
  
ن

ي 
لم

 ع
يه

شر
ره 

دو
ي، 

دار
 بر

شه
 نق

ون
 فن

م و
لو

ع
هم

د
ره 

ما
 ش

،
4 ،

داد
خر

 
اه 

م
14

00
 - 

ه 
قال

م
ي

هش
ژو

پ
 

 

 

س
ا

های مناسب برای احداث پارک شهری با بکارگیری سیستم انتخاب سایت 
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 (1399 دي، تاريخ تصويب 1399 شهريور)تاريخ دريافت 

 چکیده

عنوان به يشهر يهاپارکيابي پارک شهري است. مکان مسئلهمسائل مهمي که در مديريت شهري بايد به آن توجه داشت،  جمله از

 يشهر ينواح محیطييستو ز ياقتصاد ي،فرهنگ ي،اجتماع يطشرا يدر ارتقا يادينقش ز ،شهر يخدمات-يعموم يفضاها ينتراز مهم يکي

 هاي مختلف ساختار شهري است.يژگيومناسب بین  یوندو پ يدسترسترين عامل، يموفق، اصل يپارک عموم يکبه  يابيدست يبرا دارند.

ضروري  هاپارکيابي بهتر مکان منظوربه هاآنیري و تغییر کارگبهیرگذار و استفاده از ابزارهاي مناسب براي تأثبنابراين شناسايي معیارهاي 

ي شهري در شهر سماوا، کشور هارکپايابي مکان منظوربههاي اطالعات مکاني و الگوريتم ژنتیک یستمساست. هدف اين مقاله استفاده از 

ها جايي جمعیت و توزيع همگن افراد مناسب با ظرفیت پناهگاهفاصله مسیر جابه حداقل کردن. بدين منظور توابع هدف شامل؛ استعراق 

ها، تراکم ز رودخانهنقل شهري، فاصله او. بر اساس معیارهاي لحاظ شده شامل؛ کاربري اراضي، فاصله از شبکه حملاندشدهگرفتهدر نظر 

هاي جمعیتي و فاصله از نويزها )کارخانجات و غیره(، چهار منطقه مناسب براي احداث پارک در شهر سماوا تعیین شدند. با بررسي ويژگي

 شده براي احداث پارک، قابلیت باالي الگوريتم ژنتیک در اين کاربرد به اثبات رسید. مناطق تعیین

 سازي، الگوريتم ژنتیک(، بهینهGISهاي اطالعات مکاني )، پارک شهري، سیستميابيمکان واژگان کلیدی:

