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چکيده
شهركهاي صنعتی با هدف صنعتی شدن كشورها به وجود آمدهاند ،تا ضمن تمركز صنعتی از آثار مخرب صنعت در محيط انسانی جلوگيري به عمل
آید .با وجود اینكه سالهاي زیادي از سابقه احداث شهركهاي صنعتی در كشور ایران میگذرد ،این شهركها نتوانستند به موفقيت مورد انتظار دست یابند كه
یكی از دالیل اصلی آن را میتوان مكانگزینی نادرست آنها دانست .تحقيق حاضر ،در زمينه مكانیابی مناسب براي تأسيس شهركهاي صنعتی در مناطق
ساحلی استان مازندران (شهرستان تنكابن) انجام شده است .جهت رسيدن به این هدف از الگوریتم ژنتيک كه به عنوان توابع تلفيقی از انواع تجزیه و تحليل
مكانی  GISمیباشد و امكان انتخاب مكان بهينه را با استفاده از نقشههاي ورودي و از طریق عملگرهاي تلفيقی فراهم میكند ،استفاده شده است .با بررسی
تحقيقات گستردهاي كه در مورد موضوع صورت گرفته است ،نخست معيارهاي مناسب استخراج و تعيين شد سپس عوامل مؤثر در مكانیابی شهركهاي
صنعتی به همراه الیههاي اطالعاتی مربوطه در  GISتعيين و جهت ورود به مدل ژنتيک آماده شدند .سپس این عناصر در توابع هدف قرار گرفتند .با
برنامهاي كه به این منظور طراحی شده ،توابع هدف مورد نظر بر مسئله اعمال شدند و مناطق مناسب براي ساخت شهرك صنعتی و نيز جبهه جوابهاي
بهينه توليد شد .در پایان با استفاده از برنامه طراحی شده ،نقاط متناظر روي نقشه مشخص گردید.
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 -1مقدمه
 -1-1بيان مسئله
توسعه شهري همواره با توسعه صنعتی مالزم و همراه بوده است ،به نحوي كه میتوان گفت این مالزمت شهر و صنعت مهمترین و مؤثرترین عامل در
شكلگيري نظام كالبدي -فضایی شهرها و حومهها محسوب میشود .از یکسو ،صنایع براي تحرك و توسعه شهرها ضروري و براي شهروندان مفيد است و
از سوي دیگر ،صدمات و خسارات نسبتاً جدي به شهر و شهروندان وارد میسازد؛ بنابراین رابطه صنعت و شهر ،موضوعی پيچيده و چندوجهی است (خالصی،
.)1387
پدیده ایجاد تجمعهاي صنعتی براي اولين بار در اواخر قرن نوزدهم ميالدي در كشور انگلستان مطرح شد و در سالهاي بعد در بسياري از كشورهاي
صنعتی غرب بهعنوان وسيلهاي براي دستيابی به رشد صنعتی بهكار رفت .بعد از جنگ جهانی دوم استراتژي ایجاد نواحی صنعتی بهطور فزایندهاي در
كشورهاي درحالتوسعه به مرحله اجرا درآمد .در كشور ما نخستين كوششها بهمنظور ایجاد ناحيه صنعتی در سال  1333در شهر كرج با شكست مواجه شد،
كه این شكست عمدتاً ناشی از فقدان دانش و تجربه در سازماندهی و اداره شهرهاي صنعتی بود .از عمدهترین مشكالت این شهرك میتوان به فقدان
امكانات زیربنایی و برنامهریزي اصولی اشاره كرد (فرقانی.)1386 ،
در حال حاضر قطبها و محورهاي صنعتی كشور تا حدود زیادي با قطبها و محورهاي جمعيتی همخوانی دارند .این چسبندگی صنایع به مراكز جمعيتی
علت اصلی و زمينهساز پيدایش بسياري از مشكالت كالبدي و زیستمحيطی صنایع بوده است ،كه بازنگري در نحوه توزیع و استقرار واحدهاي صنعتی را
ضروري كرده است .با وجود اینكه از تأسيس اولين شهركها و مجتمعهاي صنعتی در ایران بيش از نيمقرن میگذرد ،متأسفانه هنوز این شهركها نتوانستهاند
به موفقيت شایستهاي دست یابند .یكی از علل اصلی این شكست ،مكانیابی نامناسب صنایع است .به عالوه ،در اكثر مطالعات انجام شده تنها به بررسی یک
یا چند شاخص مؤثر در مكانیابی پرداخته شده و از رویكرد همهجانبهنگر غفلت شده است (بامداد و دیگران.)1386 ،
بنابراین ضرورت بررسی و تعيين شاخصهاي مؤثر در مكانیابی شهركهاي صنعتی امري بدیهی و بااهميت است .این تحقيق سعی دارد با استفاده از
تكنيک روز دنيا اصول و معيارهایی براي یافتن مكان مناسب استقرار شهركهاي صنعتی ارائه كند .الگوریتم ژنتيک یكی از تكنيکهاي محاسبات تكاملی
است كه بهدليل توانایی خود دریافتن بهينگی كلی قابليت انعطاف در برابر مجموعههاي پيچيده و سادهسازي شده در اجرا ،از توجه زیادي برخوردار شدهاست.
اهميت و كاربرد این الگوریتم توسط كارشناسان شهرسازي سایر كشورها درك شده و عموما از آن استفاده شده است .اكنون زمان آن رسيده است كه مانند
سایر مباحث ریاضی و رایانه مباحثی از قبيل منطق فازي ،شبكه عصبی و ،...این الگوریتم نيز جاي خود را در ميان كارشناسان شهرسازي كشورمان پيدا كند
(خسروي.)1391 ،

