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چکیده
برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت استفاده بهینه از امکانات موجود و فضاهای شهری ،یکی از هسته های
اصلی برنامه ریزی شهری می باشد که معموال به صورت یک مسئله چند هدفه تعریف می شود .در راستای نبود
نظام طبقه بندی مشخص برای کاربری زمین در ایران  ،به کارگیری رویکردهای به روز جهانی به منظور بهینه
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سازی نظام برنامه ریزی کاربری اراضی شهرها همانند استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری و هوش مصنوعی
الزامی می باشد .یکی از الگوریتم هایی که در سالهای جدید معرفی شده است ،الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر
جغرافیای زیستی BBO1میباشد.این الگوریتم ،نشات گرفته شده ازطبیعت است .پژوهش جاری از گروه تحقیقات
تحلیل کاربری اراضی شهری پرداخت .دراین الگوریتم هر منطقه شهر به عنوان یک عضو منفرد شناخته شده و
دارای"شاخص میزان مطلوبیت " مخصوص به خود بوده است .روش تجزیه و تحلیل داده ها بااستفاده از الگوریتم
جغرافیای زیستی است که در نرم افزار متلب)  (Matlabنوشته و اجرا شده است .هدف پس از شناسایی
اثرگذارترین متغیر  ،بهبود وضعیت جاری شاخص های نظام توزیع کاربریها و همجواری آنها در سطح شهر بوده
است .برای این امر توزیع نامناسب شاخص های کاربری اراضی شهری باید از حالت تمرکز یافته در نواحی خاص به
نواحی دارای ضعف منتقل شود که این امر بر اثر این بهینه سازی کاهش مقادیر متغیرها حاصل شده است .برای
مقایسه نتایج تحقیق جاری به لحاظ کاربری های مورد نیاز منطقه مورد نظر با طرح توسعه شهر سمنان ،برای
هریک از ابعاد تحقیق الیهGIS2آن تهیه شد ،سپس باتوجه به اوزان هریک از این ابعاد که بدست آمده و نشانگر
بهینه شدن توزیع متناسب ابعاد جغرافیای زیستی در سطح شهر بوده است ،همپوشانی الیه ها صورت گرفت و
نتایج حاصل از این همپوشانی با طرح توسعه مقایسه گردید.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.16.9

کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی ،تحلیلی است که با به کارگیری الگوریتم جغرافیای زیستی به بررسی و

کلید واژگان :کاربری اراضی شهری ،بهینه سازی ،الگوریتم جغرافیای زیستی ،BBOسمنان.
] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.243

 . 1نویسنده مسئول :تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،گروه جغرافیا
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برنامهریزی کاربری اراضی شهری عملی است که طی آن که برای هر واحد زمین ،کاربردی خاص تخصیص ميی
دهند ،هدف از این برنامهریزی ایجاد برنامهای است که میزان رفاه اجتماعی را با توجه به محيدودیتها افيزای
دهند(ارخی.)1394،موضوع تقسیمات کالبدی شهر و چگونگی ابعاد و سلسله مراتب آن یكيی از مباحي عميد
برنامهریزی ش هری است که ارتباط مستقیم با نحوه کاربری زمین ،توزیع فعالیتها و تعیيین سيرانههيای شيهری
دارد .در واقع اساس توزیع و تخصیص کاربریها و تعیین استانداردها و سرانههای شهری بر پایه تقسیمات فضای
کالبدی شهر استوار است .براین اساس  ،فرایندهای شناخت شناسی ،تحلیي و ارزیيابی کياربریهييا امكيانپيييیر
شيده و درنهایيت براساس آن ،رهیافيت هيای ززم بيرای سياماندهی و برناميه ریيزی کاربریهيای شيهری ارائيه
ميیشيود(محمدی .) 1394،در بسيیاری از شهرهای کشيورهای رو بيه پیشيرفت و در مراکيز قيدیمی شيهرهای
کشورهای پیشرفته  ،برخالف شيهرهای آمریكيایی کيه کاربریها به صورت مشخّص جداسازی شده اند  ،ترکیيب
و تنوع قاب توجهی از کاربریها وجيود دارد(طاهری .)1393،بنابراین ،هدف برنامه ریزی کاربری اراضيی شيهری،
عالوه بر اهيداف کميی و کیفيی ،سيياماندهی و ارتقييای الگوهييای فضيایی ،بيه ویيشه در شيهرهایی اسيت کيه
کاربریها ،پیچیدگی و تن وع زیادی دارند .این تنوع پيیری ،همانگونه کيه زیمتيز و همكياران بير اسياس ماالعيه
تصاویر ماهواره ای  53شهر بزرگ ارائه داده اند ،در ک از سه بخ تشكی میشود ،نیمی از اراضی شيهری بيه
کاربری مسكونی ،یك سوم به کاربری حم و نق و یك ششم آن به کاربریهيای تجياری ،صينعتی و تأسیساتی
اختصاص دارد بقیه اراضی در اشغال کاربریهای تفریحی و بایر است(سلیمانی.)1393،
فرآیند تخصیص کاربری اراضی به دلی اینكه مستلزم در نظر گرفتن چندین هدف است که غالبيا در تضياد بيا
یكدیگر نیز هستند ،به صورت یك مسئله ی چندهدفه تعریف میشود و افزای دامنه ی اهداف در مدل منجر به
مقادیر متفاوت در خروجی های مورد انتظار میباشد)(Stewart et al,2004; 2293با توجه به این موضيوع در
سالهای اخیرروشها و مدلهای کامپیوتری مختلفی به منظور کمك به برنامه ریزان در امر تصمیم گیری توسيعه
داده شده اند).)Cao K et al ,2011;1969
مدلهای برنامه ریزی خای اولین بار در دهه  1960به منظور ح معادزت خای و درجه دوم در مسائ برنامه
ریزی کاربری اراضی ارائه شدند ،اما به دلی ضعف این مدلها در ح مسائ غیرخای مانند تأثیرات مكانی بيین
کاربریهای مختلف و همچنین وجود چندین هدف متضاد با یكدیگر در مسيئله ،بيرای حي مسيائ پیچیيده ی
برنامه ریزی شهری مناسب نمیباشند ،زیرا مدل های برنامه ریزی خای زمانی بهترین کارایی را دارند کيه یيك
هدف مشخص در مسئله وجود داشته باشد). (Stewart et al,2004; 2293
تحقیقات زیادی در زمینه تخصیص کاربری اراضی با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتكاری صورت گرفته است به
عنوان مثال Cao ،و همكاران در سال  2166با استفاده ازالگوریتم ژنتیك با رتبه بندی نامغلوب ،در نظر گرفتن
سه هدف کمینه سازی تغییر کاربریها ،بیشینه سازی دسترسی و کاربریهای مجاور ،اقدام به پیشنهاد سناریوهای
چین بهینه کاربری های اراضی شهری نمودند) .( Huang, 2014; 14002در اغلب تحقیقات ميکور ،تصمیم
گیران و برنامه ریزان با مجموعه ی زیادی از جواب هایی که اهداف اقتصادی و اجتماعی و زیست محیای مورد
نظر را برآورده ساخته اند مواجه میشوند .مسلما ارائه روشهایی برای اولویت بندی جوابها موثر می باشد.

