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 دهيچک
 عمل به جلوگيري انسانی محيط در صنعت مخرب آثار از صنعتی تمركز ضمن تا اند،آمده وجود به كشورها شدن صنعتیبا هدف  صنعتی هايشهرك     

 د كهیابن دست انتظار مورد موفقيت به نتوانستند هاشهرك این گذرد،می ر ایرانكشو در صنعتی هايشهرك احداث سابقه از زیادي يهاسال اینكه وجود با .آید

 مناطق در صنعتی هايشهرك تأسيس براي مناسب ییابمكان زمينه در حاضر، تحقيق .دانست آنها نادرست  ینیگزمكان توانیم را آن اصلی دالیل از یكی

 تحليل و تجزیه انواع از تلفيقی توابع عنوان به كه کيژنت تمیالگور از هدف نیا به رسيدن جهت. است شده انجام( تنكابن شهرستان) مازندران استان ساحلی

 بررسی با. است شده استفاده ،كندمی فراهم تلفيقی عملگرهاي طریق از و ورودي هاينقشه از استفاده با را بهينه مكان انتخاب امكان وباشد می GIS مكانی

 هايشهرك  یابیمكان در مؤثر عوامل سپس استخراج و تعيين شد مناسب يارهايمعاست، نخست  گرفته صورت موضوعمورد  در كه ياگسترده قاتيتحق

 با. گرفتند قرار هدف توابع در عناصر این سپسد. شدنآماده  ژنتيک مدل به ورود جهت و تعيين GIS در مربوطه اطالعاتی هايالیه همراه به صنعتی

 هايجواب جبهه نيز و صنعتی شهرك ساخت براي مناسب مناطق و شدند اعمال لهئمس بر نظر مورد هدف توابع ،شده طراحی منظور این به كه ايبرنامه

 گردید. مشخص نقشه روي متناظر نقاط شده، طراحی برنامه از استفاده با پایان در. شد توليد بهينه

 ژنتيک الگوریتم مكانی، اطالعات سيستم صنعتی، شهرك ، ینیگزمكان ،یساحل مناطق سرزمين، آمایش :کليدي هايهواژ
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 مقدمه -1

  ئلهمس بيان -1-1
 در عامل مؤثرترین و مهمترین صنعت و شهر مالزمت این گفت توانیم كه نحوي به است، بوده همراه و مالزم صنعتی توسعه با همواره شهري توسعه    

 و است مفيدبراي شهروندان  رها ضروري وشه توسعه و تحرك براي صنایعسو، از یک .شودمی محسوب  هاحومه و شهرها فضایی- كالبدي نظام  يريگشكل

 ،خالصی) تاس وجهیچند و پيچيده موضوعی شهر، و صنعت رابطه بنابراین ؛دسازیم وارد شهروندان و شهر به جدي نسبتاً خسارات و صدمات دیگر، سوي از

1387). 

 كشورهاي از بسياري در بعد  يهاسال در ود ش مطرح انگلستان كشور درميالدي  نوزدهم قرن اواخر در بار اولين براي صنعتی يهاتجمع ایجاد پدیده    

 در ياندهیفزا طوربه صنعتی نواحی ایجاد استراتژي دوم جهانی جنگ از بعد كار رفت.به صنعتی رشد به دستيابی براي يالهيوس عنوانبه غرب صنعتی

، شد مواجه شكست با كرج شهر در 1333 سال در صنعتی ناحيه ایجاد منظوربه  هاكوشش نخستين ما كشور در. درآمد اجرا مرحله به توسعهدرحال كشورهاي

 فقدان  به توانیم شهرك این  مشكالت  نیترعمده از .بود صنعتی شهرهاي اداره و یدهسازمان در تجربه و دانش فقدان از ناشی عمدتاً شكست اینكه 

 .(1386 ،فرقانی)رد ك اشاره اصولی يزیربرنامه  و ییزیربنا امكانات

 جمعيتی مراكز به صنایع چسبندگی یند. ادارن یخوانهم جمعيتی محورهاي و هاقطب با زیادي حدود تا كشور صنعتی محورهاي و هاقطب حاضر حال در

 را صنعتی واحدهاي استقرار و توزیع نحوه در بازنگري كه است، ع بودهصنای یطيمحستیز و كالبدي مشكالت از بسياري پيدایش ساززمينه و اصلی علت

 اندنتوانسته هاشهرك این هنوز متأسفانه ،گذردیم قرنمين از بيش ایران در صنعتی يهامجتمع و هاشهرك اولين تأسيس از اینكه وجود با. است ضروري كرده

 یک بررسی به تنهات انجام شده مطالعااكثر در به عالوه،  .است صنایع نامناسب یابیمكان شكست، این اصلی علل از یكی .یابند دستاي ت شایستهموفقي به

 .(1386 ،دیگران و بامداد) نگر غفلت شده استجانبهاز رویكرد همهشده و ه پرداخت یابیمكان در مؤثر شاخص چند یا

 از استفاده با دارد سعی تحقيق این .است بااهميت و بدیهی امري صنعتی هايشهرك  یابیمكان در مؤثر يهاشاخص تعيين بنابراین ضرورت بررسی و

 تكاملی محاسبات هايتكنيک از یكی ژنتيک الگوریتمارائه كند.  صنعتی يهاشهرك استقرار مناسب مكان یافتن براي معيارهایی و اصول دنيا روز تكنيک

. استشده برخوردار زیادي توجه از اجرا، در شده يسازساده و پيچيده يهامجموعه برابر در انعطاف قابليت كلی بهينگی افتنیدر خود توانایی ليدلبه كه است

 مانند كهاست  رسيده آن زماناست. اكنون  شده استفاده آن ازعموما  وشده  درك كشورها سایر شهرسازي كارشناسان توسط الگوریتم این كاربرد و اهميت

