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چکیده
امروزه مديريت کاربري اراضي شهري يکي از نیازهاي ضروري بسیاري از کشورهاي در حال توسعه ميباشد .تا کنون مدلهاي بسیاري
جهت بهینه سازي چندهدفه تخصیص کاربري اراضي ارائه شده است .اما در اغلب اين مدلها برنامهريزان با مجموعهي زيادي از جوابهايي
که اهداف عموماً متناقض اقتصادي ،اجتماعي و زيستمحیطي را برآورده ساختهاند ،مواجه ميشوند که اين مسئله تصمیمگیري را دشوار
ميسازد .مجموعه جوابهاي متعدد در مدلسازي تخصیص کاربري اراضي را ميتوان بر مبناي سازگاري آنها با الگوي توسعه شهري
اولويت بندي نمود .الگوي توسعه شهري به وسیله شاخصهاي مکاني متعدد تعريف شده است .از اين رو ،هدف اصلي اين تحقیق مدلسازي
تخصیص بهینه کاربري اراضي شهري به وسیلهي الگوريتمهاي فراابتکاري و رتبهبندي جوابها بر مبناي يک شاخص مکاني تلفیقي که
بیانگر الگوي توسعه شهري است ،ميباشد .در اين تحقیق ،ابتدا با استفاده از الگوريتمهاي بهینهسازي چندهدفه  NSGA_IIو  MOPSOو
بر اساس چهار تابع هدف اصلي شامل سازگاري ،مناسبت ،دسترسي و هزينه تغییرات کاربري ،تخصیص کاربري اراضي شهري انجام شد.
سپس ،با استفاده از تعريف شاخص مکاني تلفیقي و تعیین الگوي مکاني توسعه شهر ،جوابهاي حاصل از دو الگوريتم در سناريوهاي
مختلف ،مقايسه و رتبه بندي گرديدند .مدل پیشنهادي در شهر تهران و با استفاده از نقشههاي کاربري دورههاي زماني  6331 ،6331و
 6331در سه سناريو رشد شهري شامل ادامهي روند موجود ،رشد پراکنده و رشد متراکم پیادهسازي گرديده است .نتايج مدلسازي نشان
ميدهد شاخصهاي مکاني به خوبي از قابلیت محاسبه و پیشبیني ساختار و الگوي مکاني توسعه شهري برخوردار ميباشند .همچنین با
استفاده از شاخصهاي مکاني و رتبهبندي جوابهاي حاصل از الگوريتمها ،تصمیمگیرنده قادر خواهد بود تصمیم بهتر و قابل اطمینانتري
با توجه به ساختار و الگوي مکاني توسعه شهر اتخاذ نمايد.

واژگان

کلیدی :برنامهريزي کاربري اراضي شهري ،شاخصهاي مکاني ،MOPSO ،NSGA_II ،بهینهسازي مکاني چندهدفه ،سیستم

اطالعات مکاني

* نويسنده رابط
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بهینهسازی چندهدفه تخصیص کاربری اراضی شهری به وسیلهی

مدلسازي چندهدفه تخصیص بهینه کاربري اراضي شهري با الگوريتمهاي فرا ابتکاري و ...

 -1مقدمه
امروزه با رشد روزافزون جمعیت شهري جايگاه توسعه
پايدار شهري بیش از پیش پررنگ ميگردد و از اين رو،
مطالعات مربوط به تخصیص کاربريها و تأثیر تغییرات
کاربريها در اين محیط پیچیده از اهمیت خاصي برخوردار
است و برنامهريزان شهري در تالش هستند که رابطهي
میان محیط شهري و فعالیتهاي انساني را به منظور
بهرهبرداري بیشتر از فضاهاي شهري به بهترين شکل
ممکن برقرار سازند[.]2 ,6
برنامهريزي کاربري اراضي شهري ،سازماندهي مکاني
و فضايي فعالیتها و عملکردهاي شهري بر اساس
خواستها و نیازهاي جامعه شهري است و هسته اصلي
برنامهريزي شهري را تشکیل ميدهد و انواع استفاده از
زمین را طبقهبندي و مکانيابي ميکند[ .]3برنامهريزي
کاربري اراضي را ميتوان فرآيند تخصیص فعالیتها و
کاربريهاي مختلف به واحدهاي مکاني مشخص در
محدوده مورد نظر ،تعريف کرد[ .]4تخصیص کاربري در
واقع فرآيند تجزيه و تحلیل الگوهاي احتمالي کاربري براي
يک قطعه مشخص از زمین است تا به هدف نهايي که
استفاده مطلوب از سرزمین است دست پیدا گردد .اين
فرآيند را ميتوان در يک نگاه کلي تعامل بین تناسب
سرزمین (عرضه) و مساحت مورد نیاز کاربريها (تقاضا) در
شرايط حاکم بر منطقه مورد مطالعه عنوان کرد .میزان
تناسب براي کاربريهاي مختلف عموم ًا از طريق مقايسه
ويژگيهاي محیطي ،اقتصادي و اجتماعي سرزمین تعیین
ميگردد.]1[ .فرآيند تخصیص کاربري اراضي به دلیل
اينکه مستلزم در نظر گرفتن چندين هدف است که غالب ًا
در تضاد با يکديگر نیز هستند ،به صورت يک مسئلهي
چندهدفه تعريف ميشود و افزايش دامنهي اهداف در مدل
منجر به مقادير متفاوت در خروجيهاي مورد انتظار
ميباشد[ .]4با توجه به اين موضوع در سالهاي اخیر
روشها و مدلهاي کامپیوتري مختلفي به منظور کمک به
برنامه ريزان در امر تصمیمگیري توسعه داده شدند[.]1
مدلهاي برنامهريزي خطي اولین بار در دهه  6311به
منظور حل معادالت خطي و درجه دوم در مسائل
برنامهريزي کاربري اراضي ارائه شدند[ .]3 ,7اما به دلیل
ضعف اين مدلها در حل مسائل غیرخطي مانند تأثیرات
مکاني بین کاربريهاي مختلف و همچنین وجود چندين
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هدف متضاد با يکديگر در مسئله ،براي حل مسائل
پیچیدهي برنامهريزي شهري مناسب نميباشند زيرا
مدلهاي برنامهريزي خطي زماني بهترين کارايي را دارند
که يک هدف مشخص در مسئله وجود داشته باشد[ .]4از
طرفي الگوريتمهاي بهینهسازي چندهدفه مانند ژنتیک
چندهدفه نا مغلوب ،)NSGA_II( 6ازدحام ذرات
چندهدفه )MOPSO( 2که بر پايهي الگوريتمهاي
سادهتري مانند ژنتیک و ازدحام ذرات توسعه يافتهاند ،از
جمله روشهايي هستند که ميتوانند براي بهینهسازي و
تصمیمگیري در فضاي پیچیده و وسیع مورد استفاده قرار
گیرند .در واقع خاصیت هوشمند بودن ،هدفگرايي،
انعطافپذيري و سازگاري در اين روشها قابلیت آن ها را
در مدلسازي افزايش ميدهد و موجب افزايش به کارگیري
آنها در مطالعات آمايش سرزمین و تخصیص کاربري
اراضي شده است[.]2
تحقیقات زيادي در زمینه تخصیص کاربري اراضي با
استفاده از الگوريتمهاي فرا ابتکاري صورت گرفته است به
عنوان مثال؛  Caoو همکاران در سال  2166با استفاده از
الگوريتم ژنتیک با رتبهبندي نامغلوب ،در نظر گرفتن سه
هدف کمینهسازي تغییر کاربريها ،بیشینهسازي دسترسي
و کاربريهاي مجاور ،اقدام به پیشنهاد سناريوهاي چینش
بهینه کاربريهاي اراضي شهري نمودند[ .]6معصومي و
همکاران نیز در سال  2163با استفاده از الگوريتم ازدحام
ذرات چندهدفه و در فضاي وکتور با در نظر گرفتن اهداف
بیشینهسازي سازگاري ،وابستگي کاربريهاي مجاور،
تناسب زمین و همچنین فشردگي کاربريهاي همسايه،
اقدام به بهینهسازي تخصیص کاربري اراضي در شهر تهران
کردند[ .]3همچنین عالئي و همکاران در سال  6334در
تحقیقي سناريوهاي بهینهي تخصیص کاربري اراضي شهر
شیراز را با استفاده از الگوريتم ژنتیک نا مغلوب نقطه
مرجع و با در نظر گرفتن اهدافي چون بیشینهسازي
سازگاري ،دسترسي و تناسب زمین و کمینهسازي تغییرات
کاربريها ،ارائه کردند[.]61
در اغلب تحقیقات مذکور ،تصمیم گیران و برنامه
ريزان با مجموعهي زيادي از جوابهايي که اهداف
اقتصادي و اجتماعي و زيستمحیطي مورد نظر را برآورده
1 Non Dominated Sorting Genetic Algorithm
2 Multi Objective Particle Swarm Optimization

اس

 -2مواد و روشها
در اين بخش مفاهیم تئوري مربوط به بهینهسازي
چندهدفه ،الگوريتمهاي  NSGA-IIو  MOPSOو
همچنین مفاهیم مربوط به شاخصهاي مکاني به طور
اجمالي مرور خواهد شد.

1 Sprawl
2 Contagion
3 Patch fractal dimension
4 Number of patches
5 Percentage of landscape

191

نشريه علمي -پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره هفتم ،شماره  ،3بهمن ماه 6331

ساختهاند مواجه ميشوند .مسلماً ارائه روشهايي براي
اولويت بندي جوابها موثر مي باشد .تحقیقات اخیر نشان
مي دهد که رشد شهري در دورههاي زماني مختلف،
دستخوش الگوها و فرآيندهاي مکاني گوناگوني ميباشد.
به عنوان مثال الگوي رشد پراکنده رويي يا هرزهرويي6
يکي از انواع الگوي رشد شهري است که از جهات
گوناگوني بررسي و مدلسازي گرديده است .بنابر اين يک
برنامه ريزي جامع شهري ،نه تنها نیازمند در نظر گرفتن
اهداف محلي مانند سازگاري کاربريهاي مجاور ،دسترسي
بهینهي کاربريها ،مناسبت سرزمین و غیره است ،بلکه در
عین حال نیازمند مديريت و برنامهريزي در خصوص الگوها
و ساختارهاي مکاني رشد شهري در سالهاي آتي نیز
ميباشد.
تا کنون محققان بسیاري ساختار و الگوهاي رشد
شهري را با استفاده از شاخصهاي مکاني بررسي و تحلیل
نمودهاند .به عنوان مثال  Heroldو همکاران در سال
 2111به بررسي نقش شاخصهاي مکاني در تجزيه و
تحلیل و مدلسازي تغییر کاربري شهري سانتا باربارا
پرداختند و از ترکیب سنجش از دور شاخصهاي مکاني
مانند شاخص سرايت ،2بعد فراکتال ،3تعداد لکهها 4و
درصد سیماي سرزمین 1به عنوان رويکردي نوين و مناسب
در مدلسازي توسعه شهري نام بردهاند [ .]66همچنین در
مطالعهاي که توسط  Wuو همکاران در سال  2166در
مورد کمي سازي الگوي رشد شهري دو کالنشهر
فینیکس و السوگاس آمريکا انجام شد ،نشان داده که در
اثر توسعه شهري ،سیماي سرزمین ساختاري پراکنده و
بسیار پیچیده به خود گرفته است .اين مطالعه نشان داد
که تجزيه و تحلیل شاخصهاي مکاني نهتنها براي کمي
سازي الگوي توسعه شهري ،بلکه براي ارزيابي مدلهاي
مکاني شهري نیز مناسب ميباشد[.]62
در هیچ يک از تحقیقات مذکور ،از شاخصهاي مکاني
و الگوي مکاني توسعه شهري به منظور استفاده در اولويت
بندي مجموعه جوابهاي حاصل از مدلسازي بهینه
کاربري اراضي شهري و کمک به تصمیم گیران در انتخاب
جوابهاي سازگار با الگوي مکاني واقعیت موجود ،استفاده

