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چکیده
ارزیابی و تخصیص چندهدفه کاربري اراضی ،مسئله تصمیمگیري تخصیص منابع است که به ارزیابی مطلوبیت هر
واحد سرزمین براي گزینههاي مختلف کاربري اراضی میپردازد .هدف از این روش ،دستیابی به تخصیص بهینه
کاربريها و به حداکثر رساندن میزان تناسب بین آنها است .فشردگی و پیوستگی نیز از اهداف مهم در برنامهریزي
کاربري اراضی براي دستیابی به پایداري میباشد ،در طی فرآیند بهینهیابی ،مشکل است که بدون در نظر گرفتن
چنین هدفی راهحلهاي منطقی استخراج شود .در این پژوهش با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل در نرمافزار
متلب و در نظر گرفتن معیارهایی از جمله پیوستگی و مطلوبیت کاربريها ،نسبت به تخصیص بهینه کاربري اراضی
پرداخته شد .این الگوریتم شامل استراتژي مقداردهی شبه تصادفی بر اساس اطالعات براي ایجاد جمعیتهاي اولیه
و جستجوي محلی شبه تصادفی شامل کراس اور و جهش براي جستجوي همسایگی میباشد که هر دو بهطور قابل
توجهی کارایی و کیفیت جستجو در مناطق بزرگ را بهبود میدهد .بهمنظور بررسی کارایی ،الگوریتم مورد استفاده با
رویکرد  MOLAدر نرمافزار ایدریسی بر اساس میزان مطلوبیت هر کاربري و سنجههاي سیماي سرزمین مقایسه
گردید .نتایج نشان داد الگوریتم کلونی زنبور عسل در تخصیص کاربري اراضی ضمن ارائه نتایج مناسب براي معیار
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بهعنوان یک رویکرد مناسب در تخصیص بهینه کاربري اراضی بهکار گرفته شود.
کلید واژهها :تخصیص چند هدفه کاربري اراضی ،سیماي سرزمین ،کلونی زنبور عسل ،فشردگی.
مقدمه
استفاده نادرست و غیرمنطقی از سرزمین در دهههاي اخیر منجر به کاهش سرانه سطح اراضی قابل استفاده براي
کاربريهاي مختلف در کشورهاي پیشرفته و نیز کشورهاي در حال توسعه مانند ایران شده است (Ayoubi and

 .)Jalalian, 2006: 147; Makhdoom, 2012: 12تامین نیازهاي نسل آینده با لحاظ نمودن محدودیت منابع در سایه
شناخت قابلیتها و ظرفیتهاي سرزمین و بهینهسازي بهرهبرداري از اراضی امکانپذیر خواهد بود که این مهم
ضرورت اعمال و دخالت دانش کارشناسی را در فرآیند تغییر کاربري اراضی نشان میدهد ).(Karimi, 2010: 64
تخصیص مکانی کاربري اراضی ،یک روش بهینهسازي مکانی چند هدفه براي استفاده منطقی از سرزمین میباشد.
) .)Liu et al., 2014: 1118به طورکلی ،ارزیابی مطلوبیت نسبی هر گزینه کاربري بر اساس معیارهاي چندگانه انجام
میشود .معیارها شامل ویژگیهاي مرتبط با کاربري ازنظراهداف اجتماعی ،اقتصادي ومحیط زیستی است (Karimi,

 .)2010: 73فشردگی 4یکی از اهداف مهم براي برنامهریزي کاربري اراضی در جهت دستیابی به پایداري میباشد،
فشردگی نه تنها منجر به کاهش تهدید براي بقاي گونهها و کاهش مصرف انرژي میگردد ،بلکه منجر به بهبود
دسترسی به شهرها و زیرساختها و همچنین بهبود عدالت اجتماعی در جهت دسترسی به پایداري میگردد (Cao

 .)et al., 2011: 1955فشردگی نه تنها فشار توسعه را کاهش میدهد بلکه منجر به استفاده کارآمد از زمینهاي در
دسترس خواهد شد ) .)Yao et al., 2017: 8در طی فرآیند بهینهیابی ،مشکل است که بدون در نظر گرفتن چنین
هدفی راهحلهاي منطقی استخراج شود ( .)Cao et al., 2012: 260مرور منابع داخلی نشان دهنده تالش محققان
براي در نظر گرفتن معیار پیوستگی و فشردگی در تخصیص کاربري اراضی میباشد که از آن جمله میتوان به
پژوهشهاي ) Shayghan et al (2013و ) Kamyab et al (2015, 2016اشاره نمود که معیار پیوستگی و فشردگی
لکهها را بهعنوان یک هدف در بهینهسازي تخصیص کاربري اراضی با استفاده از الگوریتم ژنتیک مورد استفاده قرار
دادهاند ،Liu et al (2014) .با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه و با در نظر گرفتن سه هدف مطلوبیت و فشردگی و
هزینه تغییر کاربري اراضی ،به تخصیص بهینه کاربري اراضی منطقهاي در چین پرداختند ) ،Ma and Zhao (2015با
استفاده از الگوریتم سیستم ایمنی و در نظر گرفتن مطلوبیت و معیار فشردگی ،به تخصیص کاربري اراضی با توجه
به مقوله عرضه (زمین مطلوب در دسترس) و تقاضا ،بهعنوان زمین مورد نیاز براي تامین نیازهاي آن منطقه،
پرداختند ، Yang et al (2015) .با استفاده از الگوریتم زنبور عسل بهبود یافته با در نظر گرفتن معیار پیوستگی و