 -2-1ضرورت تحقيق
ضرورت و اهميت انتخاب مكان براي یک بنگاه صنعتی تا حدي است كه در ادبيات این حوزه بهعنوان یكی از عوامل تأثيرگذار بر موفقيت اقتصادي
بنگاه صنعتی به شمار میرود ،به این علت كه انتخاب مكان میتواند بر رشد اشتغال بنگاه در صنعت ،سودآوري و رقابت آن تأثير گذارد .این موضوع براي
مناطق صنعتی اهميت دو چندان دارد چرا كه میتواند اهداف گروههاي مختلف را برآورده سازد .از دیدگاه برنامهریزان توسعه منطقهاي ،بهوجود آمدن مناطق
و شهركهاي صنعتی منجر به اشتغالزایی ،جلوگيري از مهاجرت افراد منطقه ،ایجاد توازن در سياستهاي توسعه میشوند (مطيعی لنگرودي .)1380،بهطور
كلی ،واحدهاي اقتصادي موجود در شهرك صنعتی میتوانند با برخورداري از صرفههاي اقتصادي هزینههاي خود را كاهش و سود و قدرت رقابتی خود را
افزایش دهند .برنامهریزان اقتصادي در رویكرد خود به احداث شهركهاي صنعتی ،به مسائلی مانند استفاده بهينه از زمين و نظم بخشيدن و جداسازي مطلوب
فضاهاي صنعتی و مسكونی و طراحی شهرهاي جدید توجه ویژهاي دارند (عباسی نژاد و عبدلی.)1386،
مكانیابی شهركهاي صنعتی مبتنی بر ویژگیهاي پایداري یكی از مؤثرترین اقدامات براي دستيابی به بومشناسی صنعتی و پس از آن توسعه پایدار نيز
به شمار میرود .مطالعات مكانیابی یكی از اقدامهاي كليدي در فرآیند احداث واحدهاي صنعتی یا خدماتی محسوب میشود و توجه به این مهم در موفقيت

مراكز ،نقش بسزایی دارد .اهميت این مطالعات بهاندازهاي است كه بهتازگی در مورد مراكز فعال نيز ،این مطالعات دوباره صورت میگيرد كه در برخی از موارد
منجر به تغيير محل واحد صنعتی نيز میشود (نصراللهی .)1391 ،عدم توجه به مكانیابی علمی ،بحرانهاي مختلف و آلودگیهاي گوناگون و مسائل انسانی
خاص خود را ایجاد كرده است .با وجود اینكه از تأسيس اولين شهركها و مجتمعهاي صنعتی در ایران بيش از نيم قرن میگذرد ،متأسفانه هنوز این شهركها
نتوانستهاند به موفقيت دست یابند .از علل اصلی این شكست ،میتوان به مكانیابی نامناسب صنایع و انجام مطالعات تکبعدي اشاره كرد كه تنها به بررسی
یک یا چند شاخص مؤثر در مكانیابی پرداختهاند (مددي.)1382 ،