نشده است .از اين رو هدف اصلي اين تحقیق ارائهي روشي
بر مبناي بهینهسازي چندهدفه براي مدلسازي تخصیص
کاربري اراضي و استفاده از شاخصهاي مکاني و ساختار
مکاني توسعه شهري به منظور کمک به تصمیمگیران در
اولويت بندي جواب هاي نزديک به الگوي مکاني توسعه
شهري ميباشد .بدين منظور در گام اول تحقیق ،تخصیص
بهینهي کاربري اراضي شهري توسط الگوريتمهاي بهینه
سازي چندهدفه  NSGA_IIو  MOPSOو تعريف چهار
تابع هدف اصلي بیشینه سازي سازگاري ،مناسبت
سرزمین ،دسترسي به راهها و کمینه سازي هزينهي
تغییرات کاربريها ،مدلسازي شد .سپس به منظور رتبه
بندي جوابهاي پارتو حاصل از الگوريتم ها و کمک به
تصمیمگیران ،در گام دوم با استفاده از تعريف شاخصهاي
مکاني و مشخص کردن الگوي توسعه شهر تهران در سال-
هاي  6331 ،6331و  6331و تعیین سه سناريو براي
رشد آتي شهر ،جوابهاي حاصل از الگوريتمها با توجه به
مقدار درصد تشابه هر يک به ساختار و الگوي مکاني شهر
در هر سناريو مقايسه و رتبه بندي گرديدند .فلوچارت کلي
تحقیق در شکل  6نمايش داده شده است.

مدلسازي چندهدفه تخصیص بهینه کاربري اراضي شهري با الگوريتمهاي فرا ابتکاري و ...
شکل -6مراحل انجام تحقیق

 -1-2بهینهسازی چندهدفه
در حالت کلي روشهاي مواجهه با مسائل چندهدفه
بهینهسازي به دو دستهي اصلي وزن دهي قبل از حل و
وزندهي بعد از حل تقسیم ميشوند[ .]64,63در
روشهاي وزن دهي قبل از حل ،تصمیمگیري در مورد
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ترجیحات توابع هدف ،قبل از جستوجوي فضاي جواب
ارائه ميشود .در اين حالت معمو ًال وزنها توسط
کارشناسان اين زمینه تعريف ميشود .از جملهي اين
روشها ميتوان به مجموع وزندار ،روشهاي وزني
متريک ،برنامهريزي آرماني و  ...اشاره کرد .در اين روشها
جواب خروجي وابسته به وزنهاي ورودي است [ .]64به

 جواب x_1دست کم در يک هدف اکیداً بهتر از
جواب x_2باشد.
شکل 2حالتي را نشان مي دهد که مسئلهي بهینه
سازي شامل دو هدف براي کمینه سازي است .در اين
شکل پاسخ  Aبر پاسخ  Cغالب است .زيار به ازاي هر دو
تابع هدف مقدار کمتري بدست آورده است .اما در مورد
پاسخهاي  Aو  Bميتوان گفت هیچ يک بر ديگري غالب
نیست .پاسخهاي  Bو  Cمیز بدون حضور پاسخ A
ميتوانند نا مغلوب باشند.

اس

 جواب x_1در هیچ يک از اهداف بدتر از x_2نباشد.

اين الگوريتم که نسخهي بهبود يافتهي  NSGAاست،
اولین بار در سال  2111توسط دب و همکاران توسعه
دادهشده است [ .]61تعريف فاصله ازدحامي ،استفاده از
عملگر انتخاب و نخبهگرايي از ويژگيهاي عمدهي اين
الگوريتم ميباشد [ .]61مراحل کاري و الگوريتم کلي
روش  NSGA- ΙΙبه شرح زير است [:]64
 ايجاد جمعیت اولیه :جمعیت اولیه به صورت تصادفي
ايجاد ميشود.
 محاسبه معیارهاي برازندگي :مقادير توابع هدف براي
تمام اعضاي جمعیت محاسبه ميشود.

 مرتب کردن جمعیت :جمعیت بر اساس شرطهاي
غلبه کردن مرتبسازي ميشود.

 انتخاب :بهمحض مرتب شدن جمعیت اولیه بر اساس
شرط غلبه کردن ،مقدار فاصلهي ازدحامي محاسبه
خواهد شد و انتخاب از میان جمعیت اولیه آغاز ميشود،
اين انتخاب بر اساس دو المان صورت ميگیرد؛
 oرتبهي جمعیت :جمعیتها در رتبههاي پايینتر
اتخاذ ميشوند (جوابهاي بهتر در رتبههاي
پايینتر از نظر عددي قرار دارند).
 oمحاسبه فاصله ازدحامي :با فرض اينکه  pو  qدو
عضو يک رتبه باشند ،عضوي انتخاب ميشود که
فاصله ازدحامي بیشتري دارد .الزم به ذکر است،
اولويت انتخاب ابتدا با رتبه و سپس بر اساس
فاصله ازدحامي است.
 انجام تقاطع و جهش براي تولید فرزندان جديد :اين
کار معمو ًال با استفاده از روش انتخاب دودويي انجام
ميگیرد.
 تلفیق :جمعیت اولیه و جمعیت به دست آمده از
تقاطع و جهش با يکديگر تلفیق ميشوند.

شکل -2نمونهاي از پاسخ هاي مغلوب و نامغلوب

در حل مسائل بهینهسازي چندهدفه ،روشها و
الگوريتمهاي متفاوتي ارائه شدهاند .در صورتي که فضاي
جست و جو فضاي بزرگي باشد و يا حجم محاسبات باال
رود ،الگوريتمهاي فرا ابتکاري جوابهاي قابل قبولي پیدا
ميکنند [.]67

 جايگزيني :در اين مرحله جمعیت والدين با بهترين
اعضاي جمعیت تلفیق شده در مراحل قبل جايگزين
ميشوند .اين فرآيند به طور خالصه در شکل  3نشان
داده شده است .همانطور که در شکل مالحظه
ميشود جمعیت اولیه و جمعیت ناشي از تقاطع ابتدا
دستهبندي و سپس قسمتي از آنها که داراي رتبه
باالتر هستند حذف ميشوند.
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عالوه در اين روشها براي به دست آوردن مجموعهاي از
جوابها الزم است الگوريتم به دفعات حل شود و در هر بار
اجرا بايستي جوابهاي جديد به دست بیايد [.]61
در مقابل ،در روشهاي بعد از حل ابتدا جست و جو
در فضاي جواب صورت گرفته و سپس در مورد اولويتها
تصمیم گیري ميشود .در روشهاي تکاملي در حقیقت
ال به صورت چندهدفه حل شده و ديگر تنها
مسئله کام ً
يک جواب بهینه وجود ندارد بلکه جواب ،مجموعهاي از
نقاط است که ميتواند يک سطح ،منحني و غیره باشد که
منحني جوابهاي بده بستان و يا جوابهاي مؤثر نامیده
ميشود [ .]6جواب مؤثر يا جواب غالب (نا مغلوب) يکي از
مفاهیم پايهاي در مسائل چندهدفه است .که با فرض M
تابع هدف بهصورت زير تعريف ميشود []61؛ جواب x_1
بر جواب  x_2غالب است اگر دو شرط زير برقرار باشد:

 -2-2الگوریتم NSGA-II

مدلسازي چندهدفه تخصیص بهینه کاربري اراضي شهري با الگوريتمهاي فرا ابتکاري و ...

شکل -4مثال گرافیکي نمايش اعضا در فوق مکعبها[]64
شکل -3نحوهي مرتب کردن جمعیت در الگوريتم ژنتیک با رتبهبندي
با مغلوب []63

همانطور که اشاره شد الگوريتم  NSGA- ΙΙاز مزايايي
نظیر کنترل ازدحام جبههي جواب بهینه با استفاده از
فاصله ازدحامي و سهولت نسبي پیادهسازي برخوردار
است[ .]64از طرفي مسئله بهینه سازي اين تحقیق در
بخش اول تشريح شد يک مسئلهي ذاتاً گسسته ميباشد و
 NSGA-IIنیز داراي ماهیت گسسته است .بنابراين با
توجه به اين موارد در اين تحقیق  NSGA-IIبه عنوان
يکي از الگوريتمهاي منتخب براي اجراي مدل انتخاب شد.





 -3-2الگوریتم MOPSO

جیمز کندي 6و راسل ابرهارت 2صاحبان اصلي ايدهي
الگوريتم بهینهسازي تجمع ذرات ميباشند [ .]63از
آنجائي که  PSOاز نظر اجرا ساده و کارآمد است ،ميتوان
آن را در مسائل چندهدفه به کار برد[ .]3روشهاي
مختلفي به اين منظور به کار رفته است که در اينجا روش
پیشنهادي [ ]64به دلیل سادگي و همگرايي سريعتر
بررسي و به نحوهي کار آن پرداخته خواهد شد.
 ايجاد جمعیت اولیه ()Pop
 ايجاد سرعت اولیه براي هر ذره ()𝑉𝑒𝑙𝑖 = 0
 ارزيابي جمعیت اولیه
 ذخیرهي جوابهاي غیرمغلوب (موقعیت و توابع هزينه
جوابها) در يک آرشیو خارجي تحت عنوان Rep
 تقسیمبندي فضاي توابع هدف به فوق مکعبها و
تنظیم ازدحام جبههي جواب .در شکل  4نمونهاي از
فضاي جستوجوي دوبعدي و نحوه تقسیم آنها به
فوق مکعبها آورده شده است .در فضاي جستوجوي
دوبعدي فوق مکعبها به مربع تبديل ميشوند.
1 James Kennedy
2 Russel C. Eberhart
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()6

