonتش اػاع ؿکل  SSاػسفادُ کشد. 

 اػر. Aicholzerسن ّا تش ًثق الگَسی زشػین ًقاى زقاًغ ّش هجوَػِ اص لثِ

چٌهیي  کٌهذ، ّهن  ؿهَد ٍ حهذاکاش زؼهذاد خاسػهل سا زَلیهذ ههی      زهش اػهسفادُ ههی   تشای خاسػل ّا تا ؿکل هٌظن OBBاص 

ُ ٍ ػهاصد. الگهَسیسن اص دػسشػهی خاسػهل تهِ خیاتهاى اًویٌهاى حاكهل کهشد         هجاٍس سا ههَاصی یکهذیگش ههی   ّای خیاتاى

 کٌذ.زشیي لثِ هٌٌقِ زقؼین هی زشیي ٍ ػشین یکاس هحذٍدُ هٌٌقِ سا دس اهسذاد ًًًَایيتشای

اتهل هقایؼهِ تها ػٌاكهش هَجهَد      ػهاصی ق افضاسی کِ کاستشدی اػر، هشٍسی اػر کِ خشٍجهی ههذل  تشای ّش هذل یا ًشم

ّا سا تا الگَّای خاسػل هـاّذُ ؿذُ دس دًیهای ٍاقؼهی   ّایـاى آىدٌّذگاى تشای اسائِ الگَسیسنٍاقؼی تاؿذ. زَػؼِدًیای

کٌهذ ایهي اػهر کهِ یهک خاسػهل سا       یخهَتی کهاس هه   کٌٌذ. دس ّوِ هٌالؼاذ تشای تشسػی ایٌکِ الگَسیسن تِآصهایؾ هی

ؿهاى دس یهک هجوَػهِ دادُ خاسػهل     ؿهذُ  تٌذی کشدُ، ػدغ تا خشٍجی خاسػل تشای ّوسایاى هـاّذُالگَسیسن قٌؼِتا

زهک هٌظهَسُ تهشای هقایؼهِ دٍ هجوَػهِ خاسػهل       ّای ّای ؿخلی خَد ٍ ؿاخقکٌٌذ. ّش هٌالؼِ اص سٍؽهقایؼِ هی

تلهَک ٍ زیییشخهزیشی خاسػهل     ػِ ًَع هکهاى تشاػهاع ًهَع کهاستشی اساههی ٍ اًهذاصُ آى، ؿهکل        [4]کٌٌذ. اػسفادُ هی

ِ    هکهاى  [6]ّایؾ سا تشای ّهش ًهَع خاسػهل آصههایؾ کهشد.      کشد ٍ الگَسیسناًسخاب تٌهذی کهشد،   ّها سا تهِ دٍ ًهَع ًثقه

جْهر ٍ  ّهای هخسلهف ٍ خاسػهل ّهن    ُجْر ٍ ؿکل یکٌَاخر ٍ دیگشی تا جادّای ّنی ٍ خاسػلّای هَاصجادُتاکیی

GPD1)زشداسای دٍ الگَسیسن کلی [5]ؿکل. ّن
1
 and GPD2

2
چٌیي تا یک خاسػل ًاهٌظن ؿکل ٍ ّن GPD1اػر کِ  (

 اسصیاتی کشد.تِ كَسذ تلشی دس خاسػل ًاهٌظن ؿکل  GPD2کِ تا خاسػل هؼسٌیل ؿکل آصهایؾ کشد دسحالی

 سازیپیادٌ-3

زْشاى  22ػِ ٍ چْاس هٌٌقِ  یًَاح ،ّای ؿْشیتٌذی صهیيقٌؼِ یػاصادُیجْر خ ق،یزحق يیهٌٌقِ هَسد هٌالؼِ دس ا

 .دّذیاص هحذٍدُ هَسد هٌالؼِ سا اسائِ ه ییًوا (1). ؿکل تاؿذیه

 
 تُران  22 : مىطق2ٍشکل 

ِ  22هٌٌقِ دٍ قٌؼِ خاسػل اص  ک قٌؼهِ آى خاسػهل ههٌظن ؿهکل ٍ     کٌهین کهِ یه   تٌهذی اًسخهاب ههی   زْشاى تشای قٌؼه

 [4،6]تٌذی ؿاهل: تؼذی خاسػل ًاهٌظن ؿکل اػر  هؼیاسّای هؼوَل تشای اسصیاتی کاسآهذ هذل قٌؼِقٌؼِ