 كند پيدا كشورمان شهرسازي كارشناسان ميان در را خود جاي نيز الگوریتم ینو...، ا عصبی شبكه فازي، منطقرایانه مباحثی از قبيل  و ریاضی مباحث سایر

 .(1391 ،خسروي)

 قيتحق ضرورت -1-2
 اقتصادي موفقيت بر تأثيرگذار عوامل از یكی عنوانبه حوزه این ادبيات در كه است حدي تا صنعتی هبنگایک  براي مكان انتخاب اهميت و ضرورت    

 براي موضوع این. گذارد تأثير آن رقابت و سودآوري صنعت، در بنگاه اشتغال رشد بر تواندیم مكان انتخاب، به این علت كه رودیم شمار به صنعتی بنگاه

 مناطقوجود آمدن به ،يامنطقه توسعه ریزانبرنامه دیدگاه از. سازد برآورده را مختلف يهاگروه اهداف تواندیم كه چرا دارد چندان دو اهميت صنعتی مناطق

طور به .(1380لنگرودي، مطيعی)ند شویم توسعه يهااستيسدر  ایجاد توازن منطقه، افراد مهاجرت از جلوگيري ،ییزااشتغال به منجر صنعتی يهاشهرك و

 را خود رقابتی قدرت و سود و كاهش را خود يهاهزینه اقتصادي يهاصرفه از برخورداري با توانندمی صنعتی شهرك در موجود اقتصادي واحدهاي كلی،

 مطلوب جداسازي و بخشيدن نظم و زمين از بهينه استفاده به مسائلی مانند ،صنعتی يهاشهرك احداث به خودرویكرد  دراقتصادي  ریزانبرنامه .دهند افزایش

 .(1386عبدلی، و نژاد عباسی)د دارن ياژهیو توجه جدید شهرهاي طراحی و مسكونی و صنعتی فضاهاي

 نيز پایدار توسعه آنز ا پس و صنعتی شناسیبوم به دستيابی براي اقدامات مؤثرترین از یكی پایداري يهاویژگی بر مبتنی صنعتی يهاشهرك یابیمكان

 موفقيت در مهم این به توجه و  شودمی محسوب خدماتی یا صنعتی واحدهاي احداث فرآیند در كليدي يهااقدام از یكی یابیمكان مطالعات. رودمی شمار به



 موارداز  برخی در كه رديگمی صورت دوباره مطالعات این نيز، فعال مراكز مورد در یتازگبه كه است يااندازهبه مطالعات این اهميت. دارد بسزایی نقش مراكز،

 انسانی مسائل و گوناگون يهایآلودگ و مختلف يهابحران، علمییابی توجه به مكان عدم .(1391 ،نصراللهی) دشویم نيز صنعتی واحد محل تغيير به منجر

 هاشهرك این هنوز متأسفانه ،گذردمی قرن نيم از بيش ایران در صنعتی يهامجتمع و هاشهرك اولين تأسيس از اینكه وجود با. است كرده ایجاد را خود خاص

 بررسی به تنهاكه  اشاره كردبعدي تک مطالعاتانجام و   صنایع نامناسب یابیمكانتوان به می شكست، این اصلی علل از د.یابن دست موفقيت به اندنتوانسته

 .(1382 ،مددي) اندپرداخته یابیمكان در مؤثر شاخص چند یا یک

 پژوهش نهيشيپ -1-3
 بررسی به پژوهش این كه آنجا از. روندمی شمار به توسعه حال در كشورهاي در مخصوصاً شهري هاياستراتژي از مهمی بخش صنعتی هايشهرك

 . شودمی اشاره حوزه این در گرفته صورت داخلی و خارجی مطالعات به ادامه در پردازدمی صنعتی هايشهرك یابیمكان

 هايشهرك یابیمكان در اثرگذار عوامل عنوانبه را یطيمحستیز و زیربنایی ریزي،برنامه اقتصادي، اجتماعی، عوامل يامطالعه در ،(2009) فرناندز

  یابیمكان در عوامل ترینمهم ،%35 و 50 هايوزن با بيترتبه اقتصادي و یطيمحستیز عوامل كه داد نشان AHP مدل از استفاده با ورشمرد ب صنعتی

 و ریزيبرنامه اجتماعی، اقتصادي، عوامل ميان در كه است حاكی وي تحقيق نتایج همچنين. اندبوده اسپانيا شمال در كانتابریا منطقه در صنعتی هايشهرك

  ،ونقلحمل شهري، ریزيبرنامه مدیریت محيط، بهبود يهانیرتم و محيط مدیریت منطقه، در صنعتی يهافعاليت وجود بيكاري، نرخ ترتيب به یطيمحستیز

 شوند.ا محسوب میهشهرك یابیمكان در عوامل نیمؤثرتر از فاضالب تصفيه و آب

 استفاده با و زیربنایی ،يزیربرنامه ،یطيمحزیست اقتصادي، اجتماعی، معيارهاي معرفی با صنعتی هايشهرك  یابیمكان براي یتحقيق در  ،(2007) رویز

 د.كننمی مشخص را اسپانيا شمال  منطقه در صنعتی يهاشهرك براي مكان بهترین GIS از

 پژوهش این در ارزیابی معيارهاي. شدندی ابیارز  فرانكلين در صنعتی يهاشهرك، شد انجام( 2006) سال در ماساچوست دانشگاه توسط كه یقيتحق در 

 پس. بود ونقلحمل و زیربناها ،یطيمحستیز معيار ،شهرك وسعت و يبندمنطقه ،یشناسباستان موضوعات خاك، نوع توپوگرافی، مانند كلی معيارهاي شامل