تعريف و ذخیره بهترين تجربه براي هر ذره (اين
تجربه براي هر ذره به عنوان راهنما در جست و جوي
فضا عمل خواهد کرد ،بهترين تجربه در  Repنیز
ذخیره خواهد شد).
حلقه اصلي الگوريتم (شرط توقف تعداد تکرار مشخص)
 oمحاسبه سرعت جديد ذرات با استفاده از رابطه 6
که در اين رابطه  wضريب اينرسي است و بر روي
همگرايي الگوريتم تأثیر مستقیم دارد r1 ،و r2
اعداد اتفاقي هستند که معمو ًال بین بازهي ()1،6
در نظر گرفته ميشوند و به منظور برقراري حرکت
اتفاقي ذرات ميباشند .همچنین  c1و c2
فاکتورهاي وزني هستند که در واقع اثرات مشابه
موقعیت و سرعت 𝑡𝑠𝑒𝑏𝑃 و ) 𝑅𝑒𝑝(ℎرا کنترل
ميکنند 𝑅𝑒𝑝(ℎ) .مقداري است که از آرشیو و با
روش احتمالي چرخ گردان گرفته ميشود.
)v new =w.v old +c1 .r1 (Pbest-x)+c2 .r2 (Rep(h)-x

 oمحاسبه موقعیت جديد ذرات با اضافه کردن سرعت
جديد به موقعیت قبلي هر ذره از طريق رابطه .2
()2

𝑤𝑒𝑛 𝑣 𝑥 𝑛𝑒𝑤 = 𝑥 𝑜𝑙𝑑 +

که در آن𝑑𝑙𝑜𝑥 موقعیت قبلي ذره و همچنین
𝑤𝑒𝑛𝑥 موقعیت جديد ذره ميباشند.
 oانجام جهش
 oاصالح موقعیت نقاطي که خارج از محدوده
هستند .هنگامي که يک ذره از محدوده خارج
ميشود سرعت آن ذره در عدد ( )-6ضرب
ميشود تا در جست و جوي بعدي در خالف
جهت حرکت کند و در داخل محدوده قرار گیرد.
 oارزيابي جمعیت جديد ()Pop

 -4-2شاخصهای مکانی
براي درک بهتر پیچیدگيهاي سیستمهاي شهري و ابعاد
زماني و مکاني آن ،تحلیلهاي مربوط به توسعه شهري و
مدلهاي پیشبیني تغییرات کاربريها بايد دائم ًا با يکديگر
تعامل داشته باشند .از اين رو شاهد توجه روزافزون محققان
به استفاده از تکنیکهاي شاخصهاي مکاني در مباحث
توسعه شهري هستیم[ .]26شاخصهاي مکاني ابزار بسیار
مفیدي در کمي سازي و تفسیر ساختار و الگوي سیماي
شهري با استفاده از دادههاي جغرافیايي ميباشند [.]22
تعاريف مختلفي تاکنون براي شاخصهاي مکاني ارائه
شده است ازجملهي آنها «نمايههاي عددي جهت مشخص
کردن ساختارها و الگوهاي سیماي سرزمین» .همچنین
شاخصهاي مکاني را ميتوان به عنوان «محاسبات کمي و
تجمعي حاصل از آنالیزهاي رقومي بر روي نقشه هاي
موضوعي طبقهبندي شده که مشخص کنندهي
ناهمگونيهاي مکاني در مقیاسها و دقتهاي مشخص
ميباشند» نیز تعريف کرد[ ،]24 ,23همانطور که مشخص
است هر دو تعريف بر کمي بودن مقادير اين شاخصها
تأکید دارند .شاخصهاي مکاني مقادير عددي مشخص
کنندهي ساختار مکاني شهري را در سه سطح لکه ،6کالس
کاربري 2و يا کل سیماي سرزمین 3ارائه ميکنند[.]23
1 Patch Metrics
2 Class Metrics

اس

با توجه به آنچه گفته شد ،در اين تحقیق به دلیل
استفاده از مزاياي هوش تجمعي در بهینه سازي مانند
سرعت باالتر ،جست و جوي بهتر و تعاملي تر ،کنترل جبهه
جواب بهینه از نظر تعداد جوابها و ازدحام آنها [,64 ,3
 ]21 ,63از الگوريتم  MOPSOو با استفاده از نگاشتي
جهت سازگارسازي فضاي مسئله با الگوريتم و تبديل فضاي
گسسته مسئله به فضاي پیوسته الگوريتم ،در مدلسازي
مسئله بهینه سازي چندهدفه استفاده شده است.

3 Landscape Metrics
4 composition
5 Spatial Configuration
6 Class Area
7 Number of Patches
8 Patch Density
9 Largest Patch Index
10 Edge Density
11 Area Weighted Mean Patches Fractal Dimension
12 Aggregation Index
13 Euclidean Nearest Neighborhood
14 Mean Patch Size
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 oبهروزرساني  :Repجوابهايي که توسط
جوابهاي جديد مغلوب ميشوند حذف و
جوابهاي جديد جايگزين آنها ميشوند.
 oبهروزرساني ) Rep(hو ( Pbestهنگامي که
موقعیت جديد ذره بهتر از تجربهي ذخیره
شدهي ذره باشد ،موقعیت جديد جايگزين
بهترين تجربهي ذره خواهد شد).

شاخصهاي مربوط به لکه زمین ،درون لکههاي موجود در
محدودهي مورد مطالعه محاسبه ميگردند ،شاخصهاي
مربوط به کالس براي تمامي کالسهاي کاربري موجود در
محدوده مورد مطالعه و شاخصهاي سیماي سرزمین کل
محدوده مورد مطالعه را بدون در نظر گرفتن نوع کالس
کاربري و نوع لکهها در نظر ميگیرد[.]24
شاخصهاي متعددي تاکنون جهت مشخص کردن
الگوهاي نقشه هاي طبقهبندي در تحقیقات گذشته ارائه شده
است[ .]21علیرغم اينکه در کاربردهاي گوناگون تعداد زيادي
از اين شاخصها ارائه شده است ،به طور کلي شاخصهاي
مکاني را ميتوان به دو دستهي شاخصهاي معین کنندهي
ترکیب 4و شاخصهاي معین کنندهي آرايش فضايي 1سیماي
شهري تقسیم کرد[ .]27 ,21محاسبات مربوط به
شاخصهاي ترکیبي سادهتر و معین کنندهي ويژگيهاي
لکهها از نظر پیچیدگي شکل ظاهر ،اندازه  ،تنوع و تراکم
لکههاي کاربري موجود در محدوده ميباشند ،اما اين
شاخصها ويژگيهاي مکاني لکهها يا موقعیت و نحوهي
قرارگیري آنها کنار يکديگر درون محدوده را مورد بررسي
قرار نميدهند .در سوي ديگر ،محاسبات مربوط به کمي-
سازي شاخصهاي مربوط به آرايش فضايي کمي سختتر
صورت ميپذيرد و اين شاخصها به طور کلي معین کنندهي
ويژگيها و موقعیت کاربريها درون لکهها و يا موقعیت لکهها
در کل محدودهي سیماي سرزمین ميباشند[.]23
در اين مطالعه 3 ،شاخص مکاني بر اساس آنچه در
تحقیقات پیشین در حوزهي مدلسازي تغییرات الگوي
شهري آمده و همچنین ويژگيهاي منطقه مورد نظر انتخاب
شده است[ .]23 ,23 ,66شاخصهاي انتخاب شده به
ترتیب؛ مساحت کالس کاربري ( ،)1CAتعداد لکهها (،)7NP
تراکم لکهها ( ،)3PDشاخص بزرگترين لکه ( ،)3LPIتراکم
حاشیهها ( ،)61EDبعد فراکتال ( ،)66AWMPFDشاخص
تراکم ( ،)62AIفاصله اقلیدسي نزديکترين همسايه
( )63ENNو میانگین اندازه لکهها ( )64MPSميباشند .اين

مدلسازي چندهدفه تخصیص بهینه کاربري اراضي شهري با الگوريتمهاي فرا ابتکاري و ...

شاخصها جنبههاي مختلف الگوي سیماي شهري را
محاسبه ميکنند .به عنوان مثال؛  CAمساحت دقیق هر
کالس کاربري در محدوده مورد مطالعه NP ،تعداد لکههاي
موجود از هر کالس کاربري و کل تعداد لکههاي موجود را
در محدوده مورد مطالعه  PD ،نسبت تعداد لکههاي
کالسهاي کاربري به مساحت LPI ،بزرگترين لکه از هر
کالس کاربري ED ،و  AWMPFDاندازهگیريهاي مربوط
به پیچیدگيهاي شکل و قالب لکهها AI ،و ENN

اندازهگیريهاي مربوط به نحوهي قرارگیري و پراکندگي يا
فشردگي لکهها در محدوده را بررسي خواهند کرد .اين
شاخصها براي هر سه سال نقشه هاي پوشش کاربري
محاسبه گرديدند و جهت مشخص سازي روند تغییرات
الگوي مکاني توسعه شهري در بعد زماني در سطح کالس
کاربري مقايسه گرديدند .توضیحات مربوط به هر يک از
شاخصها به اختصار در جدول  6آمده است.

جدول -6شاخصهاي مکاني انتخاب شده در تحقیق
رابطه
𝑗𝑖𝑎 ∑𝑛𝑗=1

𝑖𝑛

توضیحات

= 𝑁𝑀_𝐴𝐸𝑅𝐴

عبارت است از تعداد لکههاي موجود از کالس کاربري مورد نظر

𝑖𝑛 = 𝑃𝑁
𝑗𝑖𝑎 𝑗𝑖𝑝2𝑙𝑛(0.25
]) ( )
𝑗𝑖𝑎𝑛𝑙
𝐴

مجموع مساحت کل لکههاي مربوط به کالس کاربري مشخص ،تقسیم
بر تعداد لکههاي موجود از همان کالس کاربري

𝑚

𝑛

نسبت لگاريتم محیط لکه به مساحت لکه را در نظر ميگیرد و مربوط
به مشخص کردن پیچیدگي شکل لکهها ميباشد

 AREA_MNمتوسط اندازه لکهها
NP

تعداد لکهها

FRAC_AM

بعد فراکتال

میانگین فاصلهي لکههاي کالس کاربري مورد نظر از نزديکترين لکهي
مجاور از نوع همان کالس کاربري

ENN_MN

میانگین فاصله از
نزديکترين همسايه

= 𝐼𝑃𝐿

مساحت بزرگترين لکهي موجود در منطقه مورد مطالعه تقسیم بر
مساحت کل محدوده مورد مطالعه به درصد

LPI

شاخص بزرگترين لکه

⌊ = 𝐼𝐴

مقدار مرز مشترک لکههاي مجاور از يک نوع کالس کاربري تقسیم بر
بزرگترين مقدار طول مرز مشترک بین دو لکه از همان کالس کاربري

AI

شاخص تراکم

مساحت کل تحت پوشش کالس کاربري مشخص بر حسب هکتار

CA

مساحت کالس

𝑁
× 10000
𝐴

= 𝐷𝑃

تعداد لکههاي موجود از کالس کاربري مشخص تقسیم بر مساحت کل
محدوده مورد مطالعه بر حسب واحد هکتار

PD

تراکم لکه

𝐸
× 10000
𝐴

= 𝐷𝐸

مجموع طول حاشیه تمام لکههاي موجود از کالس کاربري مشخص
تقسیم بر مساحت کل محدوده بر حسب هکتار

ED

تراکم حاشیه

𝑗𝑖∑𝑛𝑗=1 ℎ
𝑖𝑛

([ ∑ ∑ = 𝐶𝐴𝑅𝐹
𝑖=1 𝑗=1

= 𝑁𝑀𝑁𝑁𝐸

) 𝑗𝑖𝑎(max
× 100
𝐴
⌋ × 100

𝑖𝑖𝑔

𝑖𝑖𝑔 → 𝑥𝑎𝑚

𝑛

𝑗𝑖𝑎

∑)
𝑗=1

1
10000

( = 𝐴𝐶

 -3توسعه مدل بهینه سازی چندهدفه
در اين بخش محدوده مورد مطالعه ،نحوه تعريف توابع
هدف ،محدوديتها و روش انجام مدلسازي تخصیص
کاربري اراضي و رتبهبندي جوابها با استفاده از
شاخصهاي مکاني ارائه خواهد شد.