                                                           
  نويسنده رابط 
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 مقدمه  -1

 ي؛شهر يزيرها در برنامهدغدغهين ترمهميکي از 

علت اين است. ي رسانمراکز خدماتبهینه  يابيمکان

 سبب يخدمات شهر ینهبه يابيمکانموضوع آن است که 

و  گرديده يو دسترس يشهر يريتمد هايينهکاهش هز

 بهترشرايط  . همچنینبه دنبال دارد جامعه پايدار را

از طرف  .آورديشهروندان را فراهم م يش، رفاه و آسازندگي

 يابيمکاني مناسب و هاروشديگر، عدم استفاده از 

 ازجملهمشکالتي  يجادمنجر به ا ي،شهر ينادرست فضاها

، يجادشدها يفضاها بهربران کا عدم دسترسي مناسب

 مناسب، يطرح معمار سازيیادهدر پ گذارييتمحدود

مناسب،  یاهيگ یدماندر انتخاب و چ يتمحدود يجادا

و  یاريمشکالت مربوط به آب ي،شهر یمايدر س يآشفتگ

مناسب، مشکالت  يعدم تعامالت اجتماع ،اصالح خاک

و  يو اجتماع يروان یتکاهش امن ي،و نگهدار يريتمد

 . ]1[ گرددمي یرهغ

 يخدمات يعموم يفضاها ينتراز مهم يکي اهپارک

 ي،اجتماع يطشرا يدر ارتقا فضاي سبزنقش هستند. شهر 

 يشهر ينواح محیطييستو ز ياقتصاد ي،فرهنگ

 توسعه پارکهاي شهري ،. در جوامع مختلفير استانکارناپذ

توجه  مورد يشهر يموازات رشد و متراکم شدن نواحبه

و  يابيمکان ايبر يگوناگون راهبردهاي و است گرفته رارق

ابداع و بکار  يشهر هايیطها در محمناسب آن يعتوز

 .]2[شده است  گرفته

شده  يشهر پارکمنجر به ظهور  ياصل يدادسه رو

تمرکز مردم در شهرها و  يشافزا. رويداد اول؛ ]3[است 

ي و شهر ييروستا هايیطادغام مح یجهنت در يمراکز شهر

 ي بود که در آناجتماع يهاارزشبحث  رويداد دوم؛. بود

داشتند و  يشهر یطدر مح دگيبر زن ياديز یدمردم تأک

یر تأثشهري سبز  يفضاها با نحوه برخورد رامر ب ينا

ي و شهر ييادغام مناطق روستاین رويداد سوم گذاشته و

ها جنگل همچونرفتن مناطق سبز  ینموجب از ب بود که

مختلف همچنان  يلمردم به دال که آنجا . از]3[ استشده 

 کنند، لذايمهاجرت م يبه شهر ييروستا هايیطاز مح

در شهرها همچنان ادامه  یتجمعافزايش که  روديانتظار م

خود را به  يجا یاهيگ هايپوشش و داشته باشد

 .]3[ي شهري خواهند داد وسازهاها و ساختساختمان

وجود دارد که  یعتطب نیاز ذاتي بهافراد نوعي  اغلبدر 

در داخل و  یعيها و حفظ مناطق طبپارک يجادمنجر به ا

 يک يهاتالش یتلي. ب]3[شده است هااطراف سطح شهر

عنوان بهرا  يشهر محدودهسبز در  يادغام فضا يشهر برا

و  يباييزافزايش  نامد که ثمره آنيم سبز يشهرساز

 هاييژگياز و يکي .]4[است  شهرها يدر طراح ييکارا

به  هاو محله يشهر يبناها تغییر، يشهرپارک مهم 

 شناختييبايينظر ز مردم ازبراي است که  صورتي

 . بخش باشندلذت

 ياز مرزهاي اگستردهطیف  مزاياي پارکهاي شهري،

. با شودرا شامل مي يو اجتماع ي، رواني، جسمياقتصاد

یط زندگي و مح توانيم پارک شهرياز  يارتقاء و نگهدار

پررونق  یطمح يکبه  يافسرده اقتصاديک فضاي را از  کار

 مثال عنوانکرد. به يسازجوان مجددو  يل نمودهتبد

از  يموج محکم یلوانیاپنس ايالت یالدلفیاشهر ف زماني که

 يکاهش مشاغل و رکود اقتصاد یجهنت در را یتمحروم

بود بلکه شده نبود که افسرده  یزيشهر تنها چ ،تجربه کرد

ه شد یدناام ،شهرشان وخیم يطشرا یلبه دل یزمردم ن

به مرحله اجرا  یالدلفیاف سبز يفضا کهيهنگام .]5[بودند

شد، بلکه به  یطچهره مح يباييتنها باعث زدرآمد، نه

 ايجاد فضاي سبزروند  امکان را داد تا در ينساکنان ا

اوت ، جامعه را در طرينگر یالدلفیاروند ف. کنند مشارکت

شخصاً يک درخت  فردي،اگر  و گرد هم آورد یطمح

 .]5[آورد يفشار م يگري نیز براي اين کاربه د کاشت،مي

، مردم را به سمت انجام یطدر مح اين چرخه يدند

. فراخواندجامعه به و بازگشت غرور  یشترب هايیتفعال

ها پرورش فقط باغ ي،سازمراحل جوان يدرواقع در ط

 .]5[ شوديم يتتقو يندفرآ يندر ا یدامبلکه  يابندينم

و  تالشباور،  يبرا یليبه مردم دل پارک شهري

 . دهديوقت و احساسات در جامعه خود م گذارييهسرما

رسید  یجهنت به اين 2004در سال  یقيدر تحق یسوراک

در  یر پارک شهريبر تأث يمبن يتوجه که شواهد قابل

به آن لذت  يکه از داشتن دسترس يکسان يزندگ یفیتک

اظهار داشت که  ینهمچن یسوراک .]6[ وجود دارد برند،يم

را  یعيبخش طبعنوان آرامشعمل به ييتوانا یعيطب یطمح

که قادر به لذت بردن از آن هستند،  يدارد و به کسان

در کنار اين مزيت، . ]6[دهد يم يستيو بهز مشاحساس آرا

 منطقهدرخت  يباناز سا يتوجه بخش قابل یاهيپوشش گ

که  دهنديم یلتشک در مناطق متراکم شهري بخصوص را
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از  یاريبس ي هوا درآلودگاي و يرهجز يبه کاهش اثر گرما

لونت و همکارانش در  گفته طبق .]7[کند يکمک م هرهاش

در بهبود  یديمشترک نقش کل پارک شهري، 2009سال 

کشورهاي  در شهرها يداريو پا سرزندگي، یفیتک

 .]8[ داشته است توسعهدرحال

 يا يک تخصیص يبرا هامکان يا مکان ينبهتر تعیین

 يابزار يهاارزش ينبهتر ینمنظور تأمبه یالتچند تسه

 ينهو حداقل هز یتيمثال حداکثر پوشش جمع عنوان )به

گیري یمتصم مسائلين تربزرگ، يکي از نقل( و حمل

موفق،  يپارک عموم يکبه  يابيدست ي. برامکاني است

هاي مختلف ساختار يژگيومناسب بین  یوندو پ يدسترس

بنابراين  .باشد آن يجادعامل در ا ترينياصل يدباشهري 

یرگذار و استفاده از ابزاري براي تأثشناسايي معیارهاي 

 هاپارکيابي بهتر مکان منظور به هاآنیري و تغییر کارگبه

  ضروري است. 

 يسنت يابزارهايابي، با وجود اهمیت بحث مکان

 نبوده و  يشهر يرانمتخصصان و مد پاسخگوي نیاز

را با مشکل مواجه و اداره امور مختلف شهرها  يريتمد

مکاني  اطالعات یستماستفاده از س یتاهم .ساخته است

(GIS)1 شهرها و  يعبا گسترش سر يشهر يزيردر برنامه

يافته يشافزاازپیش یشبي مختلف هاداده روزافزون يشافزا

افزار، از سخت کهاي رايانه مبنا است ، سامانهGISاست. 

سازي، براي اخذ، ذخیره ابزاريچنین افزار و داده و همنرم

عات اطال انواع نمايش و ويرايش پردازش، ،سازيبهنگام

. اين سامانه ]1[توسعه داده شده است  مرجعمکانمکاني و 

 تحلیلدر  ايهنقش مهم و ارزند کارآمدبـزاري به عنوان ا

داشته و با توجه به قابلیتهاي اطالعات مکاني و توصیفي 

آمیزي در بسیاري از مسائل مکانخاص خود بطور موفقیت

 [. 9يابي مورد استفاده قرار گرفته است ]