  ،زَلیذ اّذاف هاًٌذ ایجاد خیاتاىlot .ّا ٍ هحسَیاذ ؿاهل ػاخر ٍ ػاصّای دسًٍی خاسػل 

  ِخشٍجی  هاال ّوlot.ّا تِ خیاتاى دػسشػی داؿسِ تاؿٌذ 

  ُؿکل ٍ اًذاصlot .ّا، اص ًظش ؿکل ٍ اًذاصُ قاتل قثَل تاؿٌذ 

 .ػادگی یا خیییذگی هذل، هذل اص ًظش هحاػثاذ ٍ ػولیاذ تِ اًذاصُ کافی ػادُ تاؿذ 

                                                 
1
 Generalized Parcel Divider 1 

2
 Generalized Parcel Divider 2 
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خیهادُ ػهاصی ؿهذ ٍ     [6]ی اساههی سٍحهاى   تٌهذ ػاصی قٌؼٍِ الگَسیسن ؿثیِ [5]اص اتضاس داّال  GPD1دس صیش الگَسیسن  

 ّای رکش ؿذُ اجشا ؿذًذ. سٍی خاسػلتش

تاؿهذ،  ؿهْش زْهشاى ههی    22هٌٌقهِ   4خاسػل هٌظن ؿکل تا کهاستشی هؼهکًَی زهشاکن صیهاد ٍاقهغ دس ًاحیهِ        (3)ؿکل 

 هسش اًسخاب ؿذ. 4هسش ٍ ػشم جادُ  21هسش ٍ ًَل  15اتضاس قٌؼاذ تا ػشم دٍّشتشای

 

 

 [5]بىدی پارسل براساس ابسار : قطعbٍ ،بىدیپارسل قبل از قطعٍ a: 3شکل 

، cٍ[6]بىدی پارسل براساس ابسار : قطع 

زَجهِ تهِ ایٌکهِ خاسػهل تهشای       چٌهیي تها  ٍ ػشم خیاتاى یکؼاى دسًظش گشفسهِ ؿهذُ ٍ ّهن    lotدس ّش دٍ اتضاس هؼاحر 

دس جْهاذ   ّها تهِ خیاتهاى    lotّوهِ   (b-3)دس ؿهکل  تاؿهذ.  اتضاس یکی اػر تٌاتشایي ؿکل ٍ جْر ًیض یکؼاى هیدٍّش

ِ  ؿکل ٍ تِ كهَسذ  اًذاصُ ٍ ّنهخسلف دػسشػی داسًذ ٍ قٌؼاذ ّن ِ    تٌهذی ؿهذُ  ههٌظن قٌؼه  اًهذ ایهي دسحالیؼهر که

ِ    lotفقي دػسشػی تِ خیاتاى اص یک ًشف حائض اّویر اػر ٍ ًحَُ قشاسگیشی  (c -3)ؿکل  ٍجهَد آههذى   ّها تاػه  ته

 کٌذ.اػر کِ دس ًظن ؿْشی ٍ ًحَُ دػسشػی اخسالل ایجاد هیّای ًَیل ؿذُخیاتاى

ػهل داسای کهاستشی فوهای زَػهؼِ     اًهذ، ایهي خاس  تٌذی ؿهذُ ضاس قٌؼِخاسػل ًاهٌظن ؿکل تا اػسفادُ اص دٍ ات 4دس ؿکل 

هسهش   4هسهش ٍ ػهشم خیاتهاى     lot 31هسش ٍ ًَل  lot 21زْشاى اػر، دس ّش دٍ اتضاس ػشم  22هٌٌقِ  4دس ًاحیِ ٍاقغ

 گشفسِ ؿذ.ًظشدس

ایهي خاسػهل داسای    (b-4)فقي اص یوک جْر تِ خیاتاى دػسشػی داسد کهِ دس اتهضاس ؿهکل     (a-4)خاسػل ٍاقغ دس ؿکل 

استش دسًظش گشفسهِ اػهر،   زش اص هؼاحسی کِ کقٌؼازی تؼیاس کَچک cتاؿذ. دس ؿکل دػسشػی تِ جادُ اص ّوِ جْاذ هی

ایي قٌؼاذ سا تا ّن ادغام کشدُ ٍ خاسػل تا هؼاحر زؼییي ؿهذُ سا   (b-4)اػر ایي دسكَسزی اػر کِ ؿکل ؿذُزَلیذ

 کٌذ.ّای خاسجی زَلیذ کشدُ کِ ػَْلر دػسشػی تِ خاسػل سا ایجاد هیخیاتاى bچٌیي اتضاس ؿکل اػر. ّنزَلیذ کشدُ
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 ،[5]بىدی پارسل وامىظم شکل براساس ابسار : قطعbٍ ،بىدیپارسل قیل از قطعٍ a: 4شکل 

c ٍ[6]بىدی پارسل وامىظم شکل براساس ابسار قطع 

 lotهسش ٍ ًهَل   lot 21تٌذی ؿذُ، دس ّش دٍ اتضاس ػشم خاسػل ًاهٌظن ؿکل ًؼثسا تضسگی تا دٍ اتضاس قٌؼِ (5)دس ؿکل 