 -3-1پيشينه پژوهش
شهركهاي صنعتی بخش مهمی از استراتژيهاي شهري مخصوصاً در كشورهاي در حال توسعه به شمار میروند .از آنجا كه این پژوهش به بررسی
مكانیابی شهركهاي صنعتی میپردازد در ادامه به مطالعات خارجی و داخلی صورت گرفته در این حوزه اشاره میشود.
فرناندز ( ،)2009در مطالعهاي عوامل اجتماعی ،اقتصادي ،برنامهریزي ،زیربنایی و زیستمحيطی را بهعنوان عوامل اثرگذار در مكانیابی شهركهاي
صنعتی برشمرد و با استفاده از مدل  AHPنشان داد كه عوامل زیستمحيطی و اقتصادي بهترتيب با وزنهاي  50و  ،%35مهمترین عوامل در مكانیابی
شهركهاي صنعتی در منطقه كانتابریا در شمال اسپانيا بودهاند .همچنين نتایج تحقيق وي حاكی است كه در ميان عوامل اقتصادي ،اجتماعی ،برنامهریزي و
زیستمحيطی به ترتيب نرخ بيكاري ،وجود فعاليتهاي صنعتی در منطقه ،مدیریت محيط و تمرینهاي بهبود محيط ،مدیریت برنامهریزي شهري ،حملونقل،
آب و تصفيه فاضالب از مؤثرترین عوامل در مكانیابی شهركها محسوب میشوند.
رویز ( ،)2007در تحقيقی براي مكانیابی شهركهاي صنعتی با معرفی معيارهاي اجتماعی ،اقتصادي ،زیستمحيطی ،برنامهریزي ،زیربنایی و با استفاده
از  GISبهترین مكان براي شهركهاي صنعتی در منطقه شمال اسپانيا را مشخص میكنند.
در تحقيقی كه توسط دانشگاه ماساچوست در سال ( )2006انجام شد ،شهركهاي صنعتی در فرانكلين ارزیابی شدند .معيارهاي ارزیابی در این پژوهش
شامل معيارهاي كلی مانند توپوگرافی ،نوع خاك ،موضوعات باستانشناسی ،منطقهبندي و وسعت شهرك ،معيار زیستمحيطی ،زیربناها و حملونقل بود .پس
از جمعآوري اطالعات در مورد هر شهرك و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت آن پيشنهادهایی در هر مورد ارائه شد .نتایج این پژوهش نشان داد از آنجا كه
منطقه گرین فيلد یک منطقه معدنی محسوب میشود در حال حاضر براي تأسيس شهرك صنعتی مناسب نيست .همچنين ،این منطقه نيازمند گاز طبيعی و
خطوط اینترنت پرسرعت است و براي شيب منطقه كه بيش از  15درصد است باید راهحلی اندیشيده شود .از آنجا كه تورنر فاقد امكانات زیربنایی و وسعت آن
كم است ،نياز به انجام مطالعات اقتصادي بيشتري دارد.
شاد و همكاران ( ،)1388در مقالهاي با عنوان «طراحی و اجراي  GISكاربردي جهت مكانیابی شهركهاي صنعتی با استفاده از مدلهاي فازي،
وزنهاي نشانگر و ژنتيک» ،شهركهاي صنعتی استان آذربایجان شرقی را با در نظر گرفتن عوامل طبيعی (وزش باد ،شيب زمين ،زلزله و رودخانه و ،)...
امكانات زیربنایی (آب ،برق ،گاز و تلفن) ،محيطزیست (آلودگی هوا ،حفاظت از جنگلها و مراتع ،جلوگيري از انقراض نسل حيوانات و  )...و دسترسیها (جاده،
راهآهن ،نيروي كار ،امكانات آموزشی و درمانی و  )...بهعنوان عوامل مؤثر در مكانیابی شهركهاي صنعتی و مدل تلفيقی ،مدل همپوشانی شاخص ،جمع
فازي ،فازي گاما و ژنتيک در فرآیند مكانیابی موردبررسی قراردادند .چهار عامل ذكرشده در مدلهاي مذكور مقایسه شد .نتایج تحقيق نشان داد بهترین مدل
براي مكانیابی شهركهاي صنعتی با توجه به عوامل یادشده مدل همپوشانی شاخص است.
محسن مددي ( ،)1382در مقالهاي با عنوان «ارزیابی مكانیابی شهركهاي صنعتی نمونه موردي شهرك صنعتی شهركرد» ،به ارزیابی مكانیابی
شهرك صنعتی از دیدگاه زیستمحيطی پرداخته است .نتایج تحقيق وي بيانگر آن است كه اگرچه باد غالب آلودگیهاي شهرك صنعتی را به شهر وارد
میكند اما مجاورت شهرك در فاصله سه كيلومتري شهر میتواند آلودگی را از طریق دیگر به منطقه مسكونی شهرستان شهركرد وارد كند.
گيتی خوشآموز و همكاران ( ،)1389در مقالهاي با عنوان «الگوریتمهاي ژنتيک و حل مسائل آمایش سرزمين» ،به بررسی استفاده از الگوریتم ژنتيک
در حل مسائل آمایش سرزمين و كاربري زمين پرداخته است .در انتهاي مقاله نویسنده تنها به ارائه نموداري بسنده كرده و از بيان جزئيات چگونگی استفاده از

این الگوریتم خودداري شده است .ازنظر نویسندگان این مقاله از ميان الگوریتمهاي تكاملی ،الگوریتم ژنتيک غالباً براي حل مسائل كاربري زمين بهكار رفته
است.

 -4-1محدوده موردمطالعه
ویژگیهاي محدوده موردمطالعه ،در تعيين شرایط و عوامل مؤثر در مكانیابی شهركهاي صنعتی دخيل میباشند .محدوده مطالعاتی در این پژوهش،
مناطق ساحلی استان مازندران ،شهرستان تنكابن میباشد .استان مازندران در كرانه دریاي خزر ،داراي وسيعترین منطقه ساحلی است .شهرستان تنكابن
چهارمين شهرستان بزرگ مازندران و پرجمعيتترین شهرستان غرب مازندران است .وسعت این شهرستان  21۴0كيلومترمربع و جمعيت آن بالغبر 202375
نفر میباشد .از نظر جغرافيایی در  52درجه و  50دقيقه درازاي خاوري و  ۴9درجه و  36دقيقه پهناي شمالی و  20متر پایينتر از سطح دریاي آزاد قرار دارد.
این شهرستان بهعنوان مركز جذب گردشگري مازندران تأیيد شده است .از سمت غرب به شهرستان رامسر ،از شرق به شهرستان چالوس ،از جنوب به
رشتهكوههاي البرز و از شمال به دریاي خزر متصل است .مركز این شهرستان شهر تنكابن است (مهندسان مشاور مازند ،طرح .)1385

نقشه ( :)1موقعيت شهرستان تنکابن

نقشه (  )2پراكنش شهركهاي صنعتی استان مازندران را نشان میدهد.

