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 چکیذه

 

ٍ ثْشُ سبصی ػولکشد  ثْیٌِ ِکطَسّبی ًظیش، هحممبى ٍ ثْشُ ثشداساى اص سبهبًِ ّبی آثی سا ثکوجَد آة دس ایشاى ٍ 

ایي هْن، سٍضْبی ثْیٌِ سبصی ثخطیذى ثِ است. دس ساستبی تحمك  ٍاداس کشدُ ٌذ هٌظَسُچهخبصى آثی ثشداسی  اص 

ِ کوک آًْب هی ِ ث ُ ک ُ ثب لیَد صیبدی صیبدی اختشاع گشدیذ ٍ تحلیل ًوَد. یکی  تَاى هؼبدالت پیچیذ  ِ ِ سبدگی تزضی سا ث

ِ ػلت ّوگشایی صیبد ثِ رَاثْبی ِ اخیشا ث ٍ سشػت ػول ثبال هَسد استمجبل صیبدی دس ثیي  ًضدیک ثِ اص سٍضْبیی ک  ِ ثْیٌ

سبصی ػولکشد یک سذ  کِ دس ایي هغبلؼِ رْت ثْیٌِ ثبضذ هحممبى لشاس گشفتِ، سٍش الگَسیتن فشاکبٍضی طًتیک هی

ُ ر سبصی ًیشٍی ثشلبثی دس کٌبس تبهیي ًیبص کطبٍسصی اص آى ثْشُ گشفتِ ضذُ است. تبثغ ّذف  ْت ثیطیٌِچٌذهٌظَس

ِ ایي ثْیٌِ ِ تبهیي ًیبص  هشثَط ث ٍلَیت ثیطتشی ًسجت ث ُ سذ دص دس ا ٍ حذاکخشسبصی تَاى ًیشٍگب  ُ سبصی اص ًَع ٍصًی ثَد

ِ دس توبم دٍسُد سبصی ًطبى هی ًتبیذ حبغل اص ایي ثْیٌِ .داسدکطبٍسصی لشاس  سبل،  47ضبهل ّبی هَسد ثشسسی  ّذ ک

 ُ تبهیي  اعویٌبى پزیشی ثبالیی دسغذ ػول ًوَدُ ٍ ًیبص کطبٍسصی ًیض ثب هگبٍات 520 ثب حذاکخش تَاىسذ دص ًیشٍگب

ثشداسی استبًذاسد همبیسِ ضذُ است کِ ایي  گطتِ است. رْت غحت سٌزی ًتبیذ تحلیل، ًوَداسّب ثب سٍش ثْشُ

 ثبضذ. بصی هیس ػولکشد خَة الگَسیتن طًتیک دس ایي ثْیٌِ ى دٌّذُهَضَع ًطب

 

 ثشداسی ثلٌذ هذت ، ثْشُچٌذهٌظَسُثشداسی ثْیٌِ، هخبصى  صی، ، ثْشُسب الگَسیتن طًتیک، ثْیٌِواشههبیکلیذی:

 

دانطجویکبرضنبسیارضذمهنذسیآةدانطگبهآزاداسالمیواحذتهرانمرکسی-1

دانطگبهآزاداسالمیواحذتهرانمرکسیاستبدیبروعضوهیئتعلمیدانطگبه-2

 ضرقدانطگبهآزاداسالمیواحذتهراناستبدیبروعضوهیئتعلمیدانطگبه-3
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مقذمه-1

دس صهیٌِ هٌْذسی آة ّش سبلِ سٍاد ثیطتشی پیذا کشدُ کبسثشد الگَسیتن ّبی فشاکبٍضی ثخػَظ الگَسیتن طًتیک 

دس حمیمت سٍش   GAخغی ٍ غیش خغی سٍ ثِ کبّص هیجبضذ. است. ثغَسیکِ استفبدُ اص ثشًبهِ سیضی ّبی 

ّب است کِ تَسظ َّلٌذ ّب ٍ کشٍهَصٍمسبصی ٍ ثش اسبس سبختبس طىّبی ثْیٌِرستزَی کبهپیَتشی ثش پبیِ الگَسیتن

 ,2004) .آسثش تَسؼِ یبفتثشگ ٍ آىطگبُ هیطیگبى هغشح ضذ ٍ پس اص ٍی تَسظ افشادی چَى گلذ( دس دا1975ً)

Akter & Simonovic)سبل ثشای هذل ًوَدى ػذم لغؼیت ّب دس ثْشُ ثشداسی کَتبُ هذت ثب استفبدُ اص  دس