4- Compactness
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چین پرداختند ،Lazoglou et al (2016) .با استفاده از الگوریتم ژنتیک  NSGA-IIو با در نظر گرفتن معیار فشردگی
و مطلوبیت کاربري ،به تخصیص بهینه کاربري اراضی در جزایر مدیترانه پرداختهاند ،Yang et al (2018) .با استفاده
از الگوریتم چند هدفه زنبور عسل دو هدفه ،تخصیص بهینه کاربري اراضی را با در نظر گرفتن دو هدف مطلوبیت و
فشردگی انجام دادند Eastman et al (1993( .یک روش اکتشافی انتخابی بر پایه نزدیکی به نقطه ایده آل براي حل
تعارضات کاربريهاي اراضی ناسازگار ارائه دادند .الگوریتم ارائه شده ایشان به عنوان رویه پشتیبان تصمیمگیري در
نرمافزار  Idrisiوارد شده است ،این رویکرد در تخصیص هر کاربري صرفا مطلوبیت کاربريها را در نظر میگیرد و
معیار پیوستگی و فشردگی کاربري اراضی در نظر گرفته نشده است .لذا در دو دهه اخیر تالشهایی براي انجام
تخصیص کاربري اراضی با استفاده از الگوریتمهاي فرا ابتکاري و در نظر گرفتن فشردگی لکههاي کاربري اراضی
انجام شده است .الگوریتم کلونی زنبور عسل ،یک الگوریتم فراابتکاري نسبتا جدید بر مبناي هوش جمعی میباشد
که توسط ) Karaboga (2005ارائه شد .این الگوریتم از رفتار جمعی زنبورهاي عسل جهت یافتن مکان غذا در
طبیعت تقلید الهام میگیرد .این الگوریتم به دلیل قدرت ،کارایی و راحتی اجرا در دامنه گستردهاي از دنیاي واقعی
مورد استفاده قرار میگیرد ( .)Ghambari and Rahati, 2018; Cui et al., 2018همچنین مطالعاتی در خصوص
بهینهسازي کاربري اراضی با استفاده این الگوریتم انجام شده است (Yang et al., 2015; Shao et al; 2015; Yang

 )et al., 2018که نشان میدهد که کارایی الگوریتم  ABCدر یافتن جوابهاي بهینه نسبت به الگوریتمهاي شناخته
شده دیگر مانند بهینهسازي ازدحام ذرات و الگوریتم ژنتیک ،الگوریتم کلونی مورچه ،سیستم ایمنی مصنوعی و تبرید
شبیهسازي شده بهتر میباشد .در این پژوهش تخصیص کاربري اراضی با استفاده از الگویتم فرا ابتکاري زنبور عسل
و تعریف توابع هدف بهمنظور در نظر گرفتن معیار فشردگی و پیوستگی کاربري اراضی ،انجام گردید .در نهایت
براي ارزیابی کارایی الگوریتم مذکور از نظر میزان مطلوبیت و سنجههاي سیماي سرزمین اختصاص یافته به هر
کاربري با رویکرد  MOLAدر نرمافزار ایدریسی در حوضه آبخیز سمنان مورد مقایسه قرار گرفت.
منطقه مورد مطالعه
حوضه آبخیز سمنان به مساحت  257/613هکتار ،در محدوده جغرافیایی 35°-08′تا  35°-50′عرض شمالی و-05′
 53°تا  53°-48′طول شرقی قرارگرفته است ،این حوضه ،عرصهاي است که در برگیرنده شهرستانهاي سمنان و
مهديشهر و بخشی از شهرستان سرخه میباشد (شکل  .)1این حوضه به دلیل قرار گرفتن در نیمه جنوبی رشته کوه
هاي البرز ،داراي تنوع توپوگرافیکی میباشد به طوريکه حداکثر ارتفاع محدوده  3282متر از سطح دریا در شمال و
حداقل ارتفاع  819متر در جنوب حوضه واقع شده است .این تنوع توپوگرافیکی به همراه عوامل اقلیمی منجر به
تنوع اکوسیستمی در آن منطقه گردیده است به طوريکه این حوضه دربرگیرنده اکوسیستمهاي کوهستانی ،بیابانی و
کویري میباشد.
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تخصیص چند هدفه زمین ،)MOLA(5رویه پشتیبان تصمیمگیري با هدف ایجاد راه حل بهینه در تخصیص مکانی به
کاربريهاي چندگانه و اغلب ناسازگار است .در این روش ،نقشه مطلوبیت براي هر کاربري ،از ترکیب معیار و
وزنهاي نسبی آنها ،در فرآیند ارزیابی چند معیاره 6تهیه میشود .این رویه با توجه به ارزش سلولها در نقشه
مطلوبیت ترتیب رتبهاي را مشخص مینماید .سرانجام ،رویه  MOLAعملیاتی تکرار شونده را براي ترکیب
نقشههاي رتبهبندي شده بر اساس وزن هر یک از آنها انجام میدهد که نتیجه آن نیز تولید نقشه نهایی تخصیص
کاربري اراضی است که در آن شرط مساحتهاي از پیش تعیین شده براي هر کاربري اعمال شده است .در این
روش مناطق متعارض که براي چند کاربري داراي توان مناسب است ،بر اساس روش نزدیکی به نقطه ایده آل،
کاربري بهینهاش انتخاب میشود .این فرآیند آنقدر تکرار میشود تا مساحت مورد نظر براي هر کاربري بهدست
آید MOLA .براي تخصیص سلولهاي متضاد از یک خط تصمیم 7استفاده میکند که این خط فضاي تصمیم را به
دو بخش تقسیم میکند (شکل .)2

شکل  :1محدوده مورد مطالعه-حوضه آبخیز سمنان
Figure 1: Study area- Semnan watershed

)5- Multi Objective Land Allocation(MOLA
)6- Multi Criteria Evaluation (MCE
7- Decision Line
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Figure 2: Conflict resolution method for selecting uses in MOLA