در دسترس بودن  با يسنت يابيمکان يهاروش

نسبتاً کوچک  يهامجموعه داده و تنها بر GIS العاتاط

 و انواع يکل يابيمشکل مکان. ]10[ بوده است اجراقابل

عنوان ، بهP-Medianآن، ازجمله مسائل  متغیرهاي

شده  شناخته NP-hard یبيترک سازيینهمشکالت به

 توانندينم يراحتبه يسنت يهااز روش یارياست. بس

ر مجموعه د يت تسهیالت راهزاران نقطه تقاضا و سا

 .]10[کنترل کنند  GIS يهاداده

                                                           
1 Geospatial Information System: GIS 

 سازيینهبه يمکان معموالً به ابزارها يجستجو

توان به دو دسته سازي را ميینه. روش بهیازمند استن

شامل ابزارهاي  دسته؛ ین. اولبندي نمودکلي تقسیم

، و 3یوتنن-، گاوس2یمپلکسمانند س يمحل سازيینهبه

 سازيینهبه هاييتمالگور. ]11[ است 4مارکز-لونبرگ

 ستممکن ا يراز هايي همراه هستنديتمحدودبا  يمحل

 یتو موفق محدود شود يجستجو در دامنه حداقل محل

 دستهدارد.  يبستگ یهاول يرشدت به انتخاب مقاد ها بهآن

 یناز بروز چن تواندياست که م کلي سازيینهبه ؛دوم

 هاييتمگورشامل ال هايتمالگور ينکند. ا یريجلوگ يمشکل

 مطالعاتهستند.  (GA) یکيژنت سازيیهو شب يبازپرداز

کلي کارآمد و  يابزار جستجويک  GAاند که نشان داده

مناسب  ههدفچند يکارکردها يکه برا است محبوب

 ، بهیچیدهبدون استفاده از محاسبات پ GA. ]11[هستند 

 ،است يادز یارتعداد پارامترها بس کهيهنگام يژهو

 يک GA .]12[ دارند کلي سازيینهبه يبرا هايييتمز

 يجستجو يبراي فراابتکار يتصادف يجستجو يتمالگور

 یچیدهبزرگ و پ يخطیرغ يدر فضاها ینهبه يهاحلراه

عنوان به ينتکامل دارو ياز تئور اين الگوريتم، .است

 .]13[ است الهام گرفته ياز محاسبات تکامل يبخش

حل  يرا برا يتکامل يندفرآ يک هاي تکاملييتمالگور

 یعيانتخاب طب یسمبر اساس مکان سازيینهمشکالت به

مشکالت  يحل براراه يعسر يافتن ها در. آنکنندياتخاذ م

و با  ]14[ بودهکارآمد ي و عال یاربس یچیدهپ سازيینهبه

نتايج اند. شده به کار گرفته هاینهدر انواع زم یتموفق

را  GA يريپذانعطاف 1989در سال گلدبرگ تحقیق 

 ییرتغ امکان يرامطلوب است ز يريپذانعطاف ينا .نشان داد

 .کنديفراهم م يتمخود الگور ییررا بدون تغ يابيتوابع ارز

يابي پارکهاي شهري مطالعه اي در زمینه در زمینه مکان

[. در 15اي در شهر اهواز انجام شده است ]پارکهاي محله

مطالعه ديگري مکانیابي فضاي سبز شهري با استفاده از مدل 

AHP-FUZZY  در محیطGIS  شهرداري  10در منطقه

اولويت [. در پژوهش ديگري؛ 16تهران انجام شده است ]

ني توسعه فضاهاي سبز و پارکهاي شهري با سنجي مکا

انجام شده  شهر میاندوآبنیز براي  AHP استفاده از روش

فضاي  نهیبه يابيمکان[. پژوهش مشابهي براي 17] است

                                                           
2 Simplex 
3 Gauss newton 

4 Lundberg and Marks 
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براي شهر  AHPمنطق فازي و  سبز شهري با استفاده ازمدل

تحلیل [. عالوه بر موارد فوق، 18مشهد انجام شده است ]

تعیین مکان بهینه با ابزار محاسبگر شهري و  زسب يفضا

شهرداري مشهد پیشنهاد شده است  3رستري براي منطقه 

در مطالعه ديگري مکانیابي فضاي سبز براي شهر خرم  [.19]

در  [.20مورد بررسي قرار گرفته است ] GISآباد با ابزارهاي 

در مسائل  يتکامل تمهاييکاربرد الگورتحقیق ديگري 

بررسي شده است  رجندیدر شهر ب نیکاربري زم صیتخص

يابي [. عالوه بر موارد فوق در پژوهش ديگري؛ مکان21]

مورد بررسي  GISو  GAفضاهاي سبز شهري با استفاده از 

هاي اين تحقیق تمرکز [. يکي از نوآوري22قرار گرفته است ]

بر روي تخصیص مکان بهینه براي پارک شهري به عنوان 

شهروندان است که در هیچ يک يکي از زيرساختهاي رفاهي 

و از طرفي در هیچ  از مطالعات پیشین مورد نظر نبوده است

با کمک ابزارهاي  GAسازي يک از مطالعات داخلي پیاده

GIS  بر روي موارد ياد شده انجام نشده است. همچنین در

هیچ مطالعه اي اين ترکیب بر روي پارکهاي شهري با قیود و 

هايي از نشده است. در انتها پژوهشتعداد خاص به کار بسته 

اين دست در پهنه عراق به عنوان يک کشور درحال توسعه 

صورت نگرفته است. هرچند روش مورد نظر، هیچ محدوديتي 

از نظر انتخاب منطقه مورد مطالعه ندارد، ولي در جهت رفع 

يک نیاز واقعي، به عنوان يک مطالعه موردي، روش 

نهاي مناسب جهت احداث پارک پیشنهادي براي انتخاب مکا

شهري در شهر سماوا عراق مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته 

ي اخیر، درگیر هادههکشوري که در  عنوان به« عراق»است.  

ي سخت و طوالني بوده، نیازمند ارائه راهکارهايي هاجنگ

براي تزريق امید و نشاط به مردم و ساختار شهرها است. 

شهر »هاي محیطي يژگيو يمطالعه بررس ينتمرکز ابنابراين 

هاي شهري واقع در کشور عراق براي احداث پارک« سماوا

هاي اطالعات مکاني براي یستمساست. به اين منظور از 

هاي مکاني شهري جهت احداث پارک شهري يژگيوتحلیل 

يت با استفاده از الگوريتم ژنتیک بهترين نها درو  شده استفاده

 است. شدهاحداث پارکهاي شهري تعیین  براي هامکان

 هامواد و روش -2

 روش پیشنهادی -2-1

از آنجايي که اين تحقیق به دنبال پیشنهاد روشي براي 

تخصیص مکاني با درنظر گرفتن معیارهاي خاص و مرتبط با 

پارکهاي شهري است لذا ابتدا روش تلفیقي الگوريتم ژنتیک و 

 است.  شده ارائه( 1سیستم اطالعات مکاني در شکل )

