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 چکیذُ :
ثبؿذ کِ هؼئلِ ای ثؼیبس پیچیذُ ٍ  ؿْشی هی اكلی هذیشیتثشًبهِ سیضی کبسثشی اساهی دس سًٍذ تَػؼِ ؿْشی هؼوَالً یکی اص ّؼتِ ّبی 

چٌذّذفِ ثشای حل ایي قجیل هؼبئل اص کبسثشد ٍ تٌبػت ثبالیی ػبصی ّبی ثْیٌِهؼتلضم دس ًظش گشفتي ػَاهل هتؼذدی اػت. سٍؽ

ّبی چٌذّذفِ، ثشًبهِ سیضاى ػالقِ هٌذ ثِ اًتخبة ّبی تَلیذ ؿذُ ثب اػتفبدُ اص سٍؽثشخَسداس ّؼتٌذ. هب ثیي تؼذاد ثؼیبس صیبد ًقـِ

ای اص ا اثتکبسی ایي اهکبى سا فشاّن هی آٍسد هدوَػِّبی فشثبؿذ. اػتفبدُ اص الگَسیتن ای ّؼتٌذ کِ ًضدیک ثِ الگَی تَػؼِ ؿْش هی ًقـِ

تَاى الگَی تَػؼِ ؿْش سا اػتخشاج کشدُ ٍ ثب تَخِ ثِ ّبی هکبًی هیّبی ثْیٌِ پیؾ سٍی ثشًبهِ سیض قشاس گیشد ٍ ثب اػتفبدُ ؿبخقحلساُ

اختیبس ثشًبهِ سیضاى قشاس داد. دس ایي تحقیق اص سًٍذ تَػؼِ ؿْش سا دس  تشیي خَاة ثِّبی هَخَد ًضدیکٍهؼیت تَػؼِ ؿْش اص هیبى خَاة

ّبی الگَستین طًتیک ثب ستجِ ثٌذی ًبهغلَة خْت ثِ دػت آٍسدى خجِْ خَاة ثْیٌِ اػتفبدُ ؿذ ٍ ػپغ ثب هحبػجِ هقبدیش کوی ؿبخق

تشیي ػٌبسیَ کِ ثیـتشیي ؿْش تْشاى ٍ هقبیؼِ ػٌبسیَّبی حبكل اص الگَسیتن، ثْ 1390هکبًی هَسد ًظش دس ًقـِ کبسثشی اساهی ػبل 

 ؿجبّت ثِ ًقـِ ٍهغ هَخَد سا داسا ثَد اػتخشاج گشدیذ.
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 هقذهِ -1

ّبی سٍصافزضٍى ٍ ًیبصّزبی خَاهزغ اًؼزبًی      ثبؿذ تب ثتَاًذ پبػخگَی فؼبلیت الگَی کبسثشی اساهی دائوبً دس حبل تغییش هی

ثبؿذ. ثٌبثشایي هذیشیت کبسثشی اساهی هؼتلضم اسصیبثی دقیق ٍ دسػت پتبًؼیل اساهزی دس خلزَف خزذهبت هزَسد ًیزبص      

ّبی هوکي ّش ٍاحزذ   ی اػتفبدُ یذ ثش اػبع اسصیبثی هٌبػت اص ّوِخبهؼِ اػت. اص ایي سٍ اٍلَیت ثٌذی کبسثشی اساهی ثب

 هؼبحت هزَسد  ٍ( ػشهِ (ػشصهیي تٌبػت ثیي تؼبهل کلی ًگبُ یک دس هیتَاى سا کبسثشی تخلیق فشایٌذ .[1]ثبؿذصهیي 

 هختلف ػوَهبً ّبیثشای کبسثشی تٌبػت هیضاى .کشد ػٌَاى هٌبلؼِ هَسد هٌٌقِ ثش حبکن ؿشایي دس( تقبهب) ّبًیبص کبسثشی

 ثزضس   دس ػزٌ   ػزشصهیي  ٍیظگیْزبی  ثزب  ّبًیبص کبسثشی هَسد اختوبػی ٍ اقتلبدی هحیٌی، ٍیظگیْبی هقبیؼِ ًشیق اص

هقیزبع   کَچک دس ػٌ  هؼوَالً ّبکبسثشی ًیبص هَسد هؼبحت دیگش اص ًشف .گشدد هی ػلَل( تؼییي یب گَى هقیبع )پلی

 .[2]گشدد هی تؼییي هختلف ػٌبسیَّبی ٍ سًٍذّب ثِ هذیشیتی( ثب تَخِ )ٍاحذّبی

ثبؿزٌذ )هبًٌزذ اّزذاف هحیٌزی ٍ      ایي هؼبئل اغلت هؼتلضم ایي اػت کِ چٌذیي ّذف کِ ثؼوبً ثب یکذیگش دس توزبد هزی  

ِ    . ثٌزبثشایي هزی  [3]صهبى دس ًظش گشفتِ ؿزًَذ   ًَس ّن  اقتلبدی( ثِ كزَست یزک هؼزئلِ     تزَاى تخلزیق کزبسثشی سا ثز

هؼزبئل تزک    ػبصی چٌذّذفِ ػٌَاى کشد. حل هؼبئل ثِ كَست چٌذّذفِ ثِ ًَس کلی ثؼیبس پیچیزذُ تزش اص حزل    ثْیٌِ

اًزذ ٍ   ّبیی سا ثشای تجذیل هؼئلِ ی چٌذّذفِ ثِ تک ّذفِ اسائِ کزشدُ  ثبؿذ. اص ایي سٍ ثؼیبسی اص هحققبى سٍؽ ّذفِ هی

 1ّزبی کالػزیک هبًٌزذ ثشًبهزِ سیزضی خٌزی       ثشای حزل هؼزئلِ ثزِ كزَست تزک ّذفزِ ًیزض ثشخزی هحققزبى اص سٍؽ         

تخلیق دادُ ؿذُ ثزِ اّزذاف ٍ هؼیزبس     ّبی ّب ثِ ٍصى ّب ٍاثؼتگی ؿذیذ آى . هـکل اكلی ایي سٍؽ[4]اًذ کشدُ اػتفبدُ

یي خَاة هَخَد ثؼتِ ثِ ؿشایي . ػالٍُ ثش ایي تلوین گیشاى تشخی  هیذٌّذ اص هیبى چٌذثبؿذ ّب قجل اص حل هؼئلِ هی

 .ٍ ًیبصّبیـبى قذست اًتخبة داؿتِ ثبؿٌذ

. [6, 5]اسائِ گشدیذًذ 2ثش هجٌبی خجِْ پشتَ ییّب چٌذّذفِ هذل ػبصی یٌِدس ثؼیبسی تحقیقبت دیگش ثشای حل هؼبئل ثْ 

ّزب سا ثزشای حزل هؼزبئل      ِ ایي اهش اػتفبدُ اص یي هزذل ّؼتٌذ کّبی پشتَ هؼوَالً هؼتقل اص اّویت ًؼجی اّذاف  خَاة

پیچیذُ هبًٌذ تخلیق کبسثشی اساهی هٌبػت سا ثؼیبس هٌبػزت ػزبختِ اػزت. تحقیقزبت صیزبدی دس صهیٌزِ تخلزیق        

ثزب  دس تحقیزق خزَد    [6]ٍ ّوکزبساى   Cao ّبی پشتَ كَست گشفتِ اػت. ثِ ػٌَاى هثبل ُ اص هذلکبسثشی اساهی ثب اػتفبد

ّزب، ثیـزیٌِ    دس ًظش گشفتي ػِ ّذف کویٌِ ػبصی تغییش کزبسثشی ٍ ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن طًتیک ثب ستجِ ثٌذی ًب هغلَة 

