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چکیده
امروزه ،به دلیل وجود بحرانهای محیطزیستی حاصل از استفاده غیر منطقی و تبدیل زمین ،نیاز بهه ارزیهابی تهوان بهو شهناتتی و آمهای
کاربریها در سرزمین قبل از اجرای توسعه ،بی

از پی

استفاده میشوند .در این مقاله مدلهای مختلف آمای

ضروری گردیده است .روشهای متفاوتی در جهان برای ارزیابی و آمای

سرزمین مورد بررسی قرار گرفتهاند و انواع روشها با اهداف ،کاربردها و کاربریههای

مختلف شناسایی شدهاند .در این تصوص به مرور مدلهای آمای
مدلهای آمای

سهرزمین

سرزمین و تحلیل و ارزیابی ویژگیهای اصلی آنها را پرداتته شده اسهت.

سرزمین در پنج گروه شامل سامانههای تبره ،ارزیابی چنهدمعیاره ،برنامههریهیی ریاضهی ،روشههای ترکیبهی و مهدلههای

شبیه سازی مکانی قابل بررسی هستند .هر کدا از این گروهها دارای زیرگروههایی شامل انواع مدلهای آمهای

سهرزمین مختلهف هسهتند.

مدلهای مورد بررسی در سامانههای پشتیبان تصمیمگیری نیی استفاده می شوند که اغلب آنها وابسته به  GISهسهتند .ههدف ایهن مقالهه
تحلیل مدلها و روشهای مختلف آمای

سرزمین برای ارایه یک مرور کلی ساتتاریافته است و نتایج آن امکان انتخاب روش ویژه هر مسهلله

کاربردی را تسهیل مینماید.

کلمات کلیدي :آمای

سرزمین ،سامانههای تبره ،ارزیابی چندمعیاره ،برنامهرییی ریاضی ،مدلهای شبیهسازی مکانی.

 -1دانشجوی دکتری آمای محیطزیست ،دانشگاه علو کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گلستان ،ایران *(مسوول مکاتبات)
 -2دانشیار گروه محیطزیست ،دانشکده شیالت و محیطزیست ،دانشگاه علو کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گلستان ،ایران.
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مقدمه
انسان امروزه با انبوهی از مشکالت محیطزیسهتی روبهرو اسهت.

برتی تغییرات در کاربری سرزمین ظاهر میشود و به دنبال آن

تبدیل زمین ،فرسای  ،کویرزایی ،جنگلزدایی و آلودگی زمین-

شناسایی اهداف تغییهرات پیشهنهاد شهده و تهدوین طهر ههای

ها که سالمت منابع طبیعی جهان را به مخاطره انداتتهانهد ،در

عمومی و ویژه مطر میشوند .فرآینهد ارزیهابی شهامل توصهیف

بی تر موارد به واسطه استفاده غیر منطقی از زمین روی مهی-

انواع مختلف کاربریهای محتمل و ارزیابی و مقایسهه آنهها بها

دهند .تبدیل زمین از یک نوع استفاده به استفاده دیگهر ،میهیان

توجه به انواع مختلف سرزمین شناسایی شهده در منطقهه مهی-

را تهها  1444برابهر روی کههره زمههین بهاا بههرده اسههت.

شود .این تود منجر به توصیههایی در مورد یک یا تعداد کمهی

مشکالت محیطزیستی فهراوان گویهای ایهن واقعیهت اسهت کهه

از کاربریهای ارایه شده میشود .این توصهیههها مهیتواننهد در

محیطزیست طبیعی توان بهو شهناتتی معینهی بهرای اسهتفاده

تصمیمگیری کهاربری ارجه بهرای ههر بخه

مجهیای منطقهه

انسان از آن دارد .بنابراین ،برای انجا توسعه در محهیطزیسهت،

استفاده شوند .مراحل نهایی به طور معمول جیییات بی تری را

از هرکار باید به ارزیابی توان بو شناتتی آن در چهارچوب

در مورد کاربریهای ارج شامل مهیشهوند و بهه دنبهال آنهها

فرسهای

پی

یک برنامههریهیی منطقههای پرداتهت .بهه طهور کلهی ،آمهای

اجرای طر های توسعه و سایر تغییهرات و بهازبینی نتهایج قهرار

سرزمین عبارت است از :تنظیم رابطه انسان ،سرزمین و فعالیت-

دارند ( .)2همانگونه که ذکر شد ،ارزیابی سرزمین مراحل سو ،

های انسان در سرزمین به منظور بهرهبرداری درتور و پایهدار از

چهار و پنجم فرآیند آمای

را شهامل میشهود ،در حهالی کهه

جمیههع امکانههات انسههانی و فضههایی سههرزمین در جهههت بهبههود

مرحله ششهم ایهن چهارچوب در ارتبها بها تخصهیص کهاربری

وضعیت مادی و معنوی اجتماع در طول زمان (.)1

سرزمین 2است (.)3

) FAO (1976ده نکتههه بههه عنههوان مراحههل اصههلی فرآینههد

در مقاله حاضر ،روشهای مورد اسهتفاده در تخصهیص کهاربری

سرزمین ارایه نموده است .ایهن مراحهل عبارتنهد از (:)2

سرزمین به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است .البته ،روشهای

 .1تشخیص نیاز به تغییر .2 ،شناسایی اهداف .3 ،تهدوین طهر ،

مورد استفاده تا حهدی بهه ههر دو مرحلهه ارزیهابی و تخصهیص

شههامل گیینههههههای جههایگیین کههاربری سههرزمین و شناسههایی

کاربریها مرتبط میشوند .در بسهیاری از مهوارد ههمپوشهانی و

نیازهههای اصههلی آنههها .0 ،شناسههایی و توصههیف انههواع مختلههف

وابستگی بین هر دو مرحله وجود دارد ( .)3اساس این پهژوه

سرزمین موجود در منطقه .5 ،مقایسه و ارزیابی هریهک از انهواع

بر اساس مقاله ارایهه شهده توسهط  Riveria & Masedaدر

سرزمین برای کاربریههای مختلهف .9 ،انتخهاب کهاربری ارجه

سال  2449است .و مولفان آن از پژوه گران برجسهته اسهنانیا

آمای

برای هر نوع سرزمین .2 ،طراحی پهروهه یها سهایر تحلیهلههای

هسههتند و از پیشههینه مناسههبی در ارزیههابی و آمههای

جیئی مجموعه گیینهههای منتخهب بهرای بخه ههای مجهیای

برتوردارند .ایشان بررسی نسبتا جامعی تا زمان انتشار مقالهه در

منطقه .در موارد تاص ،این مرحله ممکن است بهه شهکل یهک

موضوع ارزیابی و آمای

سرزمین نمودهانهد .از ایهنرو ،محتهوای

مطالعه امکانسنجی باشهد .8 ،تصهمیم بهه اجهرا .6 ،اجهرا.14 ،

این مقاله بسیار غنهی اسهت و شهاید بهه دلیهل شهباهت نسهبی

بازبینی عملکرد.

رهیافتها و موقعیتها با ایران ،تواندن مقاله برای کارشناسهان

ارزیابی سرزمین 1نق

سههرزمین

اصلی در مراحل سهو  ،چههار و پهنجم

و دانشههجویان و اسههتادان ایههران سههودمند و ملمههوس باشههد.

سرزمین دارد و اطالعات را برای بخ های بعدی

گردآوری ،تحلیل و مقایسه مهدلهای مختلهف منجهر بهه ارایهه

مهیا میکند .بنابراین ارزیابی سرزمین به دنبال شناسایی نیاز به

مجموعه نتایجی برای توسعه و اجرای برنامههای راهبردی بهرای

1 - Land evaluation

2 - Land use allocation

فرآیند آمای

مروری بر مدلهای آمای

23

سرزمین....

کاربری سرزمین تواهد شد .به دلیهل ایهنکهه  GISیهک ابهیار

برای ایجاد سامانه تبره استفاده مهیشهوند .پوسهته معمهوا بهه

روشههای

اشاره دارد و کاربر بهرای ایجهاد سهامانه

ضروری در آمای

سرزمین اسهت ،بهه مهدلها و

سامانه تبره فاقد دان

یکنارچه شده با  GISتوجه بی تری شده است.

تبره فقط باید پایگاه دان

 .1مدلهاي تخصیص کاربري سرزمین

بسیاری از سامانههای تبره برای حهل مسهایل مکهانی از قبیهل

مدلهای آمای

سرزمین که در ایهن پهژوه

بررسهی شهدهاند

مدیریت منابع ،آمای

آن را تکمیل نماید (.)0

منطقهای ( ،)5تحلیهل تناسهب سهرزمین

سهههامانههای پشهههتیبان تصهههمیمگیری ) (DSSs1را تشهههکیل

( ،)9یهها تخصههیص کههاربری سههرزمین توسههعه داده شههدهاند.

میدهند .این سامانههای پشتیبان تصهمیمگیری معمهوا کهم و

Yialouris et al.در سال  1666توسهعه یهک سهامانه تبهره

وابسته به  GISهستند و از یک سامانه تبره یا یک مهدل

اطالعههات جغرافیههایی را توصههیف کردنههد کههه تناسههب را بههرای

ریاضی به عنوان ابیار پشتیبان تصهمیمگیری اسهتفاده میکننهد

محصوات چندگانه ارزیابی و محصول بهینه را بهرای ههر واحهد

(.)3

سرزمین انتخاب میکند ( .)3کاربردهای سامانه تبهره بهه طهور

بی

 -1-1سامانههاي خبره

موفقیت آمییی بهر تخصهص انسهان در ارزیهابی منهابع طبیعهی

2

سامانههای تبره برنامههای کامنیوتری هستند کهه نحهوه تفکهر

متمرکی شدهانهد .فرآینهدهای ارزیهابی سهرزمین در یهک پایگهاه

یک متخصص در یک زمینهه تهاص را شهبیهسهازی مهیکننهد.

دان

ذتیره میشوند و توسط سامانه تبره استفاده مهیشهوند.