نقشه ( :)2شهرکهاي صنعتي استان مازندران

 -5-1تعاريف
 -1-5-1شهرک صنعتي
شهرك صنعتی ،به قطعه زمينی اطالق میشود كه آمادهسازي ،و بر اساس یک طرح جامع به قطعاتی كوچکتر تقسيم شده است و تداركات الزم از
جمله راهها ،حملونقل و تأسيسات عمومی در آن ایجاد شده و بهغيراز پارهاي موارد كارخانههایی در آن احداث و تسهيالت مشتركی نيز به وجود آمده است و
درمجموع براي استفاده گروهی از صاحبان صنایع در نظر گرفته شده است (اسماعيليان.)1382 ،

 -2-5-1ويژگيهاي شهرکهاي صنعتي
ویژگیهاي هر شهرك از اهداف برنامه سرچشمه میگيرد .با این نگرش میتوان ویژگیهاي یک شهرك را به سه گروه شهركهاي نوع اول یا
تكميلكنندگان ،شهركهاي نوع دوم یا حمایتكنندگان ،شهركهاي نوع سوم یا شهركهایی براي صنایع انتقالی به این شرح تقسيم كرد:
( )1شهركهاي صنعتی نوع اول :هدف در این نوع شهركها پيشرفت ،بهبود و ارتقاي سطح فعاليتهاي صنایع است كه بيشتر براي نواحی روستایی و یا
نيمه روستایی توصيه میشود،
( )2شهركهاي صنعتی نوع دوم یا حمایتكنندگان :در این شهركها هدف ،بيشتر ایجاد صنایع جدید و بهبود وضع صنایع موجود میباشد كه بيشتر در
مناطق محروم و عقبافتاده متمركز میشود و
( )3شهركهاي صنعتی نوع سوم :معموالً این نوع شهركها براي تمركز صنایع مزاحم كه در شهرها به محيطزیست ،ضررهاي غيرقابل جبران وارد
میكند طراحی و آمادهسازي میشود (اسماعيليان)1382 ،

 -2روش تحقيق
هدف این پژوهش یافتن مكانی بهينه در منطقه ساحلی استان مازندران جهت استقرار شهرك صنعتی است .آمار و دادههاي مورد نياز شامل مباحث
جمعيتی ،اقليمی ،اقتصادي ،زیربنایی و  ...استان است كه با مراجعه به سازمان آمار ،و ادارههاي مرتبط در استان جمعآوري شد .سپس با بررسی و تعيين
معيارهاي مناسب با توجه به ویژگیهاي محدوده مورد مطالعه ،جهت مكانیابی مناطق صنعتی ،دادههاي جمعآوري شده در الگوریتم اعمال و استفاده شد.

الگوریتم ژنتيک یک تابع تلفيقی و از انواع توابع تجزیهوتحليل مكانی  GISمیباشد كه امكان انتخاب مكان بهينه را با استفاده از نقشههاي ورودي و از
طریق عملگرهاي تلفيقی فراهم میكند.

 -1-2الگوريتم ژنتيک
الگوریتم ژنتيک ،یک روش جستجو و بهينهسازي بر اساس اصول تكامل طبيعی است .این روش در دسته الگوریتمهاي بهينهسازي كه قادر به یافتن
جوابهاي بهينه عمومی و یا جوابهایی كه نزدیک به آنها هستند ،قرار دارد (زهرایی .)1388 ،الگوریتم ژنتيک اجازه میدهد تا یک جمعيت متشكل از تعداد
زیادي افراد كه تحت قوانين انتخاب ویژهاي تشكيل شدهاند ،در طی فرایند تكامل تابع برازش را بهينه كنند .این روش توسط جان هلند از دانشگاه ميشيگان با
انتشار كتاب به نام سازگاري در طبيعت و سيستمهاي مصنوعی توسعه داده شد .شمس جاوي در سال  1390در مطالعات اوليه خود ،دو هدف شناسایی فرآیند
تكامل و سازگاري با طبيعت و شبيهسازي آن را در قالب یک فرایند مصنوعی كه داراي خواص مشابهی باشد ،دنبال كرد.

 -2-2کاربردهاي الگوريتم ژنتيک
الگوریتم ژنتيک كاربردهاي گوناگونی دارد كه از آن جمله میتوان به روندیابی تغييرات هيدرولوژیكی روان آب جاري در شبكهي رودخانه ،كمک در حل
مسائل تصميمگيري چند معياره مانند مكانیابی و بهينهسازي چند هدفه اشاره نمود .در مباحث مربوط به مكانیابی صنعتی ،بهدليل ساختار ناقص و پيچيده
آن ،میتوان به نحو مطلوبی از مبانی الگوریتم ژنتيک بهره برده و پس از تعيين معيارها ،نسبت به تعيين اهميت نسبی آنها و در نهایت اهميت نسبی گزینهها
نسبت به یكدیگر اقدام كرد (.)Eiben, 2007
مبناي كاربرد الگوریتم ژنتيک ،استفاده از یک اصل طبيعی به نام برازش یا انتخاب یا پایداري برترینها یا متناسبترینها است .منظور از مناسبترین،
افرادي از یک جمعيت است كه مناسبترین (نه الزاماً بهترین) ویژگیها را داشته باشند .این قانون در علوم زیستی ،قانون انتخاب طبيعی ناميده میشود.
طبيعت بر اساس این قانون ،بهمرورزمان باعث حذف افراد نامتناسب از یکگونه و یا گونههاي نامتناسب و تقویت نسل افراد و گونههاي متناسب میشود
(.)Brookes, 2001

 -3تجزيه و تحليل دادهها
 -1-3مفهوم مکانگزيني
با توجه به دیدگاه مكتب فضایی در علوم جغرافيایی ،اساس جغرافيا مكان و فضا است .از اینرو تئوري مكان در علوم جغرافيایی حائز اهميت است .تئوري
مكانی در جستجوي دالیل مكانگزینی فعاليتهاي اقتصادي با استفاده از تحليل مكانی است (خالصی.)1387 ،