ّزبی اساهزی    ّبی هدبٍس، اقذام ثِ پیـٌْبد ػٌبسیَّبی چیزٌؾ ثْیٌزِ کزبسثشی    ػبصی کبسثشیػبصی دػتشػی ٍ ثیـیٌِ 

ِ دس ایشاى ؿْشی ًوَد.  ی تخلزیق کزبسثشی اساهزی ؿزْش      ّوچٌیي ػالئی ٍ ّوکبساى دس تحقیق خَد ػٌبسیَّبی ثْیٌز

ي اّذافی چَى ثیـزیٌِ ػزبصی ػزبصگبسی،    تؿیشاص سا ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن طًتیک ًب هغلَة ًقٌِ هشخغ ٍ ثب دس ًظش گشف

 .[5]، اسائِ کشدًذّب کبسثشیثیـیٌِ ػبصی دػتشػی ٍ تٌبػت صهیي ٍ کویٌِ ػبصی تغییشات 

ّبی هکبًی ؿزْشی ٍخزَد داسد، دس    ّبی هختلفی ثشای اسصیبثی سًٍذ تَػؼِ ؿْشی ٍ هذل جبحث تَػؼِ ؿْشی سٍؽدس ه

ٍ دس دِّ اخیش ثِ ػٌَاى  ثبؿذ یػلن ثَم ؿٌبػی ه یّب ؿبخِ یيتش  یکی اص خَاى 3ایي هیبى ثَم ؿٌبػی ػیوبی ػشصهیي

ثزِ دًجزبل تَػزؼِ     .[7]ػؼِ ؿْشی گؼتشؽ یبفتِ اػزت ػلوی هٌحلش ثِ فشد، پَیب ٍ خبهغ دس تدضیِ ٍ تحلیل الگَی تَ

صیبدی دس کوزی ػزبختي هحزیي     ّبی یـشفت، پیا اًالػبت هکبًی ٍ دس دػتشع قشاس گشفتي تلبٍیش هبَّاسُ یّب ػبهبًِ

اسائزِ ؿزذُ اػزت کزِ      ّزب  ؿبخق. تب کٌَى تؼذاد صیبدی اص ایي [8]هکبًی كَست گشفتِ اػت یّب صیؼت اص ًظش ؿبخق

کبسثشی ٍ پَؿؾ ػشصهیي ًبؿی اص تَػؼِ  دس صهیٌِ ثشسػی تغییشات اؿبسُ کشد. [12ٍ  11، 10 ،9] تحقیقبتثِ  تَاى یه

ِ  2005ٍ ّوکزبساى دس ػزبل    Herold ثِ ػٌَاى هثزبل  ؿْشی، هٌبلؼبتی دس خْبى كَست گشفتِ اػت.  ًقزؾ  ثشسػزی  ثز
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 ...بهینه سازی تخصیص کاربری اراضی شهری با استفاده از

 مقذم، ساناز عالئی یمیکر، محمذ صفرزادهرضا 

 دٍس اص ػٌدؾ تشکیت اص ٍ پشداختٌذ ػبًتب ثبسثبسا ؿْشی کبسثشی ػبصی تغییش هذل ٍ تحلیل ٍ تدضیِ دسّبی هکبًی  ؿبخق

یي دس . ّوچٌز [13]اًزذ  ثزشدُ   ػبصی تَػزؼِ ؿزْشی ًزبم   لٍ هٌبػت دس هذ ًَیي سٍیکشدی ػٌَاى ثِ ّبی هکبًیؿبخق ٍ

ٍ  یٌزیکغ دس هَسد کوی ػبصی الگَی سؿذ ؿْشی دٍ کالى ؿزْش ف  2011ٍ ّوکبساى دس ػبل  Wuکِ تَػي  یا هٌبلؼِ

ػزبختبسی قٌؼزِ قٌؼزِ ٍ ثؼزیبس      ػزشصهیي ٍگبع اهشیکب اًدبم ؿذ، ًـبى دادُ کِ دس اثش تَػزؼِ ؿزْشی، ػزیوبی     الع

هکزبًی ًزِ تٌْزب ثزشای کوزی ػزبصی        یّب حلیل ؿبخقپیچیذُ ثِ خَد گشفتِ اػت. ایي هٌبلؼِ ًـبى داد کِ تدضیِ ٍ ت

 .[14]ثبؿذ یهکبًی ؿْشی ًیض هٌبػت ه الگَّبیتَػؼِ ؿْشی، ثلکِ ثشای اسصیبثی  یالگَ

دس صهیٌزِ تخلزیق کزبسثشی اساهزی،     الگَسیتن طًتیک ثب ستجِ ثٌذی ًب هغلَة ٍ هتذاٍل ثَدى آى  ّبی یظگیثب تَخِ ثِ ٍ

ٍ پیشٍی اص الگَی  ٍ ثشای اػتفبدُ ؿذُ اػت ّبخْت اًدبم تخلیق کبسثشی ایي تحقیق اص ایي الگَسیتن دس  تَػؼِ ؿزْش 

 ِ آٍسدى هقززبدیش کوزی ؿززبخق ّززبی  پززغ اص ثذػزت  دػززت آٍسدى ؿزجیِ تززشیي ػززٌبسیَ ثزِ الگززَی کٌزًَی ؿززْش،     ثز

داسا ثزَد  اص ًظش ؿبخق ّزبی هکزبًی هزَسد ًظزش     ػٌبسیَیی کِ ثیـتشیي تٌجیق ثب الگَی تَػؼِ ؿْش سا هٌتخت،  هکبًی

 ؿَد.هـبّذُ هی (1)هشاحل کلی اًدبم تحقیق دس ؿکل  گشدیذ. اسائِ

 ّا رٍشهَاد ٍ  -2

ٍ ّوچٌزیي هفزبّین    NSGA_IIػزبصی تکزبهلی چٌذّذفزِ ٍ هجزبًی کلزی الگزَسیتن        دس ایي ثخؾ هفبّین تئَسی ثْیٌِ

 .ؿَد ّبی هکبًی ثِ ًَس اخوبلی هشٍس هی ثِ ؿبخق هشثَى

 تْیٌِ ساسی تکاهلی چٌذّذفِ -2-1

ٍ ٍصى دّی  1ٍصى دّی قجل اص حل ی اكلی ػبصی ثِ دٍ دػتِ ّبی هَاخِْ ثب هؼبئل چٌذّذفِ ثْیٌِ سٍؽدس حبلت کلی 

 گیشی دس هَسد تشخیحبت تَاثغ ّذف، دّی قجل اص حل، تلوینّبی ٍصى  . دس سٍؽ[16, 15]ؿًَذ تقؼین هی 2ثؼذ اص حل
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تَػزي کبسؿٌبػزبى ایزي صهیٌزِ      ّزب  ؿزَد. دس ایزي حبلزت هؼوزَالً ٍصى     اسائزِ هزی  ٍخزَی فوزبی خزَاة     قجل اص خؼزت 

ٍ ...  3سیزضی آسهزبًی   ، ثشًبهِ 2ّبی ٍصًی هتشیک ، سٍؽ1داس ٍصىتَاى ثِ هدوَع  ّب هی ی ایي سٍؽ ؿَد. اص خولِ هی تؼشیف

ّزب ثزشای    ػزالٍُ دس ایزي سٍؽ  . ثزِ  [17]ّزبی ٍسٍدی اػزت    ّب خَاة خشٍخزی ٍاثؼزتِ ثزِ ٍصى    دس ایي سٍؽ اؿبسُ کشد.

