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چکیده

بینی مشکالت کشاورزي و استعدادیابی منابع همواره از اهداف توسعه کشاورزي پایدار بوده تـا بتـوان بیـشترین بـازده را از                         پیش

) GIS(یابی مناطق مستعد کشت زیتون با دو روش سیستم اطالعات مکانی          مکان ،این تحقیق انجام  هدف از   . دست آورد هقل منابع ب  حدا

 مقایـسه دو روش بـا      ،دست آمده با مناطق کشت فعلی زیتون در اسـتان لرسـتان و در عـین حـال                 هو الگوریتم ژنتیک و مقایسه نتایج ب      

 ایستگاه هواشناسی در داخل و خارج اسـتان بـا طـول دوره            17 پس از بررسی شرایط اقلیمی       ،ر دو روش  بندي ه   پهنه. باشد  یکدیگر می 

 و مدل پرموتاسیون در روش GISها در محیط  دهی الیه براي وزن) AHP(مدل تحلیل سلسله مراتبی .  سال انجام شد12آماري مشترك  

غربـی، مرکـزي و جنـوبی اسـتان         ار وزارت جهاد کـشاورزي در نـواحی       کشت فعلی زیتون براساس آم    . الگوریتم ژنتیک استفاده شدند   

 درصـد منـاطق کـشت بـا     2/38 درصد مناطق کشت با اولویـت اول،  1/70گر اشتراك    نتایج حاصله بیان   ،از این حیث  . باشد  متمرکز می 

 موجـود کـشت در اسـتان         درصدي مناطق کشت در روش الگوریتم ژنتیک بر مبناي وضع          5/68 و اشتراك    GISاولویت دوم در روش     

 مناسب کشت در کل استان حاصـل         درصدي در مکانیابی مناطق کامالً     3/53مقایسه دو روش با یکدیگر اشتراك         در ،همچنین. باشد  می

 هر  پتانسیل کشت زیتون بیشتر در مناطق مرکزي و جنوبی استان لرستان متمرکز بوده و ثانیاً اوالً،توان نتیجه گرفت لذا می. گردیده است

  .باشند بندي و تفکیک مناطق کشت را دارا می  توانایی پهنه، و الگوریتم ژنتیکGISدو روش 

  ، لرستانسیستم اطالعات مکانیالگوریتم ژنتیک، تحلیل سلسله مراتبی، زیتون،  : کلیديکلمات

ات نویسنده مسئول مکاتب ( ایران-کدشت پا ، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، گروه مهندسی آب،کارشناس ارشددانشجوي  – 1
*

(  

   ایران-پاکدشت  ، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانگروه مهندسی آب، ،دانشیار گروه مهندسی آبیاري  و زهکشی -  2
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  مقدمه                                            