 -2-3رابطه مکانگزيني و طرح آمايش سرزمين
مسئله تعيين مكان براي مجتمعهاي صنعتی و مناطق توليدي صنعتی یكی از مهمترین مسائل سرمایهگذاري است .در این راستا باید اهداف گوناگون
مدنظر قرار گيرد ،كه یكی از آنها آمایش سرزمين است .هدف از طرح آمایش سرزمين از لحاظ صنعت در مقياس كل كشور ،قرار گرفتن منطقی رشتههاي
مختلف صنعت در فضا ،رشد موزون ،متناسب و متعادل استانهاي مختلف كشور در رشتهها و شاخههاي ایجاد فعاليتهاي صنعتی در استانهاي مختلف كشور
است كه باید طوري باشد تا شرایط الزم را براي بهبود اوضاع اقتصادي و اجتماعی این استانها و نيز براي مليتهاي مختلف در آن استانها فراهم كند و به
باال بردن سطح زندگی مادي و معنوي همه مردم كمک كند (توفيق.)138۴ ،

 -3-3شاخصها و مواد پژوهش
در جدول ( )1بهطور خالصه معيارهاي مؤثر در مكانیابی شهركهاي صنعتی كه با بررسی منابع مختلف جمعآوري شده ،ارائه شده است.

جدول ( :)1شاخصهاي مکانيابي شهرک صنعتي
زير معيار

معيار

اقليم

شكل زمين

زيستمحيطي

مخاطرات

دریایی
زمينشناسی

روان گرایی
زمينلرزه
جنس و نوع خاك
فرسایش
پارك ملی
اثر طبيعی ملی
مناطق حفاظتشده
تاالبها
سطحی و زیرزمينی

مناطق حساس زیستمحيطی

اقتصادي

منابع آب
گسلها
سكونتگاهها
خطوط انتقال گاز و برق
دریا
راه
كاربري زمين (زمينهاي كشاورزي)
دسترسی به مواد اوليه
صنایع موجود در منطقه
هزینه حملونقل

اجتماعي

جمعيتی

دسترسی به
زيربنايي
دسترسی به شبكه حملونقل
فاصله مناسب با محل دفع زباله

(كمالی و دیگران )1389
(شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران)1388 ،
(سازمان صنایع كوچک و شهركهاي صنعتی)1389 ،

-

كشاورزي  -معدن
نوع صنایع و ميزان اشتغال
هرم سنی جمعيت و روند رشد جمعيت
مهاجرت فرستی و مهاجرتپذیري
بررسی وضعيت اشتغال ساكنين
گاز
آب
برق
فاضالب
مخابرات
جاده
راهآهن
فرودگاه
بندر
-

 -4-3بحث و تحليل
براي رسيدن به هدف تعيينشده گامهایی به این شرح برداشته شد:

 1-4-3آمادهسازي اليهها

نوع اقليم
مقدار بارندگی
رطوبت نسبی
سرعت و جهت باد
شيب
خطوط ارتفاعی

(كمالی و دیگران)1389 ،
(شاد و دیگرانف )1388
(شيعه)138۴ ،

سيل

خاكشناسی

حريم

ويژگيها

منابع

(كمالی و دیگران)1389 ،

در گام اول ،بعد از تعيين عوامل مؤثر در مكانیابی شهركهاي صنعتی باید الیههاي اطالعاتی مربوطه را آمادهسازي كرد .با توجه به روابط بين
موجودیتهاي عوامل و مكان شهرك صنعتی ،مدل تجزیهوتحليل مطلوب ،مدل تلفيق است .جهت پردازش الیهها از بين دو ساختار رستري و برداري ،روش
رستري بهدليل ساده بودن و امكان انجام عمليات تلفيقی بر روي آن بهصورت كارا و مؤثر و همچنين با در نظر گرفتن حجم موردنياز براي ذخيرهسازي
دادههاي رستري در محدوده موردمطالعه ،این ساختار جهت ذخيرهسازي دادههاي ورودي مدل تلفيقی استفاده شد.

 -2-4-3حذف اطالعات اضافي
در گام دوم ،بعد از قرارگيري الیههاي مختلف اطالعاتی در  ،GISشامل اطالعات جغرافيایی (شيب و دسترسی و  )...و سایر اطالعات مربوط به
شاخصها ،بهدليل حجم باالي بانک اطالعاتی ،امكان خروجی گرفتن از  GISو تبدیل آن به فرمت اكسل ۴غيرممكن میباشد .بنابراین ،با توجه به در نظر
گرفتن شرایط ،برخی از مقادیر شاخصهاي موجود از كل محدوده شهرستان از محاسبات خارج شدند .بهعنوان مثال زمينهایی كه داراي شيب باالي %15
بودند بهدليل اینكه براي استقرار صنایع نامناسب میباشند ،با استفاده از تحليلهاي  GISپس از تهيه نقشه شيب شهرستان از روي منحنیهاي ميزان خارج
شد .بهعنوان نمونهاي دیگر ،واحدهاي صنعتی باید حریم مشخصی از شهرها را رعایت كنند .این حریم با استفاده از آناليز بافر محاسبه گردید و پيكسلهاي
مربوط از محاسبات خارج شدند .این امر به كم كردن حجم محاسبات در الگوریتم ژنتيک كمک میكند .همچنين تأثير برخی شرایط نظير بررسی جهت وزش
باد ،در پایان و پس از اجراي الگوریتم بررسی شد؛ به این صورت كه پس از استخراج نتایج ،نقاطی كه در جهت وزش باد به سمت شهرها قرار دارند ،از
مجموعه جوابها حذف شدند.