هاي یرگذار در انتخاب پارکتأثدر مرحله اول معیارهاي 

گیري از نتايج تحقیقات پیشین و بهره مطالعه باشهري 

هاي انتخاب خواهد شد. در مرحله دوم مجموعه داده

شده و در چهار کالس  يلتبديجادشده به فرمت رستري ا

ي شدند. سپس با استفاده از بندطبقهمناسب تا نامناسب 

فرآيند همپوشاني در سیستم اطالعات مکاني نقشه نهايي 

ي هاپارکي مختلف براي احداث هامکاني تناسب بندپهنه

شهري تهیه گرديده است. سپس، در نقشه نهايي مناطقي که 

 استخراجترين تناسب براي احداث پارک هستند یشبداراي 

ي هامکاني تناسب بندپهنهشه شدند. نتیجه اين فرآيند؛ نق

ي شهري است که با حذف هاپارکمختلف براي احداث 

مترمربع )يا هر مساحت ديگري  1000نواحي کوچکتر از 

متناسب با شرايط طراحي( تعداد محدودي ناحیه کانديد براي 

گردد. اگر هدف مکانیابي تنها يک احداث پارک پیشنهاد مي

ان؛ میزان شايستگي آن توپارک شهري باشد، براحتي مي

نواحي براي احداث پارک را محاسبه کرد و از بین آنها محلي 

که بیشترين شايستگي را دارد به عنوان موقعیت بهینه 

هاي مشخص نمود. در چنین شرايطي استفاده از الگوريتم

ضروري نیست. چرا که ابعاد فضاي  GAيابي همچون بهینه

ي هزينه محاسباتي جستجو پايین بوده و جستجوي سراسر

يابي همزمان چندين پارک بااليي ندارد. ولي اگر هدف مکان

شهري )خصوصا با رعايت شرط مساحت طراحي باشد(، با 

هزينه محاسباتي بسیار بااليي روبرو خواهیم شد چرا که 

موقعیت بهینه پارکها در ارتباط با موقعیت ديگر پارکها بوده و 

 يابي ضروري است. هاي بهینهبکارگیري الگوريتم

ناحیه  14( GISفرض کنیم، خروجي مرحله اول )

کانديد براي احداث پارک باشد. اگر بدون لحاظ قید 

مساحت بیشینه، فقط مرکز هر ناحیه را به عنوان موقعیت 

موقعیت  14موقعیت از  4پارک لحاظ کنیم، انتخاب 

باشد مي 14از  4مستلزم بررسي تمام ترکیب هاي 

حالت الزامي است(. که با افزايش تعداد  1001)آزمودن 

نواحي کانديد و همینطور افزايش تعداد پارکهاي موردنظر، 

کند. حال اگر محاسبات بطور چشمگیري افزايش پیدا مي

تواند رعايت مساحت بیشینه لحاظ گردد، هر ناحیه مي

شامل چندين ناحیه کوچکتر با مساحت کمینه طراحي 

ناحیه معرفي شده )خروجي  14براي باشد. بعنوان مثال، 

GIS هزار مترمربع کانديد  90(، اگر هر کدام با مساحت
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هزار پارک شهري با مساحت ده 4يابي شوند و هدف مکان

مترمربع مدنظر باشد؛ اين جستجوي سراسري مستلزم 

باشد که از نظر تئوري حدود مي 126از  4بررسي ترکیب 

يابي هاي بهینهريتممیلیون حالت خواهد بود. الگو 10

 4میلیون حالت براي مکانیابي  10بجاي برررسي تمام آن 

هاي خود؛ در  تعداد با استفاده از قابلیت توانندپارک، مي

 جستجوهاي کمتر مکانهاي بهینه را تعیین نمايد.

پارک شهري  4در تحقیق حاضر تعیین موقعیت بهینه 

یک محول شده از بین تمام حاالت ممکن، به الگوريتم ژنت

ترين مناطق را با توجه به تابع ینهبهاست. اين الگوريتم 

نمايد. الزم به ذکر است، تابع هزينه هدف مسئله تعیین مي

کردن با افزايش دسترسي کاربران به پارکها با کمینه

مجموع فواصل پارکها از مناطق تقاضا )بلوکهاي 

 شود.ساختماني( محقق مي

 ها و منطقه مورد مطالعهداده -2-2

در جنوب عراق در کنار رودخانه فرات  اشهر سماو

. استان (2)شکل  شده است که مرکز استان المثناء استواقع

اين لحاظ مساحت است.  استان بزرگ عراق از ینالمثنا دوم

 ياچهمانند در يشناسباستان هايسايت ین دارايهمچنشهر 

در دو طرف فرات  اسماوشهر  .باشدمي وارکا هاييرانهساوه و و

شده است شده است و توسط صدها درخت نخل احاطهساخته

به  یريگرمس ياحفره يو شمال يدر حومه جنوب يژهو که به

آرامش  النهرينینب یبمه ياز گرما یارهاش ين. ابخشديآن م

 کنند. يمايجاد  مطلوبي براي ساکنین

 
 هاي شهرييابي بهینه محل احداث پارکفلوچارت روش پیشنهادي براي مکان -1شکل 
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ي شهري در شهر هاپارکيابي بهینه مکان منظوربه

ي کاربري اراضي، هادادهسماوا چند مجموعه داده شامل 

ي شهري هابلوکها، فضاي سبز موجود و یابانخ

منطقه  . نقشه کاربري اراضياندقرارگرفته مورداستفاده

لندست  يرتصو ي و تجزيه تحلیلبندمطالعه با طبقه مورد

 شده است. عملیاتیه ته متر 15 با توان تفکیک مکاني

ي هانقشههاي زمیني و همچنین تفسیر ي نمونههابرداشت

اقدامات مهمي است که در اين مرحله  جمله ازموجود 

کاربري  اکثراًکاربري اراضي شهر سماوا . است گرفتهانجام

بااليي در شمال  نسبتاًکه با پراکندگي  است و باغمسکوني 

 .اندشده پخشو جنوب رودخانه 

بنای معیارهای اراضی بر م گذاریارزش -2-3

 طراحی

 يبرا شده است کهیهتوص ]23[پیشین  در تحقیقات

باير،  که کاربري هاييینزم پارکهاي شهري،توسعه 

داشته باشند، از اولويت بااليي مراتع کشاورزي يا 

چرا که فضاي کافي و دسترسي مناسبي را  .برخوردارند

هاي داراي آورند. بدين ترتیب زمینيمبراي کاربران فراهم 

هستند.  4ترين ارزش با مقدار یشبکاربري باير داراي 

کاري، کشاورزي، باغ و ترکیبي در هاي درختيکاربر

( نحوه 3ي اهمیت بعدي قرار دارند. شکل )هادرجه

ي کاربري اراضي در شهر سماوا براي احداث گذارارزش

 .دهديمپارک شهري را نمايش 

 
 منطقه مورد مطالعه؛ شهر سماوا، عراق -2شکل 

 
هاي شهري )منبع: نويسندگان(کاربري اراضي محدوده مطالعاتي براي احداث پارکگذاري ارزش -3شکل   
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شهري نیز از طريق دو پل بر روي  نقل و حملشبکه 