245

تحلیلی از کاربری اراضی شهری با استفاده از الگوریتم بهینهسازی مبتنی بر...

ابعاد
اقتصادی
اشتغال

ابعاد
اجتماعی
درآمد

آموزش

ایعاد محیای-
اکولوژیكی
بهداشت

آلودگی

عمومی
حم ونق

انسجام

فضای

سبزوباز

ابعاد کالبدی-
فیریكی
امكانات و
خدمات

مسكن

امنیت فردی و
اجتماعی

تفریحات واوقات فراغت

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.16.9

ابعاد جغرافیای زیستی در
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ليا روش ح پیشنهادی در این پشوه الگوریتم بهینه سازی جغرافیای زیستی  BBOمیباشد .ایين الگيوریتم،
الگوریتمی نشات گرفته شده ازطبیعت است که از اصول علم جغرافیای زیستی برای جستجو در فضيای جيواب
استفاده میكند .دراین الگوریتم هر مناقه شهر به عنوان یيك عضيو منفيرد شيناخته میشيود و دارای"شياخص
میزان مالوبیت " مخصوص به خود است و جمعیتی از جوابها برای گزین یكی از شاخص های توزیع مناسب
کاربری اراضی شهری استفاده میشود.شاخصی که مالوبیت بیشتری در یك مناقه شيهری دارد جيواب بهینيه
برای آن مناقه میباشد که با استفاده از عملگرهای مهاجرت و جه این الگوریتم به هرمناقه اختصياص ميی
یابد.عملگرجه شاخصهایی که برای ارتقای کاربری اراضی در یك مناقه نیياز ميی باشيد و عملگير مهياجرت
شاخصهایی از کاربری اراضی که نیاز به جابجایی دارند ،ارزیابی و بهینه میكنند .این شاخصيها همگيی در ابعياد
جغرافیای زیستی و بعنوان شاخص های مالوب  SIVبررسی میشوند که شام  4بعد میباشد .شك (:)1
 ،1ابعاد اقتصادی جغرافیای زیستی که 6مولفه در حوزه درآمد و اشتغال را دربرمیگیرد.
 ،2ابعاد اجتماعی جغرافیای زیستی در شهر که  6مولفه آموزش عميومی ،بهداشيت،امنیت فيردی و اجتمياعی،
حم و نق  ،تفریحات و اوقات فراغت ،انسجام اجتماعی را در برمی گیرد.
 ،3ابعاد کالبدی ،فیزیكی جغرافیای زیستی در شهر که دو مولفه مسكن ،امكانات و خدمات و تاسیسات را در بر
می گیرد.
 ،4ابعادمحیای ،اکولوژیكی جغرافیای زیستی در شهرکه دو مولفه فضاهای سبز و باز ،آلودگی را در برمی گیرد.

اجتماعی شکل( .)1ابعادجغرافیای زیستی درشهر

هر فعالیتی در شهر شعاع عملكردی خاصی دارد که به آن آستانه فعالیتی نیز گفته میشود .طبق این ویشگی
ساح متناسبی از کالبد یك شهر به آن فعالیت اختصاص مییابد .از آنجا که این خصیصه بنا به خصوصیات

] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.243

ضرورت تحقیق

نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال بیستم ،شماره  ،57تابستان 99

246

جدول( .)1پیشینه تحقیق
محقق

سال

عنوان

نتیجه

شیفا

2017

یك چارچوب مبتنی بر بهینه سازی برای تعریف
مرزهای توسعه شهری ) ( UGBبهینه با استفاده
از فرآیندهای پویا و برنامه ریزی مداخله ای توسط
الگوریتم بهینه سازی کلون مورچه ) (ACOارایه
میدهد.