این نر افیارها ،الگوهای منطقی کهه یهک متخصهص بهر اسهاس

در این تصوص GIS ،برای پردازش و نمای

آنها تصمیمگیری میکند را شناسایی کرده و سنس بهر اسهاس

استفاده میشود .سامانه اطالعات جغرافیایی تبره یهک سهامانه

آن الگوها مانند انسانها تصمیمگیهری مهیکننهد .سهامانهههای

کم هیینه اما قدرتمند برای ارزیابی سرزمین است .به این دلیهل

تبره نوع تاصهی از برنامههههای ههوش مصهنوعی هسهتند کهه

که نیازهای هریک از محصوات در پایگاه دان

مجیایی ذتیهره

مههیتواننههد بههه جههای یههک متخصههص در یههک زمینههه مشههخص

شده است ،کاربرد این سامانه برای تولید نتایج جدید به سهولت

تصمیمگیری کنند .این سامانههها دارای پایگهاه داده انباشهته از

و بدون نیاز به اصال نر افهیار امکهانپهییر اسهت .ترکیهب ایهن

اطالعات هستند که انسانها هنگا تصهمیمگیهری دربهاره یهک

سامانه با روشهای تحلیل اقتصادی و اثرات محیطزیستی ابهیار

موضوع تاص بر اساس آنها تصمیم میگیرند .به فرآیند ساتت

مفیدی را برای آمای

دادهههای مکهانی

سرزمین فراهم تواهد کرد (.)2

گفتهه مهیشهود .ایجهاد یهک

یکههی دیگههر از کاربردهههای متههداول سههامانههای تبههره انتخههاب

سامانه تبره ،فرآیندی تکهراری اسهت و مراحهل مختلهف آن در

بهتههرین مکههان بههرای تاسیسههات مختلههف (مسههایل مکانیههابی-

یک سامانه تبره مهندسی دانه

5

طی پروهه تکرار میشود ،یعنی طرا قسمتی از سهامانه را مهی-

تخصیص)0

سازد و آزمون میکند و سنس دوباره سامانه را بهبهود مهی-

 Zhu et al.در سال 1669طراحی شد کهه امکهان تهیهه یهک

بخشد .برای پیادهسازی سامانهههای تبهره نیهاز بهه امکانهاتی از

مدل ویژه ،ارزیابی آن و به دست آوردن نقشه تناسب بهرای ههر

قبیل ابیار ،زبان و پوسته 3است .ابیار محیط برنامهنویسهی اسهت

کاربری را بهرای برنامههرییان فهراهم میکنهد ILUDSS .یهک

که عالوه بر قابلیتهای یک محیط برنامهنویسی وظایف دیگهری
نظیر مدیریت فایلها ،نمای

گرافیکی و تبدیل کهدها بهه زبهان

است ( .)8در پژوهشهی دیگهر ILUDSS ،توسهط

سیستم پشتیبان تصمیم مکانی مبتنی بر دانه

بهرای آمهای

سرزمین راهبردی است .این سامانه روشهای مبتنی بر دان

را

دیگر را فراهم میکنهد .زبهان امکانهات از بهرای کدنویسهی را

در طراحی تعمیم میدهد و قابلیهتههای مهدلسهازی تحلیلهی،

فراهم میکند .برای مثال زبانهایی مانند  Prolog ،Lispو C

مبتنی بر قوانین و وضعیت را ترکیب میکند .مههمتهرین توابهع
 ILUDSSپرس ه گههری ،فرمههولنویسههی مههدلهههای کههاربری

1 - Decision Support Systems
2 - Expert system
3 - Shell

4 - Location-allocation problems
5 - Islay Land Use Decision Support System
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سرزمین برای ارزیابی توان بالقوه کاربری ،و ارزیهابی مهدلههای

ارزیابی چندمعیاره این است که آنها از تعدادی معیار که بهطور

کههاربری سههرزمین از طریههب ترکیههب تودکههار پایگههاه داده،

صری فرمول بندی شدهاند ،آغاز میشهوند .معیارهها مهیتواننهد

پایگاه قوانین و انواع مختلف مدلها است (.)6

تفاوتهای متقابل قابهل توجهه در طبیعهت را نشهان دهنهد .در

 -2-1مدلهاي ریاضی

نتیجه ،معیارها در یک واحد مجیا اندازهگیری نمیشهوند ،بلکهه

مدلهای ریاضی اغلب در سامانههای تخصیص کاربری سرزمین

دارای تنوعی از واحدها هستند که به توبی طبیعهت معیارههای

مرتبط با روشهای ارزیابی چند معیاره ،برنامهرییی ریاضی یا

مورد نظر را نشان میدهند .یکی دیگر از ویژگیهای مهم روش-

مدلهای شبیهسازی مکانی استفاده میشوند (.)3

های ارزیابی چندمعیاره توانهایی توجهه صهری بهه اولویهتههای

 -1-2-1ارزیابی چندمعیاره

سیاسی است .این ویژگی باعث میشهود ایهن روشهها بهه طهور

1

 Voogdدر سههال  )14( 1683کاربردهههای متفههاوت ارزیههابی

مناسب دیدگاههای متفاوت سیاسی را در ارزیابی ترکیهب کننهد

منطقهههای را ارایههه کههرد .روشهههای

سههرزمین نیازمنههد توجههه ویههژه بههه

چنههدمعیاره بههرای آمههای

( .)14بههه هرحههال ،آمههای

مشابهی نیهی توسهط  Jankowskiدر سهال  )11( 1686بهرای

مولفههای مکانی دادهها ،همراه بها تحلیهل اههداف و معیارههای

ارزیابی برنامههای مدیریت کاربری سرزمین پیشنهادی اسهتفاده

چندگانه است .ترکیب کاربرد روشههای ارزیهابی چنهدمعیاره و

شدهاند .در این پژوه ها ،تعداد واحدهای مکانی ارزیهابی شهده

 GISبه طور فراوان جههت دسهتیهابی بهه نقشهههای تناسهب

محدود هستند ( .)3بررسی اجمالی متون موجود اثبات مینماید

سرزمین یا انتخاب مکانهایی برای یک فعالیهت تهاص صهورت

حهداقل سهه ویژگهی

که در اغلب آنها برای فرآیندهای آمای

گرفته است (.)3

مهم پیشنهاد شده است .1 :انعطاف پییر باشند  .2با ویژگیهای

نر افیار ایدریسی ابیارهای ارزیابی چندمعیاره را برای دستیابی

عرصههای سیاسی مطابقت داشهته باشهند  .3توانهایی یکنارچهه

به نقشههای تناسب فراهم میکنهد .یکهی از ابیارههای مههم در

کردن راهکاریهای پژوهشی را داشته باشند .روشهای آمهای

این رابطه ،رویه  MCEاست .مراحل اجرای ارزیابی چنهدمعیاره

باید (:)14

توسط این رویه در دو گا اصلی شناسهایی و توسهعه معیارهها و

 )1با آگاهی از راهحلهای مسایل آمای

توسعه پیدا کنند.

 )2توانایی مدیریت تغییرات شرایط را به روشهی سهریع و کهافی

ادغا معیارها انجا میشود .شناسایی و توسهعه معیارهها اولهین
مرحله در فرآیند ارزیابی چند معیاره اسهت .معیارهها شهامل دو
دسته محدودیت و فاکتور هستند .محدودیتها شامل آن دسهته

داشته باشند.
 )3نتایج قابل بررسی و تفسیر ارایه نمایند.

از معیارهای بولین هستند کهه تحلیهل را بهرای منهاطب تهاص

 )0براساس اصولی باشند که به راحتی قابل توصیف هستند.

جغرافیایی محدود میکنند و به صورت ایههههای بهولین تهیهه

 )5کاربرد آنها از نظر نیروی انسانی و مالی ارزان باشد.

میشوند .فاکتورها شامل معیارهای فهازی هسهتند کهه درجهات

 )9قادر به ایجاد ارزشها و قواعد صری و روشن باشد که نتهایج

مطلوبیت را برای تما منطقه تعریف میکنند و آن را به صورت

بر اساس آن قرار داده تواهند شد.

اعداد پیوسته نشان میدهند .مرحله بعد در روش ارزیهابی چنهد

با نگاهی به فعالیتهای آمایشی (تا سال  )1683میتوان نتیجهه

معیاره ادغا ایهها است .ادغا ایههها بهه روشههای مختلفهی

گرفت این قوانین همیشه رعایت نمیشدند .به ویژه قهوانین دو

صورت میگیرد .مهمترین آنها که در رویه  MCEارایه شهده-

و ششم اغلب نقض میشدند که دلیلی بود تا این فرض به وجود

اند ،عبارتند از رویکرد بولین ،2ترکیب تطی وزندار ،3میهانگین-

آید که روشهای آمایشی دچار کمبود هستند .این فرض باعهث

گیههری وزندار ترتیبههی .0در رویکههرد بههولین تمهها معیارههها

شکلگیری انگییه توجه به امکان ارزیابی چندمعیاره در آمهای
شهری و منطقهای شد .یکی از ویژگیههای شهاتص روشههای

1 - Multi-Criteria Evaluation

2 - Boolean Intersection
3 - WLC- Weighted Linear Combination
4 - OWA- Order Weighted Average
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سرزمین....

(محدودیتها و فاکتورها) بهه ارزشههای بهولین (صهفر و یهک)

برای دفن پسماند استفاده کردنهد .در ایهن پهژوه

تبدیل میشوند و روش ترکیهب آنهها اشهتراب بهولین (ضهرب

دو مرحلهای ارزیابی چند معیاره ارایه شده است .در مرحلهه اول

معیارههها) اسههت .در روش ترکیههب تطههی وزندار معیارههها در

به منظور دستیابی به مکانههای مناسهب از روش ههمپوشهانی

یک محدوده عددی پیوسهته اسهتاندارد مهیشهوند و سهنس بهر

ایههای رقومی استفاده شد .در مرحلهه دو  ،کیفیهت شهاتص-

اساس میانگینگیری وزنی ترکیب میشوند .در ابتدا فاکتورها بر

های منتخب که کارایی اقتصادی را نشان میدهنهد ،معیارههای

اساس وزنی که با آنها داده میشهود بها ههم جمهع مهیشهوند.

اقتصاد فنی و محیطزیستی برای شناسایی ارج ترین گیینهههها

سنس ،ایه به دست آمده در ایههای محدودیت ضرب میشود

در میان مکانهای پیشنهاد شده در مرحله اول ،استفاده شهدند

و یک ایه فازی که نشاندهنده مطلوبیت کل منطقهه اسهت بهه

(.)15

دست

میآید .روش میهانگینگیهری وزندار ترتیبهی هماننهد

یهک روش

 -2-1-2-1روش TOPSIS3

روش قبل عمل میکند ،اما مجموعهای دیگر از وزنهها بهه نها

روش رتبههه بنههدی بههر اسههاس تشههابه بههه راه حههل ایههده آل یهها

وزنهای ترتیبی را برای فاکتورهها اسهتفاده مهیکنهد .وزنههای

همان  TOPSISیکی از روشهای ارزیابی چنهد معیهاره اسهت

ترتیبی امکان کنترل مییان ریسک و جبران را در فرآیند ارزیابی

کههه توسههط هوانههن و یههون در سههال  1681ایجههاد شههد .روش

فراهم میکند ( .)13روشههای ارزیهابی چنهدمعیاره بهر اسهاس

 TOPSISبراساس این مفهو ایجهاد شهده اسهت ،کهه در آن

تحلیل نقطه ایدهآل ،به کثرت در  GISادغا شدهاند .در ادامهه

گیینههایی مناسباند و اولویت بااتری دارند که حداقل فاصهله

به تعدادی از این روشها اشاره شده است.