هزوَع فبصی ٍ الگَسیتن طًتیک تحمیمی اسائِ ًوَدُ اًذ. دس ایي هذل ػذم لغؼیت دس تبثغ خسبست ) رشیوِ( هخضى ٍ 

تذٍیي ضجیِ سبصی  ثشای (.Kerachian, et al,2004) ت.یبص اص هخضى دس ًظش گشفتِ ضذُ اسهمذاس خشٍری هَسد ً

ٍ ثْشُ ثشداسی ثْیٌِ کوی ٍ کیفی اص سیستن سٍدخبًِ ای ٍ هخبصى الذام ثِ پیطٌْبد هذل الگَسیتن طًتیک ثب عَل 

اص  (.Reis, et al ,2005)یک کالسیک ًوَد.کَهَصم هتغیش ثشای کبّص هطکالت هحبسجبتی هذل ّبی الگَسیتن طًت

( ثشای ثْشُ ثشداسی اص هخضى استفبدُ کشدًذ. هتغیشّبی GA-LP)تشکیت الگَسیتن طًتیک ٍ ثشًبهِ سیضی خغی 

)اکجشپَس ٍ  تػوین دس ایي سٍش، فبکتَسّبی کبّص ّضیٌِ ٍهتغیشّبی ثْشُ ثشداسی دس ًظش گشفتِ ضذُ است.

 10ی ثْیٌِ سبصی ثْشُ ثشداسی اص یک سیستن  ( دس ایي هغبلؼِ کبسثشد سٍش تشکیجی فَق دس هسبل1386ِّوکبساى، 

ثْطتی ٍ )ثشلبثی ثب احتسبة تأهیي ًیبصّبی کطبٍسصی دس هحذٍدُ ّش سذ، هَسد ثشسسی لشاس گشفتِ است. هخضًی

( کبسثشد الگَسیتن طًتیک دس تْیِ هذل تلفیمی عشاحی ٍ ثْشُ ثشداسی اص هخبصى ثشلبثی سا تطشیح 1389ّوکبساى 

ثب دسغذ خغبی ثشآٍسد لبثل لجَلی ثْیٌِ  کشدًذ، ًتبیذ حبغلِ ًطبى داد کِ کلیِ پبساهتشّبی عشاحی هخضى ثشلبثی

ِ سبصی هخضى یک سذ دس ٌّذٍستبى ثب دس ًظش گشفتي 2011)گبسٍدکبس ٍ ّوکبساى ضذُ اًذ.  ِ ثشسسی سیبست ثْیٌ ( ث

( دس هَسد ثْشُ ثشداسی اص سیستن ًیشٍگبُ 2012هٌغمِ فشهبى ًبّوگي تَسظ الگَسیتن طًتیک پشداختٌذ.) پیتش سَلک 

ِ ًَیسی غیشخغی اػذاد غحیح  ِ کوک الگَسیتن طًتیک ٍ ثشًبه ِ تحمیك پشداختٌذ. )لشهب ٍ ّوکبساى ثشلبثی ث هختلظ ث

( ثِ تحمیك دس هَسد لَاػذ ثْشُ ثشداسی اص یک هزوَػِ اص هخبصى چٌذهٌظَسُ تَسظ تشکیجی اص الگَسیتن 2012

سبصی ثْشُ ثشداسی اص سذ  ثِ ثْیٌِ (2013ثشداسی رشیبى پشداختٌذ. )س.حسیي ٍ ّوکبساى  ی ثْشُطًتیک ٍ ضجکِ 

بلضی ثب استفبدُ اص الگَسیتن طًتیک پشداختٌذ کِ استفبدُ اص ایي سٍش سا ثسیبس آسبى ٍ هٌبست کلٌَگ گیت دس کطَس ه

 رْت ثْشُ ثشداسی اص هخبصى اسصیبثی ًوَدًذ. 

(GAالگوریتمشنتیک)-2

 GA عملگرهبیالگوریتم

سلبثتی، سٍش ثَلتضهي ٍ سٍش ّبیی ًظیش چشخ سٍلت، اًتخبة )الف( ػولگشّبی تکبهلی هبًٌذ اًتخبة، کِ داسای سیبست

 .ضذثبستجِ ثٌذی است. فشآیٌذ اًتخبة ثش هجٌبی هیضاى ضبیستگی تبثغ ّذف هتٌبظش ثب ّش کشٍهَصٍم دس ّش ًسل هی