اعتبار سنجی مدل نشان می دهد که  UGBهای بهینه می
توانند با استفاده از مدل بهینه سازی فضایی تحت اهداف و
محدودیت های برنامه ریزی شده تولید شوند

بالینگ و
همكاران

2013

در این پشوه تالش بر این بوده است که
جنبههای علمی و نظری روشهای مبتنی بر بیز
مورد بررسی قرار گیرند

این روش ترکیبی از دو الگوریتم نمونهبرداری میباشد که نتایج
بهینهای برای تنظیم پارامتر های یك شبكه عصبی ارائه داد.

زویكا

2010

مجموعه های فازی،الگوریتم های، Rough
Optimization of ،up ،Fuzzy Tie
) ،Colony Colony (ACOبهینه سازی
ذرات ذرات ) (PSOو بهینه سازی مبتنی بر
)Biogeography (BBOرا مقایسه نمود.

نتایج وی نشان داد در آینده ،بهره وری الگوریتم می تواند بیشتر
با کاه مقدار آستانه استفاده شده در الگوریتم  BBOبهبود
یابد و منجر به تكرار بیشتر و نتایج تصحیح شده بیشتری شود.

مبانی نظری
برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.243

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ،ساماندهی مكانی و فضایی فعالیتها وعملكردهای شهری بر اساس خواست ها
و نیازهای جامعه ی شهری است و هسته ی اصلی برنامه  ،ریزی شهری را تشكی میدهد و انواع استفاده از
زمین را طبقه بندی و مكانیابی میكند( .سعیدنیا )Berke et al , 2006()1378 ،برنامه ریزی کاربری اراضی
شهری را نحوه ی تقسیم زمین  ،و مكان بهینه برای مصارف و کاربردهای متنوع زندگی تعریف مینماید .به بیان
دیگر منظور ازنظام کاربری اراضی شهری ،مشخص کردن نوع مصرف زمین در شهر ،هدایت ساماندهی فضایی
شهر ،تعیین ساختها و چگونگی اناباق آنها با یكدیگر و با سیستمهای شهری است .برنامه ریزی کاربری اراضی
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کینگروی

2018

الگوریتم ژنتیك ) (GAرا با مدل مناقه ای
کوچكS) ، (CLUEبرای به دست آوردن
الگوی کاربری بهینه شده ) (NPSترکیب کرد.

الگوریتم ژنتیك و مدلS ، CLUEبرای بهینه سازی الگوهای
کاربری اراضی در آینده می توانند مورد استفاده قرار گیرند  .این
روش ها حمایت از طرح کاربری اراضی در یك مناقه را فراهم
میكند.
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اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مناقه مورد ماالعه از شهری به شهر دیگر متفاوت است .شاید آسانترین روش
برآورد زمین مورد نیاز برای کاربریهای مختلف همان روش محاسبه نیاز واقعی شهر در زمان حال و تعمیم و
تابیق ارقام و کمیتهای بدست آمده با آینده باشد .نبود نظام طبقه بندی مشخص برای کاربری زمین در ایران
بر آشفتگی های آن افزوده است .در راستای این نگرش لزوم به کارگیری این رویكردهای به روز جهانی و
بررسی روش های پهنه بندی محدوده های شهری به منظور بهینه سازی نظام برنامه ریزی کاربری اراضی
شهرهای ما با توجه به معیارهای اصولی و دستیابی به راهكارهای مناسب در جهت ایجاد تغییرات و بهینه
سازی آن همانند استفاده از الگوریتم های فراابتكاری و هوش مصنوعی الزامی می باشد.
تاکنون در زمینه کاریری اراضی شهری با الگوریتم جغرافیای زیستی ماالعه و تحقیقی انجام نشده است ولیكن
به کارهای مشابه با روش های مختلف میتوان اشاره کرد جدول(.)1

تحلیلی از کاربری اراضی شهری با استفاده از الگوریتم بهینهسازی مبتنی بر...