 -3-4-3تبديل ساختار برداري به ساختار رستري
در گام سوم ،با استفاده از قابليت تبدیل بردار به رستر نرمافزار  GISساختار دادهاي برداري به ساختار دادهاي رستري تبدیل شد .ساختار دادهاي رستري
شامل یک شبكه منظم پيكسلی است كه هر یک از پيكسلهاي آن حاوي یک مقدار است .هر پيكسل در ساختار رستري نمایشگر مساحتی از زمين است
كه دقت هندسی فایل رستري وابسته به آن است .جهت ارتباط ميان دادهها در محيط  GISو الگوریتم ژنتيک ،از آنجا كه حداقل مساحت موردنياز براي
ایجاد شهرك صنعتی  32۴هكتار است ،محدوده موردمطالعه با توجه به مقياس نقشه به شكل شبكهاي از مربعهاي هماندازه به ابعداد  75متر تعيين شد.
انتساب مقدار به هر پيكسل نيز از طریق انجام محاسبات بر روي اطالعات مكانی و توصيفی انجام گرفت.
در جدول (  )1عوامل مؤثر در مكانیابی تعيين شدند .در این بخش هر یک از عوامل با توجه به ارتباط آن با مكان شهرك صنعتی به شرح زیر پردازش و
آمادهسازي شد:
( )1پردازش الیه دسترسی به راه ،با توجه به اینكه در مدل تلفيقی مكانیابی ،فاصله از پارامتر دسترسی مورد نياز است ،فاصله پيكسلها از عوارض
بهعنوان مقدار هر پيكسل در نظر گرفته شد .با توجه به اینكه راههاي موجود در این شهرستان به راههاي آسفالته ،خاكی و شوسه دستهبندي میشد ،بنابراین
راههاي آسفالته و نقشه فاصله 5عامل دسترسی ،بهصورت جدا و مجزا تهيه شد .درنهایت این عامل بر اساس ميزان اهميت كالسها و واحدهاي مكانی موجود
طبقهبندي مجدد گردید .در جدول (  )2همانطور كه مشاهده میشود براي وزن دهی به شاخصها از روش رتبهاي 6استفاده شده است .در این روش به
باالترین مقدار یک متغير ،رتبه  1و به مقدار بعدي رتبه  2و به مقدار بعدي رتبه  3و الیآخر داده میشود .این رتبهبندي میتواند بهصورت نزولی و یا صعودي
انجام گيرد و در هرصورت تأثيري در نتيجه كار ندارد .ميزان اهميت هر كالس نسبت به كالسهاي دیگر با توجه به تأثير آن در مكان شهرك صنعتی و
نظرات كارشناسی تعيين شده است .با توجه به اهميت هر یک از كالسها ارزشی بين ( 1بدترین ارزش) تا ( 10بهترین ارزش) به آنها داده شد.

4. Excel
.3

6. Ranking Method

نقشه ( :)3فاصله از راه

جدول ( :) 2طبقهبندي مجدد عامل فاصله از راههاي اصلي
ارزش طبقات

طبقهبندي برحسب متر

10

0 - 1000

9

1000 - 2000

8

2000 - 3000

7

3000 - ۴000

6

۴000 - 5000

5

5000 - 6000

۴

6000 - 7000

3

7000 - 8000

2

8000 -9000

1

9000 - 10000

نقشه فاصله

راههاي آسفالته

نقشه( :) 4طبقهبندي مجدد راه

( )2پردازش الیه دسترسی به تأسيسات ،با توجه به اینكه در مدل تلفيقی مكانیابی ،دسترسی به تأسيسات زیربنایی ازجمله خطوط انتقال برق و گاز
ازجمله مهمترین عوامل در فعاليت یک واحد صنعتی به شمار میرود ،بنابراین نقشه فاصله از حریم این الیهها ،ایجاد شد .در پایان این عامل بر اساس ميزان
اهميت هر كالس یا واحد اطالعات مكانی موجود طبقهبندي مجدد شد.

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

به همين صورت نقشه فاصله از سكونتگاهها و صنایع موجود ،مخاطرات طبيعی و اراضی كشاورزي تهيه و طبقهبندي مجدد شد .نقشه شيب هم
همانطور كه در ابتداي بحث ذكر شد براي كم شدن حجم اطالعاتی شيبهاي كمتر از  15انتخاب سپس طبقهبندي مجدد و وزن داده شد .پس از
آمادهسازي الیهها ،الیههاي مختلف اطالعاتی باهم همپوشانی شدند.