 ضًَذ. )ة( ػولگشّبی طًتیک هبًٌذ تضٍیذ ٍ رْص کِ رْت ایزبد ًسل ثؼذی )فشصًذاى( استفبدُ هی 
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تَاًذ ثِ غَست پشداصد. تشکیت دٍ کشٍهَصٍم، هیلذیي ثِ تَلیذ فشصًذاى رذیذ هیّبی ٍاػولگش تضٍیذ: ثب تشکیت کشٍهَصٍم -1

ای، کشٍهَصٍم ّش یک اص ٍالذیي اص یک ًمغِ ثشیذُ ضذُ ٍ پس ًمغِای ٍ یب یکٌَاخت ثبضذ. دس تاللی تکای، دٍ ًمغِتک ًمغِ
هَصٍم ّش یک اص ٍالذیي اص دٍ ًمغِ ثشیذُ ضذُ ٍ ای، کشٍدّذ. دس تاللی دٍ ًمغِاص تضٍیذ، فشصًذاى ًسل ثؼذی سا تطکیل هی

لی یکٌَاخت، اًتمبل خػَغیبت هٌبست دٌّذ. دس هَسد تالرب ضذُ ٍ فشصًذاى ًسل ثؼذی سا تطکیل هیثِلسوت هیبًی رب

 ضَد.اًذ، استفبدُ هیّب کِ دس عَل کشٍهَصٍم پشاکٌذُ ضذُثؼضی اص طى

 کٌذ.ّب ثِ تَلیذ فشصًذاى رذیذ کوک هیى اص کشٍهَصٍمػولگش رْص: ثب تغییش همذاس یک یب چٌذ ط -2

 تَاى ایي الگَسیتن سا دس هشاحل صیش خالغِ ًوَد:عَس کلی هیثِ

 غَست یک سضتِ کشٍهَصٍمکذثٌذی ٍ اسائِ هتغیشّبی تػوین ثِ -1

غَست تػبدفی ثِّبی آى تطکیل ًسل یب روؼیت اٍلیِ، )اٍلیي ًسل ٍالذیي( ضبهل تؼذادی سضتِ کشٍهَصٍم کِ طى -2

 ضًَذ.همذاسدّی هی

ّبی ًسل ٍالذیي ٍ اػوبل ػولگشّبی طًتیکی تضٍیذ ٍ رْص سٍی آًْب تب تؤاهب اػوبل ػولگشّب: اًتخبة اص هیبى کشٍهَصٍم -3

 ػول کبٍش فضبی رستزَ ٍ سدگیشی رَاة ثْیٌِ دس عَل فشآیٌذ غَست گیشد.

گش گیشًذ تب همذاس ثشاصش ّش کذام کِ ثیبىَلیذ ضذُ هَسد اسصیبثی لشاس هیّبی تّب: ّش یک اص کشٍهَصٍماسصیبثی کشٍهَصٍم -4

 لذست آى کشٍهَصٍم دس دستیبثی ثِ تبثغ ّذف ٍ احتوبل ثمبء آى است، هطخع ضَد.

 عَس عجیؼیعَس کِ ثِّبی ثؼذی کِ ثِّب اص هیبى روؼیت ثشای ثمبء دس ًسلاًتخبة ٍ ثبصتَلیذ: اًتخبة ثشخی اص کشٍهَصٍم -5

 تش است.ّبی ثب همذاس ثشاصش ثبالتش ثیصاحتوبل اًتخبة کشٍهَصٍم

 .تطکیل ًسل رذیذ: ربیگضیٌی ًسل لجلی ثب اػضبی ًسل رذیذ )فشصًذاى( ٍ تؼذادی اص ثْتشیي اػضبی ًسل پیص -6

 .اًزبم هشاحل فَق ثشای ًسل رذیذ تب صهبى تأهیي هؼیبس تَلف هحبسجبت -7

 

 GA پبساهتشّبی الگَسیتن  1رذٍل 

 پبساهتش
احتوبل تضٍیذ 

)%( 
 ًَع تضٍیذ

احتوبل رْص 

)%( 

ّبی تؼذاد طى

 رْص یبفتِ
 تؼذاد تکشاس روؼیت اٍلیِ

ایًمغِ 2 40 همذاس  3 1 10 4000 
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 GAّبی ًوبیص گبم 1ضکل 
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(SOPبرداریاستبنذارد)سیبستبهره-3

 

ثبضذ. دس ایي سیبست، سّبسبصی اص هخضى فمظ ثش هی SOPثشداسی هخضى، تشیي لبػذُ ثْشُدس سبهبًِ هخبصى، سبدُ

پزیشد. اگش آة دسدستشس )حزن رخیشُ هخضى ٍ هزوَع آٍسد اسبس حزن آة دسدستشس دس ّش دٍسُ اًزبم هی