رودخانه، ارتباط بین شمال و جنوب شهر سماوا را برقرار 

 يدسترس که آنجا ازند کرد یشنهادپ ]25[و  ]24[کند. يم

تعیین مکان پارک ، نقش مهمي در نقل و حملشبکه به 

ها کمتر باشد، یابانخهر چه فاصله از  دارد، شهري

. در نظر گرفته شود ترمناسب هاپارکموقعیت براي احداث 

 یلومترک 2از  یشب هايي با مسافتموقعیت ترتیبينا به

خیلي نامناسب و داراي ارزش عنوان  نسبت به جاده به

 یلومترک 1تا  2بین  هايي با مسافت، موقعیت1عددي 

نامناسب و داراي عنوان نقل به و حملشبکه نسبت به 

با عنوان  یلومترک 1تا  4/0، مسافت بین 2ارزش عددي 

کیلومتر خیلي مناسب،  4/0مناسب و کمتر از  نسبتاً

ي گذارارزش( 4اند. شکل )شده يبندطبقهي و گذارارزش

براي  ونقلحملاراضي بر مبناي معیار فاصله از شبکه 

 دهد.يماحداث پارک شهري را نمايش 

یه تهي شهري نیز از شهرداري سماوا هابلوکنقشه 

نقاط تقاضا در انتخاب بهترين  عنوانبه هاآنشده و از 

مکان احداث پارک با استفاده از الگوريتم ژنتیک بکار 

ي شهري در پیرامون وسازهاساخت. اکثر اندشده گرفته

رودخانه که منبع مناسبي براي آب شهري است، ايجاد 

در مرکز محدوده و غرب و  غالباًگرديده و تراکم شهري 

(، نقشه 5است. شکل ) شده پراکندهجنوب غربي 

 دهد.ي شهري سماوا را نشان ميهابلوک

 
 کمتر، ونقلحمل شبکه از فاصله هرچه .شهري پارک احداث براي ونقلحمل شبکه از فاصله معیار مبناي بر اراضي گذاريارزش -4شکل 

 ارزش ترينپايین مناطق، دورترين و( مناسب خیلي) داشته ارزش باالترين شهري، ونقلحمل شبکه به مناطق تريننزديک. است بیشتر گذاريارزش

 .(نويسندگان: منبع) ،(نامناسب خیلي)

 
 (سماوا شهرداري: منبع) سماوا شهر در شهري هايبلوک نقشه -5شکل 
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در انتخاب  استفاده مورديکي ديگر از معیارهاي 

بهترين مکان براي احداث پارک، فاصله از رودخانه است. 

فضاي رودخانه با ايجاد محیطي مناسب و کاهش برخي از 

ها شرايط مناسبي را براي احداث پارک ايجاد کرده ينههز

حفظ سالمت به سبب به رودخانه  يکنزد هايینزماست. 

در احداث پارک  یشتريب ارجحیتمنطقه  زيستیطمح

که  اندهنشان کرد خاطر ]23[و  ]27[ین همچن .]26[ دارد

و  هاياچهها، درمانند رودخانه يبه منابع آب يکنزد ياراض

مناسب هستند. بر  یاربس پارک شهري،توسعه  يبرامخازن 

-يانجراز  یلومترک 5/0استدالل، فاصله کمتر از  يناساس ا

 5/0فاصله ، مناسب یارها بسفاصلهيگر نسبت به د هاي آبي

 به یلومترک 5/2تا  5/1فواصل  ،مناسب یلومتريک 5/1تا 

 بهکیلومتر؛  5/2نامناسب و فواصل بیش از  نسبتاً صورت

( 6گردند. شکل )يمي بندطبقه نامناسب کامالً  رتصو

گذاري اراضي بر مبناي حريم رودخانه را نشان ارزش

 دهد.يم

 يآلودگ یلمناطق پر سروصدا به دلنويزها شامل 

و همچنین مناطق با هواي آلوده )مجاورت  يادز يصوت

 پارک شهري ي احداثبرا(؛ هاکارخانهمراکز صنعتي و 

چنین دورتر از  ي، اراضينبنابرا. ]27[ یستندمناسب ن

به  پارک شهريتوسعه  يرا برا یشتريب یحاتترج مناطقي

 شدهيبندطبقه يهامسافت تحقیق ينادر . آورديدست م

، اسبکامالً نامناز کارخانجات با عنوان  یلومترک 1کمتر از 

کیلومتر با عنوان  4تا  2مناسب،  نسبتاً یلومترک 2تا  1 ینب

 يبرامناسب   کامالً کیلومتر با عنوان  4مناسب و بیش از 

( نقشه فاصله 7اند. شکل )شده يمعرفپارک شهري توسعه 

 دهد.يميزها را نمايش نواز 

 
 یار فاصله از رودخانه )منبع: نويسندگان(مع يبر مبنا ياراض يگذارارزش -6شکل 

 
 یار فاصله از نويزها )منبع: نويسندگان(مع يبر مبنا ياراض يگذارارزش  -7شکل 
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 ی مناطق مناسببندپهنهنقشه  -2-4

ي مناطق مناسب براي احداث پارک، از بندپهنهنقشه 

شده يمعرف یارهايبا مع ياراض يگذارارزش يجنتاترکیب 

گردد. ( حاصل مي7تا  3ي تناسب معیارها: شکل هانقشه)

نقشه  یهته يبرا ]28[ يوزن يخط یک، از تکنبدين منظور

شده  استفاده پارک شهري ي احداثمناسب برا هاييتسا

 پارامترها يا، فاکتورها يوزن يخط یبيدر روش ترک است.