هاي روغنی در دنیا و  رغم روند صعودي تولید دانه علی

 و ایرانهاي روغنی در   اخیر، تولید دانههاي  دههبه ویژه در

که طوري به،باتوجه به نیاز داخلی، توسعه چندانی نیافته است

از )  درصد90حدود (ساالنه مقادیر زیادي روغن خوراکی 

لذا توسعه کشت زیتون به . )3(شود  وارد می کشور بهخارج 

م، هاي خوراکی سال هاي روغن کنندهعنوان یکی از تأمین

تواند راهکار مناسبی براي تأمین بخشی از نیاز داخلی در  می

  .کشور مورد توجه قرار گیرد

 نام علمی اولئا اوروپابازیتون 
1

 از خانواده اولئاسه
2
 

درخت زیتون به دلیل سازگاري باال با شرایط محیطی . باشد می

ها بوده و  قادر به رشد در طیف وسیعی از انواع مختلف خاك

 باالي آن در برابر شوري و خشکسالی سبب بتاًمقاومت نس

هاي سازگار با  شود تا محصول قابل قبولی را در اقلیم می

 همچنین زیتون را .)5 و 1(نماید کشت این محصول تولید 

هاي تند   شیبخصوصاً(توان در شرایط خاص توپوگرافی  می

هاي  که مناسب کشت سایر دانه) اي هاي کوهپایه و زمین

هاي منحصر  تمامی این ویژگی. باشد، کشت کرد روغنی نمی

به فرد سبب شده است تا کشت زیتون به عنوان یک محصول 

  لذا ضرورت انجام. استراتژیک مورد توجه قرار گیرد

سنجی کشت به منظور شناخت و تفکیک  یابی و امکانمکان

هاي مستعد کشت از مناطق نامناسب امري ضروري و  پهنه

  . آید مار میاجتناب ناپذیر به ش

 با 1384هاي مناسب از نامناسب در سال  تفکیک پهنه

یابی مناطق مستعد کشت زیتون استان لرستان با هدف مکان

.  انجام شد)GIS(استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی 

 و با هدف کیفیت تناسب اراضی کشت 1386تحقیقی در سال 

ت پذیرفت اشت صورزیتون رودبار و تعیین بهترین مناطق ک

 در استان اصفهان به منظور یافتن مناطق تحقیقات دیگري). 4(

مستعد کشت با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و 

انجام شد که حاصل آن ) 1384(سامانه اطالعات جغرافیایی 

  یابیمکان). 9(یابی بود تلفیق دو مدل و بهبود دقت مکان

  

                                               

1 - Olea europaea

2 - Oleaceae

بازرگان در  - ی تبریزهاي تفریحی رفاهی محور ترانزیت مجتمع

 با تأکید بر الگوریتم ژنتیک و سامانه اطالعات 1385سال 

 ).10(یابی انجام شد جغرافیایی با هدف افزایش دقت مکان

یابی امکانات پارك سوار و حل آن با الگوریتم ارائه مدل مکان

 که نتیجه  شد انجام1388 در سال GISژنتیک در محیط 

ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک  یتسازي و تدقیق موقع بهینه

  ).2(چند معیاره بود 

بندي و استعدادیابی   پهنهتحقیق،این انجام هدف از 

نواحی مستعد کشت زیتون با توجه به در نظر گرفتن عوامل 

و ) GIS(موثر در کشت، با دو روش سیستم اطالعات مکانی 

علی الگوریتم ژنتیک و مقایسه مناطق حاصله با شرایط کشت ف

باغات زیتون استان و همچنین مقایسه هر دو روش با یکدیگر 

  . باشد می

  

  مواد و روشها

  معرفی منطقه مورد مطالعه

 کیلومتر مربع در غرب 28157استان لرستان با مساحت 

بیشتر . باشد  شهرستان مینهکشور ایران واقع شده و داراي 

وضه هاي زاگرس پوشانده و در ح مناطق استان را رشته کوه

 550میانگین بارش استان . آبریز کرخه و دز قرار گرفته است

 در زمره ،متر در سال برآورد شده که از این نظر میلی600تا 

اساس  باغات زیتون استان بر. گیرد مناطق پرآب کشور قرار می

 هکتار بارآور و مابقی 451( هکتار 1851 ،1388آمار سال 

ت باغات زیتون در استان محدوده کش. )7 (باشدمی) نهالستان

هاي  شهرستان هاي مرکزي و غربی هایی از قسمت شامل بخش

دختر  نوبی شهرستان پلآباد و کوهدشت و نواحی ج خرم

  .)7(باشد  می

  هاي هواشناسی ایستگاه

) سینوپتیک و کلیماتولوژي( ایستگاه هواشناسی 17

 ایستگاه در خارج استان هشت ایستگاه در داخل و نهشامل 

  . )1شکل  (فاده شداست
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  ...و ) GIS(ا استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی بندي مناطق مستعد کشت زیتون ب استعدادیابی و پهنه: عظیمی و بهبهانی