گشدد. اهب اگش ضَد ٍ هخضى خبلی هیتش اص هیضاى کل ًیبص ثبضذ، ّوبى هیضاى آة دسدستشس سّبسبصی هیسٍدخبًِ( کن

آة هَرَد ثبضذ، هیضاى سّبسبصی ثشاثش ثب همذاس ًیبص خَاّذ ثَد ٍ آة هبصاد دس هخضى رخیشُ  آة دسدستشس ثیص اص

تَاى ثشای یک سبهبًِ تک هخضًِ تَسظ گشدد ٍ دس غَست پش ضذى هخضى سشسیض خَاّذ کشد. ایي هفبّین سا هیهی

 سٍاثظ صیش ثیبى ًوَد:

 

 گشدد.هی tهمذاس خشٍری اص هخضى است کِ هٌزش ثِ تأهیي ًیبص کطبٍسصی دس دٍسُ  = کِ دس آى، 

 

برداریازمخسنسبزیبهرهمذل-4

سبصی، یک تبثغ ّذف ًیض تؼشیف ضَد. ایي تبثغ سبصی سبهبًِ هخضى، ًیبص است کِ ػالٍُ ثش سٍاثظ هذلثْیٌِثشای 

-ثشای ثْشُهغبلؼِ ثبضذ. ثب تَرِ ثِ ایي کِ دس ایي ثشداسی اص سبهبًِ هخضى هتفبٍت هیّذف ثب تَرِ ثِ اّذاف ثْشُ

 :ِ است تبثغ ّذف صیش تَسؼِ دادُ ضذُ استهذًظش لشاس گشفت تبهیي ًیبص کطبٍسصیثشداسی اص هخضى ّذف 

          

                                     

 منطقهموردمطبلعهواطالعبتپبیه-5

دزوسذسیستمآبذهیرودخبنه

کٌتشل سیالثْب ٍ تٌظین آة رْت هػبسف  تَلیذ ثشق احذاث سذّبی ًظیش دص تأهیي ًیشٍی الصم رْتّذف اغلی اص 

سِ دسیچِ آثیبسی هخشٍعی ضکل ثوٌظَس  سغح دسیب هتشی اص 7/222دس ٍسظ ثذًِ سذ دس استفبع  آثیبسی است.

ّبی کطبٍسصی ٍ ًیض کٌتشل سیالثْب ٍرَد داسد. حذاکخش خشٍری ّش یک اص ایي  ّکتبس صهیي 92000آثیبسی حذٍد 

 هشثغ کیلَهتش 21720 هسبحت ثِ آثشیضی حَصُ ثب دص سٍدخبًِتش هکؼت دس حبًیِ است.ه 60ّبی آثیبسی  دسیچِ

. ضَد هی تطکیل دیگش کَچک ضبخِ ٍچٌذ ػوذُ ضبخِ دٍ اص کِ ثبضذ گ هیضسث کبسٍى سٍدخبًِ ضبخِ هْوتشیي

 دیگشی هتؼذد ّبی ضبخِ دسٍد هٌغمِ اص ػجَس ثب سضاس سٍدخبًِ. ثبضذ هی سضاس آة ٍ آة ثختیبسی آى ػوذُ ّبی ضبخِ
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 دس هٌغمِ ٍ سپس دسیبفت سا ٍٍاسک ضجبًذسُ چیذ، چن آة(  گیشد هی سشچطوِ اضتشاًکَُ اص کِ)  ًبم گْشٍد ثِ

 سٍدخبًِ ثِ للشی سشخ ٍآة آة ّبهَى، ،آة هبّشٍ ضػت آة ثب دسیبفت ًْبیت تاللی، ٍدس ضاسس آة ثب دضت سپیذ

 ثِ صدُ لَسی سپس ٍ غشة سوت ضوبل ثِ اثتذا ثیطتشی اًحشاف ثب سٍدخبًِ ثؼذ ثِ ایٌزب اص. پیًَذد هی ثختیبسی

 کِ دٌّذ هی سا دص سٍدخبًِ ٍتطکیل تذاخل سٍدخبًِ سضاس ثب پٌذ تٌگ ایستگبُ هحل دس ٍ هٌحشف رٌَة سوت

 گشدد. هی دص ٍاسد سذ غشثی رٌَة سوت ثِ هسیش اداهِ دس سٍدخبًِ

 

 نتبیج-6

 

 