(Vi) ( بر اساس وزن پارامترهاWi) ضرب شده در يکديگر ،

شده و مقدار نهايي براي هر سلول  با يکديگر جمعسپس 

 يساده برا يروش خط يک WLC. آيديم به دست

براي اجراي اين روش در است.  نهاييمحاسبه وزن 

هاي رستري به فايل هانقشهابتدا  ArcGIS افزارنرم

ي بندطبقهبر اساس امتیازهاي مذکور  مجدداًشده و يلتبد

یرگذاري هر يک از تأثگردند. در مرحله بعد وزن يم

گردد. با بررسي تحقیقات پیشین، وزن معیارها مشخص مي

معیارها براي معیارهاي فاصله از نويز، فاصله از شبکه 

، فاصله از رودخانه و کاربري، به ترتیب برابر ونقلحمل

( 8مقدار دهي شدند. شکل ) 3/0و  25/0، 3/0، 15/0

هاي شهري و مکان مستعد یتموقعناسب نقشه نهايي ت

براي احداث پارک شهري در شهر سماوا را نمايش 

است؛  مشاهده قابلکه در اين شکل  طورهماندهد. يم

ين ترمناسبسبز  رنگ باشده يبندطبقهي هامحدوده

براي احداث پارک هستند. از بین اين مناطق و  هامحدوده

نقاط تقاضا،  عنوان بههاي جمعیتي با در نظر گرفتن بلوک

کانديد احداث پارک شهري عنوان بهمنطقه  14

نزديکي  بر اساساست. چگونگي انتخاب نقاط  شدهانتخاب

هاي جمعیتي و پراکندگي مناسب در شهر صورت به بلوک

مناسب ي خیليهامحدودهگرفته است. تمامي نقاط در 

که حداقل  اندهشدانتخابي اگونهبه( و سبزرنگ)نواحي 

 یاز براي احداث پارک شهري را دارا باشند.موردنمساحت 

 یابی بهینه با الگوریتم ژنتیکمکان -2-5

بر  يمبتن سازيینهمشکالت بهحل هاي روشیراً اخ

 يتماند. الگورداشتهاي گستردهتوسعه  يتکامل يکردهايرو

از  یاريدر بس سازيینهحل مشکالت به يبرا (GA) یکژنت

بخشي را و نتايج رضايتقرارگرفته  استفاده ها موردرشته

سازي مبتني بر الگوريتم ینهدر به. ]14[ فراهم کرده است

ژن در نظر گرفته  يکعنوان  به تواندي، هر پارامتر مژنتیک

با  يسادگبه  یک،ژنت يتمالگور ينريدر نسخه با شود که

حل از راه يامجموعه شود.ارائه مي 1و  0از  رشتهيک 

. تعداد دهديم یلکروموزوم را تشک يکها، ژن يشيآزما

 . دهنديم یل)افراد( را تشک یتمختلف جمع يهاکروموزوم

افراد  شايستگيبر  ينسل مناسب مبتن يجادا یسممکان

مجاز به  یشترارزش باالتر با احتمال ب ي.افراد دارا]14[است

فرزندان شانس تولید  یجهنت فرزندان هستند. در یدمثلتول

 يکه برخ يروند تکامل تا زمان ين. اکنندپیدا مي یشتريب

تکرار  ،شود یداحل پراه ينبهتر ياشوند  فراهم يطاز شرا

و يا حتي  صدها، ها، پس از دهيکل طور به. گردديم

. شوديم يدارپد شايسته یتنسل، سرانجام جمع هزاران

به  نزديک يا ینهحل به راهيک ،فرد )نخبه( ينترمناسب

 
 (.نويسندگان: منبع) شهري هايپارک احداث براي کانديد نقاط و شهري هايموقعیت تناسب نهايي نقشه -8شکل 
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 برمطالعه تمرکز ما در اين  حل مطلوب خواهد بود.راه

پارک از  یستأس يبرا موقعیت( 4ها )مکان ينبهتر يافتن

ي که اگونهبهتخب در مرحله قبل است؛ منطقه من 14بین 

ي هاپارکدهي بهینه گردد. در اين بخش از سرويس

مکان تسهیالت  عنوانبهاز بخش قبل  شدهاستخراج

 استفاده خواهد شد. 

 مراحل الگوریتم ژنتیک -2-5-1

از  یتيجمع یدبا تول یک،ژنت يتمالگور سازيیادهپ

 هاييتمها در الگوراز کروموزوم یهاول یتها )جمعکروموزوم

به حد باال و  یدو مق شوديم یدتول يمعمواًل تصادف یک،ژنت

 . در مرحله بعد،شوديمسئله هستند( آغاز م یرهايمتغ يینپا

که به شکل  ييهاو کروموزوم شونديميابي ارز هاکروموزوم

 يشنظر )هدف( را نما مسئله مورد ینهجواب به بتوانند يبهتر

 هاينسبت به کروموزومید مثل تول يبرا یشتريشانس ب دهند،

 یدمثلتول يهافرصت يگر،دعبارت. بهکننديم یداپ تریفضع

. شوديها اختصاص داده مدسته از کروموزوم ينبه ا یشتريب

 یتجواب، معموالً نسبت به جمع يک بودن مناسب یزانم

 .شوديم یدهسنج يفعل يدکاند يهاجواب

 يتميدر ساختار  الگور یک،ژنت يتمالگور يکار اصول

 يگام الزم برا ينترشده است. مهم داده يشنما يرز

 یتجمع یداند از: تولعبارت یکژنت يتمالگور سازيیادهپ

مسئله، مشخص کردن تابع هدف،  يک يها( از جوابیه)اول

 .«2یکژنت گرهايعمل»و به کار گرفتن  1يتابع برازندگ
 يهامتشکل از جواب ييابتدا یتکردن جمع فرموله 

 مسئله

 متشکل از  ييابتدا یتجمع يو تصادف یهاول دهيمقدار

 مسئله يهاجواب

 :حلقه تکرار 

 مسئله ي(تابع برازندگ) تابع هدف ارزيابي 

 مناسب يکردن تابع برازندگ پیدا 

 يهامتشکل از جواب یتجمع يرو یاتعمل انجام 

 عملگریک: ژنت يمسئله با استفاده از عملگرها

عملگر و  «4یزشآم يا یبترک» ، عملگر«3یدمثلتول»

 .«5جهش»

 يتمتوقف الگور يطشرا يبررس 

                                                           
1 Fitness 

2 Genetic Operators 

3 Reproduction 
4 Crossover 

5 Mutation 

عملگري است که بهترين  يا انتخاب تولیدمثلعملگر 
کند )منظور، در يک جمعیت جديد را کپي مي 6هارشته

ها يا بردارهاي جواب کانديد در يک نسل بهترين کروموزوم
اولین عملگري است که  عموالً م، تولید مثلاست(. عملگر 

گیرد و قرار مي مورد استفادهجمعیت  کاريدستبراي 
تولید تاکنون، عملگرهاي . شودها اعمال ميروي کروموزوم

است،  شده دادهمختلفي براي الگوريتم ژنتیک توسعه  مثل
ها يا يکسان است؛ رشته تقريباًها عملیاتي آن روندولي 