هاي هواشناسی و محدوده کشت زیتون   موقعیت استان، ایستگاه- 1شکل 

هاي آماري بررسی داده

هاي آماري این تحقیق در یک دوره مشترك زمانی  داده

براي . مورد استفاده قرار گرفتند) 1994-2005( سال 12

 و SPSSافزار هاي داراي نواقص آماري از نرم بازسازي داده

هاي ناقص بر اساس روش همبستگی استفاده و آمار ایستگاه

ترین ضریب همبستگی تکمیل گردید آمار ایستگاه داراي باال

ران (آزمون همگنی ها نیز از  براي بررسی همگنی داده. )2(

)تست
1

  .)2(ها همگن بودند   استفاده شد که تمامی داده

  GISبندي در محیط  هاي رقومی و پهنه تهیه نقشه

با مختصات  1:250000هاي رقومی در مقیاس  نقشه

جغرافیایی 
2UTMافزار   در محیط نرمArcGIS و با اندازه بهینه 

سلول
3

برداري،   متر طبق جدول استاندارد سازمان نقشه125 

ها در سه بخش اقلیم، خاك و   نقشه.)17(تهیه گردید 

ر افزا هاي مجزا تهیه و در نرم توپوگرافی به صورت الیه

                                               

1 - Run Test

2 - Universal Transverse Mercator 

3 - Pixel size

ArcGISتجزیه و تحلیل شدند  .  

عوامل اقلیمی شامل متوسط دما، آستانه دمایی حداقل، 

دما،  هاي هم نیاز سرمایی، درجه روز و بارش بوده که الیه

 ایجاد و GISبارش، نیاز سرمایی و درجه روز در محیط  هم

عوامل . بندي شدند هاي اقلیمی تولید و اولویت هاي پهنه نقشه

ی شامل قابلیت اراضی، سطوح ارتفاعی و خاك و توپوگراف

 ارتفاعی- شیب بوده که از نقشه توپوگرافی، نقشه رقومی
4
 

هاي سطوح ارتفاعی و شیب با  تولید و براساس آن الیه

نقشه قابلیت و کاربري . درجات اولویت مختلف ساخته شدند

 و با در نظر گرفتن اراضی مرتعی GISاراضی نیز در محیط 

 درصد و پنجگلی با تاج پوشش کمتر از فقیر، اراضی جن

. )12 ( درصد تهیه شد12اراضی دیم با شیب باالي 

 )1( در جدول ثر در کشت زیتونؤ پارامترهاي مهاي  اولویت

  .نشان داده شده است

                                               

4 - DEM (Digital Elevation Model)
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هاي کشت و سازگاري زیتون با شرایط محیطی  اولویت- 1جدول 

نامناسبسب ضعیفتناتناسب متوسطنسبتاً مناسبمناسبعوامل محیطی

16-18)گرادسانتی(متوسط درجه  حرارت ساالنه 

16-15

20-18

15-14

20-22

14-13

22-24

13<

24>

<912-612-39-6>3آستانه دمایی حداقل

->200200- 600600- 1200<1200)ساعت(نیاز سرمایی 

->40004000- 53005300- 6000<6000)گراد سانتی(درجه روز 

)مترمیلی(ندگی ساالنه بار

750 -700

800 -750

700 -600

1000 -800

600 -550

1200 -1000

550 -500

1400 -1200

500<

1400>

< 3050-2050-1030-020-10)درصد(شیب 

<14001400- 12001200- 10001000- 700> 700)متر(ارتفاع از سطح دریا 

6 و 1برگرفته از منابع 

  