247

بهینه سازی

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.16.9

بهینه سازی ساختار قرارگیری کاربریهای شهری پایه و اساس بهینه سازی تخصیص کاربری اراضی شهری است
که منجر به بهینه شدن فضا و کیفیت استفاده از آن میشود ( Shiffa et al,2011; Feng, 1999; Coa,
 .) Zielinska et al.,2008) ،2011; Haque and Asami, 2011; Ligmannهماناور که مالحظه میشود با
توجه به تنوع در کاربریهای شهری ،صریح نبودن روابط میان معیارهای کمی و معیارهای کیفی و ورود برخی از
المانهای مكانی مانند فاصله ،این مسئله از نظر محاسباتی یك مسئله ی پیچیده است .از طرفی با در نظر
گرفتن هر یك از معیارهای کمی و کیفی به صورت اهدافی برای دستیابی به چین بهینه ی کاربریها ،میتوان
مسئله را به صورت یك مسئله ی چندهدفه فرض کرد که در آن هدف اصلی رسیدن به چین بهینه است.
در حالت کلی روشهای مواجهه با مسائ چندهدفه بهینه سازی به دو دسته ی اصلی وزن دهی قب از ح
ووزندهی بعد از ح تقسیم میشوند))Coello, 2007 ( ( Collette ,2013درروشهای وزن دهی قب از ح ،
تصمیمگیری در موردترجیحات توابع هدف ،قب از جستجوی فضای جواب ارائه میشود .در این حالت معموز
وزنها توسط کارشناسان این زمینه تعریف میشود .از جمله ی این روشها میتوان به مجموع وزندار ،روشهای
وزنی متریك ،برنامه ریزی آرمانی و  ...اشاره کرد .در این روشهاجواب خروجی وابسته به وزنهای ورودی است
)(Deb,2002به عالوه در این روشها برای به دست آوردن مجموعه ای ازجوابها ززم است الگوریتم به دفعات
ح شود و در هر بار اجرا بایستی جوابهای جدید به دست بیاید) (Shaygan,2014در ح مسائ بهینه سازی
چندهدفه ،روشها والگوریتمهای متفاوتی ارائه شده اند .در صورتی که فضای جست و جو فضای بزرگی باشد و یا
حجم محاسبات بازرود ،الگوریتمهای فرا ابتكاری جوابهای قاب قبولی پیدامیكنند)( Masoomi. ,2015
اشكال( 3و .)2

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

را میتوان فرآیند تخصیص فعالیتها وکاربریهای مختلف به واحدهای مكانی مشخص درمحدوده مورد نظر،
تعریف کرد) .(Stewart et al,2004; 2293تخصیص کاربری درواقع فرآیند تجزیه و تحلی الگوهای احتمالی
کاربری برای یك قاعه مشخص از زمین است تا به هدف نهایی که استفاده مالوب از سرزمین است دست پیدا
گردد .این فرآیند را میتوان در یك نگاه کلی تعام بین تناسب سرزمین )عرضه( و مساحت مورد نیاز کاربریها
)تقاضا(درشرایط حاکم بر مناقه مورد ماالعه عنوان کرد .میزان تناسب برای کاربریهای مختلف عموما از طریق
مقایسه ویشگیهای محیای ،اقتصادی و اجتماعی سرزمین تعیین میگردد (Huang,2014;14002) .با توجه به
این موضوع در سالهای اخیرروشها و مدلهای کامپیوتری مختلفی به منظور کمك به برنامه ریزان در امر تصمیم
گیری توسعه داده شدند ) .(Karimi,2010

روش های بهینه سازی
روشهای شمارشی

روشهای محاسباتی

] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.243

شکل( .)2روش های بهینه سازی

روشهای ابتكاری و فرا ابتكاری
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انواع روش های
فراابتکاری

الگوریتم ژنتیك

شکل( .)3انواع روشهای فرا ابتکاری

الگوریتم جغرافیای زیستی

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.16.9

الگوریتم جغرافیای زیستی یك الگوریتم تكاملی ) (EAاست که بهینهسازی یك تابع را صورت تكرار و تصادفی
باتوجه به روشهای پیشنهادی بهبود و با توجه به دادههای اندازهگیری کیفیت و یا عملكرد انجام میدهدو
توسط دان سیمون در سال  2008معرفی شد(عزیزی .)1392،بنابراین میتوان به استفاده گستردهای از این
بهینهساز در ح مشكالت استفاده کرد .از این الگوریتم برای بهینه سازی تك هدفه بسیاری از توابع معیار
( )Ergezer,2009و ح بسیاری از مسائ بهینه سازی جهان)( Ma et all,2009واقعی استفاده شده است ،
همانند مساله انتخاب سنسوربرای تخمین کارایی موتور هواپیما ) )Simon,2008و دسته بندی تصاویر ماهواره
ای ( .)Johal et all,2010از این الگوریتم برای حي مسيائ بهینه سازی چنيدهدفيه نیيز اسيتفاده شيده
است ( .( costa ,2012از ویشگی خوشه بندی جزایر آن اسيتفاده شيده و جزایير را داخي شبه جزایری در نظر
گرفته است .الگوریتم مارح شيده ف يوق از مرتب سازی غیرمغلوب و فاصله جمعیتی برای همگرایيی و تنوع در
جامعه استفاده کرده است .جزایيری کيه مكيان مناسبی برای گونه هيای جغرافیيایی جهيت اسيكان هسيتند،
دارای شاخص صالحیت باز هستند .ویشگیهایی که تعیین کننده صالحیت هستند  ،شام فاکتورهایی ماننيد:
بارنيدگی ،تنوع گیاهی ،ویشگیهای نقشه برداری ،خاك مناقه و دماهستند جزایر با صالحیت باز دارای گونه
هيای زیيادی هستند که به جزایر مجاور مهاجرت میكنند و همچنین دارای نرخ مهاجرت به داخ پيایینی
هستند ،چراکه قبال توسط گونيه هيای دیگير پير شيده انيد و نمیتوانند پيیرای گونه های جدیيد باشيند
) .)Simon,2008جزایير بياصالحیت پایین به خاطر جمعیت خلوت خود دارای نرخ مهاجرت بيه داخ بازیی
هستند .مهاجرت به داخ گونه های جدیيد بيه مكانهایی با صالحیت پایین ممكن است که باع افزای
صالحیت آن مناقه شود ،زیرا مناسب بودن یك مكان متناسب با تنيوع جغرافیييایی آن اسييت .هماناور که
برای سایر الگوریتمهيای تكياملی هماننيد  ،GAهميواره عملگرهایی همانند عملگر جه و برش مارح
میشود ،در الگوریتم  BBOنیز عملگرهيای مهياجرت و جهي باعي ایجاد تغییرات ماليوب در رونيد تولیيد
جمعیيت نسيلهيا میشود(یزدی.)1394،