هاي یت فعلي انتخاب و کپيهاي خوب از جمعکروموزوم
سپس با  .شوندقرار داده مي ها، در مخزناز آن تولیدشده

)بدون  يتصادف، بر چرخ رولت يمبتنهاي يکي از روش
گردند. در اين تحقیق هر و رقابتي انتخاب مي (يگذاريجا

سه روش مذکور مورد استفاده قرارگرفته و در حین اجراي 
 ها فراهم گرديده است. الگوريتم امکان انتخاب آن

 يادو رشته  ي ترکیب مجددبرا یزشآم يا یباز عملگر ترک
 ياها رشته یدتول با هدفکار،  ين. اشوديکروموزوم استفاده م

در  یبترک یات. در عملشوديبهتر انجام م يهاکروموزوم
دو  یکيکردن مواد ژنت یبترک يقطر یک،ژنت يتمالگور

 يهانسل قبل، کروموزوم یتکروموزوم موجود در جمع
 آيندفر ديگر،عبارتبه. شوديم يفعل يهادر نسل يديجد

 ينو از ا یبموجود در دو کروموزوم را ترک يهاژن یب،بازترک
 یدتول يفعل یتدر جمع يديجد يهاکروموزوم يق،طر

 يو در تمام يتکرار صورتبه آينديفر چنین .کنديم
 آيندانجام خواهد شد. در فر یکژنت يتمالگور يک يهانسل

از  ايجادشده هاييتعداد کپ معموالً ، تولید مثل
 يگراز د یشتردارند، ب ييباال يکه برازندگ ييهاکروموزوم
، مخزن تولیدمثل دآينفر يانخواهد بود. در پا هاکروموزوم

در آن قرار  تولیدشده هاييکپ يو تمام شوديم تشکیل
عملگرهاي ترکیب متعددي براي الگوريتم ژنتیک  .گیرديم

 8ايدونقطهو  7ياهاي تک نقطه. روشاندشدهدادهتوسعه 
ترين عملگرهاي ترکیب در الگوريتم ژنتیک مهم ازجمله

شوند. در غالب عملگرهاي ترکیب توسعه محسوب مي
 طوربهبراي الگوريتم ژنتیک، دو رشته يا کروموزوم  شدهداده

هاي هايي از رشتهشوند و بخشانتخاب مي مخزن تصادفي از
ها يا شوند تا رشتهاين دو کروموزوم با يکديگر ترکیب مي

نويسي الگوريتم به برنامه .هاي جديدي پديد آيندزومکرومو
شده تا امکان استفاده از روش تک نقطه و صورتي انجام

 دونقطه فراهم گردد. 

                                                           
6 Strings 

Single Point 7 

Two point 8 
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يندهاي تکاملي آترين فرملگر جهش يکي از مهمع

براي رسیدن به جواب بهینه در الگوريتم ژنتیک محسوب 

 شود. در عملگر جهش، به شکل تصادفي، اطالعاتمي

يند جستجو در الگوريتم ژنتیک اضافه آجديدي به فر

شود. چنین ويژگي مهمي به الگوريتم ژنتیک کمک مي

 .بگريزند 1دام بهینه محلي بتوانند ازکند تا مي

 کروموزوم ساختار  -2-5-2

 کروموزوم هر ژنتیک مورد استفاده، الگوريتم ساختار در

 هر و باشدمي ها براي احداث پارکهاموقعیت از اي مجموعه

دارد. در  اشاره يک پارک موقعیت به کروموزوم يک در ژن

 گرفته نظر در ژن چهار کروموزوم هر تحقیق حاضر، براي

است که برابر با تعداد پارکهاي مورد نظر براي احداث  شده

باشد. در ايجاد بنا به درخواست شهرداري سماوا مي

 هاموقعیت اين از يک کروموزوم ها بايد دقت شود که هر

 نشود.  ظاهر کروموزوم هر در بار يک از بیش

 تابع هدف یفتعر -2-5-3

ابعي است که مقدار متغیر مسئله در آن تابع هدف ت

 شده، بدين طريق، مطلوبیت هر جوابقرار داده

تابع  سازيینه. در مسائل بهگردديمشخص م )کروموزوم(

تابع هدف رود. يعنوان تابع برازندگي به کار مهدف به

جهت تعیین اينکه افراد چگونه در محدوده مسئله ايفاي 

و تابع برازندگي معمواًل  شودي، استفاده مکنندينقش م

براي تبديل مقدار تابع هدف به يک مقدار برازندگي 

 :]14[ داريم يگردعبارت. بهشوديوابسته به آن استفاده م

(1) F(n) = g(f(x)) 

مقدار تابع هدف  gتابع هدف بوده و تابع  fکه يطوربه

مقدار  Fو  کنديم يلتبد يمنف یرعدد غ يکرا به 

نبودن  يا. مناسب بودن ]14[مربوط به آن است يبرازندگ

 آيديبه دست م يکه از تابع برازندگ يبا مقدار ،جواب

 . شوديم یدهسنج

کردن  ینهتابع هدف بکار رفته در مقاله حاضر، کم

کردن مجموع دسترسي است که معادل با کمینه هزينه

. نمايش استي جمعیتي متقاضي هابلوکفواصل پارکها از 

 ( است:2رابطه ) صورتبهشده رياضي تابع هدف طراحي

                                                           
Local Optimum 1 

(2) 𝑍 =  ∑ 𝑑𝑖 × 𝐷𝑖
𝑚𝑖𝑛

𝑛

𝑖=1

 

𝐷𝑖در اين رابطه 
𝑚𝑖𝑛  بیانگر کمترين فاصله متقاضي شماره

i ترين مرکز خدماتي فعال )پارک شهري( بوده و از نزديک𝑑𝑖 

میزان تقاضاي آن است که معادل با جمعیت هر يک از 

هاي متقاضي است. مرحله اول در فاز اجراي روش بلوک

تصادفي و سپس محاسبه تابع هدف  حلراهپیشنهادي، ايجاد 

( براي هر يک از آنهاست. پس از 2شده در رابطه )يفتعر

ايجاد جمعیت اولیه و محاسبه تابع هزينه آنها، کافي است اين 

مقادير را در الگوريتم ژنتیک فراخواني گردد. نرخ جهش برابر 

 است.  شدهگرفتهدر نظر  7/0و نرخ تولید برابر 3/0

 4، روند همگرايي الگوريتم ژنتیک در تعیین 9شکل 

موقعیت بهینه براي احداث پارک با استفاده از الگوريتم 

دهد. نتايج شده را نشان ميژنتیک تحت تابع هدف طراحي

اي حاصل نقطهاستفاده از روش چرخ رولت و جهش تک با

شده شده است. همچنین موقعیت بهینه چهار پارک تعیین

  ( ارائه شده است.10توسط الگوريتم ژنتیک در شکل )