الگوریتم کلونی زنبور عسل :8در این الگوریتم منابع غذایی بهعنوان راه حل مسئله در نظر گرفته میشوند و مقدار
شهد موجود در آنها معادل کیفیت راه حل (تابع هدف) متناظر خواهد بود .در آغاز این الگوریتم جمعیت اولیه
بهصورت تصادفی (و یا شبه تصادفی) ایجاد میگردد و زنبورها بهصورت اتفاقی با جستوجوي محلی به اصالح و
پیشرفت موقعیتی (راه حل) که در آن قرار دارند ،میپردازند ) .(Samadzadeganand Yadegari, 2010در این
الگوریتم سه نوع زنبور نقش کلیدي را در یافتن راه حل بهینه بازي مینمایند .در ابتدا زنبورهاي پیشرو 9بهطور
تصادفی یک منبع غذایی (راه حل) را در میان فضاي راهحلهاي ممکن انتخاب میکند و میزان برازش آن را محاسبه
میکند و سپس بهصورت یک زنبور کارگر 10تبدیل میشود و در مرحله بعد هر زنبور کارگر بهصورت تصادفی یک
راه حل را در اطراف منبع غذایی مربوط بر اساس استراتژي جستجوي محلی تولید مینماید و اگر مکان (راه حل)
جدید بهتر از قبلی بود آن را بهعنوان منبع غذایی بهتر در حافظه خود ثبت مینماید .در نهایت این زنبورهاي کارگر
به سالن رقص میآیند (محل تبادل اطالعات) و در آن جا به تبادل اطالعات با زنبورهاي نگهبان 11میپردازند و
زنبورهاي نگهبان نیز بر اساس میزان برازش راه حلهاي معرفی شده ،یکی از آنها را انتخاب کرده و به جستجو در
همسایگی آن راهحل میپردازد و در صورت یافتن راهحل بهتر آن را جایگزین راه حل فعلی مینماید .اگر راه حل
(منبع غذایی) براي مدت زمانی طوالنی (تعداد مشخص تکرار) جایگزین نشد ،آن راه حل رها خواهد شد و منبع
غذایی جدید در ادامه توسط انتخاب تصادفی زنبورهاي پیشرو ایجاد میگردد ) .(Yang et al., 2015در شکل ()3
فلوچارت الگوریتم زنبور عسل آورده شده است .براي استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل براي مسئله تخصیص
بهینه کاربري اراضی نیازمند دو استراتژي میباشد ،یک استراتژي براي ایجاد راهحلهاي تصادفی اولیه و استراتژي
دیگر جستجوي همسایگی بهمنظور ایجاد راه حل بهبود یافته از راه حلهاي اولیه که در این پژوهش بهصورت ذیل
اقدام شده است.
 -1ایجاد جمعیت اولیه :ایجاد جمعیت اولیه کامال تصادفی ،منجر به ایجاد جوابهاي میگردد که در بیشتر مواقع از
نظر معیارهاي ذاتی (مطلوبیت هر کاربري) و همچنین معیارهاي مکانی (فشردگی و سازگاري کاربريها) غیرمنطقی
8- Artificial bee colony algorithm
9- Scout bee
10- Employed Bee
11- Onlooker Bee

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 7:22 IRST on Tuesday January 10th 2023

شکل  :2روش حل تعارض برای انتخاب کاربریها در روش )Eastman et al., 1993(MOLA

فصلنامهی علمی فضای جغرافیایی ،سال بیستم ،شماره  ،69بهار 1399

44

نمیباشد و زمان انجام آنالیز را بهشدت افزایش میدهد .براي حل این موضوع ،از استراتژي مقداردهی شبه تصادفی
بر اساس اطالعات براي ایجاد جمعیتهاي اولیه پیشنهاد شده توسط ) Yang et al (2015استفاده گردید .به این
منظور معیارهاي ذاتی شامل مطلوبیت هر سلول که وزن قابل توجهی از توابع هدف را نیز شامل میشوند ،با ایجاد
یک شبکهاي از خانههاي صفر و یک در محدوده مورد مطالعه و مرتب کردن سلولها بر اساس امتیاز مطلوبیتشان
در داخل آن سلولهایی که در شبکه تصادفی  1قرار گرفتهاند ،بهترتیب به کاربريهاي مورد نظر تخصیص داده
میشوند .با این کار جوابهاي شبه تصادفی بهوجود میآید و منجر به ایجاد جوابهاي اولیه منطقیتر و قابل قبول
تر میگردد که در سرعت رسیدن به جواب بهینه کمک شایانی مینماید .تعداد مساحت مورد نظر براي هر کاربري
بهعنوان یک شرط تعریف میگردد.
شروع

ایجاد راه حلهای شبه تصادفی اولیه توسط زنبورهای پیشرو

محاسبه تابع هدف (برازش) راه حلهای موجود

تولید راه حلهای جدید بر طبق نزدیکی با راه حلهای قبلی بر اساس تابع هدف توسط زنبورکارگر

تعیین راه حلهای که بایستی رها شوند و جایگزین نمودن آن
با تولید راه حلهای جدید توسط زنبورهای پیشرو
تبادل اطالعات زنبور کارگر با زنبورهای نگهبان و ارسال
زنبورهای نگهبان برای جستجو در اطراف راه حل های بهتر
آیا راه حلها در حال همگرایی به یکدیگر هستند