ّبی خذیذ  ّب الصم اػت الگَسیتن ثِ دفؼبت حل ؿَد ٍ دس ّش ثبس اخشا ثبیؼتی خَاة ای اص خَاة آٍسدى هدوَػِ دػت ثِ

 .[18]ثِ دػت ثیبیذ

ّزب   ٍ خزَ دس فوزبی خزَاة كزَست گشفتزِ  ٍ ػزپغ دس هزَسد اٍلَیزت          ّبی ثؼذ اص حل اثتذا خؼت دس هقبثل، دس سٍؽ

دیگزش تٌْزب    چٌذّذفزِ حزل ؿزذُ ٍ     كزَست  ّبی تکبهلی دس حقیقزت هؼزئلِ کزبهالً ثزِ      دس سٍؽؿَد.  گیشی هی  تلوین

تَاًذ یزک ػزٌ ، هٌحٌزی ٍ غیزشُ ثبؿزذ کزِ        ای اص ًقبى اػت کِ هی خَاة ثْیٌِ ٍخَد ًذاسد ثلکِ خَاة، هدوَػِ یک

( یکزی اص  6خَاة هؤثش یب خَاة غبلت )ًب هغلزَة  .[6]ؿَد ًبهیذُ هی 5ّبی هؤثش ٍ یب خَاة 4ّبی ثذُ ثؼتبى هٌحٌی خَاة

ثش خَاة    ؛ خَاة [1]ؿَد كَست صیش تؼشیف هی تبثغ ّذف ثِ  ای دس هؼبئل چٌذّذفِ اػت. کِ ثب فشم  هفبّین پبیِ

  غبلت اػت اگش دٍ ؿشى صیش ثشقشاس ثبؿذ:   

 ًجبؿذ.   دس ّیچ یک اص اّذاف ثذتش اص   خَاة 

 ثبؿذ.   دػت کن دس یک ّذف اکیذاً ثْتش اص خَاة   خَاة 

اًذ. دس كَستی کِ فوبی خؼزت ٍ خزَ   ّبی هتفبٍتی اسائِ ؿذُ ّب ٍ الگَسیتن دس حل هؼبئل ثْیٌِ ػبصی چٌذّذفِ، سٍؽ

. [19]کٌٌزذ  ّبی قبثل قجزَلی پیزذا هزی    ّبی فشا اثتکبسی خَاة ٍ یب حدن هحبػجبت ثبال سٍد، الگَسیتن فوبی ثضسگی ثبؿذ

گًَِ هؼبئل ثؼیبس هٌبػت اػزت صیزشا    ّبی فشا اثتکبسی ٍ تکبهلی ثشای حل ایي ًتیک ثِ ػٌَاى یکی اص الگَسیتنالگَسیتن ط

 .[20]خوؼیت اٍلیِ سا داسد ّبی هتفبٍت ثِ ػٌَاى ای اص خَاة تَاًبیی کبس ثب هدوَػِ

 NSGA-IIهثاًی الگَریتن  -2-2

NSGA_II  ِ تَػزززي دة ٍ ّوکزززبساى  2000بل اػزززت، اٍلزززیي ثزززبس دس ػززز NSGAی  ی ثْجزززَد یبفتزززِ کززِ ًؼزززخ

 ّززبی گشایززی اص ٍیظگززیِ . تؼشیززف فبكززلِ اصدحززبهی، اػززتفبدُ اص ػولگززش اًتخززبة ٍ ًخجزز [18]اػززت ؿززذُ  دادُ تَػززؼِ

 .[5]ثبؿذ الگَسیتن هی ایي ی ػوذُ

 :[15]ثِ ؿشح صیش اػت NSGA- ΙΙهشاحل کبسی ٍ الگَسیتن کلی سٍؽ 

 ؿَد. كَست تلبدفی ایدبد هی ٍلیِ ثِ ایدبد خوؼیت اٍلیِ: خوؼیت ا 

 ؿَد. هحبػجِ هؼیبسّبی ثشاصًذگی: هقبدیش تَاثغ ّذف ثشای تک تک افشاد خوؼیت هحبػجِ هی 

 ؿَد. کشدى هشتت ػبصی هیّبی غلجِ  هشتت کشدى خوؼیت: خوؼیت ثش اػبع ؿشى 

           اًتخبة: ثِ هحزن هشتزت ؿزذى خوؼیزت اٍلیزِ ثزش اػزبع ؿزشى غلجزِ کزشد  ِ اصدحزبهی  ی  ى، هقزذاس فبكزل

یزي اًتخزبة ثزش اػزبع دٍ الوزبى      ؿزَد، ا  خَاّزذ ؿزذ ٍ اًتخزبة اص هیزبى خوؼیزت اٍلیزِ آغزبص هزی         هحبػجِ

 گیشد؛ هی كَست

                                                 
1
 Weighted Sum 

2
 Weighted Metrics Methods  

3
 Goal Programming 

4
 Trade-off 

5
 Effective Solution-Pareto-Optimal Front 

6
 Non-Dominated 



 

4 

 ...بهینه سازی تخصیص کاربری اراضی شهری با استفاده از

 مقذم، ساناز عالئی یمیکر، محمذ صفرزادهرضا 

o ِّبی پبییي تزش اص   ّبی ثْتش دس ستجِ ؿًَذ )خَاة ّبی پبییي تش اتخبر هی ّب دس ستجِ ی خوؼیت: خوؼیت ستج

 ًظش ػذدی قشاس داسًذ(.

o  ایٌکِ هحبػجِ فبكلِ اصدحبهی: ثب فشمp  ٍq    ؿزَد کزِ    ٌذ، ػوزَی اًتخزبة هزی   دٍ ػوَ یزک ستجزِ ثبؿز

اصدحزبهی   فبكلِ اػبع خبة ثب ستجِ ٍ ػپغ ثشاصدحبهی ثیـتشی داسد. الصم ثِ رکش اػت، اٍلَیت اًت فبكلِ

 اػت.

          فبدُ اص سٍؽ اًتخزبة دٍدٍیزی   اًدبم تقبًغ ٍ خْؾ ثزشای تَلیزذ فشصًزذاى خذیزذ: ایزي کزبس هؼوزَالً ثزب اػزت

 گیشد. هی اًدبم

 ؿًَذ. تلفیق: خوؼیت اٍلیِ ٍ خوؼیت ثِ دػت آهذُ اص تقبًغ ٍ خْؾ ثب یکذیگش تلفیق هی 

  تلفیززق ؿززذُ دس هشاحززل قجززل  خززبیگضیٌی: دس ایززي هشحلززِ خوؼیززت ٍالززذیي ثززب ثْتززشیي اػوززبی خوؼیززت

 ؿذُ اػت.  ًـبى دادُ 2ًَس خالكِ دس ؿکل  ؿًَذ. ایي فشآیٌذ ثِ  هی خبیگضیي

 

 NSGA-ΙΙ (Deb,2001)هزتة کزدى جوعیت در الگَریتن ی  : ًح2َُشکل 

 ّای هکاًی شاخص -2-3

ّزبی هکزبًی ّوچزَى     ثبؿزذ. ٍیظگزی   یکی اص هجبًی اكلی تحقیقبت خغشافیبیی، تحلیل ػبختبسّب ٍ الگَّزبی هکزبًی هزی   

تحقیقزبت هختلزف اص   هَقؼیت، فبكلِ، خْت، ّوؼبیگی، الگَ ٍ ... دس هؼبئل هکبًی ثِ ػٌَاى هفبّین اكزلی هکزبًی ٍ دس   

 اًذ.ّبی گًَبگَى هَسد ثشسػی قشاس گشفتِ خٌجِ

ّززبی هکززبًی ًیززض    قدس ایززي تحقیززق ایززي هفززبّین ٍ تحلیززل ػززبختبسّب ٍ الگَّززبی هکززبًی اص هٌظززش ؿززبخ         

ػزیوبی ػزشصهیي هزَسد اػزتفبدُ      ّبی هکبًی اغلت دس هجبحث هشثزَى ثزِ اکَلزَطی    ؿبخق گیشد. هی قشاس ثشسػی هَسد