 -1-3تعریف توابع هدف
يکي از مهم ترين جنبه هاي برنامه ريزي شهري پايدار در
نظر گرفتن رفاه جامعه مي باشد .چنین سیستمي به نحوه
خدمات رساني و عدالت اجتماعي که در واقع بر روي برآورده
ساختن نیازها و درخواستهاي گروهها و اقشار مختلف جامعه
تمرکز دارد ،توجه ويژه اي بايد داشته باشد .از آنجائیکه
برشمردن تمامي المانهاي عدالت اجتماعي امري دشوار است،
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عالمت
اختصاري

شاخص

معمو ًال به طور کلي در مسائل تخصیص کاربري ،از منظر
پايداري اجتماعي يک شهر ايده آل را شهري با دسترسي،
فشردگي (تراکم) و سازگاري مناسب میان کاربريها تعريف
مي کنند .]34-31 ,61 ,1 ,4[.همچنین عالوه بر اهداف
اجتماعي مذکور ،عوامل ديگري در تخصیص بهینه کاربري
اراضي چون تناسب قطعه زمین با کاربري تخصیص يافته و
هزينه اي که در ازاي تغییر کاربري قطعات زمین ايجاد مي
شود ،نیز از اهمیت بسیار زيادي برخوردار هستند [.]61
بنا بر اين اهداف در نظر گرفته شده در اين تحقیق
شامل چهار هدف بیشینهسازي سازگاري ،بیشینهسازي
تناسب فیزيکي زمین ،بیشینهسازي دسترسي به راهها و
کمینهسازي هزينه تغییرات کاربريها ،به منظور
برنامهريزي کاربريها در نظر گرفتهشده است .در ادامه هر
يک از اهداف و تعريف رياضي آنها بیان ميگردد.

اس

در زمینه هاي مختلف برنامه ريزي کاربري اراضي،
میزان فشردگي و پیوستگي قطعات به دلیل تاثیر بر
کاهش مصرف انرژي و نیز ارتقاي دسترسي و عدالت
اجتماعي مورد نظر است[ .]6هر کاربري داراي سطحي از
کاربري با همسايگان خود ميباشد .در واقع سازگاري به
معني نداشتن اثر منفي کاربريهاي مجاور بر روي يکديگر
است .معموالً سازگاري توسط ماتريسي بین کاربريها
تعريف ميشود ،ماتريس سازگاري در اين تحقیق با
استفاده از ضرايب تعیینشده در تحقیقات قبلي و نظر
کارشناسان تعیین شده است و در جدول 2آورده شده
است [ .]31 ,34 ,32 ,61 ,6تابع هدف بیشینهسازي
سازگاري يک نقشه کاربري اراضي از رابطه  3زير محاسبه
ميگردد[: ]31 ,61 ,2 ,6
()3

1
( 𝐹1 = maximize
𝑙𝑘∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗,𝑘𝑙 ) + min 𝐶𝑖𝑗,
𝑚𝑛
𝑙𝑘

𝑗𝑖

که 𝑙𝑘 𝐶𝑖𝑗,بیانگر سازگاري کاربري پیکسل  i,jبا کاربري
پیکسل  l,kميباشد که از مقادير موجود در جدول
سازگاري استخراج مي گردد و  nو  mتعداد سطر و ستون
نقشه ميباشند .همچنین جملهي دوم تابع هدف به اين
دلیل در نظر گرفته شده است که در مواردي در يک
چینش با اينکه میانگین سازگاريها در حد قابل قبولي باال
باشد ولي در اين میانگین ،بخشي از سازگارهاي بسیار
ضعیف توسط سازگاريهاي بسیار باال جبران شده باشند.
يعني در يک چینش ،الگوريتم با جمع يک سازگاري باال و
يک سازگاري پايین به يک میانگین سازگاري متوسط و
مطلوب دست پیدا کند .براي جلوگیري از اين حالت ،الزم
است جملهي ديگري نیز به تابع هدف سازگاري اضافه
شود .با استفاده از اين جمله ،الگوريتم کمترين مقدار
سازگاري را نیز بیشینه خواهد کرد .يا به عبارتي ديگر
حتي االمکان جوابهايي که داراي مقادير سازگاري بسیار
کمي هستند حذف ميشوند .به اين ترتیب حالت جبراني
در مجموع سازگاريها تا حد قابل قبولي برطرف خواهد
شد .محدودهي شعاع تأثیر نیز  311متر ( 3پیکسل) در
نظر گرفته شده است.
1 Compatibility

پارک و
ساير
فضاي سبز

آبي مسکوني باير صنعتي

1,74

1,13

1,74 1,46 1,47

1,74

1,74

1,47

1,33

1,33

1,74

1,33

6

1,74

6

1,47 1,46

6

کاربري
کاربري
صنعتي
باير

6

مسکوني

6

آب
پارک و فضاي سبز
ساير

6

 -2-1-3تناسب فیزیکی 2زمین
يکي ديگر از عوامل مؤثر در تخصیص کاربري ،تناسب
زمین از نظر فاکتورهايي مانند ارتفاع ،جنس خاک ،شیب،
مساحت ،آب و هوا براي کاربري مورد نظر است .در مباحث
شهري معموالً غالب فاکتورها مانند جنس خاک و آب و هوا
که در محیط شهري يکسان است لحاظ نميشوند و نقشه
شیب که بیشترين تغییر را در محیط شهري دارد ،به عنوان
نقشه تناسب محیطي لحاظ ميگردد .]1[ .در اين تحقیق
فاکتور شیب ،همانند شکل ( 1الف)  ،به منظور تعیین تناسب
زمین براي کاربري در نظر گرفته شده است و مساحت زمین
نیز به صورت محدوديت در کاربري ها اعمال شده است .به
منظور تعريف ماتريس تناسب فیزيکي زمین براي کاربريهاي
مختلف همانند جدول سازگاري از تحقیقات پیشین و نظر
کارشناسان کمک گرفته شده است و نتايج در جدول  3قرار
گرفته است[ .]61هدف بیشینهسازي تناسب فیزيکي
سرزمین مطابق رابطه  4زير محاسبه ميگردد:
1
𝑗𝑖𝑡𝑖𝑢𝑆 𝑛𝑖𝑚 ∑ 𝑆𝑢𝑖𝑡𝑖𝑗 ) +
𝑚𝑛

()4

( 𝑒𝑧𝑖𝑚𝑖𝑥𝑎𝑚 = 𝐹2

𝑗𝑖

در اين رابطه  F2مقدار تابع هدف بیشینه تناسب
فیزيکي سرزمین و 𝑗𝑖𝑡𝑖𝑢𝑆 از مقادير جدول تناسب زمین
استخراج ميگردد و  nو  mنیز ابعاد نقشه ميباشند.
جدول -3ماتريس ضرايب مناسبت زمین براي کاربريها
به
باال

61-31

3-61

3-3

3-1

شیب (درصد)
کاربري

1

1,6

1,1

1,3

6

صنعتي

6

1,7

1,6

1

1

باير

1

1

1,3

1,3

6

مسکوني

1,6

1,4

1,7

1,3

1,3

آبي

1,2

1,1

1,3

6

1,3

پارک و فضاي
سبز
2 Physical Suitability
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 -1-1-3سازگاری 1کاربریهای مجاور

جدول -2ماتريس سازگاري میان کاربريها

مدلسازي چندهدفه تخصیص بهینه کاربري اراضي شهري با الگوريتمهاي فرا ابتکاري و ...

تحقیقات پیشین وزنهاي مربوط به نزديکي هر يک
کاربريها به راهها مشخص گرديد که در جدول  3و 4
قابل مشاهده ميباشد[ .]31 ,61 ,3در نهايت تابع هدف
دسترسي از رابطه  1محاسبه ميگردد:

 -3-1-3دسترسیپذیری Accessibility

يکي ديگر از اهداف مهم در بهینهسازي کاربري اراضي،
در نظر گرفتن دسترسي کاربريهاي مختلف به معابر
ميباشد ،هم به اين دلیل که بر عملکرد کلي شهر تأثیر
مثبت خواهد گذاشت و هم به دلیل اينکه بسیاري از
مشکالت شهري مانند ترافیک و آلودگيها با برقراري
دسترسي متناسب براي کاربريهاي مختلف ميتواند
کاهش چشمگیري داشته باشد[ .]6بدين منظور در اين
تحقیق نقشهي راههاي درجه  6و درجه  2شهر تهران
مطابق آنچه در شکل ( 1پ) و (ت) مشاهده ميشود
استخراج شد و با کمک گرفتن از نظر کارشناسان و

1
( 𝑒𝑧𝑖𝑚𝑖𝑥𝑎𝑚 = 𝐹3
𝑗𝑖𝐴 𝑛𝑖𝑚 ∑ 𝐴𝑖𝑗 ) +
𝑚𝑛

() 1

𝑗𝑖

و 𝑗𝑖𝐴

که  F3مقدار تابع هدف بیشینه دسترسيپذيري
مقدار دسترسي محاسبه شده براي هر پیکسل با توجه به
مقادير وزنهاي موجود در جدول  4و  1و  nو  mتعداد
سطرها و ستونهاي نقشه ميباشند.