خیر
بله
پایان
شکل  :3فلوچارت الگوریتم کلونی زنبور عسل
Figure 3: Flow chart of bee colony algorithm
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بایستی از استراتژي جستجوي همسایگی براي بهدست آوردن یک راه حل نزدیک به راه حل موجود استفاده نمود.
از دو عملگر کراس اور و جهش براي استراتژي جستجوي محلی استفاده گردید .الف -کراس اور :12در روشهاي
کراس اور پیشنهاد شده توسط پژوهشگران ) (Liu, et al., 2014; Lazoglou et al., 2016صرفا جابجایی تصادفی
بین سلولهاي انتخاب شده انجام میگیرد که این منجر به افزایش زمان جستجو میگردد .در این پژوهش جهت
انجام کراس اور بین دو راه حل موجود از روش پیشنهاد شده توسط ) Yang et al (2015استفاده گردید .براي این
کار پنجره متحرک با ابعاد  N*Nدر طول ردیف و ستون منطقه مورد مطالعه بهطورتصادفی حرکت مینماید و
سلولهایی در این پنجره متحرک از راه حل  Xnکه داراي مقدار مطلوبیت پایینتري نسبت به راه حل  Xmمیباشد با
یکدیگر جابجا میگردد .با تغییر ابعاد این پنجره متحرک میتوان شعاع همسایگی را تغییر داد (شکل .)4

4
1
3
3
4

4
3
3
3
2

1
3
3
2
2

1
2
1
2
2

1
4
2
2
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

1 , if (xi,j ≠ xI,J )and Si,j < SI,J
0, otherwise

{ = )C(i,j

4
1
3

4
3
3

1
3
3

1
2
1

1
4
2

3
4
1
4
4

4
2
4
3
2

1
2
1
1
3

2
2
1
2
1

2
1
4
1
2

3
4

3
3

2
2

3
2

2
1

شکل  :4کراس اور بین دو راه حل برای ایجاد راه حل جدید
Figure 4: Crossover between two solutions to create a new solution

همانطور که در شکل ( )4مشاهده میشود در پنجره متحرک تنها در خانههایی که دو شرط وجود داشته باشد
خانهها جابجا میشوند )1 .خانهها کاربريهاي غیر یکسان داشته باشند  )2مطلوبیت سلول در راه حل  Xnپایینتر از
مطلوبیت متناظر همان سلول در راه حل  Xmباشد .همانطور که مشاهده میشود یک سلول با کاربري  4با سلول با
کاربري  3جابجا گردید و همچنین سلول با کاربري  1با کاربري  2جابجا گردید .با توجه به جاجایی سلولها بین دو
راه حل موجود ،باعث بر هم خوردن شرط مساحت تعیین شده براي هر کاربري میگردد .به منظور رعایت شرط
مساحت ،در خارج از محدوده کراس اور (پنجره متحرک) سلولهایی که داراي کاربريهایی میباشند که مساحت
آنها در اثر کراس اور افزایش یافته تبدیل به کاربريهایی میگردد که مساحت آنها در اثر کراس اور کاهش یافته
است بهعنوان مثال در منطقه مورد مطالعه براي جبران مساحت ،در خارج از محدوده کراس اور ،یک سلول با
کاربري  3به کاربري  4و یک سلول با کاربري  1به کاربري  2تبدیل میشود (شکل .)5

12- Crossover
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Figure 5: Adjustment of areas changed by crossover

ب -جهش :بهمنظور انجام عمل جهش دریک راه حل و بهمنظور بهبود عملکرد جهش در رسیدن به جواب بهینه،
بخشی از جهشهاي انجام شده در منطقه مورد مطالعه بین سلولهایی با پایینترین میزان مطلوبیت اتفاق میافتد تا
سلولهاي با مطلوبیت پایین با جابجایی مکانشان در جایی قرار بگیرند که مطوبیتشان در آن مکان بهتر میباشد
(شکل .)6

شکل  :6انجام جهش بین سلولهای منطقه مورد مطالعه
Figure 6: Mutation between cells in the study area