ی اخیش تَخِ ثؼیبسی ّب ؿًَذ. اهب دس ػبل یهّبی ػیوبی ػشصهیي ؿٌبختِ  اًذ کِ دس آًدب ثب ًبم ّبی ؿبخقگشفتِ قشاس

یززل ػززبختبس هٌززبًق ؿززْشی ّززبی هکززبًی دس تحل ّززبی ثززِ کززبس گیززشی ؿززبخق اػززتفبدُ اص تکٌیززک اص هحققززبى ثززِ

ِ اػت  گـتِ هؼٌَف ػزبختبسّبی ؿزْشی ٍ ّوچٌزیي    ّزبی هکزبًی دس    صیشا ایي اهش کوک ؿبیبًی ثِ آؿکبس ػبصی هؤلفز

 .[22, 21, 13]الگَی سؿذ قٌؼبت ؿْشی خَاّذ کشد

ّزب سا   ؿزبخق  . ایزي [13]ثش اػبع ًظشیِ تئَسی اًالػبت اسائِ ؿزذًذ  1980ّبی هکبًی اٍلیي ثبس دس اٍاخش دِّ  ؿبخق

، کزِ ثیزبًگش تَكزیفی اص    1ػزیوبی ػزشصهیي   تشکیزت ّزب،   ای اص ؿزبخق ًوَد. دػتِ تقؼینتَاى ثِ دٍ دػتِ هختلف هی

ّزب،   ّبی هَخَد دس هحذٍدُ هزَسد ًظزش( ٍ دػزتِ دیگزشی اص ؿزبخق      ػشصهیي ّؼتٌذ )هبًٌذ ًَع ٍ تؼذاد قٌؼِ ػیوبی

ِ  2ػیوبی ػشصهیي ؿکل ٍ دس ٍاقزغ ًظزن هکزبًی    وبیٌزذ  ًهزی  تحلیزل  یکزذیگش ّزب سا ًؼزجت    ، کِ چیذهبى هکزبًی قٌؼز

قٌؼزِ ّوؼزبیِ(.    ًضدیکتزشیي فبكزلِ اص   هیزبًگیي قٌؼزبت ٍ   ؿزکل گیشًذ )هبًٌذ ؿبخق  سا دس ًظش هی ػشصهیي ػیوبی

                                                 
1
 Landscape Composition Metrics  

2
 Landscape Configuration Metrics  
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ِ  2کزبسثشی ّزبی   ، کزالع 1ػزشصهیي دس ػزِ ػزٌ  کزل ػزیوبی ػزشصهیي      ػزیوبی   ّبی ؿبخق هَخزَد   3ّزبی  ٍ قٌؼز

 .[22]گیشی ّؼتٌذقبثل اًذاصُ هحذٍدُ دس

ِ  تَػز  الگزَی ؿبخق هکبًی تب کٌَى دس تحقیقبت هختلف ثزشای ثشسػزی    100ش ثبلغ ث ّزبی هختلزف    ؼِ ؿزْشی اص خٌجز

ّزب   تؼزذاد کوزی اص ایزي ؿزبخق    اًزذ   ، دس ایي هیبى ثؼیبسی اص هحققبى دس ًتبیح خَد گضاسؽ کزشدُ [23]ؿذُ اػت اسائِ

ِ ثبؿٌذ. ثٌزبثش ایزي ه   ِ ثِ یکذیگش ٍاثؼتِ هیثقیکٌٌذ ٍ  هٌحلش ثِ فشد اسائِ هی هقبدیش ّزب   ی توزبهی ایزي ؿزبخق    حبػزج

ِ   ّبیی کِ تب کٌَى دس هٌبلؼبت تَػزؼِ ؿزْشی هزَسد اػزتفبدُ    . ثیـتشیي ؿبخق[24]ثبؿذ ًوی هشٍسی اًزذ   قزشاس گشفتز

ِ    [14, 13]5. دسكزذ ػزیوبی ػزشصهیي   [24]ثبؿزٌذ  هی 4ّبی دس ػٌ  کالع ؿبخق ، [25]6، هتَػزي اًزذاصُ ّزش قٌؼز

 [27]10تزشاکن  ٍ ؿبخق [28]9تشیي ّوؼبیِ ، هیبًگیي فبكلِ ًضدیک[27]8، ؿبخق ثضسگتشیي قٌؼِ[26]7قٌؼبت تؼذاد

ثبؿزٌذ کزِ تَهزیحبت هشثزَى ثزِ ّزش یزک اص ایزي          ّبی هکبًی دس هٌبلؼبت تَػؼِ ؿْشی هی اص پشکبسثشد تشیي ؿبخق

 آهذُ اػت. (2)ّب دس خذٍل  هتشیک

 ساسی ٍ آسهَى عولی پیادُ -3

اساهی پیـٌْبدی ثِ هٌظَس ثْیٌِ ػبصی چْزبس ّزذف ثیـزیٌِ ػزبصی ػزبصگبسی       کبسثشیدس ایي ثخؾ ّذف اسائِ ًقـِ 

ُ       کبسثشی ّزب ٍ   ّبی هدبٍس، ثیـیٌِ ػبصی هٌبػت ثَدى صهیي ثشای کبسثشی هزَسد ًظزش، ثیـزیٌِ ػزبصی دػتشػزی ثزِ سا

کزبسثشی   هزبی هزَسد ًیزبص ثزشای ّزش     ػبصی هقبٍهت دس ثشاثش تغییش کبسثشی ٍ ثب دس ًظش گزشفتي ؿزشى تزنهیي تقب    کویٌِ

ّزبی کزبسثشی    اص ًقـِ یتیثبؿذ. پغ اص تَقف الگَسیتن، خوؼ هی NSGA_IIهحذٍدُ تخلیق ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن  دس

ؿزَد. ػزپغ   ٌزَاى خشٍخزی تَلیزذ هزی    اًذ ثِ ػ اساهی ؿْش، کِ ثیـتشیي تٌبػت سا هیبى اّذاف ثیبى ؿذُ ثش قشاس کشدُ

ثبؿٌذ ثزِ ػٌزَاى ًوًَزِ     هی یک هشثَى ثِ ثیـیٌِ ؿذُ یک تبثغ ّذفچْبس ػٌبسیَ کِ ّش  ّبی تَلیذ ؿذُ ثیي خَاة دس

هحبػجبت هشثَى ثِ ّش یک اص ، تشیي ػٌبسیَ ثِ الگَی ٍهغ هَخَد ؿْش ؿًَذ ٍ ثِ هٌظَس یبفتي ًضدیک دس ًظش گشفتِ هی

 ّززب آىّززبی ػززٌبسیَ ٍ ًقـززِ ٍهززغ هَخززَد اًدززبم ؿززذُ ٍ اخززتالف  ّززبی هکززبًی هـززخق ؿززذُ سٍی ًقـززِ ؿززبخق

 گشدد. تشیي ػٌبسیَ ثِ الگَی ٍهغ هَخَد ؿْش تْشاى اػتخشاج هی گشدد ٍ دس ًْبیت ًضدیک هی ِهحبػج

 هٌطقِ هَرد هطالعِ -3-1

ٍ  کیلزَهتش هشثزغ اػزت    730اػت. هؼبحت ایي ؿْش اػتبى تْشاى  ٍ هشکض پبیتخت ایشاى  ؿْش ٍ ؿْش تْشاى، ثضسگتشیي

دسخزِ   35دقیقِ تب  36دسخِ ٍ  35دقیقِ ًَل خبٍسی ٍ  33دسخِ ٍ  51دقیقِ تب  17دسخِ ٍ  51ًظش خغشافیبیی دس  اص

ثش اػبع . هتش اػت 1800تب  900اص ػٌ  دسیب دس حذٍد  آىٍ استفبع کًٌَی  دقیقِ ػشم ؿوبلی قشاس گشفتِ اػت 44ٍ 