جدول -4ماتريس ضرايب دسترسي کاربريها به راههاي درجه 6
فاصله (متر)

به باال

4111-2111

2111-6111

6111-111

111-211

211-1

1

1,2

1,1

1,3

6

1,3

صنعتي

6

1,3

1,3

1

1

1

باير

1

1

1,2

1,1

1,3

6

مسکوني

1,6

1,1

1,7

1,6

1,3

1,7

آبي

1

.41

1,3

6

6

1,3

پارک و فضاي سبز

کاربري

جدول -1ماتريس ضرايب دسترسي کاربريها به راههاي درجه 2
فاصله (متر)

به باال

311-6211

311-411

411-211

211-1

1

1,2

1,3

6

1,3

صنعتي

6

1,3

1,6

1

1

باير

1

1

1,1

1,3

6

مسکوني

1

1,4

6

6

1,3

آبي

1

1,4

6

1,3

1,7

پارک و فضاي سبز

(الف)
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کاربري

(ب)

اس

 -4-1-3مقاومت در برابر تغییر کاربری
کمینهسازي تغییرات کاربريهاي مهم مانند کاربري
شهري و صنعتي موجب کاهش هزينههاي مربوط به
تخريب اين اماکن و در نتیجه فوايد اقتصادي را براي
پايتخت در پیش خواهد داشت[ .]6از سوي ديگر به منظور
حفاظت از محیطزيست نیز الزم است تا برخي کاربريها
مانند فضاي سبز و درياچهها تا حد امکان دست نخورده
باقي بمانند .به منظور برقراري تعادل میان اين اهداف الزم
است تا هزينهي تغییرات میان کاربريها نیز با توجه به
نظر کارشناسان مدنظر قرار گیرد و در مسئله وارد شود.
نتايج وزن دهي به هزينهي تغییر هر يک از کاربريها در
جدول  1مشاهده ميشود [ .]37 ,31 ,61 ,6تابع هدف
هزينه ي تغییرات کاربري نیز از رابطه  1محاسبه میگردد:
()1

1
( 𝑒𝑧𝑖𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚 = 𝐹4
𝑗𝑖𝑡𝑠𝑜𝐶 𝑥𝑎𝑚 ∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝑗 ) +
𝑚𝑛
𝑗𝑖

که در اين رابطه F4 ،مقدار تابع هدف کمینه تغییرات
کاربريها و  Cost ijمقدار تابع هزينه براي هر پیکسل
ميباشد و نحوه محاسبهي ان بدين صورت است که
کاربري پیکسل مورد نظر در نقشه مدلسازي حاصل از
الگوريتم با کاربري همان پیکسل در نقشهي وضع موجود
(سال  )6331مقايسه مي گردد و به عنوان مثال در سال
 31کاربري باير بوده است و در نقشه ي مدلسازي جديد
به کاربري مسکوني تغییر پیدا کرده ،مقدار تابع هزينهي
تبديل کاربري باير به کاربري مسکوني از جدول شماره 1
بدست آمده و اين عدد به آن پیکسل تعلق مي گیرد n .و
 mنیز تعداد سطرها و ستونهاي نقشه ميباشند .همانطور
که در رابطهي  1مالحظه ميشود ،در اين تابع هدف نیز به

منظور جلوگیري از به وجود آمدن حالت جبراني در مجموع
مناسبتها ،جملهي دوم به تابع هدف اضافه شد.
جدول -1ماتريس هزينهي تغییرات کاربريها
ساير

پارک و
فضاي
سبز

کاربري قديم
آبي مسکوني باير صنعتي
کاربري جديد

6

6

6

1,3

6

1

صنعتي

1

1

1

1

1

1

باير

6

6

6

1

6

6

مسکوني

6

1,3

1

1,7

6

1,3

آبي

6

1

1,3

1,1

6

 1,7پارک و فضاي سبز

1

6

6

6

6

6

ساير

 -2-3شرایط و محدودیتها
در مسائل تخصیص کاربري اراضي شهري محدوديتها
و شرايطي نیز وجود دارد که بايد در نظر گرفته شود،
محدوديتهايي چون مناطقي که تغییر در آنها ممنوع
است مانند مناطق حفاظت شده و کاربريهاي آبي موجود
در سطح شهر و يا در نظر گرفتن مقدار افزايش تقاضا که
متناسب با دادههاي افزايش جمعیتي از سالهاي قبل به
دست ميآيد[ .]6در اين تحقیق براي محاسبهي تقاضا از
نسبت بین تعداد پیکسلهاي هر کاربري به کل
پیکسلهاي محدوده در سالهاي  6331 ،6331و 6331
استفاده شده است .با در نظر گرفتن محدوده شهر در سال
 6331میزان تقاضاي هر کاربري در سال افق ،با نرخ به
دست آمده از سالهاي قبل با استفاده از رگرسیون ساده
خطي محاسبه ميگردد .میزان تقاضا به عنوان يک قید
وارد الگوريتم ميگردد و جمعیت اولیه با توجه به میزان
تقاضا شکل ميگیرد ،همچنین در مراحل اجراي الگوريتم
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(ت)
(پ)
شکل -1نقشههاي فاکتور شهر تهران (الف) شیب( ،ب) راهها( ،پ) فاصله از راههاي درجه  2و (ت) فاصله از راههاي درجه 6

مدلسازي چندهدفه تخصیص بهینه کاربري اراضي شهري با الگوريتمهاي فرا ابتکاري و ...

فیلتري در نظر گرفته شده است که اگر جواب تولید شده
میزان حداقلهاي تقاضا را دارا نباشد از میان جوابها
حذف شده و عملیات تکرار گردد.
محدوده شهر تهران به عنوان محدوده مجاز ،از تصاوير
ماهوارهاي اين شهر در سال  6331استخراج گرديده و در
شکل 1نمايش داده شده است و محدوده مجاز تخصیص در
اين تحقیق با توجه به در نظر گرفتن روند رشد شهري بافري
به طول  4کیلومتر از نقشهي حريم شهر تهران در سال 6331
مطابق شکل  1در نظر گرفته شده است .نواحي خارج از اين
محدوده وارد فرآيند تخصیص کاربري نميشود .در هنگام
اجراي الگوريتم نیز در نظر گرفته شده او ًال به هر پیکسل تنها
يک مقدار اختصاص داده شود و ثانی ًا به پیکسلهاي با شیب
بیشتر از  41درصد تخصیص صورت نگیرد.

شکل -7محدوده مورد مطالعه (شهر تهران)

 -4-3سازگاری مسئله با NSGA-II

کدگذاري ارائه شده در اين تحقیق به صورت گسسته
بوده و هر کروموزوم معرف يک نقشهي کاربري ميباشد .در
واقع ژنها اعداد  6تا  1هستند که هر عدد معرف يک کاربري
ميباشد؛ بنابراين يک کروموزوم متشکل از يک فضاي
دوبعدي از ژنها ميباشد که موقعیت هر ژن نشاندهندهي
يک واحد مکاني از منطقه است و ارزش آن بیانگر کاربري
تخصیص يافته به آن واحد ميباشد .شکل 3نحوهي کدگذاري
کروموزومها در الگوريتم  NSGA-IIرا نمايش ميدهد.
درنتیجه جمعیت اولیه و جبهه جواب خروجي در اين تحقیق
مجموعهاي از نقشههاي کاربري شهر تهران ميباشد.

شکل -1محدوده مجاز جهت انجام تخصیص کاربري

 -3-3محدوده مورد مطالعه
شهر تهران ،بزرگترين شهر کشور ايران و مرکز استان
تهران است .مساحت اين شهر  731کیلومترمربع است و
ارتفاع کنوني آن از سطح دريا در حدود  311تا  6311متر
است .بر اساس آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسکن
در سال  6331جمعیت شهر تهران برابر با 62,633,336
نفر ميباشد که در مقايسه با سرشماري عمومي نفوس و
مسکن سال  6331متوسط رشد ساالنه جمعیت معادل
 6/44درصد بوده است .در اين تحقیق محدودهي شهر
تهران مطابق شکل  7به منظور اجراي مدل در نظر گرفته
شده است .تمامي اليههاي اطالعاتي به دادههاي رستري با
ابعاد  611متر تبديل شدند که با توجه به مساحت منطقه
مورد مطالعه قابل قبول است و کاربريها در  1کالس
صنعتي ،مسکوني ،پارک و فضاي سبز ،آبي ،باير و ساير
کاربريها در نظر گرفته شده اند.
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شکل  -3نمونهاي از کدگذاري کروموزومها در الگوريتم

NSGA_II

 -1-4-3جمعیت اولیه
جهت تشکیل هر کروموزوم از جمعیت اولیه ،ابتدا کلیه
پیکسلها شناسايي و سپس به طور تصادفي کاربريهاي جديد
به آنها تعلق ميگیرد که تقاضاي مورد نیاز را برآورده سازد .در
اين تحقیق  41درصد از جمعیت اولیه از وضعیت موجود با
تعريف عملگري براي معاوضه ژني با دلیل حفظ شکل منطقه

داتا و همکاران در سال  2111عملگري دو بعدي جهت
انجام عمل تقاطع در فضاي دو بعدي ارائه کردند که نتايج
مطلوبي نیز در بر داشت [ .]33در اين تحقیق نیز از اين روش
استفاده شده به اين ترتیب که ابتدا دو عدد به صورت
تصادفي در دامنه ( ،1تعداد سطر نقشه) و ( ،1تعداد سطون
نقشه) تولید ميگردد .اين دو عدد ،هر بلوک نقشه را به چهار
زير بلوک آماده ي معاوضه تقسیم میکند .سپس يک عدد
تصادفي میان ( )1،4به منظور انتخاب يکي از چهار زير بلوک
تولید شده جهت معاوضه ،تولید ميگردد و عمل تقاطع
مطابق آنچه در شکل  3نمايش داده شده ،صورت ميگیرد.
نرخ انجام تقاطع  1,3در نظر گرفته شده است.

()7

شکل -3نمايش معاوضه ژني به صورت چهار زير بلوک از کروموزوم هاي
انتخاب شده

 -3-4-3عملگر جهش
عملگر جهش کالس کاربري اراضي را به امید يافتن
الگويي بهتر از کاربري اراضي تغییر ميدهد .براي ايجاد
عملگر جهش شرط عدم همساني در بلوکهاي انتخاب شده
اعمال گرديد .دو بلوک هم اندازه مطابق شکل  61در نقشه
انتخاب ميگردد و معاوضه ژني میان اين دو بلوک صورت
ميپذيرد .نرخ انجام جهش  1,13در نظر گرفته شده است.

اس

 -2-4-3عملگر تقاطع

در اين الگوريتم نیز مانند الگوريتم  ،NSGA-IIاعداد
نشان دهندهي کاربري ها مي باشند .هر ذره در مدل به
صورت  nخانه تعريف شده است که محتويات خانهها،
کاربري متناظر با زمین است و  nتعداد کل پیکسلهاي
موجود در منطقهي مطالعاتي است؛ بنابراين ساختار پاسخ
به شکل يک ذره خواهد بود که هر خانهي آن نشان
دهندهي يک پیکسل است و پاسخ کالس کاربري نسبت
داده شده به خانه است .فضاي مسئله يک فضاي گسسته
ميباشد و الگوريتم ازدحام ذرات ذاتاً قابلیت کار با فضاهاي
پیوسته را دارد و با اعداد حقیقي (معموالً بین  1و  )6کار
ميکند .براي تبديل فضاي مسئله به فضاي الگوريتم الزم
است تبديالتي میان دو فضا انجام شود که در اين تحقیق
به منظور راحتي کار تبديل خطي ساده به صورت نگاشت
زير در نظر گرفته شده است [.]3
)𝑛 𝐶𝑖 = min([𝑛𝑥𝑖 + 1],

که در اين رابطه  xiعدد حقیقي اختصاص داده شده
به خانه  iدرون الگوريتم n ،تعداد کاربريها و  Ciکاربري
نهايي اختصاص داده شده به خانه  iميباشد و با استفاده از
رابطه  ،7فضاي حقیقي میان  1و  6در الگوريتم MOPSO
به فضاي گسسته مربوط به کد کاربريها تبديل شده
است .براي گويا تر شدن مطلب در شکل  66نحوهي
تصوير اين دو فضا در يکديگر به نمايش در آمده است.
گفتني است اين پروسه در مواردي که نیاز به انجام
محاسبات بر روي توابع هدف باشد انجام ميشود .بنابراين
همواره ارتباطي دو طرفه میان اين دو فضا وجود دارد،
يعني مشخص است هر چینش مربوط به کدام ذره در
فضاي  1و  6ميباشد.
همچنین از آنجا که روش  MOPSOبر اساس
احتماالت کار ميکند ،تغییر پارامترها در مسئله بر روي
نتايج تأثیرگذار است .در اين نوع مسائل تعیین پارامترهاي
اولیه متناسب با مسئله در دو مرحلهي قبل و در حین اجرا
به صورت سعي و خطا صورت ميگیرد [ .]2در اين تحقیق
نیز با امتحان مقادير مختلف و به صورت آزمايشي پس از
بررسي نتايج پارامترهاي مناسب و پايدار به صورت = 𝐶1
 𝐶2 = 2.05و  𝑤 = 0.9در نظر گرفته شدند.