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

جستجوی
ممنوع

سیستم مورچه

آنیلینگ
شبیهسازی شده

شبکههای
عصبی

الگوریتم بهینه
سازی کرم شب
تاب

الگوریتم
جغرافیای
زیستی
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روش تحقیق

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

پشوه جاری از گروه تحقیقات کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی ،تحلیلی میباشد که به بررسيی و شيناخت
مدل مناسب برای تبیین الگوی مناسب کاربری اراضی شهری می پردازد .جامعه امياری تحقیيق را  600نفير از
کارشناسان و متخصصان ،کارکنان نهادها و سازمانهای مرتبط با موضوع پشوه از جمله سازمان مسكن و شيهر
سازی استان سمنان ،سازمان میراث فرهنگی استان سمنان ،شهرداری سيمنان و همچنيین تعيدادی از اسياتید
وخبرگان دانشگاهی ،تشكی میدهند .حجم نمونه ای برابر  234نفر بدست میدهد .روایی پرسشينامه بيه تاییيد
اساتید رسیده است.برای محاسبه پایایی آن نیز  ،از پایایی ترکیبی در نرم افزار  plsبهره گرفته شد که مقدار آن
بی از  0.7حاص شد( .)0.786داده های تحقیق از یك طیف دو تایی حاص شده اند که معرف نرخ مهاجرت
به داخ  λو نرخ مهاجرت به خارج  μهستند.برای اولی مقدار عددی  1و برای دومی مقدار عيددی  2را تعیيین
نموده ایم.پس از جمع اوری داده ها ،از مقادیر میانگین هندسی آنها برای تعیین وضعیت هریيك از متغیرهيا در
جداول وروی به نرم افزار متلب بهره گرفته میشود .داده ها توسط الگوریتم  BBOو توابع متناسب با آن تحلی
شده و نتایج برای آزمون فرضیات در اختیار قرار میگیرد .برای مقایسه نتایج تحقیق جياری بيه لحياظ کياربری
های مورد نیاز مناقه مورد نظر با طرح توسعه شهر سمنان ،باید برای هریك از ابعاد تحقیق زیه  GISآن تهیه
شود،سپس باتوجه به اوزان هریك از این ابعاد که براساس خروجی  MATLABبدست آمده اند و نشانگر بهینه
شدن توزیع متناسب ابعاد جغرافیای زیستی در ساح شهر هستند ،همپوشانی زیه هيا صيورت میگیيرد ،نتيایج
حاص از این همپوشانی با طرح توسعه مقایسه خواهد شد شك (.)4

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.16.9
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شکل( .)4مراحل انجام تحقیق
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محدوده مورد مطالعه

] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.243

شهر سمنان دارای دو مناقه مصوب می باشد :مناقه ( )1مشتم بير بافيت قيدیم شيهر و مناقيه ( )2شيام
نواحی تازه تشكی یافته شهر.
 ،1مناقه ی یك شام بافت فرسوده و بافت تاریخی و قدیم شهر :بخي قيدیمی علیيرغم فرسيودگی شيدید
هنوز در برخی قسمتها ارزش بصری خود را حفظ کرده اما از نظر سيكونت و و آميد و شيد مبيتال بيه مسيائ
زیادی است .گيرهای تنگ با دسترسی دشوار درون بافت قيدیم و عيدم برخيورداری از تسيهیالت و تأسیسيات
شهری ززم از جمله معضالت شهری بافت قدیم میباشد که این عوام باع متمرکز شدن فقر شهری در ایين
مناقه گردیده است( .بهزادفر)1389 ،
 ،2مناقه دو شام شهرك های جدید ازحداث مانند :فاز 1و – 2خودساز – مسكن مهر و ...که غالب آنها پس
از انقالب اسالمی و طی  40سال گيشته شك گرفته اند .مناقه ( )1از بلوار  17شهریور به پایین و مناقه ()2
از بلوار  17شهریور به باز را شام می گردند اشكال( 7و .)6

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.16.9

شکل( .)5موقعیت منطقه مورد مطالعه

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

استان سمنان در فاصله  34درجه و  17دقیقه تا  37درجه و  30دقیقه عرض شمالی و  51درجه و 57دقیقه تا
 57درجه و 58دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قيرار دارد.اسيتان سيمنان از شيمال بيه اسيتان هيای
خراسان شمالی ،مازندران و گلستان ،از شرق به استان خراسان رضوی ،از جنوب به اسيتان اصيفهان و خراسيان
جنوبی و از غرب به استان های قم و تهران محدود می گردد .این استان با وسعتی برابر  97491کیلومتر مربيع،
 5/8درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است و از این حی هفتمین استان کشور بوده و مساحت
آن حدود چهار برابر استان تهران میباشد.شهرستان سمنان با وسعت  20240کیلومترمربع از جمله شهرسيتان
های استان می باشد ،که در دامنه جنوبی ارتفاعات البرز واقع شده است .این شهرستان از شمال بيه شهرسيتان
مهدی شهر  ،از غرب به شهرستان سرخه ،از شرق به شهرستان دامغيان و از جنيوب بيه دشيت کيویر و اسيتان
اصفهان محدود می گردد(شهرداری سمنان )1393،شك (.)5
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منبع :ماالعات آمای