تعریف تابع هدف :در روشهاي اکتشافی میزان نزدیک شدن به راهحل بهینه در تخصیص کاربري اراضی با تعیین و
بررسی توابع هدف مورد سنجش قرار میگیرد .لذا تعریف تابع هدف (برازش) از ارکان اصلی الگوریتمهاي اکتشافی
میباشد .تحت محدودیتهاي مشخص ساختاري کاربري اراضی ،راه حل بهینه مکانی کاربري اراضی با توجه به
مجموعهاي از اهداف فرعی 13مورد جستجو قرار میگیرد و تابع هدف نهایی با توجه به اهمیت نسبی 14متغیرهاي
تصمیم (توسط وزندهی به اهداف فرعی برنامهریزي سرزمین شامل مطلوبیت سرزمین ،فشردگی و سازگاري
واحدهاي سرزمینی که به یک نوع کاربري اراضی اختصاص مییابند) تشکیل میگردد ).(Liu et al., 2012: 1331
تعداد تیپ کاربري اراضی مورد تخصیص در منطقه مورد مطالعه  4تیپ کشاورزي ،مرتعداري ،شهري و صنعتی
میباشد .منطقه مورد مطالعه داراي  Rردیف و  Cستون میباشد که بهصورت ماتریسی در نرمافزار متلب تعریف
گردید .با توجه به محدودیتهاي تعریف شده در تخصیص کاربري ،به هر سلول تنها یک کاربري اختصاص
مییابد .مطلوبیت هر کاربري براي سلول مورد نظر بر اساس توابع هدف تعریف شده بهدست میآید (رابطه .)7
معیار امتیاز هر کاربري براي سلول مورد نظر ،به دو گروه تقسیم میشود ،معیارهایی که با همسایگان آن سلول مرتبط
میشود که با عنوان معیارهاي همسایگی نامیده میشود و معیارهایی که به موقعیت جغرافیایی آن سلول و تناسب آن
13- Sub-Objectives
14- Relative Dominance
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پژوهش امتیاز نهایی هر نقشه کاربري اراضی از تلفیق معیارهاي ذاتی و معیارهاي همسایگی با تخصیص وزن به هر
یک ازمعیارها بهدست میآید (رابطه  .)7وزن معیارها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی بهدست آمد .توابع
هدف مورد استفاده در این تحقیق شامل تابع مطلوبیت (رابطه  )1میباشد که مطلوبیت زیستمحیطی هر سلول براي
کاربري تخصیص یافته را نشان میدهد .این امتیاز تحت تاثیر متغیرهاي اکولوژیکی (شیب ،پوشش گیاهی ،خاک) و
متغیرهاي اقتصادي و اجتماعی (فاصله از جادهها و شهرها) میباشد .تابع سازگاري کاربريها (رابطه  )2که نشان
دهنده اولویت قرارگیري کاربريهاي سازگار در کنار هم میباشد .تابع هزینه تغییر (رابطه  ،)3تابعی است که هزینه
تغییر هر کاربري موجود زمین را به کاربري جدید با تیپ  kمحاسبه مینماید .با ورود این فاکتور در محاسبه تابع
مطلوبیت ،سعی در تخصیص کاربري اراضی با حداقل هزینه تغییر کاربري و حفظ کاربريهایی با حساسیتهاي باال
مانند پوشش گیاهی با تراکم باال میشود .همچنین حداقل رساندن تبدیل کاربري اراضی میتواند به سود اقتصادي
کمک نماید ) .(Cao et al., 2012: 261تابع فشردگی (رابطه  4و  )5اینیک هدف مهم در مسئله بهینه یابی کاربري
اراضی بر اساس ساختار شبکهاي میباشد .)Cao et al., 2012: 262) .فشردگی بر روي مجاورت سلولها (واحدهاي
سرزمین) با کاربري یکسان تاکید میکند و منجر به ایجاد حالت خوشهاي براي سلولهایی با کاربري یکسان
میگردد .پیوستگی از اهداف مکانی در تخصیص کاربري اراضی میباشد (Bakhtiarifar et al., 2011; Cao et al.,

 .)2012معیار پیوستگی 15نیازمند این است که همه سلولهاي با کاربري یکسان به هم متصل باشند؛ و فشردگی همه
سلولها با کاربري یکسان را در داخل یک خوشه قرار میدهد .بهطور کلی فشردگی شامل پیوستگی نیز میباشد
( .)Cao et al., 2012: 262مسئله ما یک مسئله بیشینهسازي حداکثري میباشد .همه معیارها (توابع هدف) در بازه 0
تا یک استاندارد میشود تا بتوان آنها را با یکدیگر تلفیق نمود .مساحت اختصاص یافته به هر کاربري نیز یکی از
قیدهاي مسئله تخصیص کاربري اراضی می باشد که این پژوهش لحاظ شده است (رابطه  .)6مطلوبیت نهایی هر
سلول از مجموع وزندار شده معیارهاي مورد نظر بهدست میآید (رابطه .)7
رابطه ()1

𝐌

𝐤

𝐍

𝐤𝐣𝐢𝐱 𝐤𝐣𝐢 𝐭𝐢𝐮𝐒 ∑ ∑ ∑ = 𝐲𝐭𝐢𝐥𝐢𝐛𝐚𝐭𝐢𝐮𝐒
𝟏=𝐣 𝟏=𝐢 𝟏=𝐤

رابطه ()2

𝐌

𝐍

𝐤

𝐤𝐣𝐢𝐱 𝐤𝐣𝐢𝐂 ∑ ∑ ∑ = 𝐲𝐭𝐢𝐥𝐢𝐛𝐢𝐭𝐚𝐩𝐦𝐨𝐂
𝟏=𝐣 𝟏=𝐢 𝟏=𝐤
𝐌

رابطه ()3

𝐍

𝐤

𝐤𝐣𝐢𝐱 𝐤𝐣𝐢 𝐞𝐩𝐲𝐭𝐧𝐨𝐂 ∑ ∑ ∑ = 𝐧𝐨𝐂
𝟏=𝐣 𝟏=𝐢 𝟏=𝐤

15- Contiguity
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𝐂

𝐑

𝐤

𝐤𝐣𝐢𝐱 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 = ∑ ∑ ∑ 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐣𝐤 .
𝟏=𝐣 𝟏=𝐢 𝟏=𝐤