شکل -61عملگر جهش به صورت معاوضه ژني دو بعدي
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موجود و  11درصد جمعیت اولیه نیز به طور تصادفي جهت
گستردگي فضاي جست و جو تولید گرديده است.

 -5-3سازگاری مسئله با MOPSO

مدلسازي چندهدفه تخصیص بهینه کاربري اراضي شهري با الگوريتمهاي فرا ابتکاري و ...

آبي ،باير و ساير کاربريها در نظر گرفته شد .شاخصهاي
مکاني گفته شده در سطح کالسهاي کاربري براي سه
دورهي زماني  6331و  6331و  6331براي شهر تهران
محاسبه گرديد و براي پیشبیني الگوي توسعه شهر در سال
 6331سه سناريو به ترتیب ادامهي روند موجود ،رشد
پراکنده شهر و رشد فشرده شهر با کمک نظر کارشناسان و
انجام رگرسیون ساده خطي در نظر گرفته شد.
شکل -66نحوه تصوير فضاي پیوسته  MOPSOبه فضاي مسئله توسط
تابع نگاشت

 -4نتایج پیادهسازی و ارزیابی
در اين بخش نتايج حاصل از اجراي مدل که روند اجراي
آن در بخش قبل ارائه گرديد ،در منطقهي مطالعات انتخاب
شده ،تشريح ميگردد .گفتني است مدل در نرمافزار Matlab
پیادهسازي گرديد و محاسبات مربوط به شاخصهاي مکاني و
تحلیل نتايج در نرم افزار  FragStatsو همچنین اعمال مربوط
به پردازش و نمايش سناريوها در نرم افزار  ArcGISانجام
شده است .نتايج به دست آمده پس از ارزيابي آزمونهاي
متداول الگوريتمهاي مدرن از منظر شاخصهاي مکاني نیز
مورد بررسي قرار خواهند گرفت .در اين تحقیق ،واحد زمین
پیکسلهاي به ابعاد  611متر در نظر گرفته شده است و
کاربريها در  1کالس صنعتي ،مسکوني ،پارک و فضاي سبز،

 -1-4نتایج مدلسازی با استفاده از الگوریتمهای
 NSGA_IIو MOPSO

چینش بهینهي کاربريهاي محدوده مورد مطالعه با
تأکید بر تعیین کاربري براي زمینهاي باير در منطقه با
استفاده از الگوريتمهاي  NSGA-IIو  MOPSOبه دست آمد.
شکل  62و  63به ترتیب جبهه جوابهاي سهبعدي متناظر با
توابع هدف را با استفاده از مدلهاي  NSGA-IIو با تعداد
جمعیت اولیه  31و تکرار  6111و  MOPSOبا تعداد
جمعیت اولیه  31و تکرار  711نشان ميدهد .به دلیل آنکه
که مدل داراي چهار تابع هدف است بنابراين جبهه جواب
کلي مسئله نیز چهار بعدي است .از آنجائي که نمايش جبهه
جواب چهار بعدي بسیار مشکل است ،اين فضاي چهار بعدي
به فضاي سهبعدي تصوير شده و نتايج نمايش داده شدهاند.

شکل -62تصوير فضاي جواب چهاربعدي جببه جواب بهینهي بدست آمده از الگوريتم  NSGA-IIبر فضاهاي سهبعدي (نقاط نمايش داده شده پاسخهاي مسئله هستند)
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اس

بنابراين يکي از خروجيهاي تحقیق جبهه جواب بهینه
است که با استفاده از آن تصمیمگیرنده ميتواند با
مشخص نمودن الويتهاي تصمیمگیري چینش متناظر را
مالحظه کند .همانطور که مشاهده ميشود جبهه جواب
بهینه (جبههي پارتو) در الگوريتم  NSGA-IIداراي نقاط
متراکم و نزديک به هم از نظر توابع هدف است .يکي از
داليل اين امر نحوهي کار الگوريتم  NSGA-IIاست .با
اينکه اين الگوريتم با استفاده از فاصلهي ازدحامي قادر به
کنترل ازدحام نقاط بر روي پارتو است ولي مکانیزم عمل
اين الگوريتم به عنوان يک الگوريتم مبتني بر ژنتیک ،به
نحوي است که کنترلي بر روي تعداد نقاط در پارتو وجود
ندارد و در بیشترين حالت تعداد جوابها برابر تعداد
جمعیت اولیه است .يعني جوابها به قدري بهبود داده
ميشوند که کل جمعیت وارد شده به الگوريتم غیر مغلوب
باشند و در يک جبهه قرار گیرند.
از طرفي جبهه جواب بهینه بدست آمده در MOPSO
داراي اعضاي کمتري نسبت به روش  NSGA-IIاست .اين
امر به دلیل قابل کنترل بودن تعداد جوابهاي موجود در

جبههي اول ( )Repدر اين روش است .در اين تحقیق اين
تعداد  11جواب در نظر گرفته شد .تعداد اعضاء اين جبهه
ميتواند از  11کمتر باشد و بیشتر از  11جواب ممکن
نیست .اين مطلب در بخش دوم تشريح شده است.
همچنین همانطور که در شکلها مالحظه ميشود،
محدودهي بزرگتري در فضاي جستوجو توسط MOPSO
نبست به الگوريتم  NSGA-IIکشف شده است .اين امر
ميتواند به دلیل مکانیزم عمل  MOPSOو استفاده از
مزاياي هوش تجمعي و جهش در وادار کردن اين الگوريتم
در کشف فضاهاي جديدتر باشد.
به منظور نمايش همگرايي هر دو الگوريتم نیز در
شکل  64و  61نمودار تغییر مقادير بیشینه هر يک از
توابع هدف در هر  11تکرار نمايش داده شده است.
مهمترين عاملي که نشان دهندهي همگرايي الگوريتم
است ثابت ماندن مقادير توابع هدف پس از تعداد تکرار
مشخص است .در حقیقت پس از اينکه الگوريتم همگرا
ميشود ،تغییر معني داري در مقادير تابع هدف صورت
نميگیرد [.]64
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شکل -63تصوير فضاي جواب چهاربعدي جببه جواب بهینهي بدست آمده از الگوريتم  MOPSOبر فضاهاي سهبعدي (نقاط نمايش داده شده پاسخهاي
مسئله هستند)

مدلسازي چندهدفه تخصیص بهینه کاربري اراضي شهري با الگوريتمهاي فرا ابتکاري و ...

شکل -64تغییر مقادير بیشینهي هر يک از چهار تابع هدف در الگوريتم

NSGA-II

شکل  -61تغییر مقادير بیشینهي هر يک از چهار تابع هدف در الگوريتم

MOPSO

با توجه به شکلهاي  64و  61ميتوان دريافت که
مقادير هر چهار تابع هدف با افزايش تکرارها بهبود پیدا
204

ميکنند .همچنین در الگوريتم  NSGA-IIحدوداً پس از
 711تکرار و در الگوريتم  MOPSOحدوداً پس از 111

اس

(ب)
(الف)
شکل -61نقشهي مربوط به بیشینهسازي هدف سازگاري حاصل از مدل (الف)  NSGA_IIو (ب) MOPSO

(ب)
(الف)
شکل -67نقشهي مربوط به بیشینهسازي هدف مناسبت زمین حاصل از مدل (الف)  NSGA_IIو (ب) MOPSO
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تغییر معني داري در توابع هدف صورت نميگیرد .مکانیزم
الگوريتم و بهره بردن از جست و جوي تعاملي و استفاده از
هوش تجمعي ميتواند يکي از داليل همگرايي سريعتر
الگوريتم  MOPSOباشد .بنابراين ميتوان نتیجه گرفت هر
دو الگوريتم از همگرايي مناسبي برخوردار ميباشند.
همچنین با مقايسه نمودارهاي مربوط به هر دو الگوريتم
مشاهده ميشود که الگوريتم  NSGA-IIدر تمامي اهداف
به مقادير بهتر نسبت به الگوريتم  MOPSOدست پیدا
کرده است .اين امر ميتواند به دلیل استفاده از عملگرهاي
جهش و تقاطع در دستیابي به جوابهاي بهتر باشد.
همچنین  NSGA-IIاين الگوريتم براي مسائل گسسته
است و از آنجائیکه مسئلهي موجود در اين تحقیق نیز يک
مسئله گسسته است ،دلیل ديگر جوابهاي با کیفیت بهتر

در  NSGA-IIميتواند همخواني نوع مسئله با نوع
الگوريتم باشد.
در جبهههاي پارتو معموالً جوابهايي که هرکدام از
لحاظ يک تابع هدف بیشینه باشند بیشترين تفاوتها را با
يکديگر دارند ،از اين رو جهت بررسي و رتبه بندي بصري
نقشههاي تولید شده توسط دو مدل ،در شکلهاي  61الي
 21چینشهاي بهینه مربوط به بیشینهسازي هر يک از
توابع هدف و همچنین يک حالت تعادلي میان توابع هدف
از میان جوابهاي حاصل از هر دو مدل ،به عنوان نمونه
آورده شده است .براي مثال نقشههاي شکل ( 61الف) و
(ب) به ترتیب راه حلهايي هستند که در آخرين تکرار،
داراي بیشترين مقدار سازگاري در الگوريتم  NSGA_IIو
الگوريتم  MOPSOميباشند.

مدلسازي چندهدفه تخصیص بهینه کاربري اراضي شهري با الگوريتمهاي فرا ابتکاري و ...