 كه آنجا ازداد  نشان پژوهش این نتایج. شد ارائه مورد هر در پيشنهادهایی آن قوت و ضعف نقاط شدن مشخص و شهرك هر مورد در اطالعات يآورجمع از

 و طبيعی گاز نيازمند منطقه این همچنين،. ستين مناسب صنعتی شهرك تأسيس براي حاضر حال در شودمی محسوب معدنی منطقه یک فيلد گرین منطقه

 آن وسعت و زیربنایی امكانات فاقد تورنر كه آنجا از. ه شوداندیشيد یحلراه باید است درصد 15 از بيش كه منطقه شيب براي و است پرسرعت اینترنت خطوط

 ي بيشتري دارد. اقتصاد مطالعات به انجام نياز است، كم

 فازي، يهامدل از استفاده با صنعتی يهاشهرك یابیمكان جهت كاربردي GIS اجراي و طراحی»اي با عنوان همقال در ،(1388) همكاران و شاد

 ،...( و رودخانه و زلزله زمين، شيب باد، وزش) طبيعی عوامل گرفتن نظر در با را شرقی آذربایجان استان صنعتی هايشهرك، «ژنتيک و نشانگر يهاوزن

 جاده،) هادسترسی و...(  و حيوانات نسل انقراض از جلوگيري مراتع، و هاجنگل از حفاظت هوا، آلودگی) ستیزطيمح ،(تلفن و گاز برق، آب،) زیربنایی امكانات

 جمع شاخص، همپوشانی مدل تلفيقی، مدل و صنعتی هايشهرك یابیمكان در مؤثر  عوامل عنوانبه...(  و درمانی و آموزشی امكانات كار، نيروي ،آهنراه

 مدل بهترین داد نشان تحقيق نتایج. شد مقایسه مذكور يهامدل در ذكرشده عامل چهار .قراردادند یموردبررس یابیمكان فرآیند در ژنتيک و گاما فازي فازي،

                      .است شاخص همپوشانی مدل ادشدهی عوامل به توجه با صنعتی هايشهرك یابیمكان براي

 یابیمكان ارزیابی به ،«شهركرد صنعتی كشهر موردي نمونه صنعتی هايشهرك یابیمكانارزیابی »اي با عنوان مقاله در ،(1382)ي مدد محسن

 وارد شهر به را صنعتی شهرك هايآلودگی غالب باد اگرچه كه است آن گربيان وي تحقيق نتایج. است پرداخته یطيمحستیز دیدگاه از صنعتی شهرك

 .كند وارد شهركرد شهرستان مسكونی منطقه به دیگر طریق از را آلودگی تواندمی شهر كيلومتري سه فاصله در شهرك مجاورت اماكند می

 ژنتيک الگوریتم از استفاده بررسی به،  «سرزمين آمایش مسائل حل و ژنتيک يهاتمیالگور»اي با عنوان لهمقا در ،(1389) همكاران و آموزخوش گيتی

 از استفاده چگونگی جزئيات بيان از و كرده بسنده نموداري ارائه به تنها نویسنده مقاله انتهاي در. است پرداخته زمين كاربري و سرزمين آمایش مسائل حل در



 رفتهر كابه زمين كاربري مسائل حل براي غالباً ژنتيک الگوریتم تكاملی، يهاتمیالگور ميان از مقاله این سندگانینو ازنظر. است شده خودداري الگوریتم این

 . است

 موردمطالعه محدوده -1-4
 ،پژوهش این در مطالعاتی محدوده. باشندمی دخيل صنعتی هايشهرك یابیمكان در مؤثر عوامل و شرایط تعيين در ،موردمطالعه محدوده يهایژگیو

 تنكابن شهرستان. است ساحلی منطقه ترینوسيع داراي خزر، دریاي كرانه در مازندران استان باشد.می تنكابن شهرستان مازندران، استان ساحلی مناطق

 202375 بربالغ آن جمعيت و لومترمربعيك 21۴0 شهرستان این وسعت. است مازندران غرب شهرستان ترینپرجمعيت و مازندران بزرگ شهرستان چهارمين

. دارد قرار آزاد دریاي سطح از ترپایين متر 20 و شمالی پهناي دقيقه 36 و درجه ۴9 و خاوري درازايه دقيق 50 و درجه 52 در جغرافيایی نظر از. باشدمی نفر

، از جنوب به چالوس شهرستان ، از شرق بهرامسر شهرستان به غرب سمت از. است شده تأیيد مازندران گردشگري جذب مركز عنوانبه شهرستان این

 .(1385 طرح ،مازند مشاور مهندسان) است تنكابن شهر شهرستان این مركز. است متصل خزر دریاي به شمال از و البرز هايكوهرشته

 

 

 
 تنکابن شهرستان تيموقع: (1)قشه ن

 

 دهد. را نشان می مازندران استان یصنعت يهاشهرك پراكنش (2)  نقشه
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 مازندران استان يصنعت يهاشهرک: (2) نقشه

 

 

  تعاريف -1-5
 صنعتي شهرک -1-5-1

 از الزم تداركات و است شده تقسيم تركوچک قطعاتی به جامع طرح یک اساس بر و ،يسازآماده كه شودمی اطالق زمينی قطعه به صنعتی، شهرك

 و است آمده وجود به نيز مشتركی تسهيالت و احداث آن در هاییكارخانه موارد ايپاره رازيغبه و شده ایجاد آن در عمومی تأسيسات و ونقلحمل ها،راه جمله

 .(1382 ،اسماعيليان)ت اس شده گرفته نظر در صنایع صاحبان از گروهی استفاده براي درمجموع