بؿزذ  ث ًفزش هزی   12.183.391خوؼیت اػتبى تْشاى ثشاثش ثب  1390دس آثبى هبُ  هؼکيػوَهی ًفَع ٍ  یآخشیي ػشؿوبس

هتَػزي سؿزذ ػزبالًِ     1385ػوزَهی ًفزَع ٍ هؼزکي آثزبى      یکِ دس هقبیؼِ ثب ػشؿزوبس  ،صى(% 6/49هشد ٍ % 4/50)

ِ ی هززَسد هٌبلؼزز هحززذٍدُ. دس ایززي تحقیززق دسكززذ ثززَدُ اػززت  44/1خوؼیززت هؼززبدل  هٌظززَس  ِ ؿززْش تْززشاى ثزز

  اػت.تخلیق کبسثشی اساهی ؿْش ثب تَخِ ثِ گؼتشؽ خوؼیت دس ًظش گشفتِ ؿذُ  ػبصی ثْیٌِ

                                                 
1 Landscape Metrics  
2 Class Metrics  
3 Patch Metrics  
4 Class Area 
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6 Mean Patch Size 
7 Number of Patches 
8 Largest Patch index 
9 Mean Euclidean Nearest Neighborhood 
10 Aggregation Index 
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 )ب(     )الف(

 حزین در ًظز گزفتِ شذُ جْت اًجام تخصیص :هٌطقِ هَرد هطالعِ )شْز تْزاى( ٍ )ب(:)الف( :3شکل 

 تَاتع ّذف -3-2

ّززب  سیززضی کززبسثشی، دس ایززي تحقیززق چْززبس ّززذف ثززِ هٌظززَس ثشًبهززِ  2ثززب تَخززِ ثززِ هٌبلززت اسائززِ ؿززذُ دس ثخززؾ  

 گشدد. یهثیبى  ّب آىاػت. دس اداهِ ّش یک اص اّذاف ٍ تؼشیف سیبهی  ؿذُ گشفتِ ًظش دس

 ّا هجاٍر: کارتزی 1ساسگاری -3-2-1

ثبؿزذ. دس ٍاقزغ ػزبصگبسی ثزِ هؼٌزی ًذاؿزتي اثزش هٌفزی          ّش کبسثشی داسای ػٌحی اص کبسثشی ثب ّوؼزبیگبى خزَد هزی   

ؿزَد،   ّزب تؼشیزف هزی    کزبسثشی  ثزیي  ّزبی هدزبٍس ثزش سٍی یکزذیگش اػزت. هؼوزَاًل ػزبصگبسی تَػزي هبتشیؼزی          کبسثشی

قجلززی ٍ ًظززش کبسؿٌبػززبى   ػززبصگبسی دس ایززي تحقیززق ثززب اػززتفبدُ اص هززشایت تؼیززیي ؿززذُ دس تحقیقززبت    هززبتشیغ

 .[29, 6, 5]اػت ؿذُ تؼییي

 ّا : هاتزیس ساسگاری هیاى کارتزی1جذٍل 

 ػبیش
پزززبس  ٍ فوزززبی 

 ػجض
 كٌؼتی ثبیش هؼکًَی آثی

  

 كٌؼتی 1 0.74 0.41 0.47 0.68 0.74

 ثبیش  1 0.47 0.41 0.74 1

 هؼکًَی   1 0.88 0.88 0.47

 آة    1 0.88 0.74

0.74 1     
پزززبس  ٍ فوزززبی 

 ػجض

 ػبیش      1

 سزسهیي: 2تٌاسة فیشیکی -3-2-2

ؿزیت، آة ٍ ّزَا،    استفبع، خزٌغ، ، تٌبػت صهیي اص ًظش فبکتَسّبیی هبًٌذ کبسثشیدیگش اص ػَاهل هؤثش دس تخلیق  یکی

ِ ، 3، ّوبًٌذ ؿکل ؿیت فبکتَس تحقیق ایي. دس [2]ًظش اػتهَسد  کبسثشیثشای  تٌبػزت صهزیي ثزشای     هٌظزَس تؼیزیي   ثز

ّزبی هختلزف ّوبًٌزذ     ی کزبسثشی ٍ ثزِ هٌظزَس تؼشیزف تٌبػزت فیضیکزی صهزیي ثزشا        اػزت  ًظش گشفتِ ؿزذُ  دس کبسثشی

 هبتشیغ ػبصگبسی، اص تحقیقبت پیـیي ٍ ًظش کبسؿٌبػبى کوک گشفتِ ؿذ. هشایت

                                                 
1
 Compatibility  

2
 Physical Suitability  
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 1دستزسی پذیزی -3-2-3

ثبؿزذ،   ّبی هختلف ثِ هؼبثش هی یکی دیگش اص اّذاف هْن دس ثْیٌِ ػبصی کبسثشی اساهی، دس ًظش گشفتي دػتشػی کبسثشی

ّن ثِ ایي دلیل کِ ثش ػولکشد کلی ؿْش تنثیش هثجت خَاّذ گزاؿت ٍ ّن ثِ دلیل ایٌکزِ ثؼزیبسی اص هـزکالت ؿزْشی     

تَاًزذ کزبّؾ چـزوگیشی     تلزف هزی  ّزبی هخ  شای کزبسثشی ّب ثب ثشقزشاسی دػتشػزی هتٌبػزت ثز     تشافیک ٍ آلَدگیهبًٌذ 

ُ  دس ایي تحقیق ًقـِ. ثذیي هٌظَس [6]ثبؿذ داؿتِ ؿزْش تْزشاى هٌزبثق آًچزِ      2ٍ دسخزِ   1دسخزِ   ّزبی  ی فبكزلِ اص سا

سؿٌبػزبى ٍ تحقیقزبت پیـزیي    ؿزَد اػزتخشاج ؿزذ ٍ ثزب کوزک گزشفتي اص ًظزش کب        هـبّذُ هزی  ح ٍ ت-(4)ؿکل  دس

 ّب هـخق گشدیذ. ّب ثِ ساُ هشثَى ثِ ًضدیکی ّش یک کبسثشی ّبی ٍصى

 

 1ّای درجِ  فاصلِ اس راُ :ٍ )ت( 2ّای درجِ  فاصلِ اس راُ :هعاتز، )ج( :شیة، )ب( :ّای فاکتَر شْز تْزاى )الف( : ًقش4ِشکل 

 هقاٍهت در تزاتز تغییز -3-2-4

ّزبی هشثزَى    ّبی هْن هبًٌذ کبسثشی ؿْشی ٍ كٌؼتی هَخت کبّؾ ّضیٌِ اص ػَی دیگش، کویٌِ ػبصی تغییشات کبسثشی

دیگززش . اص ػززَی [6]پززیؾ خَاّززذ داؿززتثززِ تخشیززت ایززي اهززبکي ٍ دس ًتیدززِ فَایززذ اقتلززبدی سا ثززشای پبیتخززت دس 

ِ  ّزب هبًٌزذ فوزبی     حفبظت اص هحیي صیؼت ًیض الصم اػت تب ثشخی کزبسثشی  هٌظَس ثِ ّزب تزب حزذ اهکزبى      ػزجض ٍ دسیبچز

ّزب ًیزض    ی تغییشات هیبى کبسثشی ًخَسدُ ثبقی ثوبًٌذ. ثِ هٌظَس ثشقشاسی تؼبدل هیبى ایي اّذاف الصم اػت تب ّضیٌِ دػت

 س گیشد ٍ دس هؼئلِ ٍاسد ؿَد.ثب تَخِ ثِ ًظش کبسؿٌبػبى هذ ًظش قشا

 ّا هحذٍدیت-3-3

ّزب ٍ ؿزشایٌی ًیزض ٍخزَد داسد کزِ ثبیزذ دس ًظزش گشفتزِ ؿزَد،           دس هؼبئل تخلیق کبسثشی اساهی ؿزْشی هحزذٍدیت  