منبع :سازمان مسكن و شهرسازی استان سمنان

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.16.9

شکل( .)7مناطق شهری شهر سمنان

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل( .)6شهرسمنان
سمنان مهندسان مشاورسامان

نتایج

] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.243

پس از  180بار تكرار از  234تكرار تعریف شده  ،الگوریتم به جواب بهینه ای دست یافته که در آن عام برتری
که اثرگيياری معنيادارتری نسيبت بيه بقیيه متغیير هيا بيا متغیير وابسيته دارد مشيخص شيد .از بيین عوامي
اقتصادی،اجتماعی ،کالبدی ،فیزیكی،محیای ،اکولوژیكی  ،عام کالبدی ،فیزیكی بیشترین نقي را درسياختار
شاخص های زیست پيیری شهر سمنان داشته است به طوری که این متغیر با وزن  0.384در رتبه نخست قرار
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گرفته است .عوام اجتماعی با وزن  0.163در پله دوم و عوام محیای ،اکولوژیكی با وزن  0.148در پله سيوم
و عوام اقتصادی با وزن  0.126در پله چهارم قرار میگیرند .بنابراین " بعد کالبدی ،فیزیكی "جغرافیای زیستی
در شهر بیشترین اثرگياری را بر نظام توزیع کاربریها و همجواری آنها در ساح شهر سمنان دارد جدول(.)2
Best Cost

ابعاد

0.126

اقتصادی

0.148

محیای ،اکولوژیكی

0.163

اجتماعی

0.384

کالبدی ،فیزیكی

Iteration 180

ولی هدف پس از شناسایی اثرگيارترین متغیر  ،بهبود وضيعیت جياری شياخص هيای نظيام توزیيع کاربریهيا و
همجواری آنها در تمام ساح شهر است .برای این امر توزیيع نامناسيب شياخص هيای کياربری اراضيی شيهری
سمنان باید از حالت تمرکز یافته در نواحی خاص به نواحی دارای ضعف منتق شود.باتوجه به تعریف الگوریتم
جغرافیای زیستی  ،میتوان گفت که شهر سمنان  SIVهای ززم برای سيوق دادن شياخص هيای نظيام توزیيع
کاربریها و همجواری مناسب به نواحی دارای ضعف را داراست و برای فعال نمودن این پتانسيی نیياز دارد تيا
در بخ محدودیت ها λ ،خود را که راکاه دهد تا  HSIآن افزای یابد .اگر باور فرضی این مقيدار را بيه
20درصد برسانیم در این صورت نتایجی به صورت زیر حاص میشود جدول(.)3
Best Cost

ابعاد

0.264

اقتصادی

0.458

محیای ،اکولوژیكی

0.657

اجتماعی

0.382

کالبدی ،فیزیكی

کاه

20درصدی
λ

هماناور که مشاهده میشود با کياه مقيدار  ، λوزن متغیير کالبيدی ،فیزیكيی کياه
اجتماعی،اقتصادی و محیای ،اکولوژیكی افزای می یابند .شك (.)8

] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.243

شکل( .)8جواب بهینه الگوریتم با نرخ انتقال ویژگی  20درصد

و مقيادیر متغیرهيای

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.16.9

جدول( .)3وزن ابعادبا کاهش 20درصدی λ

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

جدول( .)2وزن ابعادبا  180بارتکرار
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جدول( .)4وزن ابعادبا کاهش 50درصدی λ
Best Cost

ابعاد

0.0129

اقتصادی

0.0127

محیای ،اکولوژیكی

0.0124

اجتماعی

0.012

کالبدی ،فیزیكی

کييييييييييياه
50درصدی λ

کاه مقادیر و یكنواخت شدن ونزدیكی مقادیر حاص بعلت خارج شدن متمرکز شاخص های کياربری اراضيی
شهری از ناحیه  2شهر و توزیع متناسب ابعاد جغرافیای زیستی در ساح شهر میباشد که با افزای نرخ انتقال
ویشگی از  20درصد به  50درصد ایجاد شده است.جواب بهینه در نمودار زیر مشاهده می شود.

] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.243

حال برای مقایسه نتایج تحقیق جاری به لحاظ کاربری های مورد نیاز مناقه یك شهر سمنان با طيرح توسيعه
شهر سمنان ،باید برای هریك از ابعاد  4گانه تحقیق زیه  GISآن تهیه شود،سپس باتوجيه بيه اوزان هریيك از
این ابعاد  4گانه که براساس نرخ انتقال  50درصد بدست آمده اند و نشانگر بهینه شيدن توزیيع متناسيب ابعياد
جغرافیای زیستی در ساح شهر هستند ،همپوشانی زیه ها صورت میگیرد ،نتایج حاص از ایين همپوشيانی بيا
طرح توسعه مقایسه خواهد شد اشكال( 29تا .)10