 هسشی دس ًظش گشفسِ ؿذ. 4هسشتا ػشم خیاتاى  31

 

 

 ،[5]بىدی پارسل وامىظم شکل براساس ابسار : قطعbٍ بىدی،پارسل قیل از قطعٍ a: 5شکل 

c ٍ[6]بىدی پارسل وامىظم شکل براساس ابسار قطع 

 گیریوتیجٍ-4

الگهَسیسن  ی ؿذ ٍ تا اًسخهاب ػهِ   ػاصی زَػؼِ ؿْشی تشسػتٌذی اساهی تا زَجِ تِ هذلّای قٌؼِدس ایي زحقیق سٍؽ

ػاصی دٍ الگَسیسن آى، تا زَجهِ تهِ هؼیاسّهای هـهخق ؿهذُ،      ّای ًَؿسِ ؿذُ اتضاسّای تشداسی ٍ خیادُتیي الگَسیسناص

ِ هضیر ٍ هؼایة الگَسیسن ّها الگهَسیسن خهَد سا اسصیهاتی کشدًهذ. ایهي هقالهِ تها         ّا تیاى ؿذ. ّش کذام اص ًَیؼٌذگاى هقاله

 ّا سا ًـاى داد.تٌذی اساهی ًَاقق ٍ هضایای آىقٌؼِّای دٍ ًَع اص الگَسیسنػاصی  خیادُ

ؿهَد، دس ایهي اتهضاس    کِ حذاقل زؼذاد خیاتاى سا داسین، زَلیذ هیدسحالی lotزشیي زؼذاد دس اتضاس سٍحاى ٍ ّوکاساًؾ تیؾ

تا دػسشػی تِ یهک خیاتهاى سا    lotتایؼر تیـسشیي  ؿًَذ. اتضاس هی ٍ ػشم جادُ زَػي کاستش زؼییي هی lotػشم ٍ ًَل 

ِ   lotّهای تها قٌؼهاذ کَچهک دس      lotکٌهذ کهِ   اؽ ادػا هیزَلیذ کٌذ، تا ٍجَد ایٌکِ سٍحاى دس هقالِ اؽ ّهای ّوؼهای

خاسػل هذًظش  (a-4)ّای کَچکی ٍجَد داسًذ  دس ؿکل  lot ًـاى دادُ ؿذ، (c-4)چِ دس ؿکل ؿًَذ اها چٌاىهیادغام
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ّهای داخلهی   ؾ ایجهاد کٌهذ ٍ جهادُ   اتضاس سٍحاى ًیض ًسَاًؼسِ اػر ایهي دػسشػهی سا تهشای    خیاتاى دػسشػی ًذاسد ٍتِ

 اػر.  تٌذی زَلیذ کشدُحیي قٌؼِدس

ّهای ؿهْشی هسٌاػهة تها ٌّذػهِ خاسػهل ٍ       تٌذی ًهش  اتضاس داّال ٍ ّوکاساًؾ هجوَػِ اتضاس خیکؼل هثٌا تشای قٌؼِ

ّهایی هخسلهف   ّها ٍ خیاتهاى   lotاتضاس تشای زَلیذ  7ػِ اتضاس ؿاهل تاؿذ، هجوَّای هکاًی خاسػل اًسخاب ؿذُ هیٍیظگی

زشیي هؼاحر قاتل قثَل تشای ادغام خاسػل ٍ ٍ ػشم جادُ ٍ کَچک lotتاؿذ ًَل ٍ ػشم تشای خاسػل قاتل زَػؼِ، هی

تؼهر،  ِ تهي ؿکل، کَچ T  ٍLّای ؿَد. ایي هجوَػِ اتضاس خاسػلزَػي کاستش زؼییي هی lotچٌیي هیاًگیي هؼاحر ّن

 تاؿذ.زش ٍ کاسازش ًؼثر تِ اتضاس سٍحاى هیای کاهلکٌذ کِ تؼسِّای چٌذ خاًَادُ زَلیذ هیّای داخلی ٍ خاسػلخیاتاى

تٌههذی، هههل هههَثش دس قٌؼههِزَػههؼِ دادُ ؿههَد ٍ تهها تشسػههی ػَا GPD1ػههؼی تههش ایههي اػههر کههِ دس کههاس تؼههذی اتههضاس 

 تٌذی، هسفاٍذ اص کاسّای قثلی تاؿذ.تٌذی تا زاثیش ػاهل زیییش دس قٌؼِقٌؼًِحَُ
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