را نسبت به راه حل ایده آل مثبت و دورترین فاصله را نسبت به

 -1-1-2-1برنامهریزي سازشی

1

را ه حل ایهده آل منفهی داشهته باشهند .معمهواً ایهن روش را

برنامهریهیی سازشهی فنهی مناسهب بهرای اسهتفاده در مفهاهیم

میتوان برای وضعیتهای گسسته که تعداد گیینههها محهدود و

چندهدفه پیوسته است و برای تحلیل مسایل گسسته نیی اصال

مشخصاند به کار برد (.)19

گردیههده اسههت .ایههن روش گیینههههههایی را کههه نیدیههکتههر بههه

روش  TOPSISتوسط  Malczewskiدر سهال )12( 1669

نقطه ایدهآل هستند شناسایی میکند .برنامهرییی سازشی برای

در  GISبرای مکانیابی تاسیسات تطرناب ،مانند کارتانهههای

ارزیابی کیفیت زیسهتگاه سهنجاب قرمهی 2توسهط & Pereira

مواد شیمیایی و راکتورهای هسهتهای اجهرا شهد .انهواع مسهایل

 Ducksteinدر سهههههال  )10( 1663اسهههههتفاده شهههههد .در

تصمیمگیری مکانی شامل مجموعه بیرگی از گیینههای ممکهن

ایهههن پهههژوه  ،نتهههایج مهههدلههههای چنهههدمعیاره حاصهههل از

و معیارهای چندگانه و ناسازگار هسهتند .ایهن گیینهههها اغلهب

برنامهرییی سازشهی بها توجهه بهه درب کارشناسهان از تناسهب

توسههط افههراد زیههادی از تصههمیمگیههران و گههروههههای ذینفههع

زیستگاه سنجاب قرمی ،با دادههای واقعهی اسهتفاده از زیسهتگاه

مورد ارزیابی قرار میگیرند .موضوع مهورد بحهث در ایهن مهوارد

توافب کلی توبی بین طبقهبندی

رسیدن به یک توافب جمعی در بین گهروهههای مختلهف اسهت.

تناسب زیستگاه با استفاده از برنامههریهیی سازشهی و الگوههای

در این پژوه

یهک روش بهر پایهه  GISبهرای تصهمیمگیهری

مشاهده شده استفاده زیسهتگاه توسهط سهنجاب را نشهان داد و

گروهی تحت معیارهای چندگانه ارایه شده اسهت .در ایهن روش

قدرت پی بینی مدل تهوب ارزیهابی شهد (Vatalis & .)10

از طریب  GISبه ترکیب روشهای  TOPSISو قانون انتخهاب

 Manoliadisدر سهههال  )15( 2442یهههک نهههوع متفهههاوت از

 Bordaپرداتته شده است .روش  TOPSISبرای برای رتبهه-

این روش را استفاده کردند که در آن سهطو وزندههی ثانویهه

بندی گیینهها بر اساس ترجی هر فهرد اسهتفاده شهده اسهت و

معرفی شد ( .)3آنها از این روش برای انتخهاب بهتهرین مکهان

روش  Bordaارجحیتههای فهردی را بهرای رسهیدن بهه یهک

1 - Compromise programming
2 - Mount Graham red squirrel

3 - Technique for Order Preference by Similarity to

مقایسه شد .نتایج این پژوه

Ideal Solution
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ارجحیت گروهی و یک رتبهبندی توافقی ترکیب مهیکنهد .ایهن

روش دیگر ارزیابی چند معیاره که به طور فهراوان بهرای اجهرای

روش در نر افیار  IDRISIاجرا شده است (.)12

تحلیلهههای تناسههب سههرزمین بهها  GISادغهها شههده اسههت،

 -3-1-2-1تحلیل نقطه ایددهآل ،بهینهسدازي سلسدله

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یا  AHPاست ( .)8 ،24این روش

مراتبی ،تحلیل شباهت

نخستین بار توسط توماس ال ساعتی در سال  1684مطر شد.

 Carverدر سال  )18( 1661تحلیل شهباهت -عهد شهباهت

این فن بر اساس مقایسهههای زوجهی بنها شهده اسهت و امکهان

 (CDA)1و بهینهسازی سلسهله مراتبهی  (HO)2را عهالوه بهر

بررسی سناریوهای مختلف را بهه مهدیران مهیدههد .ایهن روش

تحلیل نقطهه ایهدهآل بهرای ارزیهابی تعهداد زیهادی از گیینههها

امکان فرمولنویسی مسلله را به صورت سلسهله مراتبهی فهراهم

در محههیط  GISانجهها داد .تحلیههل شههباهت -عههد شههباهت

میکند و همچنین امکهان در نظهر گهرفتن معیارههای مختلهف

) (CDAیکی از روشهای  MCEاست کهه بهه طهور وسهیعی

کمی و کیفی را در مسلله دارد .این فرآیند گیینهههای مختلهف

مورد استفاده قرار گرفته و بر اسهاس مقایسهه زوجهی گیینهههها

را در تصمیمگیری دتالت داده و امکان تحلیل حساسهیت روی

است .در این روش درجهای که گیینهها و وزندهیهای معیارها

معیارها و زیرمعیارها را دارد .عالوه بر این ،بهر مبنهای مقایسهات

رابطه برتربودن 3بین گیینهها را تایید یها رد مهیکننهد ،انهدازه-

زوجی بنا نهاده شده که قضاوت و محاسبات را تسهیل مینماید.

گیری میشود .تفاوتهای وزن معیارها و امتیهازات معیارهها بهه

همچنین ،مییان سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نشان میدههد

طور مجیا توسط روش شباهت و عد شباهت تحلیل میشهوند.

که از میایای ممتاز ایهن تکنیهک در تصهمیمگیهری چنهدمعیاره

مدلهای بهینهسازی سلسهله مراتبهی ) (HOتهالش مهیکننهد

است (.)21

تما معیارها را بر اساس اولویتههای نسهبی آنهها رتبههبنهدی

روش  AHPمیتواند برای تولید وزنهای اتتصهاص داده شهده

کنند .بهینهسازی به صورت گا به گها انجها مهیشهود (.)18

به معیارهای تناسب سرزمین ( )22یا برای نقشههای تناسب در

 Carverاز ترکیب روشهای تحلیل شهباهت -عهد شهباهت و

محاسبه یهک امتیهاز تناسهب مرکهب ( )23اسهتفاده شهود (.)3

بهینهسازی سلسله مراتبهی و تحلیهل نقطهه ایهدهآل در محهیط

 Weerakoonاز روش  AHPبرای وزندهی معیارها و تعیین

 ،GISبرای ارزیابی و شناسایی مکانههای مناسهب بهرای دفهن

تناسب منطقه برای حفاظت و توسعه بهر اسهاس کهاربری فعلهی

زبالههای رادیواکتیو اسهتفاده کهرد .بهه ایهن منظهور ،روشههای

سرزمین استفاده کرد .به این منظهور ،مهاتریس زوجهی طبقهات

 MCEبرنامهنویسی شدند و در محیط  Arc/Infoاجرا شهدند.

کاربری سرزمین تشکیل شد .ایهن مهاتریس بهرای فعالیهتههای

الگوریتمها شده در  FORTRAN 77برنامهه نویسهی شهدند.

توسعه و حفاظت بهه طهور جداگانهه تکمیهل شهد و وزن نههایی

بی تر سامانههای اطالعات جغرافیایی بهه کهاربر ایهن امکهان را

طبقات کهاربری بهرای اجهرای فعالیهتههای توسهعه و حفاظهت

میدهند تا برنامههای ماکرو را بهرای اتصهال بهه توابهع موجهود

محاسبه گردید (.)22

بنویسند ) .(Carver, 1991تحلیل شهباهت در  GISمتعاقبها

 -5-1-2-1اختصاص چندهدفه زمین )(MOLA

توسههط  Jankowski & Richardدر سههال )16( 1660

روشهای ارزیابی چندمعیاره برای تولید سناریوهای کاربری

توسعه داده شد (.)3

سرزمین چندگانه با انتخاب کاربری بهینه برای هر واحد

 -0-1-2-1فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )(AHP0

سرزمین استفاده شدهاند .در میان آنها ،بهینهسازی

5

سلسله مراتبی ( )18،20عبارت است از ،تخصیص بی ترین
مساحت به کاربری با بی ترین اولویت ،مستثنی کردن آن از

1 - Concordance-Discordance Analysis
2 - Hierarchical Optimization
3 - Outranking
4- Analytical Hierarchy process

سایر کاربریهای باقی مانده ،و تکرار فرآیند تا زمانی که تما
منطقه اتتصاص داده شود .زمانی که سلسله مراتب اهداف

5 - Multi-Objective Land Allocation
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شناتته شده نیست ،یک راه حل مناسب روش نقطه ایدهآل

چند تابع هدف را در رابطه با مجموعهای از محدودیتها بهینهه

برای اتتصاص هر واحد مکانی به کاربری با بااترین تناسب

میکند ( .)3در این بخ

به تعدادی از روشههای برنامههریهیی

است ( Eastman et al. .)20در سال  )12( 1665یک روش

ریاضی اشاره شده است.

اکتشافی را بر پایه مفهو نقطه ایدهآل پیشنهاد کردند و آن را

 -1-2-2-1برنامهریزي خطی

در رویه  ،MOLAدر نر افیار ایدریسی اجرا کردند (.)3

برنامهرییی تطی یک روش ریاضهی اسهت کهه از اواتهر 1654

2

رویه اتتصاص چندهدفه زمین یا همان  MOLAبرای اجهرای

در بسیاری از برنامههای طراحی و آمای

راهحل سازشی برای مسهایل چندهدفهه در نهر افهیار ایدریسهی

اگرچه کاربرد اصلی آن برای تجارت و مدیریت بهوده اسهت ،امها

توسههعه داده شههده اسههت .راهحههلهههای سازشههی بههرای مسههایل

به طور وسیعی در مسایل ساماندهی مکانی استفاده شده است.

چندهدفه به طور متداول توسط ابیار برنامههنویسهی ریاضهی در

برنامهرییی تطی یک روش مکانی نیسهت ،زیهرا توزیهع مکهانی

تارج از  GISارایه شدهانهد .راهحهلههای برنامههریهیی ریاضهی

متغیرهای تصمیمگیری را مورد توجه قرار نمیدهد .با این حال،

(همانند برنامهرییی تطی یا برنامهرییی صحی ) در مسایلی که

اگر منطقهبندی از قبل صورت گرفته باشد ،برنامهریهیی تطهی

تعداد اندکی از گیینهها وجود دارند میتوانند به توبی اسهتفاده

میتواند برای مسایل مکانی نیی مناسب باشد (.)28

شههوند .بههه هههر حههال ،در  GISرسههتری حجههم عظههیم دادهههها

هدف اصلی برنامهرییی تطی بهینهسهازی (بیشهینه یها کمینهه

به طور معمول از قدرت محاسبه تجاوز میکند .در نتیجهه ،نیهاز

کردن) یک تابع هدف با توجه بهه مجموعههای از محهدودیتهها

به یک راهحل برای مسهایل تخصهیص زمهین چندهدفهه تحهت

است .توابهع و محهدودیتهها بایهد بهه صهورت معهادات تطهی

اهداف متضاد است ،به طوری که دادههای رستری عظیم توسط

فرمولنویسی شوند .هر برنامهرییی تطی با تعریهف متغیرههای

آن قابل مدیریت و همچنین به سهولت قابل درب باشند .روشی

تصمیمگیری به عنوان گیینههای مختلف مسلله شروع میشود.