 
نمودار همگرايي الگوريتم ژنتیک در تعیین چهار موقعیت بهینه  -9شکل

 نويسندگان(براي احداث پارک شهري به روش پیشنهادي )منبع: 

 
 یناز ب توسط الگوريتم ژنتیک شدهانتخابچهار موقعیت بهینه  -10شکل 

رنگ نمايش ي توپر مشگيهامربعمنطقه کانديد. اين مناطق با  14

 )منبع: نويسندگان( اندشدهداده
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نتايج تحقیق حاضر چهار مکان را براي احداث فضاي سبز 

هاي موقعیت مکان، 11شهري پیشنهاد کرده است. شکل 

بهینه تعیین شده براي احداث پارک توسط روش پیشنهادي 

دهد. با مبتني بر الگوريتم ژنتیک در شهر سماوا را نشان مي

هاي مشاهده وضعیت شهري و پراکندگي جمعیت و بلوک

رسند. مي به نظر قبولقابل آمدهدستبهساختماني، نتايج 

ر اما پراکندگي قسمت شمالي رودخانه داراي جمعیت کمت

بااليي است. الگوريتم ژنتیک از بین نقاط کانديد، مکاني بین 

هاي شرق و غرب را براي برآورد کردن تقاضاي جمعیت بلوک

انتخاب کرده است. در قسمت جنوب رودخانه؛ سه موقعیت 

یشنهادشده است. اولین و پبراي احداث فضاي سبز شهري 

 قرارگرفتهراکم شهر ين موقعیت در بخش مرکزي و پرتترمهم

آلي را براي احداث فضاي که زمین باير موجود شرايط ايده

سبز فراهم آورده است. اين موقعیت به سبب نزديکي به 

ي ساختماني و هابلوکهاي گوناگون، نزديکي به يکاربر

به  آليدهامنطقه و همچنین دسترسي  پرتراکمجمعیت 

ث پارک معرفي شبکه حمل و نقل، بهترين گزينه براي احدا

ي باير در غرب محدوده امنطقهشده است. مکان سوم؛ شامل 

. اين موقعیت به سبب نزديکي به رودخانه استمسکوني شهر 

ي شهري، گزينه مطلوبي براي احداث فضاي سبز هابلوکو 

رود. مورد چهارم؛ در بخش جنوبي منطقه يمبه شمار 

ي در مناطق یرقرارگاست. اين مکان نیز به سبب  قرارگرفته

 احداثاي براي هاي متعدد اهمیت ويژهيکاربرپراکنده و 

  فضاي سبز دارد.

 
با روش الگوريتم  شدهانتخابموقعیت پارکهاي بهینه   -11شکل 

)منبع:  سماوا، عراقدر سطح شهر  جهت احداث پارکژنتیک 

 نويسندگان(

 گیرینتیجه -3

 يتمالگور يکردروتحقیق،  مطالعه صورت گرفته در اين
 هاي احداث پارک شهريبهترين مکانانتخاب  يبرا یکژنت

غلبه  توانايي دهد. اين رويکرديرا ارائه مدر شهر سماوا عراق 
ي و سنت یارچند مع گیريیمتصم یلتحل هاييتبر محدود

قادر به ارائه  هاي تکامليالگوريتم. هاي آن را دارديدشوار
راي انتخاب سايت در شرايط ب يافتهبهبودکننده و ينتايج راض

 يبرا يعنوان ابزار، بهیشنهاديهستند. روش پ یچیدهپ
مکان با اهداف  يحل مشکالت جستجو يبرا يزيربرنامه

 قرار گیرد.  مورداستفادهتواند يم شهر سماوامتعدد در 
 يتمالگور یشنهاديکه روش پ دهديمطالعه نشان م ينا

 يبرا اطالعات مکانيسیستم با  يراحتبه توانديم یکژنت
 يمکان يهاداده ينشود. از ا يکپارچه يمکان يهاداده يابيباز
مطالعات . شوديتناسب استفاده متابع  يرمحاسبه مقاد يبرا

تنها  AHPيي همچون هاروش که ازآنجاپیشین نشان داده 
يج فقط نتا کند،يساده پردازش م یاتجستجو را با فرض
 يتانتخاب سا يرا برا يبيرتقمقادير  هاخروجي اين روش

ها يتمحدودها و يتساکه تعداد يهنگام دهند.يمارائه 
وجود  ینهبه يجنتایني براي دستیابي به تضمافزايش يابد 

 با برخورد در کیکالس يسازنهیبه يهاکیتکن. ندارد
 از يکي. دارند مشکل (Globalکلي ) يسازنهیبه مشکالت

 يراحت بهمعموالً  که است نيا ،آنها تیموفق عدم ياصل ليدال
اغلب  ن،يا بر عالوه. افتندمي دام به يمحل هاياکسترمم در

اکسترمم  افتني يبرا ازین مورد کلي اطالعات از هاکیتکن نيا
 استفادهدارند،  يمحل توابعي که چندين اکسترمم در مطلق
 هاي کالسیک، الگوريتم ژنتیکدر مقايسه با روش .کنندنمي

 حلراه کي افتني شانس آن، بودن يتصادف تیماه لیدل به
 .[29دهد ]مي بهبودرا  کلي )اکسترمم مطلق(

گردد روش يمبهبود روش پیشنهادي، توصیه  منظوربه
گیري یمتصمهاي در اين تحقیق با ساير روش شدهارائه

چندمعیاره مقايسه گردد و توابع هدف ديگري همچون 
حداکثرسازي پوشش و ساير توابع مورد استفاده قرار گیرند. 

وده مطالعاتي ي ساير اطالعات مکاني در محدآورجمعین همچن
  .گردديميج تحقیق نتاو اعتبار  موجب افزايش جامعیت

 سپاسگزاری

شهر »شهرداري دانند از بر خود الزم مينويسندگان 
 هاي مورد نیاز مقاله حاضر،نقشهبه خاطر تامین  «سماوا
 و قدرداني نمايند.تشکر 
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