 -4-4-3خروجي گرفتن از اطالعات
در گام چهارم ،پس از همپوشانی الیههاي مختلف اطالعاتی ،از دادههاي با فرمت اكسل خروجی گرفته شد تا در مرحله بعد وارد محيط نرمافزار
مطلب 7شده و توسط الگوریتم ژنتيک تحليل انجام گيرد .با توجه به ساختار داده مكانی مورداستفاده ،الگوریتمهاي ژنتيک متنوعی را میتوان براي مكانیابی
طراحی كرد .بنابراین ،فرآیند مكانیابی در هر یک از مدلهاي دادهاي برداري و رستري بهدليل تفاوتهاي اساسی در اجزاي آنها متفاوت خواهد بود .عمده
توابع مورداستفاده در تحليلهایی مانند مكانیابی كه نيازمند تلفيق داده مكانی میباشند توابع مربوط به همپوشانی الیههاست .پارامترهاي اصلی و موردنياز
براي تشكيل ساختار مسئله مكانیابی و الگوریتم حل آن ،كه در این تحقيق نيز اجرا شده است ،بهصورت زیر تعریف میشود:
( )1كروموزوم و ژنها :در مسئله مكانیابی شهرك صنعتی كروموزومهاي ما در واقع مجموعهاي از  xو  yهایی هستند كه متعلق به هر یک از بخشها
یا همان مربعهاي با ابعاد 75متري میباشند .بنابراین  xو yها كروموزومهاي مسئله میباشند .كه متشكل از ژنها هستند .ژنها در واقع فرضيات تحقيق
میباشند.
چنانچه تصویر ( )1را كه بهصورت شماتيک رسم شده است به عنوان محدوده اطراف شهر موردنظر فرض كنيم ،به هر یک از مربعهاي مفروض (كه
مساحتی معادل  32۴هكتار دارند) ،یک ( )x, yنسبت میدهيم .باید در نظر داشته باشيم كه این ( )x, yها مختصات جغرافيایی نقاط در روي زمين نيستند،
اعدادي از  1تا  nتنها براي حل كردن مسئله توسط الگوریتم است .بهعنوان مثال در تصویر ( )1مربع عالمتگذاري شده داراي مشخصات ( )1,1است .به
همين ترتيب براي هر مربع با توجه به محور  xها و  yها عدد مربوطه را تعيين میكنيم (تصویر (.))2

𝑦
𝑥

تصوير ( :)1تعيين  xو yبراي بخشها

این  xو yها كروموزومهاي مسئلهاند .كه متشكل از ژنها میباشند( .تصویر ())2

7. Matlab

)𝑛 … 𝑦 = (1, 2,

()3, 3
()1, 2
()2, 1

()1, 1

)𝑥= (1, 2, ...n
تصوير ( :)2تعيين  xو yبراي بخشها

( )2توابع هدف :مسئله مكانیابی به دليل تأثير پارامترهاي فراوان جزء مسائل چند هدفه محسوب میشود كه راهحل یا مجموعه راه حلهاي نهایی باید
همه اهداف را تا حدودي تأمين كنند .به همين دليل براي حل اینگونه مسائل با استفاده از الگوریتم ژنتيک بهجاي یک تابع هدف با چندین تابع هدف مواجه
هستيم .الگوریتم طراحیشده مجموعه این توابع را بهينه میكند كه ممكن است برخی از این توابع با توجه به تأثيرشان در حل مسئله كمينه و برخی دیگر
بيشينه شوند .توابع هدف در نظر گرفتهشده در این مسئله به تفكيک در جدول ( )3آمده است.
جدول ( :)3توابع هدف الگوريتم
نوع
كمينه كردن فاصله از راههاي دسترسی

تابع

توضيحات

) f1 (x, y) = min ∑ D( xj , xk

براي سهولت دسترسی به واحدهاي صنعتی

n

i=1
n

كمينه كردن فاصله از شهر

) f2 (x, y) = min ∑ D( xj , xk

بهمنظور سهولت تأمين نيروي كار موردنياز واحدهاي صنعتی

i=1
n

كمينه كردن فاصله از منابع توليد انرژي

) f3 (x, y) = min ∑ D( xj , xk

كمتر كردن هزینه دسترسی به منابع انرژي

i=1
n

بيشينه كردن فاصله از مناطق مهم زیستمحيطی

) f4 (x, y) = max ∑ D( xj , xk

لطمات كمتر به مناطق زیستمحيطی

i=1
n

كمينه كردن فاصله از منابع توليد آب

) f5 (x, y) = max ∑ D( xj , xk

استفاده از منابع آب سطحی و زیرزمينی

i=1
n

كمينه كردن فاصله از منابع مواد اوليه

) f6 (x, y) = min ∑ D( xj , xk

صرفهجویی در هزینهي حمل مواد اوليه

i=1
n

كمينه كردن شيب

) f7 (x, y) = min ∑ D( xj , xk

قرارگيري در شيب مناسب

i=1
𝑛

بيشينه كردن فاصله از مخاطرات طبيعی

) f8 (x, y) = max ∑ D( xj , xk

افزایش ضریب امنيت

𝑖=1
𝑛

بيشينه كردن فاصله از صنایع موجود

) f9 (x, y) = max ∑ D( xj , xk

جلوگيري از توليد آلودگی بيشتر

𝑖=1

همانطور كه ذكر شد ،در مسئله مكانیابی معيارهاي مسئله داراي اوزان مختلفی میباشند .بنابراین ،روش مجموع نرخهاي كلی وزندار براي محاسبه
ميزان برازندگی نهایی یک كروموزوم بهصورت زیر نمایش داده میشود:
تابعها × ضریب