 صنعتي هايشهرک يهايژگيو -1-5-2

 یا اول نوع هايشهرك گروه سه به را شهرك یک هايویژگی توانمی نگرش این با. گيردمی سرچشمه برنامه اهداف از شهرك هر هايویژگی

 : كرد تقسيم شرح این به انتقالی صنایع براي هاییشهرك یا سوم نوع هايشهرك ،كنندگانتیحما یا دوم نوع هايشهرك ،كنندگانليتكم

 یا و روستایی نواحی براي بيشتر كه است صنایع هايفعاليت سطح ارتقاي و بهبود پيشرفت، هاشهرك نوع این در هدف: اول نوع صنعتی هايشهرك( 1)

 ، شودمی توصيه روستایی نيمه

 در كه بيشتر باشدمی موجود صنایع وضع بهبود و جدید صنایع ایجاد بيشتر هدف، هاشهرك این در :كنندگانتیحما یا دوم نوع صنعتی هايشهرك( 2)

 و   شودمی متمركز افتادهعقب و محروم مناطق

 وارد جبران غيرقابل ضررهاي ،ستیزطيمح به شهرها در كه مزاحم صنایع تمركز براي هاشهرك نوع این معموالً :سوم نوع صنعتی هايشهرك( 3)

 ( 1382 ،اسماعيليان) دشومی يسازآماده و طراحی كندیم

    تحقيق روش -2

 مباحث شامل نياز مورد هايداده و آمار. است صنعتی شهرك استقرار جهت مازندران استان ساحلی منطقه در بهينه یمكان افتنی پژوهش این هدف    

 بررسی و تعيين با سپس. آوري شدجمع استان در مرتبط هاياداره و آمار، سازمان به مراجعه با كه است استان...  و  زیربنایی اقتصادي، اقليمی، جمعيتی،

. اعمال و استفاده شد الگوریتم درآوري شده هاي جمعداده ،صنعتی مناطق یابیمكان جهت مطالعه، مورد محدوده يهاویژگی به توجه با مناسب معيارهاي



 از و ورودي يهانقشه از استفاده با را بهينه مكان انتخاب امكان كه باشدمی GIS مكانی ليوتحلهیتجز توابع انواع از و تلفيقی ابعت یک ژنتيک الگوریتم

  كند.می فراهم تلفيقی عملگرهاي طریق

 ژنتيک الگوريتم -2-1
 یافتن به قادر هزي كسابهينه هايالگوریتم دسته در روش این .است طبيعی تكامل اصول اساس بر يسازنهيهو بو جستج روش یک ژنتيک، الگوریتم

 تعداد از متشكل جمعيت یک تا دهدمی اجازه ژنتيک الگوریتم .(1388، زهرایی)د دار قرار هستند، اهآن به نزدیک كه هاییجواب یا و عمومی بهينه هايجواب

 با نميشيگا دانشگاه از هلند جان توسط روش این .ه كنندبهين را برازش تابع تكامل فرایند طی در اند،شده تشكيل ايویژه انتخاب قوانين تحت كه افراد زیادي

 فرآیند شناسایی هدف دو خود، اوليه مطالعات در 1390 سال در  جاوي شمس .شد داده توسعه مصنوعی يهاستميس و طبيعت در سازگاري نام به كتاب انتشار

 .كرد دنبال باشد، مشابهی خواص داراي كه مصنوعی فرایند یک قالب در را آن سازيشبيه و طبيعت با سازگاري و تكامل

 ژنتيک الگوريتم کاربردهاي -2-2

 حل در كمک ،رودخانه يشبكه در جاري آب روان هيدرولوژیكی تغييرات یابیروند به توانمی جمله آن از كه دارد گوناگونی كاربردهاي ژنتيک الگوریتم

ساختار ناقص و پيچيده  ليدلبهیابی صنعتی، در مباحث مربوط به مكان .نمود اشارهه هدف چند سازيبهينه و یابیمكان مانند هاريمع چند يريگميتصم مسائل

 هاگزینه نسبی اهميت نهایت در و آنها نسبی اهميت تعيين به نسبت معيارها، تعيين از پس و برده بهره ژنتيک الگوریتم مبانی از مطلوبی نحو به توانآن، می

  (. Eiben, 2007كرد ) اقدام یكدیگر به نسبت

 ترین،مناسب از منظور. است هاترینمتناسبها یا برترین پایداري یا انتخاب یا برازش نام به طبيعی اصل یک از استفاده ژنتيک، الگوریتم كاربرد مبناي

. شودناميده می طبيعی انتخاب قانون زیستی، علوم در قانون این. باشند داشته را هاویژگی( بهترین الزاماً نه) ترینمناسب كه است جمعيت یک از افرادي

د شومی متناسب هايگونه و افراد نسل تقویت و نامتناسب هايگونه یا و گونهکی از نامتناسب افراد حذف باعث مرورزمانبه قانون، این اساس بر طبيعت

(Brookes, 2001). 