که توسهط  Eastmanدر سهال  )25( 2412ارایهه شهده اسهت

بههرای مثههال ،در آمههای

سههرزمین متغیرهههای تصههمیمگیههری

تعمیم تصمیمگیری اکتشافی استفاده شده برای تخصیص زمین

انواع مختلهف کهاربریههای سهرزمین هسهتند .پهس از تعریهف

با مسایل تک هدفه است .این رویهه بهرای اجهرا شهدن نیازمنهد

متغیرهای تصمیمگیری ،اهداف سناریوهای آمای

سرزمین باید

تعیین نا اهداف ،وزن اهداف ،نا تصویر رتبهبنهدی شهده بهرای

به روشنی بیان گردد .در میان اهداف ،تنها یکهی بهرای ههدایت

هر هدف و مساحت مورد نیاز برای هر هدف است .این رویهه بهه

تجییه و تحلیل باید انتخهاب شهود .تهابع ههدف توسهط تعیهین

طور مکرر نقشه تناسب رتبهبندی شهده را بهرای اجهرای اولهین

ضههرایب متغیرهههای تصههمیم بههرای دسههتیههابی بههه اهههداف

مرحله تخصیص طبقهبندی مجدد و تعارضات را بررسی میکند.

فرمولنویسی میشود .مسایلی کهه در آنهها دو متغیهر تصهمیم

سنس ،تعارضات را بر اساس قانون حداقل فاصله تا نقطه ایدهآل

وجود دارد میتواننهد توسهط روشههای نمهوداری حهل شهوند.

با استفاده از نقشههای رتبهبندی وزندهی شده تخصیص مهی-

برای مسایل پیچیهدهتهر ،یهک روش ریاضهی مهورد نیهاز اسهت.

دهههد ( .)25نمونههههههایی از کههاربرد ایههن روش بههرای تخصههیص

برنامههههههههای کهههامنیوتری متعهههددی بهههرای حهههل مسهههایل

کاربری سهرزمین چندگانهه توسهط  Barredoدر سهال 1669

برنامهرییی تطهی وجهود دارد .بهه منظهور اسهتفاده صهحی از

( van der Merwe ،)20درسهال  )29( 1662و Eastman

ایههن روشههها ،فرضههیات آنههها بایههد مههورد توجههه قههرار گیههرد.

 et al.در سال  )22( 1668ارایه شده است.

این فرضیات عبارتند از )1 :تابع هدف و تما محدودیتها بایهد

 -2-2-1برنامهریزي ریاضی

در دامنه هر فعالیت حتما تطی باشند )2 ،هر متغیهر تصهمیم-

1

برنامهرییی ریاضی ،هنگامی که برای آمای

اسهتفاده شهده اسهت.

سهرزمین اسهتفاده

گیری میتواند هر ارزش حقیقی ،شامل اعداد صحی یا کسهری،

میشود ،در جستجوی چینشی از کاربریهها اسهت کهه یهک یها

را بگیههرد )3 ،تمهها فعالیههتههها بایههد غیههر منفههی باشههند،

1 - Mathematical programming

)2 - Linear Programming (LP
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 )0تما ارزشهای سمت راسهت معادلهه ( )RHSثابهت فهرض

انحراف استفاده شدهاند که نشان میدهند که هدف چهه مقهدار

میشوند .اگرچه ،بسیاری از مسایل جهان واقعی این فرضیات را

توسط آن ارزش پی تر افتاده یا دچار فقدان شده است .برنامه-

تاییههد نمههیکننههد ،برنامهههریههیی تطههی بههه دلیههل ارایههه

رییی آرمانی شکلی از رسیدن به اهداف را که به راهحل ایهدهآل

یک روش ترکیبی برای مسایل پیچیده ،روش ارزشمندی اسهت.

هرچه نیدیکتر است جستجو میکند .هدف ایهن روش حهداقل

این روش ،همچنین انعطافپییر ،مقرون به صهرفه و بهه راحتهی

کههردن مجمههوع انحههرافههها بههرای همههه اهههداف اسههت (.)34

قابل درب است (.)28

 Giupponi & Rosatoدر سهال  )31( 1668مهدلی توسهعه

مدل توسهعه داده شهده توسهط  Chuviecoمثهالی از کهاربرد

داد که در آن برنامهرییی آرمانی برای دستیهابی بهه سهازگاری

سهرزمین بها ههدف اصهلی حهداقل

بین حداکثر بازده ناتالص و حداقل ریسک مهورد انتظهار بهرای

کردن بیکاری روستایی است ،و در آن برای حداکثرسازی شهغل

یک برنامه کاربری سرزمین استفاده شد .یک مهدل برنامههرییی

برنامههریهیی

آرمهانی نیهی در  Oliveria et al.در سهال  )34( 2443بهرای

برنامهرییی تطی در آمای

با تغییر کاربریهای تالش میشود .ایهن پهژوه

تطی را به عنوان یک ابیار بهرای مهدلسهازی مکهانی در GIS
ارایه کرده است .برنامهرییی تطی دستیابی به کاربری بهینه را
ممکن میسازد ( .)28مثال دیگر ترکیب کاربرد  GISو برنامهه-
رییی تطی برای آمهای

راهبهردی کهاربری کشهاورزی توسهط

برنامهرییی چندین کاربری جنگل توصیف شده است (.)3
 -3-2-2-1برنامهریزي تعاملی
آمهای

3

سهرزمین اغلهب نیازمنهد برنامههرییی تعهاملی و تبهادل

اطالعات بین تصهمیمگیران و سهامانه اسهت ( .)32برنامههرییی

 Campbell et al.,در سهال  )26( 1662اجهرا شهده اسهت.

تطی چندهدفه تعهاملی ) (IMGLP0بهرای آمهای

بر تالف این دو مدل ،روشهایی که در ادامهه توصهیف شهدهاند

( )33و تحلیل سیاستهای توسعه کشاورزی ( )30استفاده شده

بی تر از یک تابع هدف را مورد توجه قرار دادهاند (.)3

است ( Suhaedi et al. .)3در سال  )35( 2442برنامههریهیی

 -2-2-2-1برنامهریزي آرمانی

1

سهرزمین

تطی چندهدفه تعهاملی و  AHPرا بهرای توسهعه سهناریوهای

مسایل چندهدفه میتواننهد بها اسهتفاده از برنامههریهیی تطهی

کاربریسرزمین بر پایهه  0ههدف در یهک  GISادغها کردنهد:

حل شوند ،به طوری که تنها یکی از اهداف ،به عبارتی مهمترین

حداکثرسههازی تولیههد غههیا ،اشههتغال و درآمههد ،و حداقلسههازی

هدف ،بهینه میشود و سایر اهداف در محدودیتها مورد توجهه

فرسای

تاب .برنامهرییی تطی چندهدفه تعهاملی یهک روش

قرار میگیرند .یکی از معایب این روش ایهن اسهت کهه انتخهاب

برنامهرییی معمول بهرای تصهمیمگیهری چندهدفهه بهر اسهاس

هدفی که باید بهینه شود گاهی اوقات سهخت یها ذهنهی اسهت.

روشههای برنامهههریهیی تطههی اسهت و در تصههمیمگیهریهههای

برنامهرییی چندهدفه 2شکلی از حل این مشکالت را ارئهه مهی-

آمای

سرزمین در موقعیتهایی که اهداف چندگانه در تضاد با

دهد که در آن راهحل بهینه مسلله برنامهریهیی تطهی توسهط

یکدیگر هستند ،اسهتفاده مهیشهود .ایهن روش فرآینهد تحلیهل

مجموعهای از راهحلها جایگیین میشود کهه لیومها بهه مفههو

اهداف چندگانه کمی را بر اساس ماتریسههای ترکیهب کننهده

بهینه در برنامهرییی تطی نیستند ،اما راهحلهای موثر هستند.

نتایج تناسب سرزمین با اهداف توسهعه متضهاد بهرای ذینفعهان

یکی از روشهای برنامهریهیی چندهدفهه ،برنامههریهیی آرمهانی

تسهیل میکند ،و اهمیت نسبی میان قوانین تصمیم را مقایسهه

است .ویژگیای که فرمولنویسی برنامهریهیی آرمهانی را متمهایی

میکند .بنابراین ،بهترین سناریو مطابب ارجحیت تصمیمگیهران

میکند این است که یک یا چند هدف مستقیما در تهابع ههدف

انتخاب میشود (.)35

دتالت داده میشوند .اهداف میتوانند به طور کامهل بهه دسهت
آیند یا تیر ،و برای اجازه دادن این انعطهافپهییری ،متغیرههای

1 - Goal Programming
2 - Multiple-objective programming

3- Interactive programming
4 - Interactive Multiple Goal Linear Programming

مروری بر مدلهای آمای
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سرزمین....