n

f𝑗 = ∑ fi wk
i=1

یا همان
𝑓 = w1 f1 + w2 f2 + ⋯ + wn fn

مقادیر پارامترهاي اوليه الگوریتم با توجه بهصورت مسئله تعيين شد .مهمترین پارامترهاي مورداستفاده عبارتاند از :اندازه جمعيت اوليه ( ،)Nاحتماالت
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مربوط به انتخاب ( 𝑆𝑃) ،9تركيب ( 𝐶𝑃) ،10جهش ( 𝑀𝑃) ،11ابقا ( 𝑅𝑃) 12و همگرایی ( 𝑁𝐶𝑃) ،13نوع انتخاب و نوع عملگرهاي تركيب و جهش .پس از ورود
اطالعات شاخصهاي موردنظر در  GISو آمادهسازي الیهها و همپوشانی آنها ،از اطالعات با فرمت اكسل خروجی گرفته و تحليل اطالعات توسط الگوریتم
ژنتيک صورت میگيرد .تمامی اطالعات در الگوریتم نرماليزه شده تا همه همجنس هم باشند و پس از طی مراحل موردنظر مكان پيشنهادي ارائه میگردد.
( )3تعيين مكان(هاي) بهينه :پس از اجراي الگوریتم ژنتيک نتایج آن با محيط نرمافزار  GISمرتبط میشود .نقشه ( ) 6موقعيت مكانهاي انتخابی
الگوریتم را نشان میدهد .همانطور كه مشاهده میشود  20مكان مناسب براي مكان شهرك صنعتی انتخاب و تعيين شده است.

نقشه ( :)6مکانهاي پيشنهادي الگوريتم ژنتيک

مكانهاي پيشنهادي حاصل از نتایج الگوریتم ژنتيک در نقشه ( ) 7با توجه به ویژگیهاي طبيعی ،مخاطرات و زیرساختی مورد بررسی قرارگرفته و
انتخاب شدهاند .همانطور كه در نقشه نيز مشاهده میشود 20 ،مكان پيشنهادي با توجه به معيارهاي تعریفشده ،مكانگزینی شدهاند .در منطقه پهنه خطر
8. Probability
9. Percent of selection
10. Probability of crossover
11. Probability of mutation
12. Probability of regeneration
13. Probability of convergency

كم ،شيب بين  ،0 -5توپوگرافی  ،0 -200پهنه خطر زلزله كم و فاقد خطر سيل قرار دارند .از آنجا كه در مكانگزینی معيار اقليم از جمله جهت باد امكان
مكانیشدن و اجرا در مدل را نداشت ،در نتيجه این معيار پس از نتيجه كار سنجيده و مكانهایی كه در مسير وزش باد به سمت شهر بودند ،حذف شدند.
جهت باد غالب در شهرستان تنكابن شمال غربی است .از  20مكان پيشنهادي الگوریتم ژنتيک ،یک مكان در مسير جهت باد به سمت شهر سلمان شهر قرار
دارد كه در نقشه ( )7نيز مشخص و از مكانهاي انتخابی حذف شد.

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

 -4نتيجهگيري
نتایج حاصل از حل مسئله براي شهرستان تنكابن كارآیی فوقالعاده این روش را در مكانیابی شهرك صنعتی نشان داد .الگوریتم ژنتيک به علت
تصميمگيريهاي دقيق ،انعطافپذیري ،بهبود كيفيت و حداقل كردن ناسازگاريهاي انسانی نسبت به سایر روشهاي استانداردسازي بيشتر مورد توجه قرار
گرفته است .الگوریتم ژنتيک در مقایسه با سایر روشهایی كه در مكانیابی كاربريها استفاده میشود روش مناسبتري است .الگوریتم ژنتيک ،یک روش
جستجو و بهينهسازي بر اساس اصول تكامل طبيعی است .این الگوریتم به علت توانایی خود دریافتن بهينگی كلی ،قابليت انعطاف در برابر مجموعههاي
پيچيده و سادهسازي در اجرا از اهميت زیادي برخوردار است.
بر اساس كاربرد الگوریتم ژنتيک در این تحقيق و تعداد محدودي از مطالعات گذشته میتوان نتيجه گرفت كه قدرت الگوریتم ژنتيک در مباحث
بهينهیابی ،در مقایسه با روشهاي دیگر بسيار زیاد بوده و نتایج بسيار دقيقتري را بهدست میدهد.

پيشنهادها:
( )1شهرستان تنكابن قطب كشاورزي محسوب میشود و وظایف تخصصی كشاورزي آن شامل زراعت ،باغداري ،دامداري و شيالت است .صنایع تبدیلی
شيالت رودخانهاي با توجه به پتانسيل آبزيپروري شهرستان تنكابن ،میتواند بهعنوان حلقة متصل بين اقتصاد كشاورزي و صنعت باشد .بنابراین رونق و
توسعه صنایع تبدیلی سبب كاهش ضایعات ،توسعه صادرات ،ایجاد اشتغال و عرضه مناسبتر محصوالت میشود )2( ،در مكانیابی كاربريها و

روشهاي بهينهیابی ،همانطور كه از نتيجه مكانهاي بهينه شهرك صنعتی شهرستان تنكابن نيز مشاهده میشود ،مدل الگوریتم ژنتيک به عنوان
بهترین مدل پيشنهاد میشود .زیرا مجموعه جوابها از دقت باالتري نسبت به سایر مدلهاي تلفيقی برخوردار است )3( ،بهكارگيري روشهاي علمی
چون  GISو بررسی مدلهاي مختلف تلفيقی میتواند در مكانگزینی اینگونه سایتها نقش مؤثري داشته باشد )۴( ،روش بهكار گرفتهشده در این
مطالعه قابليت تعميم به سایر مناطق را دارد ،بهاینترتيب كه تعيين معيارها بایستی با توجه به ویژگیهاي محدوده موردمطالعه ،تغيير پيدا كند و ( )5یكی
از مسائل اساسی در مكانیابی شهركهاي صنعتی اولویتبندي (وزندهی) مناسب به معيارهاي تصميمگيري است ،كه این مسئله با توجه به ویژگیهاي
محدوده موردمطالعه متفاوت است.
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