 هاتجزيه و تحليل داده -3

  گزينيمکان مفهوم -3-1
 تئوري. است اهميت حائز جغرافيایی علوم در مكان تئوري رونیا از .است فضا و مكان جغرافيا اساس جغرافيایی، علوم در فضایی مكتب دیدگاه به توجه با

 .(1387، خالصی) است مكانی تحليل از استفاده با اقتصادي هايفعاليت ینیگزانمك دالیل جستجوي در مكانی

 سرزمين آمايش طرح و زينيگنمکا رابطه -3-2

 نگوناگو اهداف ا بایدراست این در. است گذاريسرمایه مسائل نیترمهم از یكی صنعتی توليدي مناطق و صنعتی هايمجتمع براي مكان تعيين مسئله

 هايرشته منطقی گرفتن قرار كشور، كل مقياس در صنعت لحاظ از سرزمين آمایش طرح از هدف .است سرزمين آمایش آنها از یكی كه گيرد، قرار مدنظر

ر كشو مختلف هاياستان در صنعتی هايفعاليت ایجاد هايشاخه و هارشته در كشور مختلف هاياستان متعادل و متناسب موزون، رشد فضا، در صنعت مختلف

 به و كند فراهم هااستان آن در مختلف هايمليت براي نيز و هااستان این اجتماعی و اقتصادي اوضاع بهبود براي را الزم شرایط تا باشد طوري باید است كه

 (.138۴ ،توفيق)د كن كمک مردم همه معنوي و مادي زندگی سطح بردن باال

 پژوهش مواد و هاشاخص -3-3

 .است شده ارائه شده، يآورجمع مختلف منابع یبررس با كه هاي صنعتییابی شهركدر مكان مؤثرخالصه معيارهاي  طوربه (1) جدول در

 

 

 



 صنعتي شهرک يابيمکان هايشاخص(: 1) جدول

 معيار معيار زير هاويژگي منابع

 (1389 ،دیگران و كمالی)
 (1388 فدیگران و شاد)

 (138۴ ،شيعه)
 

 اقليم نوع
 بارندگی مقدار

 نسبی رطوبت

 باد جهت و سرعت

 اقليم

 محيطيزيست

 شيب

 ارتفاعی خطوط
 زمين شكل

 دریایی سيل

 گرایی روان مخاطرات

 لرزهزمين

 شناسیزمين

 خاك نوع و جنس

 فرسایش
 شناسیخاك

 (1389 دیگران و كمالی)
 (1388 ،ایران معماري و شهرسازي عالی شوراي)

 (1389 ،صنعتی هايشهرك و كوچک صنایع سازمان)
 
 

 

 

 ملی پارك

 ملی طبيعی اثر

 شدهحفاظت مناطق

 هاتاالب

 محيطیزیست حساس مناطق

 

 حريم

 آب منابع زیرزمينی و سطحی

- 

 هاگسل

 هاسكونتگاه

 برق و گاز انتقال خطوط

 دریا

 راه

 (كشاورزي هايزمين) زمين كاربري

 (1389 ،دیگران و كمالی)

 
 

 اوليه مواد به دسترسی معدن - كشاورزي

 منطقه در موجود صنایع اشتغال ميزان و صنایع نوع اقتصادي

 ونقلحمل هزینه -

 جمعيت رشد روند و جمعيت سنی هرم

 پذیريمهاجرت و فرستی مهاجرت

 ساكنين اشتغال وضعيت بررسی

 اجتماعي جمعيتی

 گاز

 آب

 برق

 فاضالب

 مخابرات

 به دسترسی

 زيربنايي
 جاده

 آهنراه

 فرودگاه

 بندر

 ونقلحمل شبكه به دسترسی

 زباله دفع محل با مناسب فاصله -

 

 

 بحث و تحليل -3-4
 به این شرح برداشته شد: ییهاگام شدهنييتع هدف به دنيرس يبرا

 هاهيال يسازآماده 3-4-1



 بين روابط به توجه با. ي كردسازآماده را مربوطه اطالعاتی هايالیه باید صنعتی يهاشهرك یابیمكان در مؤثرعوامل  تعيين از بعددر گام اول، 

 روش ،يبردار و يرستر ساختار دو نيب از هاهیال پردازش جهت. است تلفيق مدل مطلوب، ليوتحلهیتجز مدل صنعتی، شهرك مكان و عوامل هايموجودیت

 سازيذخيره براي ازينمورد حجم گرفتن نظر در با همچنين و مؤثر و كارا صورتبه آن روي بر تلفيقی عمليات انجام امكان و بودن ساده ليدلبه يرستر

 .شد استفاده تلفيقی مدل ورودي هايداده سازيذخيره جهت ساختار این ،مطالعهمورد محدوده در رستري هايداده

 ياضاف اطالعات حذف -3-4-2

 به مربوط اطالعات سایر و...(  و دسترسی و شيب) جغرافيایی اطالعات شامل ،GIS در اطالعاتی مختلف هايالیه يريقرارگ از بعددر گام دوم، 

 نظر در به توجه باباشد. بنابراین، یم رممكنيغ ۴اكسل فرمت به آن تبدیل و GISز ا گرفتن خروجی امكان اطالعاتی، بانک باالي حجم ليدلبه ها،صخشا

 %15 باالي شيب داراي كه هاییزمين مثال عنوانبه. شدند خارج محاسبات از شهرستان محدوده كل از موجود هايشاخص مقادیر از برخی شرایط، گرفتن

ج خار ميزان هايمنحنی روي از شهرستان شيب نقشه تهيه از پس GIS هايتحليل از استفاده با ،باشندمی نامناسب صنایع استقرار براي كهنیا ليدلبه بودند

 هايپيكسل و گردید محاسبه بافر آناليز از استفاده با حریم این. كنند رعایت را شهرها از مشخصی حریم باید صنعتی واحدهاي دیگر، اينمونه عنوانبه. شد

 وزش جهت بررسی نظير شرایط برخی تأثير همچنين. كندمی كمک ژنتيک الگوریتم در محاسبات حجم كردن كم به امر این. شدند خارج محاسبات از مربوط

 از دارند، قرار شهرها سمت به باد وزش جهت در كه نقاطی نتایج، استخراج از پس كه صورت این به ؛ی شدبررس الگوریتم اجراي از پس و پایان در باد،

 .شدند حذف هاجواب مجموعه

 رستري ساختار به برداري ساختار تبديل -3-4-3

 رستري ايداده ساختار. شد تبدیل رستري ايداده ساختار به برداري ايداده ساختار GIS افزارنرم رستر به بردار تبدیل قابليت از استفاده بادر گام سوم، 