رابطه ()5

k=1,2,…,k;i=1,….R;j=1,…., C

𝐂

رابطه ()6

رابطه ()7

xi+p,j+p,k
25

2

∑ = Comijk
p=−2

𝐑

𝐤𝐚𝐞𝐫𝐀 = 𝐤𝐣𝐢𝐱 ∑ ∑
𝟏=𝐣 𝟏=𝐢

Final suit=w1 Suit +w2 Con+w3Compatibility + w4 Compact

 میزان تقاضا :مساحت مورد نیاز هر کاربري در سال افق طرح ،بر اساس مدلساز تغییر سرزمین تعبیه شده در مدل Land Change Modelerدر نرمافزار  TerrSetو با استفاده از روش پرسپترون چند الیه 16بهدست آمد .در این مدل
با استفاده از متغیرهاي دسترسی به زیرساختهاي اقتصادي (فاصله از جاده ،فاصله از شهر) ،پارامترهاي اکولوژیک
(شیب ،ارتفاع ،فاصله از منابع آب) و با استفاده از نقشههاي کاربري اراضی مستخرج شده از تصاویر ماهوارهاي
لندست مربوط به سالهاي  2001 ،1991و  2015میالدي ،نسبت به پیشبینی میزان تغییرات کاربري اراضی مورد
نظر براي  15سال آینده (سال -2030افق طرح) اقدام گردید و مساحت آن بهعنوان مساحت کاربري مورد نیاز
(تقاضا) براي هر یک از کاربريهاي مورد نظر بهدست آمد.
 مقایسه کارایی دو روش :براي مقایسه کارایی دو رویکرد ،از دو معیار مهم در تخصیص کاربري اراضی شاملمطلوبیت و سنجههاي بومشناسی سیماي سرزمین براي هر کاربري استفاده گردید.
 -1میزان مطلوبیت اختصاص یافته به هر کاربري :تخصیص کاربري اراضی بر اساس توان اکولوژیک از ملزومات
اساسی توسعه پایدارو بهرهبرداري پایدار از سرزمین میباشد .براي مقایسه دو رویکرد ،میزان مطلوبیت هر کاربري به
مورد مقایسه قرار گرفت.
 -2معیارهاي بومشناسی سیماي سرزمین :17بومشناسی سیماي سرزمین برمبناي این تفکر شکل گرفته سرزمین است
که تغییر در الگوهاي سیماي سرزمین بهشدت ویژگیهایبومشناسی را تحت تأثیر قرار میدهد (Schindler et al.,

 .)2008: 507اولین گام براي ارزیابی اثرات اکولوژیک پوشش/کاربري اراضی کمی کردن این الگوهاست ،چرا که
کمی سازي ویژگیهاي ساختاري سیماي سرزمینبهمنظور برنامهریزي پایداري سرزمین اهمیت ویژهاي داردو باعث
تسهیل ابداع مدلها و ارزیابی مقایسهاي گزینهها و پایش آنها میگردد ( .)Leitao and Ahern, 2002: 72فرآیند
)16- Multi-Layer Perceptron (MLP
17- Landscape Ecology
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مکان یک لکه یا شبکهاي از لکهها را مشخص میکنند ( .)Apan et al., 2002: 46در این تحقیق از  6سنجه ،به علت
توانایی آنها در تفسیر ترکیب و توزیع فضایی عناصر ساختاري در سیماي سرزمین استفاده شده است & (Kong

 .)Nakagoshi, 2006: 153سنجههاي یاد شده به تفصیل در ادامه آورده شده است -1 :تعداد لکه :)NP( 18این سنجه
بیانگر تعداد لکه در سیماي سرزمین است که با توجه به ثابت بودن مساحت تخصیص یافته به هر کاربري ،کاهش
تعداد لکه نشان دهنده فشردگی لکههاي کاربري اراضی میباشد -2 .میانگین سطح لکه :19اندازه متوسط
لکهها برحسب هکتار میباشد -3 .شاخص بزرگترین لکه

20

( :)LPIدرصدي از سیماي سرزمین که توسط

بزرگترین لکه اشغال شده ،یک اندازهگیریساده از چیرگی است -4 .شاخص شکل سیماي سرزمین :)LSI( 21نسبت
محیط هر طبقه به حداقل محیط ممکن براي آن طبقه با حداکثر تجمع (انباشتگی) بوده است که این امر زمانی اتفاق
میافتد که طبقه تا حد ممکن در یک لکه فشرده شده باشد .هرچه طبقه پراکندهتر شود ،این سنجه بدون محدودیت
افزایش مییابد .این سنجه فاقد واحد است -5 .شاخص مجاورت

22

( :)CONTIGاین شاخص براي بررسی

ارتباطات فیزیکی لکههاي هر کاربري مورد استفاده قرار میگیرد .مساحت هر کاربري و از هم گسیختگی کاربريها
در محاسبات این شاخص دخالت داده میشوند .با از همگسیختگی لکهها ،میزان این شاخص به صفر نزدیک
میشود -6 .شاخص پیوستگی لکه کوهژن :23این شاخص پیوستگی فیزیکی لکههاي مربوط به یک کاربري را نشان
میدهد .با افزایش پیوستگی لکهها مقدار این شاخص نیزافزایش مییابد .براي بررسی میزان فشردگی و پیوستگی در
تخصیص بهینه کاربري اراضی در دو روش یاد شده از سنجههاي سیماي سرزمین مذکور با استفاده از نرمافزار
 FRAGSTATSاستفاده گردید.
یافتهها و بحث
 نقشه مطلوبیت مکانی کاربريها :در این مطالعه پس از استانداردسازي معیارهاي زیستمحیطی ،از جمله شکلزمین ،اقلیم ،پوشش گیاهی ،خاک ،میزان فرسایش خاک ،دسترسی به منابع آب ،معیارها با استفاده از روش ترکیب
خطی وزندار شده با یکدیگر ترکیب شدهاند تا الیه مطلوبیت نهایی براي کاربريهاي کشاورزي ،مرتعداري ،توسعه
شهري و صنعتی ایجاد شود (شکل  .)6در این پژوهش با توجه به محدودیتهاي اکولوژیک ،اقتصادي و اجتماعی،
مناطقی که نیازمند به حفاظت دارند از جمله رویشگاههاي ارس ،کانونهاي بحرانی فرسایش بادي ،شیبهاي باالي
 65درصد و همچنین مناطقی که به دلیل وجود کاربري فعلیشان محدودیت توسعه دارند از جمله فاصله  500متري