(1383-1391برداری)سبلانتهبییبهره7توانتولیذضذهدر2ضکل

هگبٍات  520ثشداسی تَاًی ثشاثش ثب ّبی ثْشُتَاًستِ دس توبم هبGAُ)) 2ضَد کِ سٍش هطبّذُ هی 2 دس ضکل

دس چٌذیي هبُ دس تَلیذ حذاکخش تَاى ضکست خَسدُ  (SOP) 1)ظشفیت ًػت ًیشٍگبُ( سا تَلیذ ًوبیذ اهب سٍش 

 است. 
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 (1383-1391برداری)سبلانتهبییبهره7حجمرخیرهمخسندرطول-3ضکل

اص  (GA) 2ثشداسی ّشگض حزن آة رخیشُ ضذُ هخضى دس سٍشضَد کِ دس عَل دٍسُ ثْشُهطبّذُ هی 3 دس ضکل

ثبضذ هی  GAسبصی ٍ الگَسیتن تش ًطذُ است کِ ایي ًطبى دٌّذُ ػولکشد غحیح هذل ثْیٌِگٌزبیص هخضى ثیص

دسستی سػبیت ًوَدُ است. سًٍذ تغییشات حزن هخضى ثشای ّش دٍ سٍش تمشیجب کِ لیذ هشثَط ثِ حزن هخضى  سا ثِ

 ثبضذ.یکسبى هی

 

(1383-1391برداری)سبلانتهبییبهره7حجمسرریسازمخسنبرای4ضکل

ت ثْشُحزن سشسیض اص هخضى ثشای سبل  4دس ضکل  ُ است. دس ایي ضکلثشداسی ًطبى داّبی هتفٍب ُ ضذ ضَد کِ هطبّذُ هی د

ًٍذ تغییشات سشسیض ثشای ّش دٍ سٍش تمشیجب هطبثِ هی تش اص سٍش ثیص (GA) 1ثبضذ. اهب هؼوَال حزن سشسیض دس سٍش س
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2(SOP) یی اػتوبدکبساتش ثَدى هؼیبس است کِ کن( پزیشی حزوی کطبٍسصیARV دس سٍش )ّویي  2ًسجت ثِ سٍش  1

َلیذ ثشق هیثبضذ چشا کِ سشسیض آة ثبػج اص دستشس خبسد ضذى آة ثِهسئلِ هی  گشدد.هٌظَس تأهیي کطبٍسصی ٍ ت

 

هبیمختلفسبلمتوسطحجممخسندرمبه-5ضکل

غَست سشسیض اص تشی اص آة سا ثِاستفبدُ ثْتشی ًوَدُ ٍ حزن کن دس دستشساص آة  2دس اًتْبی سخي احجبت ایي ادػب کِ سٍش 
ثبضذ کِ دس تمشیجب دس توبم فػَل سبل حزن آة رخیشُ ضذُ دس هخضى تَسظ رَاة هطَْد هی 5ُ است دس ضکل دست داد

سا )الگَسیتن طًتیک(  2است کِ ایي ًیض ثب تَرِ ثِ تَضیحبت ثبال هغلَثیت سٍش  1تش اص سٍش عَس هتَسظ ثیصثِ 2سٍش 

  دّذ.ًطبى هی

منببع-7

ٍلَطیکی سذ دص ایستگبُ تلِ صًگ، اعالػبت ٍ 1393آة، دفتش هغبلؼبت هٌبثغ آة)سبصهبى هذیشیت هٌبثغ  .1 (، اعالػبت ّیذس
 هطخػبت ًیشٍگبُ سذ دص

 ( ، هزوَػِ هغبلؼبت ٍ اعالػبت سذ دص1393هٌْذسیي هطبٍس هْبة لذس، ) .2

ٍ استبًذ .3 ، دفتش تحمیمبت  ٍ ًیشٍگُب ِ سذ  ٍ تَسؼ ًٍت عشح  ٍ ثشق استبى خَصستبى، هؼب  "(1388اسدّبی سذ ٍ ًیشٍگبُ )سبصهبى آة 

 ."کبّص سیسک ًبضی اص خطکسبلی ثش هٌبعك پبییي دست سذّبی هخضًی

 ظ207(، الگَسیتن طًتیک، 1388الجشصی هحوَد، ) .4

(، ثْشُ ثشداسی ثْیٌِ اص سیستن ّبی چٌذ هخضًِ ثَسیلِ الگَسیتن طًتیک ٍ 1386اکجشپَس هحوذ رَاد ، هَسَی سیذ روطیذ،) .5

طگبُ ػلن ٍغٌؼت تْشاى.ثشًبهِ سیضی خغی،   پبیبًبهِ کبسضٌبسی اسضذ، دًا
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