یهک روش مشهابه ،بهه نها  ARBDS1توسهط & Fischer

مدلهای برنامهرییی عدد صحی تطهی باعهث میشهود بتهوان

 Makowskiدر سهههال  )39( 1669توسهههعه داده شهههده و در

نتایج را به یک نقشه تخصیص کاربری سهرزمین بهینهه تبهدیل

یک ابیار پشتیبان تصمیمگیری به نها  AEZWINاجهرا شهد

نمهود Aerts et al. .در سهال  )04( 2443از ایهن روش بهرای

( .)32این نر افیار بر اساس چارچوب ارزیابی به روش پهنهبندی

حداقل کردن هیینه توسعه کاربری سهرزمین و حهداکثر کهردن

اکولههوهی-زراعههی توسههط  FAOو کمههک موسسههه بههینالمللههی

فشههردگی منههاطب و  Diamond & Wrightدر سههالهههای

تحلیل سامانهای کاربردی طراحی گردید .ایهن نهر افهیار مهدلی

 1688و  )01 ،9( 1686از آن برای مکانیابی تسهیالت استفاده

است که برای تصمیمگیهری و بهینههسهازی اسهتفاده از اراضهی

کردند ( .)3مدلهای بهینهسازی تخصیص کاربریها بهه مهدل-

(کاربری سرمین) قابل استفاده اسهت .مهدل  AEZWINقهادر

های تخصیص تک کاربری 3و مدلهای تخصیص چند

کهاربری0

است تولید بالقوه محصوات زراعهی و همچنهین تهوان تولیهدات

طبقهبندی میشود .ههر دو مهدل مجموعههای از یهک یها چنهد

دامی را در یک میرعه به کمک تصوصیات منابع اراضی شهامل

کاربری را در میان مجموعهای از یک یا چند منطقه جفرافیهایی

تصوصههیات اقلیمههی ،تههابههها ،توپههوگرافی و شههکل اراضههی،

به منظور حداکثر کهردن تعهدادی توابهع مطلوبیهت ضهمنی یها

تههامین آب ،انههرهی و عناصههر غههیایی بههرآورد نمایههد و بهتههرین

صری  ،اتتصاص میدهند .این مدلها در تعداد کاربریهایی که

استفادهها را برای واحدهای مورد مطالعه معرفهی کنهد .یکهی از

باید اتتصاص داده شهوند و در روشهی کهه منهاطب جغرافیهایی

مهمترین قابلیهتههای ایهن مهدل ایهن اسهت کهه مهیتوانهد از

تعریههف مههیشههوند متفههاوت هسههتند .مههدلهههای تخصههیص

تحلیل چندمعیاره استفاده کند ،لیا نتایج آن برای تصمیمگیران

چندکاربری ،کاربریهای چندگانه را در مجموعهای از مناطب از

اراضی کارایی باایی دارد .از محاسن دیگر این نر افیار آن است

پی

تعیین شده و بدون همپوشانی اتتصاص میدهنهد .مهدل-

کههه در سیسههتم عامههل وینههدوز قابههل اجههرا اسههت و همچنههین

های تخصیص تهک کهاربری ،یهک کهاربری را بهه یهک منطقهه

تروجیهای آن به صورت نقشههای مختلف قابهل ارایهه اسهت.

تخصیص میدهند .مرزهای منطقه ،بر تالف مدل چنهدکاربری،

از نقشههای قابل استخراج توسط این نر افیار نقشههای رقهومی

از قبل مشخص نیست ،اما در طول یک فرآیند ترکیبهی تعیهین

منههابع اراضههی ،جمعیههت منطقههه ،نقشههه تناسههب اراضههی بههرای

میشود ( Aerts et al. .)01در سال  )04( 2443از روشهای

و نقشه تناسهب گونهه-

بهینهسازی مکانی برای حل تخصیص کاربری چندمکانه ،5بهرای

محصوات مختلف ،نقشه تطر فرسای
های جنگلی هستند (.)38

تخصیص بهینه مکانههای چندگانهه کهاربریههای مختلهف بهه

 Fischer & Makowskiدر سال  )39( 1669بهینههسهازی

یک منطقه ،استفاده کردنهد .بهرای ایهن منظهور ،از چههار مهدل

چندهدفه را به همراه روشهای تحلیهل تصهمیم چنهدمعیاره بها

برنامهرییی عدد صحی ) (IPاستفاده شده است کهه سهه تهای

استفاده از روش  ARBDSبرای تحلیهل سهناریوهای مختلهف

آنها برنامهرییی عدد صحی تطهی و یکهی برنامههریهیی عهدد

کاربری زمین ،با توجه ههمزمهان بهه اههداف چندگانهه از قبیهل

صحی غیرتطهی هسهتند ( Diamond & Wright .)04در

حداکثر کردن درآمدهای حاصل از محصوات و تولیدات دامی و

سال  )01( 1686از مدلهای تخصیص تک کهاربری چندهدفهه

حداقل کردن هیینه تولید و تسارات محهیطزیسهتی حاصهل از

استفاده کردند.

فرسههای  ،اسههتفاده کردنههد .فرآینههد تعههاملی دیگههری توسههط

 -3-2-1روشهاي ترکیبی

 Lu et al.در سههال  )36( 2440بههرای ارزیههابی راهبردهههای

برتی از مثالهای جالب توجه آمای

مختلف کاربری سرزمین توسعه داده شد (.)3

روشهای ارزیهابی چنهد معیهاره و برنامههرییی ریاضهی توسهط

 -0-2-2-1برنامهریزي عدد صحیح

سرزمین بر اساس ترکیب

2

1 - Aspiration-Reservation Based Decision Support
2 - Integer programming

3 - single land-use allocation models
4 - multiple land-use allocation models
5 - Multi-site land use allocation
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 Janssen & Rietveldدر سهال  )02( 1664و Ridgley

الگوریتمهای تکاملی جستجو را از الگوریتمهای معمهول متمهایی

 & Heilدر سال  )03( 1668ارایه شده است (Janssen .)3

میسازد ایهن اسهت کهه الگهوریتمههای تکهاملی جمعیهت مبنها

 & Rietveldترکیهب  GISبها امکانهات دیگهر ماننهد تحلیهل

هستند .الگوریتمهای تکاملی یک ساتتار جمعیتی ایجاد کرده و

چندمعیاره که هدف آن تحلیل شهدت و طبیعهت تضهادها بهین

بر اساس قوانینی مثل انتخاب ،ترکیب و جه

آنها را نمو می-

معیارهای سیاسی است ،تولید گیینههای سازشی و رتبههبنهدی

دهند .اندازه جمعیت در این الگوریتم ثابت است .یهک الگهوریتم

گیینهها را مورد توجهه قهرار دادهانهد .بنهابراین ،اتصهال  GISو

تکاملی عموما جمعیهت آغهازین را بهه صهورت تصهادفی تعیهین

تحلیههل چنههدمعیاره تحلیههل تضههادهای تههط مشههیههها را در

میکند .همچنین ،تکامل مییان تناسب افراد را بر مبنهای ارزش

مفهو مکانی امکانپییر میکنهد .در ایهن پهژوه  ،یهک روش

آنها در محیط مورد نظر اندازهگیری میکند .عملیهات انتخهاب

برنامهرییی ریاضی برای تعیین ترکیب بهینه کاربریها اسهتفاده

اغلب در دو مرحله انتخاب والدین و ماندگاری انجها مهیشهود.

شده است ( Ridgley & Heil .)02روشهی را بهرای طراحهی

در انتخاب والهدین ،الگهوریتم والهدین را تعیهین کهرده و معهین

زون بافر اطهراف منهاطب حفاظهتشهده ارایهه کهردهانهد .آنهها

میکند آنها چند فرزند داشته باشند .فرزندان از طریب ترکیهب

بهینهسازی چندهدفهه را بهرای فرمهولنویسهی اههداف مهدیران

یا همان انتقال اطالعات بین دو والد و یا جه

تلب میشهوند.

در رابطه با تغییر کاربری و همچنین برای پی بینی نتایج بالقوه

سنس فرزندان دوبهاره ارزیهابی مهیگردنهد و در نهایهت در گها

تغییر کهاربری تحهت سهناریوهای مختلهف اقتصهادی اجتمهاعی

ماندگاری تعیین میشود که کدامیک از آنها در جمعیت جدید

استفاده نمودهاند .سنس از برنامههریهیی آرمهانی بهرای سهاتت

باقی بمانند (.)00

طر های با حداقل تضاد استفاده شد کهه در نهایهت بهه عنهوان

الگوریتمهای هنتیک سرآمد روشهای تکاملی هستند .الگوریتم-

دادههای ورودی  GISاستفاده شدند تا به مدیران برای طراحی

های هنتیک دارای کهاربرد گسهتردهای در زمینههههای مختلهف

چین

مکانی کاربریها کمک کنند (.)03

 -0-2-1مدلهاي شبیهسازي مکانی

1

هستند .یک نمونه از این کاربردها مسایل بهینهسازی چندبعدی
هستند که در آنها پارامترهای متفاوتی کهه قهرار اسهت بهینهه

مدلهای شبیهسازی مکانی میتوانند انواع مختلفی از

شوند در قالهب رشهته کرومهوزو سهازماندهی مهیشهوند (کیها،

الگوریتمها را برای تخصیص کاربری سرزمین استفاده کنند (.)3

 .)1361اغلب کاربردهای این الگوریتمها برای آمای

منطقههای

در ادامه به برتی از این الگوریتمها پرداتته میشود.

در زمینه مدلهای مکانیابی -تخصیص توسعه یافته است .برای

 -1-0-2-1الگوریتمهاي ژنتیک

2

مثال Matthews ،در سال  )05( 2441دو الگوریتم هنتیهک را

الگوریتمهای هنتیک یکی از اعضای تانواده مدلهای محاسباتی

برای بهینهسازی کاربری سرزمین پیشنهاد کرد کهه در سیسهتم

الههها گرفتههه شههده از رونههد تکامههل اسههت .محاسههبات تکههاملی

 LADSSترکیب شده بود (.)09

به صورت انتیاعی از مفاهیم اساسی تکامل طبیعهی در راسهتای

الگوریتمهای هنتیک به عنوان ابیاری برای آمای

جستجو برای یافتن راهحل بهینهه بهرای مسهایل مختلهف الهها

دارای میایا و محدودیتهایی در مقایسه با سایر الگوریتمها

گرفته شده است .در الگوریتمهای جسهتجو راهحهلههایی بهرای

هستند .الگوریتمهای هنتیک به طور قابل توجهی در تسریع پیدا

مسلله وجود دارند و هدف یافتن بهترین راهحل در زمان معهین

کردن راهحلهای توب برای مسایل بهینهسازی پیچیده عالی

است .الگوریتمههای متهداول جسهتجو از جملهه الگهوریتمههای

هستند .به این معنی ،الگوریتمهای هنتیک در پیداکردن راهحل-

تصادفی و اکتشافی در هر گا زمانی فضای جستجو را بهه امیهد

های نیدیک بهینه کارآمد هستند ،اما رسیدن به راهحل بهینه را

یافتن راهحل بهینه جستجو میکنند .کلیدیترین جنبههای کهه

تضمین نمیکنند .برای پیداکردن راهحلهای بهینه الگوریتم-

سرزمین

های هنتیک با الگوریتمهای جستجوی محلی ،مانند الگوریتم

1 - Spatial simulation models
2 - Genetic Algorithems
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سرزمین....