 است زمين از مساحتی نمایشگر رستري ساختار در پيكسل هر .است مقدار یک حاوي آن يهاكسليپ از یک هر كه است  پيكسلی منظم شبكه یک شامل

براي  ازيموردن مساحت حداقل كه آنجا از ژنتيک، الگوریتم و  GISمحيط در هاداده ميان ارتباط جهت. است آن به وابسته رستري فایل هندسی دقت كه

. شد تعيينمتر  75به ابعداد  اندازههم هايمربع از ايشبكه شكل به نقشه مقياس به توجه با موردمطالعه محدوده ،است هكتار 32۴ صنعتی شهركایجاد 

 .گرفت انجام توصيفی و مكانی اطالعات روي بر محاسبات انجام طریق از نيز پيكسل هر به مقدار انتساب

 و پردازشبه شرح زیر  صنعتی شهرك مكان با آن ارتباط به توجه با عوامل از کی هر بخش این در. شدند تعيين یابیمكان در مؤثر عوامل (1 ) جدول در

  شد: سازيآماده

 عوارض از هاكسليپ فاصله است، ازين مورد دسترسی پارامتر از فاصله یابی،مكان تلفيقی مدل در اینكه به توجه با راه، به دسترسی الیه پردازش( 1)

 بنابراین ،شدیم يبنددسته شوسه و خاكی آسفالته، يهاراه به شهرستان این در موجود يهاراه نكهیا به توجه با. شد گرفته نظر در پيكسل هر مقدار عنوانبه

 موجود مكانی واحدهاي و هاكالس اهميت ميزان اساس بر عامل این تیدرنها .شد تهيه مجزاجدا و  صورتبه دسترسی، عامل 5فاصله نقشه و آسفالته يهاراه

استفاده شده است. در این روش به   6ايرتبه روش از هاشاخص به دهی وزن براي شودمی ( همانطور كه مشاهده2 ) جدولدر ید. گرد مجدد بنديطبقه

 صعودي یا و نزولی صورتبه تواندمی بنديرتبه این. شودمی داده آخریال و 3 رتبه بعدي مقدار به و 2 رتبه به مقدار بعدي و 1رتبه  باالترین مقدار یک متغير،

 و صنعتی شهرك مكان در آن تأثير به توجه با دیگر هايكالس به نسبت كالس هر اهميت ميزان. ندارد كار نتيجه در تأثيري صورتهر در و گيرد انجام

 .شد داده آنها به( ارزش بهترین) 10 تا( ارزش بدترین) 1 بين ارزشی هاكالس از یک هر اهميت به توجه با. است شده تعيين كارشناسی نظرات

 

                                                           
4. Excel 
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6. Ranking  Method 



 

 
 راه از فاصله: (3) شهنق

 

 

 اصلي هايراه از فاصله عامل مجدد بنديطبقه: ( 2)جدول 

 فاصله نقشه متر برحسب بنديطبقه طبقات ارزش

10 1000 - 0 

 آسفالته هايراه

9 2000 - 1000 

8 3000 - 2000 

7 ۴000 - 3000 

6 5000 - ۴000 

5 6000 - 5000 

۴ 7000 - 6000 

3 8000 - 7000 

2 9000- 8000 

1 10000 - 9000 

 



 
 راه مجدد يبندطبقه: ( 4)شهنق

 

 

 گاز و برق انتقال خطوط ازجمله زیربنایی تأسيسات به دسترسی یابی،مكان تلفيقی مدل در اینكه به توجه با تأسيسات، به دسترسی الیه پردازش( 2)

 ميزان اساس بر عامل این پایان در. شد ایجاد ،هاهیال این حریم از فاصله نقشه بنابراین ،رودیم شمار به صنعتی واحد یک فعاليت در عوامل نیترمهم ازجمله

 .شد مجدد بنديطبقه موجود مكانی اطالعات واحد یا كالس هر اهميت

 

 

 
 گاز و برق انتقال خطوط از فاصله: (5) شهنق

 



 هم شيب نقشه. شد مجدد يبندطبقهو  تهيه كشاورزي اراضی و  طبيعی مخاطرات موجود، صنایع و هاگاهسكونت از فاصله نقشه صورت همين به

  از پس. شد داده وزن و مجدد يبندطبقه سپس انتخاب 15 از كمتر يهابيش اطالعاتی حجم شدن كم براي شد ذكر بحث ابتداي در كه طورهمان

 .شدند پوشانیهم باهم اطالعاتی مختلف هايالیه ،هاهیال يسازآماده

 اطالعات از گرفتن خروجي -3-4-4
 افزارنرم محيط وارد بعد مرحله در تا شد گرفته خروجی اكسل فرمت با يهاداده از اطالعاتی، مختلف هايالیه پوشانیهم از پس در گام چهارم،    

 یابیمكان براي توانیمرا  متنوعی ژنتيک يهاتمیالگور ،مورداستفادهبا توجه به ساختار داده مكانی  .انجام گيردو توسط الگوریتم ژنتيک تحليل  دهش 7مطلب

 عمده. بود خواهد متفاوت آنها اجزاي در اساسی يهاتفاوت ليدلبه رستري و برداري ياداده يهامدل از یک هر در یابیمكان فرآیند ،بنابراین. دكر طراحی

 ازيموردنپارامترهاي اصلی و  .هاستهیال همپوشانی به مربوط توابع باشندیم مكانی داده تلفيق نيازمند كه یابیمكان مانند ییهاليتحل در مورداستفاده توابع

 :شودیم تعریف زیر صورتبه است، شده اجرا نيز تحقيق این در كه، آن حل الگوریتم و یابیمكان مسئله ساختار تشكيل براي