ّزبی آثزی هَخزَد     ت ؿزذُ ٍ کزبسثشی  ّب هوٌَع اػت هبًٌذ هٌبًق حفبظز  ّبیی چَى هٌبًقی کِ تغییش دس آى هحذٍدیت

ّزبی قجزل    افزضایؾ خوؼیتزی اص ػزبل   ّزبی   ػٌ  ؿْش، ٍ یب دس ًظش گشفتي هقذاس افضایؾ تقبهب کِ هتٌبػزت ثزب دادُ   دس

ِ  . دس ایزي تحقیزق   [6]آیزذ  دػزت هزی   ثِ ّزبی ّزش کزبسثشی ثزِ      تؼزذاد پیکؼزل  ی تقبهزب اص ًؼزجت ثزیي     ثزشای هحبػزج

 1390تي هحزذٍدُ ؿزْش دس ػزبل    اػزتفبدُ ؿزذُ اػزت. ثزب دس ًظزش گزشف       1385ػزبل   ّزبی هحزذٍدُ دس   پیکؼزل  کل

تقبهزب  گزشدد. هیزضاى    هحبػزجِ هزی   1385، ثزب ًزشب ثزِ دػزت آهزذُ اص ػزبل       1390تقبهبی ّش کبسثشی دس ػبل  هیضاى

                                                 
1
 Accessibility  
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دس گیزشد، ّوچٌزیي    هزب ؿزکل هزی   گشدد ٍ خوؼیزت اٍلیزِ ثزب تَخزِ ثزِ هیزضاى تقب       یک قیذ ٍاسد الگَسیتن هی ػٌَاى ثِ

تقبًغ ٍ خْؾ ًیض فیلتشی دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت کِ اگش کشٍهَصٍم ٍالزذ یزب کشٍهزَصٍم خْزؾ یبفتزِ هیزضاى        هشاحل

ّززبی دیگززشی كززَست پزززیشد.  َصٍمّززبی تقبهززب سا داسا ًجبؿززذ ػوززل تقززبًغ یززب خْززؾ دٍثززبسُ ٍ سٍی کشٍهزز   حززذاقل

ثبؿذ کِ دس ایي تحقیق ؿؼبع ثِ ًَل  یق هیی هدبص تخل ّبی دس ًظش گشفتِ ؿذُ دس الگَسیتن هحذٍدُ هحذٍدیت دیگش

 ، دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.ة-(2)هٌبثق ؿکل 90ی حشین ؿْش تْشاى دس ػبل  کیلَهتش اص ًقـِ 4

 ّای هکاًی تخاب شاخصاً -3-4

ػزبصی تغییزشات ؿزْشی      ش سٍی هزذل ّبی هکبًی دس ایي تحقیق ًیض ثش اػبع کبسّبی كزَست گشفتزِ ثز    اًتخبة ؿبخق

ثبؿذ. دسكذ ػیوبی ػشصهیي، هتَػي اًذاصُ ّزش قٌؼزِ، تؼزذاد قٌؼزبت،      ّبی هکبًی دس گزؿتِ هی اػتفبدُ اص ؿبخق ثب

ّزبی هکزبًی    پشکزبسثشد تزشیي ؿزبخق   تشیي ّوؼبیِ ٍ ؿبخق تشاکن اص  ؿبخق ثضسگتشیي قٌؼِ، هیبًگیي فبكلِ ًضدیک 

بى کوزی الگزَی ؿزْشی هٌبػزت     ثزشای ثیز   ّزب  ثبؿٌذ. دس ایي تحقیزق ًیزض ایزي ؿزبخق     هٌبلؼبت تَػؼِ ؿْشی هی دس

 آهذُ اػت. (2)ّب دس خذٍل  اًذ. تَهیحبت هشثَى ثِ ّش یک اص ؿبخق ؿذُ اسصیبثی

 ّای هکاًی استفادُ شذُ در تحقیق : شاخص2جذٍل 

 تَضیحات فزهَل
عالهتتتتت 

 اختصاری
 شاخص

 

ػجبست اػت اص هدوَع هؼبحت کل قٌؼبت هشثزَى ثزِ   

ثزش تؼزذاد قٌؼزبت    کالع کبسثشی هزَسد ًظزش، تقؼزین    

 10.000هَخَد اص ّوزبى کزالع کزبسثشی، تقؼزین ثزش      

 ثشای تجذیل ثِ ٍاحذ ّکتبس

AREA_MN 
هتَػي اًزذاصُ  

 قٌؼبت

 
ػجبست اػت اص تؼذاد قٌؼبت هَخَد اص کزالع کزبسثشی   

 هَسد ًظش
NP تؼذاد قٌؼبت 

 

کزالع   ػجبست اػت اص هدوَع هؼبحت توبم قٌؼبت اص

کل هؼبحت هحذٍدُ هَسد کبسثشی هَسد ًظش، تقؼین ثش 

هٌبلؼِ ٍ تجذیل ثزِ دسكزذ. دس ٍاقزغ ًؼزجت هؼزبحت      

 ثبؿذ. ّب هی هَخَد اص ّش کبسثشی ثِ کل کبسثشی

PLAND 
دسكذ ػیوبی 

 ػشصهیي

 
ی قٌؼبت کالع کزبسثشی هزَسد ًظزش اص     هیبًگیي فبكلِ

 ی هدبٍس اص ًَع ّوبى کالع کبسثشی تشیي قٌؼِ ًضدیک
ENN_MN 

هیبًگیي فبكلِ 

تشیي  یکاص ًضد

 ّوؼبیِ

 

  ِ ی هَخزَد دس هٌٌقزِ هزَسد     هؼبحت ثضسگتزشیي قٌؼز

 هٌبلؼِ تقؼین ثش هؼبحت کل هحذٍدُ هَسد هٌبلؼِ
LPI 

ؿززززززززبخق 

ثضسگتززززززشیي 

 قٌؼِ

 

ّبی یکؼبى دسٍى ّش قٌؼزِ اص کزالع    تؼذاد ّوؼبیگی

 کبسثشی هَسد ًظش
AI ؿبخق تشاکن 

 ساسی ٍ ارسیاتی ًتایج پیادُ -4

ِ  6ّزب دس   هتش دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت ٍ کبسثشی 100ّبی ثِ اثؼبد  صهیي پیکؼلدس ایي تحقیق، ٍاحذ  ی كزٌؼتی،   دػزت

ِ ؿزذُ دس ایزي تحقیزق    ّزب دس ًظزش گشفتزِ ؿزذ. کذگززاسی اسائز       هؼکًَی، پبس  ٍ فوبی ػجض، آثی، ثبیش ٍ ػبیش کبسثشی

ّؼزتٌذ کزِ    6تزب   1ّزب اػزذاد    طى ثبؿذ. دس ٍاقزغ  ی کبسثشی هی كَست گؼؼتِ ثَدُ ٍ ّش کشٍهَصٍم هؼشف یک ًقـِ ثِ
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ثبؿذ کِ هَقؼیزت   ّب هی ثبؿذ. ثٌبثشایي یک کشٍهَصٍم هتـکل اص یک فوبی دٍثؼذی اص طى ػذد هؼشف یک کبسثشی هی ّش

ثبؿزذ.   یق یبفتِ ثزِ آى ٍاحزذ هزی   ی یک ٍاحذ هکبًی اص هٌٌقِ اػت ٍ اسصؽ آى ثیبًگش کبسثشی تخل دٌّذُ ّش طى ًـبى

ثبؿزذ.   ّبی کبسثشی ؿزْش تْزشاى هزی    ای اص ًقـِ خجِْ خَاة خشٍخی دس ایي تحقیق هدوَػًِتیدِ خوؼیت اٍلیِ ٍ  دس