(ب)
(الف)
شکل -63نقشهي مربوط به بیشینهسازي هدف دسترسي حاصل از مدل (الف)  NSGA_IIو (ب) MOPSO

(ب)

(الف)
شکل -63نقشهي مربوط به کمینهسازي هدف هزينهي تغییرات حاصل از مدل (الف)  NSGA_IIو (ب) MOPSO

(ب)
(الف)
شکل -21نقشهي مربوط به برقراري حالت تعادلي میان اهداف حاصل از مدل (الف)  NSGA_IIو (ب) MOPSO

به منظور مشخصتر شدن تغییرات در هر جواب
قسمتي از محدوده مورد مطالعه بزرگنمايي گرديده است.
همانطور که مشاهده ميشود به طور کلي در هر دو
206

الگوريتم بیشترين تغییر کاربري مربوط به کالس کاربري
باير و فضاي سبز است .اين مسئله به اين دلیل است که با
توجه به تقاضاي مورد نیاز ساير کاربريها مانند مسکوني و

همانطور که در بخش 2گفته شد ،به منظور
رتبهبندي جوابهاي تولید شده توسط هر الگوريتم و

اس

 -2-4ارزیابی و رتبهبندی جوابها

جدول -7نتايج محاسبات شاخصهاي مکاني براي نقشه هاي کاربري سالهاي  6331 ،6331و 6331
AI

FRAC-AM

AEA-MN

ED

311,1112 22,7342

6,1131

6,3731

3,1366

217,3666 17,6133

6,2111

3,6411

21313 2221 6,3746 6,334 23,3213

باير

211,1123 73,1614

6,3377

21,3622

33342 6447 6,2261 23,3337 31,6112

مسکوني

237,1311 43,3632

6,6314

1,1617

 61111 6363 6,1311 1,1112 67,3131پارک و فضاي سبز

363,2722 26,1146

6,1131

6,3731

4133 2236 6,3346 1,1134 62,1113

272,636

6,6123

1,1232

64131 2311 2,3133 1,1247

217,4423 71,4127

6,3343

31,2

231,3132

6,6313

4,1233

42,3122
42,261

ENN-MN

27,62

LPI

PD

NP

CA

کاربري

3331 6133 6,4213 1,1341

41721 6621 1,3437 31,2173 32,3613

صنعتي
6331

صنعتي
باير
مسکوني

6331

 3661 6313 6,1122 1,4363 67,3117پارک و فضاي سبز

366,1727 26,1117

6,1113

2,1136

1642 2117 2,6176 1,1132 63,1332

صنعتي

313,6673 34,7731

6,6233

3,4261

7364 2363 6,3121 1,2716 67,4613

باير

211,1731 77,2111

6,347

33,3321

41176 6211 6,163 31,1142 31,2144

مسکوني

231,4633 34,3137

6,6613

3,3337

 3742 2173 2,6772 1,4311 63,2732پارک و فضاي سبز

6331
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صنعتي ،بیشترين تغییرات براي جبران تقاضا بر روي اين
دو کاربري رخ داده است .همچنین پارامتر سختي تغییر
که به عنوان يکي از اهداف مسئله در نظر گرفته شده است
در اين دو نوع با توجه به نظر کارشناسان و اطالعات
موجود در تحقیقات پیشین در پايین تري نسبت به ساير
کاربريها قرار دارد .با مقايسهي بصري دو به دو
قسمتهاي بزرگنمايي شده در جوابهاي حاصل از هر دو
الگوريتم در قسمتهاي بزرگنمايي شده نشان ميدهد
تفاوت بین حاالت مختلف  MOPSOکمتر از تفاوت نظیر
بین حاالت مختلف در روش  NSGA_IIميباشد .به
عبارت ديگر جوابهاي حاصل از  NSGA_IIاز توزيع
بیشتري برخوردار هستند .از طرفي مشاهده ميشود در
جوابهاي مربوط به الگوريتم  MOSPOکاربريهاي پارک
و فضاي سبز و صنعتي از چینش پراکنده تري نسبت به
الگوريتم  NSGA_IIبرخوردار مي باشند و تعداد زياد از
کاربري هاي سبز به کابري مسکوني و صنعتي تغییر يافته
است .اين امر در بخش پاياني و در مقايسه الگوريتمها با
يکديگر از نظر تشابه ساختاري با الگوي مکاني شهر توسط
شاخصهاي مکاني موجود بررسي خواهد شد.

همچنین مقايسه جوابها با الگوي توسعه شهر در سال
افق ،شاخصهاي مکاني مورد نظر براي شهر تهران در
سالهاي  6331،6331و  6331استخراج گرديدند و با
توجه به نتايج سه سناريو براي رشد شهر در سال افق در
نظر گرفته شد که مقادير حاصل براي کاربريهاي
مسکوني ،صنعتي ،باير و فضاي سبز در جدول  7و  3آورده
شده است .اولین سناريو ادامهي روند موجود ساختار
توسعه شهر ميباشد و بهوسیلهي رگرسیون خطي ساده
مقادير براي سال افق به دست ميآيند ،دومین سناريو
مربوط به الگوي پراکنده رشد شهري ميباشد که همراه با
افزايش مقادير شاخصهايي مانند تعداد لکهها ،تراکم
لکهها ،تراکم حاشیهها و بعد فراکتال لکهها و در مقابل
کاهش شاخصهاي بزرگترين لکه و شاخص تراکم ،همراه
خواهد بود و سومین سناريو نیز الگوي فشردهي رشد
شهري را مورد نظر قرار ميدهد که با کاهش در مقادير
شاخصهايي مانند تعداد لکهها ،تراکم لکهها ،تراکم
حاشیهها و بعد فراکتال لکهها و افزايش در شاخصهاي
بزرگترين لکه و شاخص تراکم ،همراه خواهد بود .الزم به
ذکر است کاربريهاي آبي و ساير به دلیل اينکه در فرآيند
مدلسازي به عنوان محدوديت در نظر گرفته شدند لذا
تغییراتي در آنها صورت نميگیرد و در محاسبات
شاخصهاي مکاني نیز در نظر گرفته نشدهاند.

AI

ENN-MN

FRAC-AM

AEA-MN

ED

LPI

NP

PD

کاربري

CA

73,11

243,13

6,31411363

41,71

12621 6611 1,331213 46 37,3611621

مسکوني

32,72

233,62

6,66311623

3,64

 3461 2131 2,632141 1,33 63,3413261پارک و فضاي سبز

71,1

243,13

6,31

41,71

33

32

6,2

12621 6411

مسکوني

1 ,23

233,62

6,62

64 ,3

26,3

1,31

2,4

 3461 2711پارک و فضاي سبز

26,33

233,3

6,14

2

64,7

1,11

2,6

1322 2711

صنعتي

32

243,13

6,34

41,71

34

41

1,7

12621 6111

مسکوني

1 ,31

273,62

6,61

3,64

63,3

1,43

2

از مقايسه جدول 7ميتوان دريافت در طي زمان
شاخصهايي مانند تعداد لکهها ،تراکم لکهها ،تراکم
حاشیهها و بعد فراکتال لکهها تقريباً براي تمام
کاربريهاي با افزايش همراه بودهاند و در نقطهي مقابل
شاخصهاي بزرگترين لکه و شاخص تراکم کاهش يافتهاند
که با توجه به توضیحات ارائه شده و ماهیت شاخصهاي
مکاني گفته شده ،ميتوان دريافت ساختار شهر در
سالهاي اول ساختاري فشرده بوده و به تدريج به سمت
ساختار پراکنده در کاربريها کشیده شده است .بنابراين
ميتوان گفت شهر تهران تاکنون به طور کلي از الگوي
رشد پراکنده در سطح کالسهاي کاربري مورد نظر
برخوردار بوده است.
همانطور که در بخشهاي قبل نیز ذکر گرديد،
تصمیمگیرندگان بیشتر تمايل دارند با معرفي اولويتهاي
خود در توابع هدف ،نتايج حاصل را مشاهده و بررسي
نمايند .يکي از نیازهاي تصمیمگیران مالحظه نتايج
ردهبندي شده بر اساس نزديکي جوابهاي تولید شده به
ساختار توسعه شهري ميباشد .يکي از اهداف مهم
رتبهبندي نتايج توسط شاخصهاي مکاني در اين تحقیق
نیز حمايت از تصمیمگیري در اين حاالت است .در حالت
کلي در جبهه حواب جواب مسائل پیچیده (مانند تحقیق
حاضر) معموالً با تعداد باال و پراکندگي نامنظم نقاط روبه
رو هستیم .از اين رو وجود امکان نمايش و بررسي
جوابهايي که با اولويت تصمیمگیرنده مشخص شده اند
کمک شاياني در جهت حمايت از تصمیمگیري خواهد
نمود.
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 3461 2311پارک و فضاي سبز

رشد پراکنده

63,33

233,3

6,17

2

1 ,61

1,14

2,7

1322 3211

صنعتي

روند موجود

21,33

233,3

6,11131341

2

1322 2313 2,43733 1,11 61,7227343

صنعتي

رشد فشرده
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جدول -3نتايج مقادير شاخصهاي مکاني براي سناريوهاي تعیینشده

به منظور ارزيابي جوابهاي حاصل از مدلسازي و
همچنین رتبهبندي جوابها با توجه به ساختار و الگوي
توسعه شهر و سناريوهاي تعیین شده ،شاخصهاي مکاني
تعیین شده براي هر يک از جوابها محاسبه گرديدند که
همانگونه که پیشتر بحث شد اين شاخصها از جنبههاي
مختلف الگوي توسعه شهر را مورد بررسي قرار ميدهند.
مقايسه ساختاري از طريق رابطه  3صورت ميپذيرد[:]33
1
9

𝑖𝑙∆ ∑ = 1 −

()3
}

𝑎1

| 𝑜|𝑙𝑖,𝑠 − 𝑙𝑖,

𝐼𝑃𝐿 𝑙 = 𝐴𝐼 ,

,

𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑙 = 𝑂𝑡ℎ

| 𝑜∆𝑙𝑖 = {|𝑙𝑖,𝑠 − 𝑙𝑖,
× 100 ,
𝑜𝑙𝑖,

و 𝑠𝑙𝑖,و 𝑜𝑙𝑖,

که در اين رابطه  𝑎1درصد تشابه ساختاري
مقادير شاخص مکاني 𝑖ام حاصل از نقشه مدلسازي و نقشه
سناريو سال افق ميباشند ∆𝑙𝑖 .در واقع مقدار نرمال شدهي
تفاوت بین شاخص مکاني محاسبه شده از نقشه سناريو و
نقشه مدلسازي شده ميباشد .اين مقدار براي شاخصهاي
 LPIو  AIهمان مقدار خروجي از نرم افزار ميباشد زيرا
خروجي اين شاخصها از نرم افزار به صورت درصد
ميباشد و نیازي به نرمالسازي ندارد .مقادير درصد
تشابهات محاسبه شده براي هر يک از پنج نقشهي نمايش
داده شده حاصل از الگوريتمهاي  NSGA_IIو MOPSO
براي هر يک از سه سناريو با يکديگر دو به دو مقايسه
گرديدهاند و نتايج در نمودار شکل  26قابل مشاهده مي
باشد.