تنهنوردی 1برای تشکیل الگوریتمهای هنتیک هیبرید ترکیب

افیای های تصادفی در تابع هیینه را میپهییرد و مهانع بهه دا

شدهاند .این الگوریتمهای هنتیک هیبرید از الگوریتم هنتیک

افتادن در شرایط حداقل محلی میشود (.)02،08

برای پیداکردن تیهای با راهحل بهینه در قله آن استفاده می-

 Aerts & Heuvelinkدر سههال  )08( 2442از الگههوریتم

کنند و سنس از الگوریتم تنهنوردی برای پیدا کردن قله

میابسازی شبیهسازی شهده بهرای حهل مسهایل بهینههسهازی

استفاده میکنند .الگوریتمهای هنتیک به دلیل مستقل بودن

غیرتطی چندبعدی برای تخصیص کاربری سرزمین چندمکانهه

مکانیسمهای جستجو و بهینهسازی آنها از تابع هدف ،ابیار

استفاده نمودند .مدل بهینهسازی هیینه توسعه را حهداقل مهی-

انعطافپییری هستند .این انعطافپییری از آن جهت که اصال

کند و فشردگی مکانی کاربریها را حداکثر میسهازد .فشهردگی

تابع ارزیابی یا حتی جایگیینی آن را بدون نیاز به تغییر

از طریب افیودن یک معیار همسایگی غیرتطی بهه تهابع ههدف

الگوریتم هنتیک ممکن میسازد ،مطلوب است .بنابراین،

قابههل دسههتیههابی اسههت .ایههن مههدل بههرای بازسههازی منطقههه

یک الگوریتم هنتیک منفرد میتواند برای طیفی از مسایل

استخراج معدن با کاربریهای جدید بها موفقیهت اسهتفاده شهد.

آمای

سرزمین مجدد استفاده شود (.)09

 -2-0-2-1الگوریتم مذابسازي شبیهسازي شده یا
تبرید تدریجی

علت استفاده از الگوریتم میابسازی شهبیهسهازیشهده در ایهن
پژوه

عبارتند از :این الگهوریتم مهیتوانهد شهبکهههای بهیر

(حداقل  254 × 254سلول) را مدیریت کند ،مهیتوانهد اههداف

2

دسته دیگری از الگوریتمها الگوریتمهای اکتشافی 3هسهتند کهه

غیرتطی مانند اجرای فشردگی مکانی را مدیریت کند ،میتواند

راهحلهای نیدیک بهینه ارایه میدهنهد .یکهی از پرکهاربردترین

به راحتی در یک سیستم پشتیبان تصهمیمگیهری مکهانی اجهرا

آنها الگوریتم میابسهازی شهبیهسهازیشهده اسهت .الگهوریتم

شود ( .)08در مثالههای دیگهر Alier et al. ،در سهال 1669

میابسازی شبیهسازیشده که با نها ههای متفهاوت دیگهری از

( )06و  mart et al.در سهههال  )54( 1668از الگهههوریتم

قبیل شبیهسازی حرارتی ،الگوریتم تبرید تهدریجی و غیهره نیهی

میابسازی شبیهسازی شده متفاوتی برای بهینهسازی تخصیص

شناتته میشود ،در واقهع الهها گرفتهه شهده از فرآینهد ذوب و

کاربریها استفاده کردند که تابع هدف برای یک کاربری توسهط

دوبهاره سههرد کههردن فلههیات اسههت .ایههن الگههوریتم یههک فرآینههد

ظرفیت برد ،اثرات محیطزیستی و هیینه تغییر کاربری توصهیف

سردسازی تدریجی به نا ذوبسازی 0را اجرا میکند که انهرهی

شده بود (.)3

حالت مختلف یک ماده را برآورد میکند .مفاهیم ایهن الگهوریتم

 -3-0-2-1شبکههاي خودکار

در زمینه بهینه سازی مسایل ترکیبی به کارگرفتهه شهده اسهت.

سایر مهدلهای شبیهسهازی از مفهاهیم شهبکه تودکهار )(CA

کاربرد این مفاهیم براساس شباهت بسیار میان مسهایل بهینهه-

استفاده میکنند .مدلهای شبکه تودکار مثال ویژهای از مدل-

سازی ترکیبی و یک فرآیند فیییکهی بهه نها تبلهور 5اسهت .در

هایی هستند که در تعریف تود بسیار سادهاند اما قادر به تولیهد

این حالت وضعیت ماده جامد ،انهرهی آن و دمها بهه ترتیهب بهه

رفتارهای بسیار پیچیهده هسهتند .آنهها مهیتواننهد بهه عنهوان

عنوان فضهای جسهتجو ،تهابع هیینهه و پهارامتر کنتهرل مسهایل

سیستمهای پویای سادهای در نظر گرفتهه شهوند کهه در آنهها

بهینهسازی ترکیبی در نظر گرفته میشوند .این الگوریتم بهتر از

وضههعیت هههر سههلول در یههک آرایههه چندبعههدی وابسههته بههه

سایر روشهای بهینهسازی محلی عمل میکنهد و یهک راه حهل

وضعیت قبلهی آن و وضهعیت سهلولههای همسهایه آن ،مطهابب

نیدیهک بهینهه کهل را ارایهه مهیدههد ،بهه گونههای کهه برتهی

مجموعهای از قوانین انتقال است .این مهدلهها از آنجهایی کهه

6

به صهراحت بهه مفههو فضها اشهاره دارنهد ،بسهیار مهورد توجهه

1 - Hill-climbing
2 - Simulated Annealing Algorithm
3 - Heuristic
4 - Annealing
5 - Crystalization

دانشمندان علو مکانی هستند .یک مدل شهبکه تودکهار دارای
ویژگیهای زیر است (:)51

6 - Cellular Automatas
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 یک فضای اقلیدسی چندبعهدی بهینهایهت کهه بهه آرایههای از

 -0-0-2-1مدلهاي عامل مبنا

مهری و همکار
1

سلولهای یکسان تقسیم شهده اسهت .بهرای بهی تهر مسهایل

هنگامی که عوامل انسانی در فرآیند تصمیمگیری مکانی دتالت

جغرافیایی یک فضای دوبعدی شامل سلولهای مربهع انتخهاب

داده شوند ،مهدلهای عامهل مبنها ) (ABMمطهر مهیشهوند

میشود.

( .)50مههدلهای عامههل مبنهها سههناریوهای کههاربری سههرزمین را

 هر سلول یکی از  kموقعیت گسسته ممکن در زمان را دارد.

بر اساس مدلسازی تصمیمگیری انفرادی یا گروهی و تعهامالت

 مجموعهای از قوانین انتقال که وضعیت جدید هر سهلول را بهه

انسان و محیطزیست شبیهسازی میکنند ( .)3مدلسازی عامل

عنوان تهابعی از وضهعیت تهود سهلول و وضهعیت سهلولههای

مبنا نوعی مدلسازی است که در آن بر ارایهه عامهلهها (ماننهد

همسایه توصیف میکنند.

مرد یا حیوانهات) و روابهط متقابهل آنهها تاکیهد شهده اسهت.

 همسههایگی یههک الگههوی ثابههت اسههت کههه بههرای هههر سههلول

در مدلهای عامل مبنا ،هماننهد سیسهتمههای پیچیهده واقعهی،
مجموعهای از قوانین و رفتارهای محلهی تولیهد شهده اسهتقرایی

فضای سلولی در هر تکرار به کار میرود.
 شبکه تودکار یک سیستم بسته با زمهان پیشهرفت یکنواتهت

عاملها منجر به ظهور پدیدهها در یک گروه یا سیستم در سط

است و در هر گا زمانی گسسته همه سلولها به طور همزمهان

گسترده میشوند .مدلسازی عامل مبنا دستیابی بهه مجموعهه

به گونهای که در قانون انتقهال توصهیف شهده ،تغییهر وضهعیت

بسیار ارزشمندی از رفتارها و روابط متقابل پیچیهده را بهه طهور

میدهند.

موثری ممکن میسازد ،بنابراین بهرای مهدلسهازی پدیهدهههای

کاربردهای اتیر مدلهای شبکه تودکار بها ههدف ارایهه واقعهی

پیچیده بسیار مناسب است (.)55

سیستمهای جغرافیایی ،هم از لحاظ فرآینهدهای مهدلسهازی و

مدلسازی عامل مبنا مانعی در استفاده سایر مدلها بهه عنهوان

هم جیییات جغرافیایی توسعه پیدا کردهاند .یکهی از پیشهرفت-

بخشی از مهدل عامهل مبنها یها در ترکیهب بها آن نیسهت (.)55

های مورد نیاز در جهت  GISپویا در زمینه فناوریههای نهر -

این مدلها میتوانند هر یهک از روشههای ذکرشهده تخصهیص

افیاری است که ادغا ماهولهای نر افیارهای تخصصهی  CAرا

کاربری سرزمین را بهه عنهوان روشههای تصهمیمگیری توسهط

در بستههای  GISو ادغا مهاهولههای  GISرا در بسهتهههای

عاملهای انفرادی استفاده کننهد .نمونهههایی از ایهن روشههای

 CAممکن سهازد Engelen et al. .در سهال  )51( 1666در

تخصیص شهبکه تودکهار ( ،)59برنامههریهیی ریاضهی ( ،)52یها

تههود بههه ترکیههب سههامانهای اطالعههات جغرافیههایی و

اعتقاد-تواسهت-اراده2

پههژوه

شبکه تودکار برای ارزیابی سناریوهای مختلف کاربری سرزمین
پرداتتند .مدل ارایهه شهده در ایهن پهژوه

توسهط نهر افهیار

حداکثرسازی مطلوبیت ( )58یا معماری
( )56هستند (.)3

 -2تحلیل مدلهاي تخصیص کاربري سرزمین

 GEONAMICAکه تنها یک مدل شبکه تودکهار را شهامل

مهمترین ویژگیهای مدلهای تخصیص کاربری سرزمین توسط

میشود اجرا میشود .مطالبات کلی زمین برای هر تهابع مهدل-

 Riveria & Masedaدر سههال  2449بههه عنههوان نماینههده

سازی و در هر گا زمهانی شهبیهسهازی بهرای مهدل محاسهبه و

انتخاب و در جدول  1تالصه شهدهاند .ایهن ویژگیهها در ادامهه

به عنوان سریهای زمانی وارد میشوند ( .)51توسعه مهدلهای

آورده میشوند (.)3

شههری متهداولتر

 )1اهداف و نتایج :اولین کاربردههای ارزیهابی چنهدمعیاره بهرای

شبیهسازی بر پایه شبکه تودکار در آمهای

است ( .)53 ،52این مهدلها شههر را بهه عنهوان مجموعههای از

منطقههای در  GISاجهرا نشهدند و تهالش آنهها بهرای

کاربریها در نظهر میگیرنهد و میتواننهد بهه آمهای
تعمیم داده شوند (.)3

سهرزمین

آمای

رتبهبندی گیینههای مختلف (مناطب ،سیاستهای برنامهرییی و
غیره) بود .ادغا روشهای ارزیهابی چنهدمعیاره در  GISامکهان

1 - Agent Based Model
2 - Belief-desire-intention architecture
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سرزمین....