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.16.9

شکل( .)9جواب بهینه الگوریتم با نرخ انتقال ویژگی  50درصد
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گفته شد که به این دلی که قرار نیست تا رسیدن به جواب بهینگی ،ک جمعیت اولیه (شياخص هيای الگيوی
کاربری اراضی شهری موجود در نواحی دارای ضعف)کامال دچيار تغییيرات شيود تنهيا  20درصيد از ویشگیهيای
مناقه شاخص به این مناقه منتق میگردد .اکنون که نتیجه نهایی کار تا ایين مرحليه مشيخص شيده اسيت
درصد بیشتری از ویشگیهای مناقه شاخص به این مناقه منتق میگرددیعنی 30درصيد بيه نيرخ KeepRate
که معرف نرخ جمعیت جدید میباشد ،به  20درصد قب اضافه میشود(نرخ انتقال ویشگی  50درصد) .نتیجيه ای
که حاص میشود آن است که مقدارمتغیر کالبدی ،فیزیكی از همه متغیر هيا بیشيترکاه یافتيه( ) 0.0120و
الگوریتم با حدود  40تكرار به نرخ بهینه رسیده و از آن پس ثابت می ماند جدول( )4و شك (.)9
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اشکال( .)10 ، 19الیه های تشکیل دهنده بعد اجتماعی
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اشکال( .)20 ، 22الیه های تشکیل دهنده بعد اقتصادی
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اشکال( .)23 ،25الیه های تشکیل دهنده بعد کالبدی ،فیزیکی
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منبع :محقق براساس اطالعات اداره مسكن و شهرسازی سمنان1395،

در این بخ نقشه زیه های بدست آمده توسط ابزار ميدل بیليدر در نيرم افيزار  ARCGISتبيدی بيه فرميت
رستری شده و با هم ترکیب و سپس براساس وزن بدست آميده بيرای هير یيك از ابعياد ،همپوشيانی میگردنيد.
همچنین برای مقایسه نتایج تحقیق با طرح توسعه  ،مساحت حاص از کاربری های بدست آمده از این تحقیيق
را با طرح توسعه مقایسه مینماییم اشكال( 31و  ،)30جدول(.)5

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.16.9

اشکال( .)29 ، 26الیه های تشکیل دهنده بعد محیطی ،اکولوژیکی

] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.243
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شکل(.)30کاربری های مورد نیاز منطقه یک شهر سمنان براساس نتایج تحقیق شکل( .)31کاربری های مورد نیاز منطقه یک شهر
سمنان براساس طرح توسعه

جدول( .)5مقایسه کاربری های مورد نیاز منطقه یک شهر سمنان براساس طرح توسعه و نتایج تحقیق
نوع کاربری

نیاز(هکتار)

نیاز(هکتار)

آموزشی

19/46

18/22

درمانی

0/395

0/417

اداری انتاامی

13/16

13/99

فرهنگی

2/563

2/874

فضای سبز

34/54

36/42

حم و نق

13/78

18/5

مسكونی

68/46

/2273

ميهبی

0/294

0/406

صنعتی  ،کارگاهی

25/48

27/63

تفریحی گردشگری

5/87

6/16

تجهیزات و تاسیسات

5/01

5/64

ورزشی

1/54

1/91

] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.243

مساحت مورد

مساحت مورد

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.16.9

براساس نتایج تحقیق

براساس طرح توسعه
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نتیجهگیری

پیشنهادات اجرایی
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 ،1در بعد اقتصادی فرصت های درآمدی بیشتری در مناطق مختلف ایجاد شود و به این منظور امكان دسترسی
به شغ مناسب برای افراد با ایجاد تعدد شغ فراهم گردد.
 ،2در بعد اجتماعی فضای آموزشی مناسب و کافی در هر مناقه فراهم گردد و در صيورت امكيان پييیر نبيودن
این امر  ،دسترسی دان آموزان به مدارس نواحی مجاور افزای یابد .کیفیت خدمات شبكه بهداشت در نواحی
مختلف ارتقا یابد و امنیت و احساس امنیت در تمامی محله ها باور محسوس و قاب لمس ارتقا یابيد .کمیيت و
کیفیت وسای نقلیه عمومی افزای یابد .کیفیت خدماتی چون دسترسی به کتابخانيه ،مكيان هيای فرهنگيی و
تاریخی ،تفریحی و فراغتی افزای یابد .مشارکت عمومی،خصوصی ،و عوام غیر دولتی ارتقا یابد.
 ،3در بعد کالبدی و فیزیكی تراکم منازل در کنار شریانهای حم و نق متناسب سازی شود.نسبت به پیگیيری
سیاستهای ایجاد مسكن ارزان و اقتصادی اقدام مستمر صورت گیرد .کیفیت راه و معابرو تقياطع ،زیرسياختها و
سیستم های شهری ارتقا یابد .بهبود رفاه فردی و اجتماعی در دستور کيار ميدیران شيهر قيرار گیرد.عيدالت در
توسعه و توزیع شبكه انرژی در تمام مناطق رعایت شود.
 ،4در بعد محیای ،اکولوژیكی فضای مناسب برای فضای بازی و فراغت در نظر گرفته شود وکیفیت فضای آنهيا
از نظر امنیت و نظافت ارتقا یابد .سیاستهای ارتقای کشاورزی شهری در دسيتور کيارقرار گیيرد .سیسيتم دفيع
بهداشتی فاضالب در تمام نواحی توسعه داده شود.تدابیر و طراحيی ززم جهيت جميع آوری آب هيای سياحی
صورت گیرد.تجهیزات کافی و مدرن جهت کاه زباليه،افزای بازیافيت،افزای تولیيد انيرزی از زباليه تهیيه و
بكارگرفته شود .نسبت به تصفیه و بازیابی مجدد آب در قالب آب شست و شو اقدام شود.سیاست هيای کياه
مصرف انرژی در دستور کار قرار گیرد.