18- Number Patch:
19- MN-Area
20- Largest Patch Index
21- Landscape Shape Index
22- Contiguity index
23- Patch Cohesion Index
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شهرکهاي صنعتی بهعنوان نقشه محدودیت تعریف گردید و از روند آنالیز تخصیص کاربري اراضی کنار گذاشت.
نقشه نهایی تخصیص بهینه کاربري اراضی :کلونی زنبور عسل در منطقه مورد مطالعه ،با تعداد  40زنبور عسل و 200
تکرار انجام شد .به دلیل استفاده از رویکرد شبه تصادفی در ایجاد راهحلهاي اولیه ،کیفیت جوابهاي اولیه ایجاد
شده نسبتا خوب است؛ بنابراین در اثر تکرار الگوریتم و جستجوي شبه تصادفی در بین جوابهاي با باالترین تابع
هدف ،بهبود قابل توجهی در مقادیر تابع هدف از جمله فشردگی لکههاي کاربري اراضی و مطلوبیت کاربريها
ایجاد میگردد .همانطور که مشاهده میشود تقریبا بعد از  100تکرار ،الگوي کاربري اراضی تثبیت شده است
(اشکال  8و  .)9همچنین نقشه تخصیص کاربري اراضی با استفاده از رویکرد  MOLAبهدست آمد (شکل  )10و دو
رویکرد با یکدیگر از نظر میزان مطلوبیت و سنجههاي بومشناسی سیماي سرزمین مورد مقایسه قرار گرفتند (جدول
.)1
مقایسه کارایی دو رویکرد
همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود ،الگوریتم اکتشافی زنبور عسل با تعداد  200تکرار ،جواب قابل قبولی از
نظر میزان مطلوبیت هر کاربري و همچنین نتایج بسیار خوبی از منظر پیوستگی و فشردگی لکههاي کاربري اراضی
بهدست آورده است .همانطور که از نتایج مشاهده میشود مطلوبیت کاربري کشاورزي در رویکرد اکتشافی زنبور
عسل نسبت به رویکرد  ،MOLAبا افزایش مطلوبیت همراه بوده است که این به دلیل فشردگی لکههاي کاربري
کشاورزي و تخصیص بخشی از سرزمینهاي مطلوبتر براي کاربري کشاورزي میباشد که در رویکرد قبلی به
کاربري مرتعداري تخصیص داده شده بود .البته بخشی کوچکی از کاهش مطلوبیت مرتعداري به این دلیل و بخش
بیشتري از آن به دلیل افزایش پیوستگی و تخصیص سلولهایی با مطلوبیت پایینتر در مجاورت سلولهاي
مطلوبتر ،براي کاربريها به منظور افزایش پیوستگی و تراکم لکههاي کاربري اراضی میباشد.

شکل  :7نقشه مطلوبیت مکانی کاربریهای الف (صنعتی ،ب) شهری ،ج) کشاورزی و د) مرتعداری
Figure 7: Suitability map of landusesA) IndustrialB) UrbanC) AgricultureD) Rangeland
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Figure 8: Diagram of the objective function values in each iteration

شکل  :9فرآیند بهینهسازی تخصیص کاربری اراضی در طی تکرارهای مختلف در الگوریتم کلونی زنبور عسل ،شامل الف) ایجاد جوابهای
شبه تصادفی ،ب) بهبود راهحلها در طی تکرار الگوریتم
Figure 9: Optimization process of land allocation during different iterations in bee colony algorithm, including A) Creating a
pseudo-random solution,B) Improving solutions during algorithm repetition

بررسی سنجههاي سیماي سرزمین ،از جمله کاهش تعداد لکهها و شاخص شکل زمین به ازاي هر کاربري و نیز
افزایش میانگین سطح لکه ،شاخص بزرگترین لکه (درصدي از سیماي سرزمین که توسط بزرگترین لکه هر
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رویکرد  ،MOLAهمگی نشان دهنده پیوستگی و فشردگی بسیار خوب لکههاي کاربري اراضی در رویکرد مذکور
میباشد .ضمن اینکه کاهش مطلوبیت هر کاربري کم و قابل قبول میباشد.

شکل  :10نقشه تخصیص بهینه کاربری اراضی کشاورزی ،مرتعداری ،شهری و صنعتی
الف) رویکرد سادهب -الگوریتم کلونی زنبور عسل
Figure 10: Map of optimal allocation for agricultural, rangeland, urban and industrial landuse
A) Simple approachB)Beecolonyalgorithm

جدول  -1مقایسه دو روش از منظر مطلوبیت و سنجههایبومشناسی سیمای سرزمین هر کاربری
Table 1- Comparison of two methods from the perspective of suitability and landscape ecology metrics for each landuse

فاکتورهاي بومشناسی سیماي سرزمین

مساحت (هکتار)

مطلوبیت

عسل

کشاورزي

8400

0/760

22

0/558

6/03

382

0/486

94/294

مرتع

96000

0/545

76

4/89

15/03

1105

0/394

98/109

NP

روش الگوریتم زنبور

صنعت

1600

0/676

2

0/303

1/77

800

0/511

94/824

LPI

شهر

2000

0/749

10

0/179

3/51

200

0/386

90/393

LSI

مرتع

96000

0/611

595

4/83

29/33

145

0/1707

96/323

روش

MOLA

AREA-MN

کشاورزي

8400

0/701

178

0/95

16/12

42

0/1351

90/922

CONTIG_MN

صنعت

1600

0/692

84

0/07

10/67

16

0/1211

68/307

Cohesion Index

شهر

2000

0/775

34

0/131

6/32

50

0/2729

81/464

فاکتورهاي تاثیر گذار

کاربري

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 7:22 IRST on Tuesday January 10th 2023
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همانطور که اشاره گردید یکی از نقاط ضعف رویکرد  MOLAعدم در نظر گرفتن پیوستگی و فشردگی در
تخصیص سرزمین به کاربري اراضی میباشد .پیوستگی به معنی اتصال سلولهاي اختصاص یافته به یک کاربري به
همدیگر میباشد؛ و فشردگی به معنی قرار گرفتن سلولهاي یک کاربري در یک لکه با حداقل نسبت محیط به
مساحت میباشد ( .)Eastman, 2015رویکرد  MOLAتوسط بسیاري از پژوهشگران جهت تخصیص کاربري
اراضی در مناطق مورد مطالعه بهکار برده شده است ( )Akbari et al., 2017; Rezvani et al., 2018ولیکن عدم
توجه به معیار پیوستگی و تراکم لکههاي کاربري اراضی در آنکه اکثرا موجب ایجاد پراکندگی در موقعیت
پیکسلهاي اختصاص یافته به یک کاربري میشود یکی از نقاط ضعف این رویکرد میباشد که در تحقیقات متعدد
به آن اشاره شده است (Sante´-Riveira et al., 2008; Dai, 2010; Salman Mahiny et al., 2014; Kamyab et al.,