تبههدیل ایههن رتبهبنههدیها را بههه نقشههههای تخصههیص کههاربری

روشهای ارزیابی چنهدمعیاره بهه مسهاحت تعیهین شهده بهرای

سرزمین فراهم کرد .روشهای مورد استفاده بهرای ایهن منظهور

هر کاربری به عنوان داده بیرونی نیاز دارند (.)3

بسههته بههه هههدف آمههای  ،تعریههف مناسههبترین منههاطب بههرای

 )3یکنارچهسهههازی بههها  :GISدر میهههان روشههههای ارزیهههابی

بخشههی )1یهها تخصههیص بهینههه

چندمعیاره تمهایی روشههایی کهه از  GISاسهتفاده نمیکننهد،

کاربریهای چندگانه (برنامه جامع )2متفهاوت هسهتند .درحهالی

روشهایی که در آن عملکرد  GISمحدود به ذتیره اطالعات یا

که اهداف روش  ،TOPSISبرنامهرییی سازشی ،یها روشههای

نمای

نتایج است ،و سهرانجا روشههایی کهه کهامال بها GIS

اجرا شده توسهط  Carverدر سهال  )18( 1661در طبقهه اول

یکنارچههه شههدهاند سههودمند اسههت .در دسههته آتههر ،TOPSIS

قرار میگیرنهد ،تحلیهل نقطهه ایهدهآل ( )20و  MOLAبهرای

تحلیههل سههازگاری -ناسههازگاری ،بهینهسههازی سلسههله مراتبههی،

انتخاب کاربری بهینه برای هر واحد مکانی طراحی شهدند .ایهن

برنامهرییی سازشی MOLA ،یا تحلیل نقطه ایدهآل قرار دارند.

تخصههیص مکههانی کاربریهههای چندگانههه میتوانههد از طریههب

کاربرد روشهای پیچیده بهر اسهاس مقایسهات زوجهی در GIS

مدلهای برنامهرییی عدد صحی ( )04نیی به دست آید کهه در

رستری ،جایی که هر سلول نماینده یک گیینهه منتخهب اسهت،

آن متغیرها بسته به اینکه واحهدهای مکهانی بهه یهک کهاربری

محدود به سرعت رایانه است ،بنابراین ،اجرای آن تا حد زیهادی

تاص اتتصاص داده میشوند یا تیر ،ارزشی برابر یک یها صهفر

به اندازه ایههای رستری و بنابراین وسهعت منطقهه مهورد نظهر

میگیرند .بی تر مدلهای برنامهرییی ریاضی تنها منطقه بهینه

وابسهههته اسهههت .در اغلهههب مهههدلهای برنامههههرییی ریاضهههی،

را برای هر کاربری بدون اطالعاتی در مورد توزیع مکهانی نتهایج

یکنارچهسههازی بهها  GISمعمههوا در دو مرحلههه اتفهها میافتههد:

ارایهههه میکننهههد .در مهههورد مهههدلهای شبیهسهههازی مکهههانی

کسب داده از  GISبرای تغییه مهدل و اسهتفاده از  GISبهرای

مورد مطالعهه ،نتهایج همیشهه بهه صهورت یهک نقشهه کهاربری

نقشهسازی نتایج .در مورد مدلهای برنامههرییی عهدد صهحی ،

سرزمین است (.)3

نتایج در ارتبا با نقشههای تخصیص کاربری سهرزمین هسهتند

 )2اطالعات مورد نیاز :روشههای ارزیهابی چنهدمعیاره نیازمنهد

که معموا در یک محیط  GISنمای

اطالعاتی در مورد معیارهای ارزیابی تناسهب یها امتیهاز تناسهب

شبیهسازی مکانی که قبال در بخ

برای یک فعالیت مشخص هستند .هنگامی که ایهن روشهها در

شدند یک ارتبها قهوی بهین  GISو مهدل تخصهیص کهاربری

 GISاجرا میشوند ،این اطالعات به عنوان نقشههای معیارهای

سرزمین ارایه میکنند (.)3

ارزیابی یا نقشههای تناسب مورد نیاز هستند .مدلهای برنامهه-

 )0گروه تصمیمگیری :ذینفعان نیازمند ابیارهایی هستند که اثر

رییی ریاضی بسته به صورتبندی ویژه تود ،نیازمنهد اطالعهات

گیینهها را از طریهب تحلیهل سهناریو نشهان دهنهد ( .)94تمها

الفبایی عددی 3بسیار متنهوعی هسهتند .دادهههایی کهه معمهوا

مههدلهای بررسههی شههده میتواننههد ایههن سههناریوهای کههاربری

مورد نیاز هستند عبارتند از :بازدهی ،ضرایب تولید و بهرهبرداری

سرزمین را تولید کنند ،اما تعامل کاربر با سامانه تنها در برتهی

از منههابع ،هیینههه ،سههود و غیههره .مههدلهای شبیهسههازی مکههانی

از آنههها فعههال اسههت ( .)91مشههارکت عمههومی در فرآینههد

میتوانند از نقشههای عوامل ارزیابی به عنهوان اطالعهات ورودی

تصههمیمگیری بههه روشهههای مختلههف قابههل دسههتیههابی اسههت.

یا مستقیما به عنوان نقشههای تناسب برای هر کاربری اسهتفاده

روشهای تعاملی ( )30توافب بین گروهها با اههداف ناسهازگار را

کننههد .افههیون بههر آن ،مههدلهای شبیهسههازی مکههانی و برتههی

با استفاده از تغییر پارامترهای مدل برای کشهف نتهایج انتخهاب

یههک کههاربری مجههیا (آمههای

داده میشوند .مهدلهای
پیشین این مقالهه توصهیف

گروههای ذینفهع (ماننهد  )LADSSبهه دسهت میآورنهد و یها
توسط مشارکت ذینفعان مختلهف در مهدلهای عامهل مبنها بهه

1 - Sectorial plan
2 - Comprehensive plan
3 - Alphanumeric information

توافب عمومی میرسند دو روش معهروف مشهارکت عمهومی در
فرآیند تصمیمگیری هستند (.)3
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مشارکت عمومی از طریب روشهای مختلفی ،همانند روشههای

را مشخص نمیکنند .البته ،مدلهای برنامههرییی عهدد صهحی

تعاملی ( )30که توافهب بهین گروههها بها اههداف ناسهازگار را بها

که تخصیص مکانی بهینهه کهاربری کلهی را مشهخص میکننهد

استفاده از تغییر پارامترهای مهدل بهرای کشهف نتهایج انتخهاب

استثنا هستند ،اما هنگامی که تعهداد واحهدها افهیای

مییابهد،

گروههای ذینفهع (ماننهد  )LADSSبهه دسهت میآورنهد و یها

به دلیل نیاز به زمان محاسبه زیاد ،با شکست مواجهه میشهوند.

توسط مشارکت ذینفعان مختلف در مدلهای عامهل مبنها ،وارد

مدلهای شبیهسازی مکانی بهر اسهاس الگوریتمههای اکتشهافی
برای تحلیل مسایل بیر

فرآیند تصمیمگیری میشوند (.)3

راه حل بهینه راه حل نیدیک بهینه را تولیهد میکننهد .از میهان

بحث و نتیجه گیري

این الگوریتمها میابسازی شبیهسازی شده بهترین راهحلهها را

در این مقاله روشهای مورد استفاده برای تخصیص کهاربریهها
در فرآیند آمای

مقیاس استفاده میشوند ،اما به جهای

پیدا میکند ،اما سرعت حل آن از الگوریتمههای هنتیهک کمتهر

سرزمین مورد بررسهی قهرار گرفتنهد .تحلیهل

است .یکی دیگر از میایای الگوریتمهای هنتیهک ظرفیهت آنهها

ویژگیهای روشهای استفاده شده بررسی نقها قهوت و ضهعف

برای تولید راهحلهای چندگانه و قابلیت اجرای همزمهان آنهها

هر کدا را امکانپییر کرد .ارزیهابی چنهدمعیاره یکهی از اولهین

در چند رایانه است .شبکه تودکار و مدلهای عامل مبنها بهرای

روشهای استفاده شده برای تخصهیص کهاربری سهرزمین بهوده

شبیهسازی و درب تغییر کاربری سرزمین به جای پیهدا کهردن

است .این روشها برای ساتتار دادن به مسهلله مفیهد هسهتند،

راهحل بهینه استفاده میشوند .شبکه تودکار بهرای مدلسهازی

مخصوصا وقتی تعداد عوامل زیاد است .افیون بر آن ،این روشها

جنبههای بو شناتتی تغییر کاربری مفید اسهت ( )50در حهالی

تحلیل حساسیت پارامترهای مختلهف را امکانپهییر میکننهد و

که مدلهای عامل مبنا اثر تصمیمگیریهای انسانی بهر کهاربری

در برتی موارد اجازه میدهند ذینفعان مختلف در نظهر گرفتهه

را نشان میدهند .از زمان توسعه مهدلهای شبیهسهازی مکهانی

شوند .پیچیدگی عملیات ریاضی معین ( )14و محدودیت نتهایج

اکثریت آنها به راحتی بها مفهاهیم مختلهف سهازگار شهدهاند و

که به رتبهبندی تعداد اندکی واحد مکانی تحت ارزیابی محهدود

میتوانند توسط افهراد غیرمتخصهص اسهتفاده شهوند .بهرعکس،

میشود ،از معایب آنها به شمار میآید .ادغها ایهن روشهها در
 ،GISکه در محدوده هر کهاربر  GISهسهتند ،افهیای

سامانههای تبره برای یک منطقه تاص و وضعیت ویژه طراحی

تعهداد

شدهاند ،به این معنی که کاربرد آن در وضعیت متفاوت نیازمنهد

واحدهای مکانی تحت ارزیابی را امکان پییر میکند .یکی دیگهر

فرآیند پیچیده توسعه و سازگارسازی است (.)3

از روشهای صهری و مهوثر بهرای تخصهیص کهاربری سهرزمین

اهداف برنامه کاربری سرزمین انتخاب روش تخصیص کاربری را

برنامهرییی ریاضی است کهه امکهان تحلیهل حساسهیت را ارایهه

تعیین میکند .ضعف تمرکی سامانه پشتیبان برنامهرییی بر روی

میدهد .به هرحال ،مدلهای برنامههرییی ریاضهی یهک ارتبها

مناطب روستایی و تمرکهی بسهیاری از نر افیارههای برنامههرییی

تطی بین متغیرها را فرض میکنند کهه ممکهن اسهت حقیقهی

کنونی بر یک مرحله مشخص فرآیند ،بهه معنهی نیهاز مبهر بهه

نباشد و الگوریتم مخصوص هر موقعیت ویژه است ،به این معنی

طراحی یک مدل آمای

که بسته به شرایط استفاده اصال شهود .ایهن مهدلها مشهخص

کاربری سرزمین شامل یکنارچهسهازی

ابیارهای رایانهای مختلف یا توسعه نر افیارهای سفارشهی اسهت

میکنند چه مقدار زمین به هر کاربری تعلب گیرد ،اما مکان آن

که همه مراحل آمای

را شامل میشود (.)3

جدول  -1طبقهبندي  31مطالعه آمایش سرزمین منتخب با توجه به روششناسی استفاده شده و خالصه ویژگیهاي اصلی
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GIS

پشتیبان تصمیم

زبان برنامهنویسی

رتبهبندي گزینهها

نقشه تناسب/مکان-

یابی براي یک فعالیت

نقشه تخصیص کاربري

سرزمین چندگانه

(برنامه جامع)

مساحت بهینه براي هر

سرزمین....