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

ززم بود تا بعد از اجرای برنامه های توسعه تا حال حاضر ،وضعیت شهر سمنان از نظير نظيام توزیيع کاربریهيا و
همجواری آنها  ،مورد بررسی قرار گرفته و کمبودها و نارساییها برای برنامه ریيزی هيای آینيده در نظير گرفتيه
شود.نتایج تحقیق نشان داد میتوان گفت الگوریتم جغرافیای زیسيتی ،عيالوه بير شناسيایی مهمتيرین معیارهيا،
توانایی ارایه الگوی جدید برای بهبود شرایط کاربری اراضی شهری و نظام توزیع کاربریهيا و همجيواری آنهيا در
ساح شهر سمنان را نیز داراست.الگوی کاربری اراضی شهری سمنان از نظر شاخص های اقتصادی  ،اجتماعی ،
محیای –اکولوژیكی نسبت به بعد کالبدی ،فیزیكی از وضعیت مالوبی برخوردار نمیباشد و نیاز به بهبيود ایين
شرایط دارد.با اعمال شرایط بهینه براساس اطالعات سال های اخیر مناقه 2شهر کيه در حيوزه شياخص هيای
نظام توزیع کاربریها اوضاع مناسبتری داشته  ،محدودیت ها در سایر نواحی کاه و نظام توزیع کاربریها در ک
شهر بهبود یافت ونتایج حاص از این همپوشانی با طرح توسعه مقایسه خواهد شد .تابیق طرحهيای توسيعه و
یافته های تحقیق نشان میدهد که نتایج تحقیق با خروجی های طرح هيای توسيعه بيه نتيایج تقریبيا واحيدی
رسیده و مشابهت دارند .
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پیشنهادات پژوهشی

منابع
ارخی ،صالح ،)1394( .پیشبینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی با استفاده از مدل  LCMدر محیط
( GISمطالعة موردی :منطقه سرابله) ،دوفصلنامه تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران :موسسه
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.
بهزادی ،سعید ،)1394( .شبیه سازی روند رشد و توسعه شهری با استفاده از مدلسازی عامل مبنا وتلفیق
آن با سامانه اطالعات مکانی و سنجش از دور ،سومین کنگره بین المللی عمران ،معماری و توسعه شهری،
تهران.
داداش پور ،هاشم و سازریان ،فردیس ،)1394( .تحلیل تاثیر پراکندهرویی بر تغییر کاربری زمین در منطقه
شهری ساری ،پشوه
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 ،1از شاخصهای نظام توزیع کاربریها ی شهری دیگر باور همزمان و بصورت جداگانه در تحلی شرایط تناسيب
کاربری اراضی شهری شهرهای کوچيك  ،متوسط و بزرگ استفاده و نتایج مقایسه شوند.
 ،2پیشنهاد میشود مدل تحقیق با نتایج مدل های کیفی و کمی دیگر  ،نیيز ارزیيابی ،بررسيی و نتيایج مقایسيه
شوند.
 ،3پیشنهاد میگردد ،پشوه حاضر در کلیه شهر ستانهای استان سمنان انجام گیردو نتایج مقایسه شوند.

های جغرافیای برنامه ریزی شهری :موسسه جغرافیا.163-145 :)2( 3 ،

سلیمانی،اسماعی  ،)1393( .طبقهبندی کاربری  /پوشش زمین شهری مبتنی بر هوش مصنوعی با استفاده
طاهری ،محمد ،)1393( .مدلسازی تغییرات پوشش سرزمین شهرستان تبریز با استفاده از شبکة عصبی
مصنوعی و زنجیرۀ مارکف ،دانشكد منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،مازندران ،پشوهشهای جغرافیای
طبیعی :مؤسسه جغرافیا.121-97 :)4( 45 ،
عزیزی ،سارا ،)1392( .مدل سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و
سامانه های اطالعات جغرافیایی در منطقه کوهمره سرخی استان فارس ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،
پشوهشكده علوم زمین.
محمدی ،مجید ،)1394( .مدلسازی و بررسی تغییرات کاربری اراضی شهرستان رامیان در استان گلستان،
برنامه ریزی و آمای

فضا :دانشگاه تربیت مدرس.158-141:)4( 19 ،

میرصادقی ،سیدعلی ،)1390( .برنامه ریزی توسعه شهری بر اساس الگوی رشد هوشمند با تکیه بر روش

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.16.9

از تصاویر سنجش از دور (موردمطالعه :محله کیانپارس اهواز) ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشكده علوم.

پهنه بندی بخشی نمونه موردی شهر کاشان ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،پایان نامه دانشگاه هنر اصفهان،
دانشكده معماری و شهرسازی.
یزدی ،هدی( ،)1394مقایسه عملکرد چهار الگوریتم فراابتکاری نوین برای حل مسایل بهینه سازی
] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.243

ریاضی ،دکترا ،مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران.
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