اس

94
92
90
88
86

بیشینه سازگاري

84

بیشینه تناسب

82

بیشینه دسترسي

80

کمینه تغییرات کاربري

78

حالت تعادلي میان اهداف
76

درصد تشابه در
درصد تشابه در
درصد تشابه در
درصد تشابه در
درصد تشابه در
درصد تشابه در
سناريو  3با الگوريتم سناريو  3با الگوريتم سناريو  2با الگوريتم سناريو  2با الگوريتم سناريو  6با الگوريتم سناريو  6با الگوريتم
NSGA-II
MOPSO
NSGA-II
MOPSO
NSGA-II
MOPSO

شکل -26درصد تشابه جوابهاي حاصل از دو الگوريتم با ساختار شهر در سناريوهاي معین شده

با توجه به شکل  26ميتوان اين نکته را دريافت هر دو
مدل از کارايي نسبتاً خوبي در مدلسازي تخصیص بهینه
کاربري اراضي برخوردار ميباشند ،با دقت بیشتر و مقايسهي
دو به دو مقدار هر يک از توابع هدف در هر سناريو ميتوان
اين نکته را دريافت که الگوريتم  NSGA_IIدر برآورده
ساختن توابع هدف از دقت بیشتري نسبت به الگوريتم
 MOPSOبرخوردار ميباشد که يکي از علل اين امر ميتواند
ماهیت پیوستهي الگوريتم  MOPSOباشد و با توجه به
اينکه الگوريتم  NSGA_IIاز ماهیت گسسته برخوردار
ميباشد براي حل مسائل گسسته مانند بهینهسازي
تخصیص کاربري اراضي داراي دقت بیشتري است.
نکتهي قابل توجه ديگر آن است که جوابهاي هر دو
الگوريتم در سناريوي رشد پراکندهي شهر مقادير درصد
تشابه بیشتري به دست آوردهاند و از سوي ديگر جوابهاي
حاصل از هر دو الگوريتم در مقايسه با سناريويي که روند
توسعه شهر به سمت رشد فشرده بوده است از درصد تشابه
کمتري نسبت به دو سناريوي ديگر برخوردار هستند .اين
نکته بیانگر اين امر است که هر دو الگوريتم براي برآورده
ساختن نیازهايي که به صورت توابع هدف تعريف شدهاند،
مجبور به چینش کاربريها به صورت پراکنده شدهاند و
تمايل به رشد پراکنده کاربريهاي شهري بیشتر بوده است.
از طرفي با توجه به جدول  7نیز ميتوان دريافت الگوي
توسعه شهر تهران در دورههاي مورد نظر نیز رشدي به
سمت پراکنده شدن بوده است و به دلیل اينکه در هنگام

تعريف جمعیت اولیه در هر دو الگوريتم درصدي از جمعیت
اولیه به صورت غیر تصادفي و با توجه به نقشه سال 6331
ايجاد گرديدند ،اين امر نیز در تولید جوابهاي نهايي
نزديک به الگوي مکاني رشد پراکنده ،تاثیر گذار بوده است.
از طرف ديگر همانطور که مشاهده ميشود در تمامي
جوابهاي حاصل از هر دو الگوريتم و در هر سه سناريو،
جواب مربوط به بیشینهسازي دسترسي به راهها از مقادير
کمتري نسبت به ساير جوابها برخوردار ميباشد ،اين امر
نشان دهندهي اين ميباشد که در روند توسعه شهر ،میزان
دسترسي کاربريها به راهها در اولیتهاي پايین تري نسبت
به اهدافي چون سازگاري ،هزينه ي تغییرات و مناسبت
سرزمین قرار گرفته است و جوابهايي که در هر دو
الگوريتم به سمت بیشینهسازي دسترسي به راهها تمايل
داشتهاند در رتبههاي پايینتر قرار گرفتهاند .به همین ترتیب
مشاهده ميشود در هر دو الگوريتم جوابي که حالت تعادلي
میان اهداف را برآورده ساخته است داراي بهترين رتبه در
سناريوها ميباشد و ميتوان اين نکته را به روشني دريافت
که جوابهايي که فقط برآورده ساختن يکي از توابع هدف
را بیشتر از ديگر اهداف مدنظر قرار دادهاند نميتوانند
جوابهاي دقیقي از نظر تشابه به الگوي توسعه مورد نظر
شهري باشند و بهترين حالتها میان جوابهايي ميباشد
که میان برآورده سازي توابع هدف تعادل برقرار ساختهاند و
به عبارتي با برقراري تعادل میان اهداف ميتوان به
ساختاري نزديکتر به ساختار و الگوي توسعهي شهر رسید.
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 -5نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف اصلي از اين تحقیق مدلسازي تخصیص کاربري
اراضي شهري با استفاده از الگوريتمهاي بهینهسازي و کمک
به تصمیمگیران با استفاده از اولويت بندي جوابهاي
حاصل از مدل ،با توجه به الگوي توسعه شهر بوده است .در
حقیقت هدف ،ارائهي پیشنهاد براي چینش بهینهي
کاربريها در آينده به همراه اولويت بندي جوابها با توجه
به الگو و ساختار مکاني شهر به منظور حمايت بهتر از
تصمیمگیري بوده که اين امر با استفاده از الگوريتمهاي
بهینهسازي چندهدفه و رتبهبندي و مقايسهي جوابهاي
خروجي اين الگوريتمها توسط شاخصهاي مکاني میسر
شده است .براي نیل به هدف مذکور ابتدا اهداف اصلي مؤثر
بر چینش بهینهي کاربريها مورد بررسي قرار گرفت .پس از
بررسيهاي انجام شده اين اهداف شامل سازگاري ،مناسبت،
دسترسي و هزينهي تغییر کاربريها در منطقه بودهاند و
بنابراين مسئله به صورت يک مسئلهي چندهدفه تعريف
گشت .همچنین به منظور مشخص کردن ساختار مکاني
توسعه شهري ،نحوهي انتخاب شاخصهاي مکاني که به
بهترين نحو و از تمام جنبهها بتوانند ساختار شهر را
مشخص سازند و همچنین دامنه و سطح مورد نیاز براي
مطالعه بر روي منطقه مورد نیز مورد بررسي قرار گرفتند که
در نهايت شاخصهاي مکاني ،LPI ،CA ،ED ،PD ،NP
 FRAC-AM ،ENN-MN ،MPSو  AIدر سطح کالس
کاربري انتخاب گشتند.
به منظور مدلسازي تخصیص بهینهي کاربريها
الگوريتمهاي بهینهسازي چندهدفه  NSGA_IIو
 MOPSOانتخاب شدهاند .از مهمترين مراحل در مدلسازي
مسئله ،سازگاري آن با الگوريتمهاي نام برده است که
تعريف توابع هدف و شروط مسئله از مهمترين مراحل آن
است .در پايان با توجه به جبههي جواب به دست آمده از
الگوريتمهاي بهینهسازي چندهدفه ،سناريوهاي مختلف با
توجه به ساختار مکاني توسعه شهر تاکنون تعیین گرديدند
و جوابها با توجه به درصد تشابه به ساختار مکاني توسعه
شهر مقايسه و رتبهبندي گرديدند و بهترين جواب به
تصمیمگیرنده پیشنهاد شده است .نتايج حاصل از اين
مدلسازي را ميتوان در موارد زير خالصه کرد:
 بررسي هاي بر روي نقشه هاي کاربري اراضي تهیه
شده در منطقه مورد نظر نشان داد شاخصهاي
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مکاني منتخب در اين تحقیق تا حد قابل قبولي
توانايي مشخص کردن ساختار مکاني توسعه سیماي
شهري را دارا ميباشند.
استفاده از الگوريتمهاي  NSGA_IIو  MOPSOو
محاسبات درصد تشابه ساختار مکاني الگوي نقشهها
به واقعیت در اين تحقیق نشان داد عملکرد اين
الگوريتمها تا حد قابل قبولي در مسئلهي چینش
بهینه کاربري که يک مسئله پیچیدهي مکاني
ميباشد ،مناسب ارزيابي مي شود.
يکي از مهمترين عوامل در ارائه دقیق نتايج استفاده از
روش مناسب بهینهسازي و مطابق با ويژگيهاي
مسئله است .به عنوان مثال استفاده از روشهاي
پیوسته براي مسائل پیوسته و روشهاي گسسته براي
مسائل گسسته آسانتر ميباشد .در اين تحقیق به
منظور سازگاري مسئله با الگوريتم  ،MOSPOبه دلیل
پیوسته بودن ذاتي الگوريتم فضاي گسستهي مسئله
به فضاي پیوستهي الگوريتم تصوير شد و اين امر
باعث شد تا نتايج نسبت به الگوريتم  NSGA_IIکه
ذاتاً يک الگوريتم گسسته است ،ضعیفتر باشد.
نتیجهي مدلسازي در هر دو الگوريتم و محاسبه
درصد تشابه نقشه هاي به سناريوهاي توسعه شهر
نشان داد در هر دو الگوريتم جوابهايي که حالت
تعادلي میان اهداف برقرار کردهاند داراي نتايج بهتر و
قابل قبول تري نسبت به ساير نقشهها که در آنها
يکي از توابع هدف بیشینهسازي شده بود ،ميباشند.
از بررسي الگوي توسعه شهر در دوره هاي زماني گفته
شده توسط شاخصهاي مکاني ميتوان دريافت
ساختار شهر تهران در سالهاي اول ساختاري فشرده
بوده و به تدريج به سمت ساختار پراکنده در
کاربريها کشیده شده است .بنابراين ميتوان گفت
شهر تهران تاکنون به طور کلي از الگوي رشد پراکنده
در سطح کالسهاي کاربري مورد نظر برخوردار بوده
است و جواب هاي مدلسازي نیز به سناريوي الگوي
رشد پراکنده نیز نزديک تر ارزيابي شده اند.
از مقايسه نتايج نمودار درصد تشابه الگوي مکاني
جواب هاي حاصل از هر دو مدل با واقعیت ،مشاهده
ميشود در هر دو الگوريتم جوابي که حالت تعادلي
میان اهداف را برآورده ساخته است داراي بهترين
رتبه در سناريوها ميباشد ،که اين امر بیانگر آن است
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 پیشنهاد.در نتايج به دست آمده نقش به سزايي دارند
ميشود در تحقیقات آتي او ًال آنالیزهايي بر روي تأثیر
ايجاد جمعیت اولیه و توابع هدف گوناگون در نتايج حاصل
و مقادير درصد تشابه نقشهها صورت پذيرد و ثانیاً در
سطوح ديگر و با شاخصهاي مکاني متعدد تغییرات رشد
شهري مورد بررسي قرار گیرد و نتايج ارزيابي شود و ثالث ًا
از شاخصهاي مکاني در حین اجراي الگوريتمهاي
بهینهسازي و به عنوان توابع هدف در هدايت نقشهها به
سمت نزديک شدن به الگوي مکاني توسعه شهر در حین
.اجراي اجراي الگوريتمها استفاده گردد

که جوابهايي که که در آنها يکي از اهداف به مقدار
زياد برآورده شود و اهداف ديگر به خوبي برآورده
نشده باشند از دقت کمتري نسبت به ساختار و الگوي
.مکاني واقعیت برخوردار هستند
نتیجهي اجراي بهینهسازي تخصیص کاربري اراضي
توسط الگوريتمهاي بهینهسازي به موارد گوناگوني از جمله
، تعداد و نحوه تعريف جمعیت اولیه،تعريف توابع هدف
 همچنین در. وابسته است... تعداد تکرار و فضاي مسئله و
آشکارسازي ساختار مکاني توسعه شهري پارامترهايي
 تعريف درست دامنهي،مانند انتخاب شاخصهاي مکاني
شاخصهاي مکاني و انتخاب درست سطوح مورد مطالعه
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