; .)2016Sharma & Less, 2004اگرچه استفاده از فیلتر مدتا حدي منجر به کاهش پراکندگی لکهها میشود ولی این
کار منجر به برهم خوردن مساحت هر کاربري و همچنین از بین رفتن اطالعات موجود در منطقه میشود .ولیکن
استفاده از رویکرد اکتشافی کلونی زنبور عسل ضمن ارائه نتایج خوب براي مطلوبیت هر کاربري ،نتایج بسیار خوبی
را از نظرسنجههاي سیماي سرزمین و فشردگی و پیوستگی لکههاي کاربري اراضی گردیده است که از ارکان مهم در
برنامهریزي سرزمین میباشد .نتایج پژوهشهاي دیگر در زمینه استفاده از الگوریتمهاي فرا ابتکاري مانند الگوریتم
ژنتیک ) ،)Cao et al.,2012; Kamyab et al., 2016کلونی مورچه ( ،)Liu et al., 2014سیستم ایمنی مصنوعی (Ma

 ،)and Zhao, 2015تبرید تدریجی شبیه سازي شده ( )Salmanmahiny et al., 2014براي در نظر گرفتن معیار
فشردگی و پیوستگی در تخصیص کاربري اراضی تایید کننده کارایی استفاده از الگوریتمهاي فرا اکتشافی در این
زمینه میباشد .با توجه اینکه تعدد و تنوع راهحلهاي ممکن تخصیص بهینه کاربري اراضی با افزایش محدوده مورد
مطالعه ،افزایش تفکیک مکانی دادهها و افزایش تعداد کاربري اراضی بهصورت نمایی افزایش مییابد و این پیچیدگی
منجر به افزایش نمایی ،زمان محاسبات میگردد لذا استفاده از استراتژيهاي جستجوهاي شبه تصادفی و همچنین
ایجاد راهحلهاي شبه تصادفی منجر به افزایش راندمان الگوریتم مورد استفاده و کاهش زمان مورد استفاده براي
رسیدن به جواب نزدیک بهینه می گرددکه نتایج این پژوهش تایید کننده نتایج بهدست آمده توسط Yang et al

) (2015میباشد.
الگوریتمکلونی زنبور عسل در برخورد با مسائل بسیار پیچیده سرعت همگرایی پایینی دارد ( )Cui et al., 2018و به
راحتی در دام بهینه محلی گرفتار میگردد ( .)Cui et al., 2016; Shi et al., 2016; Song et al., 2017در این
پژوهش با استفاده از رویکرد ایجاد جمعیت اولیه شبه تصادفی بر اساس اطالعات و مکانیسم جستجوي محلی شبه
تصادفی سعی در افزایش کارایی و سرعت همگرایی الگوریتم زنبور عسل گردید .همانطور که در قسمت نتایج
مشاهده گردید الگوریتم در  50تکرار اول به نتایج قابل قبولی از مطلوبیت و در  100تکرار اول به همگرایی رسیده
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نشان از کارایی الگوریتم دارد (.)Cui et al., 2016
در نظر گرفتن معیار پیوستگی و فشردگی در فرآیند تخصیص اگرچه مزایایی همچون ساختار مکانی بهتر و منطقیتر
براي یک منطقه دارد اما رسیدن به این نتیجه همواره با هزینههایی مانند کاهش تناسب بخشی از زمین براي فعالیتی
خاص همراه میباشد ( .)Kamyab et al., 2016همانطور که از نتایج بهدست آمد استفاده از معیار پیوستگی و
فشردگی در تخصیص کاربري اراضی منجر به کاهش مطلوبیت مکانی کاربريها میشود که این نتایج تایید کننده
تحقیقات متعدد در این زمینه از جمله ( )Kamyab et al., 2015: 2016میباشد .نگاه همزمان به تناسب و ویژگیهاي
سیماي سرزمین نظیر پیوستگی لکهها ،اگرچه سبب فاصله از حالت مطلوب در هدف مطلوبیت مکانی هر کاربري
میشود ولیکن با توجه به آنکه سیماي سرزمین لکهاي داراي آثار منفی متعدد بر فعالیتهاي انسانی ،جریان انرژي،
پراکنش گونهها و مدیریت سرزمینهاي مجاور است ) .(Cao et al., 2011در الگوریتم مورد استفاده میتوان با تغییر
وزن توابع هدف مورد استفاده و بهخصوص تابع هدف فشردگی ،توازنی را بین حداکثر مطلوبیت هر کاربري و
فشردگی و پیوستگی لکههاي کاربري اراضی بهوجود آورد .لذا توجه به ساختار مکانی سیماي سرزمین در فرآیند
اختصاص کاربري و موازنه بین حداکثر مطلوبیت و حداکثر پیوستگی و فشردگی ،جزء الینفک تخصیص بهینه
کاربري اراضی میباشد که توجه بیشتري را در مطالعات مربوط به تخصیص کاربري میطلبد.
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