 هابخش از یک هر به متعلق كه هستند هایی y و x از ايمجموعه واقع در ما هايكروموزوم یصنعت شهرك یابیمكان مسئله در: هاژن و كروموزوم( 1)

 تحقيق فرضيات واقع در هاژن .هستند هاژن از متشكل كه. باشندمی مسئله يهاكروموزوم ها yو  xبنابراین. باشندیم متري75با ابعاد  هايمربع همان یا

 .باشندمی

 كه) مفروض هايمربع از یک هر به ،فرض كنيم موردنظر شهر اطراف محدودهبه عنوان  است شده رسم شماتيک صورتبه كه را (1) تصویر چنانچه

 نيستند، زمين رويدر  نقاط جغرافيایی مختصات ها( x, y) این كه در نظر داشته باشيم باید. دهيممی نسبت( x, y) یک ،(دارند هكتار 32۴ معادل مساحتی

 به. است( 1,1) مشخصات داراي شده يگذارعالمت مربع (1ر )تصوی در مثال عنوانبه. است الگوریتم توسط مسئله كردن حل براي تنها n تا 1 از اعدادي

 .((2) تصویر) كنيممی تعيين را مربوطه عدد ها y و ها x محور به توجه با مربع هر براي ترتيب همين

 

 

 
 
 
 
 

 
 هابخش براي  yو x تعيين(: 1) تصوير

 

 ((2) تصویر. )باشندمی هاژن از متشكل كه. اندمسئله يهاكروموزوم ها yو  x این

 

 

 

 

 

 

                                                           
7. Matlab 
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   𝑥  



 
 
 
 
 
 
 
 

 هابخش براي  yو x تعيين(: 2) تصوير

 

 

 باید نهایی يهاحل راه مجموعه یا حلراه كه شودیم محسوب ههدف چند مسائل ءجز فراوان پارامترهاي تأثير دليله ب یابیمكان لهئمس :هدف توابع( 2)

 مواجه هدف تابع چندین با هدف تابع یک يجابه ژنتيک الگوریتم از استفاده با مسائل گونهنیا حل براي دليل همين به. تأمين كنند حدودي تا را اهداف همه

 دیگر برخی و كمينه مسئله حل در تأثيرشان به توجه با توابع این از برخی است ممكن كه كندمی بهينه را توابع این مجموعه شدهیطراح الگوریتم. هستيم

 .است آمده (3) جدول در تفكيک به مسئله این در شدهگرفته نظر در هدف توابع. شوند بيشينه

 

 الگوريتم هدف توابع(: 3) جدول

 حاتيتوض تابع نوع

,f1(x دسترسی يهاراه از فاصله كردن كمينه y) = min ∑ D( xj, xk)

n

i=1

 براي سهولت دسترسی به واحدهاي صنعتی 

,f2(x شهر از فاصله كردن كمينه y) = min ∑ D( xj, xk)

n

i=1

 صنعتی واحدهاي ازيموردن كار نيروي تأمين سهولت  منظوربه 

,f3(x انرژي توليد منابع از فاصله كردن كمينه y) = min ∑ D( xj, xk)

n

i=1

 كمتر كردن هزینه دسترسی به منابع انرژي 

,f4(x یطيمحستیز مهم مناطق از فاصله كردن بيشينه y) = max ∑ D( xj, xk)

n

i=1

 یطيمحستیزلطمات كمتر به مناطق  

,f5(x آب توليد منابع از فاصله كردن كمينه y) = max ∑ D( xj, xk)

n

i=1

 زیرزمينیاستفاده از منابع آب سطحی و  

,f6(x اوليه مواد منابع از فاصله كردن كمينه y) = min ∑ D( xj, xk)

n

i=1

 هياول مواد حمل ينهیهز در ییجوصرفه 

,f7(x شيب كردن كمينه y) = min ∑ D( xj, xk)

n

i=1

 مناسب بيش در يريقرارگ 

,f8(x طبيعی مخاطرات از فاصله كردن بيشينه y) = max ∑ D( xj, xk)

𝑛

𝑖=1

 افزایش ضریب امنيت 

,f9(x موجود صنایع از فاصله كردن بيشينه y) = max ∑ D( xj, xk)

𝑛

𝑖=1

 جلوگيري از توليد آلودگی بيشتر 

 

     

 محاسبه براي داروزن كلی يهانرخ مجموع روش بنابراین،. باشندمی مختلفی اوزان داراي مسئله معيارهاي یابیمكان مسئله در شد، ذكر كه طورهمان

 : شودیم داده نمایش زیر صورتبه كروموزوم یک نهایی برازندگی ميزان

 ضریب × هاتابع

    

𝑦
=

(1
,2

,…
𝑛

) 
 

 (3 ,3)   

   (2 ,1) 

  (1 ,2) (1 ,1) 

𝑥= (1, 2, ...n)  



f𝑗 = ∑ fiwk

n

i=1

 

   همان ای

 

𝑓 = w1f1   + w2f2   + ⋯ + wnfn    

 

 8احتماالت ،(N) اوليه جمعيت اندازه: از اندعبارت مورداستفاده پارامترهاي ترینمهم. شد تعيين مسئله صورتبه توجه با الگوریتم اوليه پارامترهاي مقادیر

 ورود از پس .جهش و تركيب، نوع انتخاب و نوع عملگرهاي 13(𝑃𝐶𝑁) گراییو هم 12(𝑃𝑅، ابقا )11(𝑃𝑀، جهش )10(𝑃𝐶، تركيب )9(𝑃𝑆مربوط به انتخاب )