ی  ی هدبص، ثزِ ػزالٍُ   ّبی داسای کبسثشی ثبیش دس هحذٍدُ خْت تـکیل ّش کشٍهَصٍم اص خوؼیت اٍلیِ، اثتذا کلیِ پیکؼل

اًزذ، ؿٌبػزبیی ٍ ػزپغ     دیزذُ شّبی داسای کبسثشی غیش اص ثزبیش کزِ ثزِ كزَست تلزبدفی اًتخزبة گ       دسكذ اص پیکؼل 25

 گیشد کِ تقبهبی هَسد ًیبص سا ثشآٍسدُ ػبصد. ّب تؼلق هی ّبی خذیذ ثِ آى تلبدفی کبسثشی ًَس ثِ

 Matlab 2015افزضاس   اػتفبدُ ؿذ ٍ هذل دس ًشم ArcGIS 10افضاس  ّبی فبکتَس ٍ ًوبیؾ ػٌبسیَّب اص ًشم ی ًقـِ ثشای تْیِ

كَست گشفزت. تؼزذاد    FragStats 4.2افضاس  ّبی هکبًی ًیض تَػي ًشم اخشا گشدیذ. هحبػجِ هقبدیش کوی هشثَى ثِ ؿبخق

 (5)ام دس ؿزکل  -1000ّب دس تکشاس  حل تکشاس تؼییي گشدیذ. ًوَداس ساُ 1000ٍ هحذٍدیت تؼذاد تکشاس  60خوؼیت اٍلیِ 

 ؿذُ اػت. دس فوبی ػِ ثؼذی ثیي اّذاف ًوبیؾ دادُ

ثبؿذ. ثِ ػٌَاى ًوًَِ ًقـِ کبسثشی اساهی ؿْش تْشاى ثِ اصای  ّب یک ًقـِ کبسثشی ثشای ؿْش تْشاى هی حل ّش یک اص ساُ

ِ      هبکضیون ؿذى ّش یک اص چْبس تبثغ ّذف ّشکزذام  ی  ثِ ػٌَاى چْبس ػٌبسیَی پزیؾ سٍ دس ًظزش گشفتزِ ؿزذًذ ٍ ًقـز

ِ     ًقـِ الف-(6)ل ؿکؿذُ اػت. ثشای هثبل ًقـِ  ًوبیؾ دادُ (6)ؿکل  دس ی  ای اػت کزِ دس تکزشاس آخزش داسای ثیـزیٌ

( ثزب ًقـزِ کزبسثشی    6)ّزبی کزبسثشی ؿزکل     ثبؿذ. ثِ هٌظَس اسصیبثی ًتبیح ّشکذام اص ًقـِ هقذاس تبثغ ّذف ػبصگبسی هی

ِ      ٍهغ شیت کبپزبی اػزتبًذاسد ثزشای    ّزب، هز   هَخَد هقبیؼِ گشدیذ ٍ ثِ هٌظَس ثشسػی تـزبثِ پیکؼزل ثزِ پیکؼزل ًقـز

 ؿَد ّش چْبس ػٌبسیَ دقت هٌلَثی داسًذ. ًَس کِ هـبّذُ هی آٍسدُ ؿذُ اػت ٍ ّوبى (3)گشدیذ کِ دس خذٍل  ػجِهحب

 

 )ب(      )الف(

 ی ٍ سختی تغییز ٍ دستزس تٌاسة سهیي، الف: ،ام-1111در تکزار  ّا در فضای سِ تعذی تیي اّذاف حل هجوَعِ راُ : 5شکل 

 ساسگاری، تٌاسة سهیي ٍ دستزسی ب:

دس ثشسػی تـبثِ ػٌبسیَّب ثب ًقـِ هَخَد، دس ایزي تحقیزق ثزب دس ًظزش گزشفتي       ی هشیت کبپب اص ًشفی ػالٍُ ثش هحبػجِ

هٌٌقِ هَسد هٌبلؼِ ثشای ثِ دػت آٍسدى ثْتشیي خَاة هتٌبػت ثب الگَی سؿذ ؿْش تْشاى،  ّبی ػیوبی ػشصهیي ٍیظگی

ّززبی قجلززی ًیززض ثززب  قؼززوتّززبی هکززبًی گفتززِ ؿززذُ دس  اص هٌظززش ؿززبخق (6)ؿززکل س ػززٌبسیَّبی هـززخق ؿززذُ د

ّزب دس   ( آٍسدُ ؿزذُ اػزت. ثشسػزی   3)هَخَد ؿْش تْشاى هقبیؼِ گشدیذًذ کِ حبكل ایي ًتبیح دس خزذٍل   ٍهغ ی ًقـِ

ِ یي تغییزشات سا  ّبی ؿزْشی، كزٌؼتی ٍ فوزبی ػزجض کزِ ثیـزتش       ّبی کبسثشی ٍ ثش سٍی کبسثشی کالع ػٌ  اًزذ   داؿزت

گشفتززِ ؿززذُ ٌّگززبم اخززشای  ّززبی دس ًظززش ّززبی آثززی ٍ ػززبیش ثززِ ػلززت ؿززشایي ٍ هحززذٍدیت گشفززت. کززبسثشی اًدززبم

 ّب ٍخَد ًذاؿت. تغییشات ثؼیبس اًذکی داؿتٌذ ٍ تفبٍت چٌذاًی ثب ًقـِ ٍهغ هَخَد دس آى الگَسیتن
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     )الف(     )ب( 

 

 )ت(                                 )ج(          

تٌاسة فیشیکی  :ساسگاری )ب( :ساسی کارتزی اراضی شْز تْزاى تِ اسای هاکشیون شذى تاتع ّذف )الف( : ًقشِ شثیِ 6شکل 

 NSGA-IIهیٌیون شذى هقاٍهت در تزاتز تغییز در الگَریتن  :دستزسی ٍ )ت( :)ج(

ثبؿزذ دس   ّزب هزی   کزبسثشی  ـزیٌِ ػزبصی ػزبصگبسی هیزبى    گًَِ کِ اص خذٍل هـزخق اػزت، ػزٌبسیَی اٍل کزِ ثی     ّوبى

ّبی ثب کبسثشی  تش اص ػٌبسیَّبی دیگش ثَدُ اػت ثِ خلَف دس تخلیق پیکؼل ّبی هکبًی ًیض هَفق ؿبخق ّبی ثشسػی

تَاى ایي ًکتِ سا دسیبفت کِ دس سًٍذ تخلیق کزبسثشی اساهزی،    هؼکًَی کوتشیي اختالف سا ثب ٍاقؼیت داؿتِ اػت ٍ هی

ّزب ثیـزتش توبیزل ثزِ      ٍ کزبسثشی داؿزتِ اػزت    ّبی هدبٍس اّویت ًؼجی ثیـتشی ثِ دیگش اّذاف ػبصگبسی هیبى کبسثشی

ؿزَد ػزٌبسیَ    اًزذ. اص ًشفزی هـزبّذُ هزی     اًذ کِ ػبصگبسی ثیـتشی ثب یکذیگش داؿتِ ّبیی داؿتِ گشفتي دس هَقؼیت قشاس

ٍ   هشثَى ثِ حذاقل ػبصی تغییشات کبسثشی ثبؿزذ، حبكزل    هزغ هَخزَد داسا هزی   ّب کوتشیي ؿجبّت سا ثِ ًقـزِ کزبسثشی 

ّزبی   ّب خضٍ اٍلَیزت  ی تغییش کبسثشی دّذ دس سًٍذ تَػؼِ ؿْش تْشاى تب کٌَى دس ًظش گشفتي ّضیٌِ یثشسػی ًـبى ه ایي

تشی ًؼجت ثِ ػبیش اّذافی چَى ػبصگبسی ٍ تٌبػت فیضیکی ثَدُ اػت ٍ ػٌبسیَیی کزِ دس آى کوتزشیي تغییزشات     پبییي