کاربري /فعالیت

مروری بر مدلهای آمای
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ارزیابی چندمعیاره
ارزیابی 5
1

Jankowski
1989

طرح
مدیریت
کاربري

 MCEادغام

سرزمین

نشده در GIS

معیارهاي

در

اقتصادي،

*

EVAMIX

اجتماعی،

وزندهی
معیارها

محیطزیستی

ارزیابی 11
2

Voogd 1983

منطقه براي

معیارهاي

توسعه

ارزیابی

*

شهري بالقوه
تحلیل نقطه

انتخاب

ایدهآل،
بهینهسازي
سلسله مراتبی،

3

Carver
1991

تحلیل

مناسبترین

نقشه

مکان براي

معیارهاي

زبالههاي

ارزیابی

در

AML
FORTRAN77

ARCINFO

وزندهی

*

معیارها

رادیواکتیو

سازگاري

0

Pereira and
Duckstein
1993

برنامهریزي

ارزیابی

نقشه

کیفیت

معیارهاي

زیستگاه

ارزیابی

IDRISI

EXPERT
CHOICE
MATS

*

ارزیابی

سازشی
5

Vatalis and
Manoliadis
2002

6

Barredo
1996

7

Barredo
1996

8

Eastman
1998

مکانهاي
پیشنهادي
براي محل

نقشه 26
عامل ارزیابی

ARCVIE
W

*

دفن پسماند
انتخاب
تحلیل نقطه
ایدهآل

کاربري بهینه
براي هر
واحد مکانی
انتخاب
کاربري بهینه
براي هر هر
واحد مکانی

نقشه ظرفیت
برد براي هر

ARCINFO

*

SML

فعالیت

نقشه ظرفیت
برد براي هر

*

IDRISI

فعالیت

مکانیابی

MOLA

بهینه

نقشه تناسب

زمینهاي

براي هر

صنعتی و

فعالیت

*

IDRISI

کشاورزي
مکانیابی
مناسبترین
9

Van der
Merwe 1997

TOPSIS

14

Malczewski
1996

AHP

11

Banai 1993

زمین براي

نقشه

کشاورزي،

معیارهاي

حفاظت و

ارزیابی

*1

IDRISI

*

کاربري
شهري
مکانیابی

نقشه

تسهیالت

معیارهاي

خطرناک

ارزیابی

انتخاب

نقشه

مناسبترین

معیارهاي

مکان براي

ارزیابی

*

IDRISI

GIS

EXPERT
CHOICE

*

در همه
مراحل
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دفن پسماند
شناسایی
مناسبترین
12

Weerakoon
2002

13

Campbell
1992

مناطق براي
توسعه

نقشه کاربري

EXPERT
CHOICE

GIS

*

شهري و
حفاظت

برنامهریزي ریاضی
ضرایب

برنامهریزي

محاسبه

ورودي/خروج

مساحت و

ي ،منابع

درصد

دردسترس،

واردات هر

بازده ،هزینه

محصول

تولید ،تقاضاي

*2

ARCINFO

*

محصول

خطی

تعیین

10

Chuvieco
1993

15

Giupponi
and Rosato
1998

برنامهریزي
آرمانی
16

Oliveira et
al.,
2003

17

Fischer and
Makowski
1996

18

Ive and
Cocks 1983

نقشه معیارها،

مساحت هر

دادههاي

کاربري براي

اقتصادي ،نیاز

کاهش

نیروي انسانی،

بیکاري

هزینه تبدیل

روستایی

کاربري

شناسایی

بازده ناخالص،

کاربري بهینه

منابع

و سامانه

دردسترس،

کشت آن

بازده

آمایش
کاربري
جنگل

IDRISI

*3

QSB

*

*

ضرایب فنی،
آرمان و هدف،

*

دسترسی
منابع
پایگاه

تحلیل

اطالعات کمی

سناریوهاي

براي

مختلف

حاصلخیزي و

کاربري

سامانههاي

سرزمین

محصول و

*

AEZWIN

فرآیند
تعاملی

احشام
وزنها و

برنامهریزي
آرمانی تعاملی

ارزیابی

دستیابی به

طرحهاي

سیاستهاي

کاربري

برنامهریزي

سرزمین

براي تخصیص

LUPLAN

*

Basic

فرآیند
تعاملی

هر کاربري
ارزیابی
19

Lu et al.,
2004

24

Shuaedi et
al.,
2002

21

Aerts et al.,
2003

راهبردهاي
کاربري
سرزمین

ضرایب فنی،
*

دسترسی
منابع

فرآیند
تعاملی

طراحی مدل
براي

ضرایب فنی

تخصیص

براي هر

کاربري

کاربري

در
GIS

*

PcProg

سناریوها

سرزمین
هزینه توسعه
تخصیص

و مساحت

مکانی بهینه

اختصاص داده

کاربريها

شده به هر

*

!What's Best

کاربري

برنامهریزي

شناسایی

عدد صحیح
22

Diamond
and Wright
1988, 1989

23

Janssen and

مناسبترین
مکانها براي
براي
تسهیالت
مختلف

نقشههاي
تناسب براي
کاربريهاي

GRASS

*

KES

ویژه و هزینه
مالکیت زمین

روشهاي ترکیبی
انتخاب

نقشه

انتخاب

GIS

DEFINITE

*

*
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سرزمین....

Rietveld
1990

82

ترکیب بهینه

معیارهاي

کاربريها

ارزیابی ،منابع
دردسترس

انتخاب
20

Ridgley and
Heil 1998

25

Matthews et
al., 1999

26

Aerts and
Heuvelink
2002

بهترین
کاربري براي
حفاظت
پارک ملی

نقشه کاربري،
معیارهاي
بومشناختی،
اجرایی و

*1

IDRISI

*

*

اقتصادي
اجتماعی

مدلهاي شبیهسازي مکانی
بهینهسازي

الگوریتمهاي
ژنتیک

تخصیص
کاربري
سرزمین

تناسب براي
هر کاربري ،به
دست آمده از

*

)LADSS (Smallworld, G2

سایر رویههاي
LADSS
نقشههاي

بهینهسازي
تخصیص
کاربري
سرزمین

کاربري،
ارتفاع ،شیب،
مساحت

MapObjec
ts

*

DELPHI

اختصاص داده
شده به هر
کاربري

اگوریتم

نقشههاي

مذابسازي

واحدهاي

شبیهسازيشد

کیفیت و

ه
27

Alier et al.,
1996

28

Engelen et
al.,
1999

29

Evans and
Kelly, 2004

34

Yialouris et
Al., 1997

31

Zhu et al.,
1996

بهینهسازي

شکنندگی،

تخصیص

نقشه کاربري

کاربري

موجود،

سرزمین

اطالعات

Package of several
customized programs

*

محیطزیستی
و اقتصادي
اجتماعی
نقشههاي
تناسب و

شبکه خودکار

شبیهسازي

کاربري

پویایی

موجود،

مکانی

مساحت

کاربريها

اختصاص

GEONAMI
CA

*

دادهشده به
هر کاربري
پوشش
مدلسازي و
مدلهاي
عامل مبنا

اراضی،

درک

دادههاي

سیرتکاملی

اقتصادي

کاربري

اجتماعی،

جنگل زراعی

مالکیت زمین،

به وسیله
ARCINFO

*

MATLAB

مختلف

توپوگرافی

سامانههاي خبره
ارزیابی
تناسب براي
براي 5

نقشه خاک و

محصول ،و

کاربري

انتخاب

سرزمین،

محصول

اطالعات اقلیم

بهینه براي

شناسی

ARCINFO

CLIPPER

SML

*

هر واحد
سرزمین
چارچوبی
براي طراحی
و ارزیابی
مدلهاي
آمایش
کاربري خاص

نقشه
معیارهاي
ارزیابی

عاملهاي

ARCINFO

CLIPS
HARDY

AML

*

*

 -1نقشههای تناسب برای هر فعالیت تسستر یه ته  MCEدی

 -1مخدو  ،مجید ،شالوده آمای

سرزمین ،چاپ هفتم،

نرمافزای ا دی سی تهیه شدند

موسسه انتشهارات و چهاپ دانشهگاه تههران،1385 ،

 -2نقشه تخصیص مکانی کایبریهتای ننداانته تسستر یه

چاپ هفتم 286 ،صفحه.

بهینهسازی سلسله مراتبی تهیه شد
 -3نقشتته تخصتتیص مکتتانی کایبریهتتای ننداانتته تسستتر
متغیرهای کمکی تهیه شد
پیشنهادات
به منظور پیشگیری از وقوع بحرانهای محیطزیستی حاصهل از
استفاده غیهر منطقهی و تبهدیل زمهین ،روشههای متفهاوتی در
جهان برای ارزیهابی و آمهای

کهاربریهها در سهرزمین قبهل از

اجرای توسعه ارایه شهدهانهد .در ایهن مقالهه مهدلهای مختلهف
آمای

سرزمین مهورد بررسهی قهرار گرفتهانهد و انهواع روشهها

با اهداف ،کاربردها و کاربریههای مختلهف شناسهایی شهدهانهد.
در این تصوص مدلهای آمای

سرزمین در پنج گهروه شهامل

سامانهههای تبهره ،ارزیهابی چنهدمعیاره ،برنامههریهیی ریاضهی،
روشهای ترکیبی و مدلهای شبیهسازی مکانی بررسی شهدند.
نتایج این مقاله یک مرور کلی ساتتاریافته از روشهای آمهای
سرزمین را ارایه میکند و امکان انتخاب روش ویهژه ههر مسهلله
کاربردی را با توجه بهه نقها قهوت و ضهعف ههر روش تسههیل
مینماید .پیشنهاد میشهود در پهژوه ههای آینهده طهر هها و
پروهههایی که در داتهل کشهور در تصهوص آمهای

سهرزمین

انجا شدهاند مورد بررسی قرار گیرد و یک تقسیم بندی کلی از
انواع مدلها و روشهای آمای

سرزمین مورد استفاده در ایران

ارایه شود .این کار به شناسایی نقا قهوت و ضهعف طهر ههای
آمایشی انجا شده کمک مینمایهد و ارایهه روشههای مناسهب
جهت تحکیم هرچه بی تر نقا قوت و بهبهود نقها ضهعف را
تسهیل مینماید .همچنین ،میتوان با شناسایی روشههایی کهه
تا کنون در کشور انجا نشهده اسهت از آنهها بهرای طهر ههای
آمای
کرد.
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