 الگوریتم توسط اطالعات تحليل و گرفته خروجی اكسل فرمت با اطالعات از آنها، همپوشانی و هاهیال يسازآماده و GIS در موردنظر هايشاخص اطالعات

 .گرددیم ارائه پيشنهادي مكان موردنظر مراحل طی از پس و باشند هم جنسهم همه تا شده نرماليزه الگوریتم در اطالعات تمامی. رديگیم صورت ژنتيک

 

 انتخابی هايمكان موقعيت(  6) نقشه. شودمرتبط می GIS افزارنرم محيط اب آن نتایج ژنتيک الگوریتم اجراي از پس :نهيبه( يها)مكان نييتع( 3)

 .است شدهو تعيين  انتخاب صنعتی شهرك مكان براي مناسب مكان 20 شودمی مشاهده كه طورهمان. دهدرا نشان می الگوریتم

 

 
 ژنتيک الگوريتم پيشنهادي يهامکان: (6)شه نق

 

ه و قرارگرفت یبررس مورد زیرساختی و مخاطرات طبيعی، يهایژگیو به توجه با(  7) نقشه در ژنتيک الگوریتم نتایج از حاصل پيشنهادي يهامكان

 خطره پهن منطقه در. اندشده گزینیمكان ،شدهفیتعر معيارهاي به توجه با پيشنهادي مكان 20 ،شودیم مشاهده نيز نقشه در كه طورهمان. اندانتخاب شده

                                                           
8. Probability 

9. Percent of selection 

10. Probability of  crossover 

11. Probability of  mutation 

12. Probability of regeneration 

13. Probability of convergency 



 امكان باد جهت جمله از اقليم معيار گزینیمكان در كه آنجا از. دارند قرار سيل خطر فاقد و كم زلزله خطر پهنه ،0 -200 توپوگرافی ،0 -5 بين شيب، كم

. شدند حذف ،بودند شهر سمت به باد وزش مسير در كه ییهامكان و سنجيده كار نتيجه از پس معيار این در نتيجه نداشت، را مدل در اجرا و شدنمكانی

 قرار شهر سلمان شهر سمت به باد جهت مسير در مكان یک ژنتيک، الگوریتم پيشنهادي مكان 20 از. است یغرب شمال تنكابن شهرستان در غالب باد جهت

 .شد حذف انتخابی يهامكان از و مشخص نيز (7) نقشه در كه دارد

 

 
 تأسيسات و مخاطرات طبيعي، يهايژگيو به توجه با پيشنهادي يهامکان موقعيت تحليل: ( 7 )نقشه

 

 يريگجهينت -4

 علت به ژنتيک الگوریتم.  داد نشان صنعتی شهرك یابیمكان در را روش این العادهفوق كارآیی تنكابن شهرستان براي مسئله حل از حاصل نتایج

 قرار بيشتر مورد توجه ياستانداردساز يهاروش سایر به نسبت انسانی يهايناسازگار كردن حداقل و كيفيت بهبود ،يریپذانعطاف دقيق، يهايريگميتصم

 روش یک ژنتيک، الگوریتم. است تريمناسب روش شودمی استفاده هاكاربري یابیمكان در كه هاییروش سایر با مقایسه در ژنتيک الگوریتم. است گرفته

 هايمجموعه برابر در انعطاف قابليت ،كلی بهينگی افتنیدر خود توانایی علت به الگوریتم این. است طبيعی تكامل اصول اساس بر سازيبهينه و جستجو

 .است برخوردار زیادي اهميت از اجرا در سازيساده و پيچيده

 مباحث در ژنتيک الگوریتم ترقد كه گرفت نتيجه توانیم گذشته مطالعات از محدودي تعداد و تحقيق این در ژنتيک الگوریتم كاربرد اساس بر    

 دهد. دست میرا به يترقيدق بسيار نتایج و بوده زیاد بسيار دیگر يهاروش با مقایسه در  ،یابیبهينه

 :هاشنهاديپ

 تبدیلی صنایع .است شيالت و دامداري باغداري، زراعت، شامل آن كشاورزي تخصصی وظایف و شودمحسوب می كشاورزي قطب تنكابن شهرستان( 1)

 و رونق بنابراین. باشد صنعت و كشاورزي اقتصاد بين متصل ةحلق عنوانبه تواندیم ،تنكابن شهرستان يپروريآبز پتانسيل به توجه با ايرودخانه شيالت

 و هاكاربري یابیمكان رد( 2شود، )می محصوالت ترمناسب عرضه و اشتغال ایجاد صادرات، توسعه ضایعات، كاهش سبب تبدیلی صنایع توسعه



به عنوان  ژنتيک الگوریتم مدل ،شودیم مشاهده نيز تنكابن شهرستان صنعتی شهرك بهينه يهامكان نتيجه از كه طورهمان یابی،بهينه هايروش

 علمی يهاروش يريكارگبه( 3، )است برخوردار تلفيقی يهامدل سایر به نسبت باالتري دقت از هاجواب مجموعه زیرا. شودیم پيشنهادبهترین مدل 

 این در شدهگرفته كاربه روش( ۴، )باشد داشته مؤثري نقش هاتیسا گونهنیا گزینیمكان در تواندیم تلفيقی مختلف يهامدل بررسی و GIS چون

 یكی( 5و ) كند پيدا تغيير، موردمطالعه محدوده يهایژگیو به توجه با بایستی معيارها تعيين كه بيترتنیابه دارد، را مناطق سایر به تعميم قابليت مطالعه

 يهایژگیو به توجه با مسئله این كه ،است يريگميتصم معيارهاي به مناسب( دهیوزن) يبندتیاولو صنعتی يهاشهرك یابیمكان در اساسی مسائل از

 .است متفاوت  موردمطالعه محدوده
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