 ػؼِ ؿْش داؿتِ اػت.کبسثشی ًؼجت ثِ گزؿتِ كَست گشفتِ اػت ثیـتشیي اختالف سا ثب الگَی تَ
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 ی ٍضع هَجَد )تِ درصذ( ّای هکاًی سٌاریَّا اس ًقشِ : هقادیز اختالف کوی شاخص3جذٍل 

AI LPI ENN-

MN PLAND NP AREA-

MN 
 کبسثشی

تٌبثق 

ثب 

 تیٍاقؼ

 کبپب()

 ػٌبسیَ

0.04-

% 
 كٌؼتی 0.3% %-0.3 0% %-0.1 0%

0.9218 
ثیـیٌِ ؿذى ّذف 

 ػبصگبسی
 هؼکًَی %-7.4 7.9% %-0.1 1.1% 0.05% %-0.4

1.9-% 3.3-% 1.2-% 0.5% 4.1% 3.5-% 
پبس  ٍ فوبی 

 ػجض

 كٌؼتی 2.7% 2.7% 5.4% %-1.1 0% 2.5%

0.8944 
ثیـیٌِ ؿذى ّذف 

 تٌبػت صهیي

 هؼکًَی %-17.1 21.6% 0.7% 0.1% %-0.4 %-1

1.2-% 4.9-% 0.9% 4-% 0.7% 4.7-% 
پبس  ٍ فوبی 

 ػجض

 كٌؼتی %-0.7 0.6% %-0.1 %-0.5 1.3% %-1.2

0.9062 
ثیـیٌِ ؿذى ّذف 

 دػتشػی

 هؼکًَی %-10.6 10.2% %-1.4 1.6% %-1.8 %-0.3

3.1-% 2.7% 2.7-% 7.6% 9.8% 1.9-% 
پبس  ٍ فوبی 

 ػجض

 كٌؼتی %-1.6 %-0.1 %-1.6 0.6% 0% %-2.6

0.8898 
کویٌِ ؿذى تغییشات 

 ّب کبسثشی

 هؼکًَی %-20.4 %-22.1 1.9% %-2 1% %-1.3

0.3-% 4.9-% 3.3% 7.7-% 3.2-% 4.6-% 
پبس  ٍ فوبی 

 ػجض

 ّا گیزی ٍ پیشٌْاد ًتیجِ -5

دس ایي تحقیق تالؽ ؿذ ثْیٌِ ػبصی تخلیق کبسثشی اساهی ؿْشی ثب دس ًظش گشفتي اّذاف اؿبسُ ؿذُ كَست گشفتزِ  

وزی ٍ کیفزی هزَسد ًظزش سا ثزِ      ّزبیی کزِ اّزذاف ک    خَاةّبی هکبًی هٌتخت  ّب ٍ ثب اػتفبدُ اص ؿبخق ٍ اص هیبى خَاة

ثبؿزذ کزِ ثزشای     ػزبصی چٌذّذفزِ هزی   ًحَ ثشآٍسدُ ػبختٌذ هـخق گشدًذ. لزا ایي تحقیق، یک هؼئلِ ثْیٌزِ   ثْتشیي

ػزبصد تزب    ّبی اسائِ ؿذُ تَػي ایي الگَسیتن ثشًبهِ سیض سا قبدس هزی  اػتفبدُ گشدیذ. خَاة NSGA-IIآى اص الگَسیتن  حل

تشی خَاّزذ داؿزت.    گیشی ػبدُ بیی کِ ثیـتشیي هٌلَثیت ثب هؼیبسّبی هَسد ًظش اٍ سا داسد اًتخبة کٌذ ٍ تلوینّ ًقـِ

ضی کزبسثشی اػزت. دس ایزي تحقیزق     ی تَاًبیی هذل ثشای ایدبد ػزٌبسیَّبی هختلزف ثشًبهزِ سیز     دٌّذُ ایي هَهَع ًـبى

گشفتززِ ؿززَد. چْززبس ّززذف  ّززبی ؿززْشی دس ًظززش   تززشیي اّززذاف دس تخلززیق کززبسثشی  ؿززذُ اػززت اػبػززی  ػززؼی

ّب  ػبصگبسی، ثیـیٌِ ػبصی تٌبػت فیضیکی صهیي، ثیـیٌِ ػبصی دػتشػی ٍ کویٌِ ػبصی تغییشات کبسثشی ػبصی ثیـیٌِ

بس ػزٌبسیَ  ّزبی هَخزَد چْز    اًزذ. دس ًْبیزت اص هیزبى خزَاة     صهبى ثْیٌِ ؿذُ هذل گشدیذًذ ٍ ّش چْبس ّذف ثِ ًَس ّن

اسصیزبثی هزذل تؼیزیي گشدیذًزذ ٍ      ثِ ثیـیٌِ ؿذى ّشکذام اص تَاثغ ّذف ثِ ػٌزَاى چْزبس ػزٌبسیَ اكزلی ثزشای      هشثَى

کززبًی اػززتخشاج ؿززذُ اص  ّززبی ه ّززبی هکززبًی اص هززذل ٍ هقبیؼززِ ثززب ؿززبخق   اػززتخشاج هقززبدیش کوززی ؿززبخق  ثززب

شیي ًقـزِ ثزب ؿزشایي ٍهزغ هَخزَد      ُ ثْتزشیي ٍ هتٌبػزت تز   هَخَد، اص هیبى چْبس ػٌبسیَی تؼشیف ؿزذ  ٍاقؼیت ًقـِ

 تْشاى اًتخبة گشدیذ. ؿْش
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یشگزاس ّؼتٌذ. تنثتَػؼِ ؿْشی یک اهش پیچیذُ ٍ ػَاهل ثؼیبس صیبدی دس ایي فشآیٌذ ّن اص ًظش صهبًی ّن اص ًظش هکبًی 

دٌّزذ تزب اص    یهز ثشًبهزِ سیزضاى قزشاس    ّب سا دس اختیبس  ای اص خَاة ّبی فشا اثتکبسی چٌذّذفِ ًیض هدوَػِ اػتفبدُ اص سٍؽ

ؿَد فقي اّذاف هحیٌزی   ّب هتٌبػت ثب ؿشایي ثْتشیي خَاة اتخبر ؿَد ٍ هؼوَالً اّذافی کِ دس ًظش گشفتِ هی آى هیبى

ؿَد ٍ کوتش ثِ الگَی تَػؼِ ؿْش ٍ  ثبؿذ ٍ تٌبػت یک قٌؼِ صهیي ثشای کبسثشی خبف دس ًظش گشفتِ هی ٍ اختوبػی هی

ّبی هکزبًی هـزخق خَاّزذ کزشد اص هیزبى       ّبی هشثَى ثِ ؿبخق ثشسػی ؿَد. ؼبت ؿْشی تَخِ هیسًٍذ پشاکٌذگی قٌ

ثبؿزٌذ ٍ   تَػزؼِ ؿزْش سا داسا هزی   ّبی تَلیذ ؿذُ کذام یک ثیـتشیي ٍ کذام یکزی کوتزشیي ؿزجبّت ثزِ الگزَی       خَاة

الگزَی   َخزِ ثزِ ػزبختبس   دّذ ثب دس ًظش گشفتي اّذاف هَسد ًظزش خزَد ٍ ّوچٌزیي ت    تلوین گیشاى ایي اهکبى سا هی ثِ

سی تؼزبدل هیزبى ثزشآٍسدُ ؿزذى     اًتخبة ًوبیٌذ کِ ایي اهزش ثبػزث ثشقزشا    ّب ؿْش ثْتشیي خَاة سا اص هیبى خَاة تَػؼِ

 ی هَسد هٌبلؼِ خَاّذ ؿذ. هٌٌقِاختوبػی ٍ صیؼت هحیٌی ٍ ّوچٌیي الگَی تَػؼِ  اّذاف
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