GISها در   تلفیق الیه وAHPدهی با روش  وزن

 ارائه 1970ر دهه  د)AHP(روش تحلیل سلسله مراتبی 

هدف در باالترین سطح درخت سلسله مراتبی . )18(شد 

شامل ) سطوح دوم و سوم(قرار داشته و سطوح میانی 

بوده و در سطح ) معیارها و زیرمعیارها(هاي تصمیم  شاخص

مسأله . )16 و 15( ها قرار دارند گزینه) سطح چهارم(آخر 

به سلسله ) یافتن نواحی مستعد کشت زیتون(گیري  تصمیم

گیري در  مراتب مختلف شامل مهمترین عناصر تصمیم

در سطح اول هدف . سطوح مختلف تفکیک شده است

اقلیم، منابع خاك و (اصلی، سطح دوم پارامترهاي اصلی 

هاي هر کدام از  ، سطح سوم زیر شاخه)توپوگرافی

دوم و درنهایت سطح چهارم شامل پارامترهاي سطح 

هر الیه ) هاي مناسب تا نامناسب کالس(خصوصیات 

 مراتب در جدول  مراحل ایجاد سلسله. باشد اطالعاتی می

تعیین وزن سطوح مختلف براساس .  آورده شده است)2(

نظر کارشناسان صاحب صالحیت در هر بخش 

جی و مبتنی بر مقایسه زو) غیرههیدرولوژي، خاکشناسی و (

پارامترهاي هر کدام از سطوح دوم تا چهارم به صورت 

 انجام و نتایج به )3( اساس ترجیحات جدول رجداگانه و ب

 براي تعیین وزن نهایی Expert Choice 2000 افزار نرم

 و 2هاي جدول( پارامترها در سطوح مختلف، انتقال یافت

افزار قابلیت ورود و سنجش نظرات مختلف را   این نرم.)3

دارا بوده و درنهایت نرخ ناسازگاري
1

افزار محاسبه   در نرم

 نیاز به 1/0گردد که در صورت بزرگتر بودن از عدد  می

در این . )11 (باشد تجدید نظر در نظرات کارشناسی می

 لذا نتایج تمامی مقایسات ، بود06/0 نرخ ناسازگاري ،تحقیق

س  درنهایت وزن استاندارد براسا.باشند قابل قبول می

  .گردد ضرب سطوح دوم، سوم و چهارم محاسبه میحاصل

دست آمده از ههاي استاندارد ب ها براساس وزن نقشه

 مناسب، تناسب  و تفکیک به مناطق مناسب، نسبتاAHPًروش 

) E تا Aهاي  اولویت(متوسط، تناسب ضعیف و نامناسب 

ها در محیط  نقشه نهایی نیز از جمع تمام نقشه. تولید شدند

ArcGISساخته شد  .  

  مشخصات پارامترها و مراحل طراحی الگوریتم ژنتیک

سازي،  الگوریتم ژنتیک یک روش آماري براي بهینه

. )10(باشد  جستجو بوده که جزئی از محاسبات تکاملی می

این تئوري از نظریه تکاملی داروین
2

 الهام گرفته شده است و 

اولیه اصول . باشد کارکرد آن براساس ژنتیک استوار می

 روشی 1989 و در سال 1962الگوریتم ژنتیک در سال 

  . )13( گردیدسازي ارائه متفاوت را براي حل مسائل بهینه

                                               

1 - Inconsistency Rate

2 - Darwin
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  ...و ) GIS(بندي مناطق مستعد کشت زیتون با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی  استعدادیابی و پهنه: عظیمی و بهبهانی

  AHPدهی مدل   سطوح مختلف وزن- 2جدول 

هدف1سطح 

توپوگرافیمنابع خاكاقلیم2سطح 

سطوح ارتفاعی و شیبقابلیت اراضیمتوسط دما، آستانه دمایی حداقل، نیاز سرمایی، درجه روز و  بارش3سطح 

  )E(تا نامناسب ) A(هاي مناسب  بندي به کالس اولویت4سطح 

)4 ( مقادیر ترجیحات براي انجام مقایسات زوجی- 3جدول 

ترجیحات بین فواصل فوقترجیح یکسانکمی مرجحترجیح قويترجیح خیلی قويکامالً مرجحترجیحات

8-6- 4-975312مقادیر عددي

اي از  زمان بر روي مجموعهالگوریتم ژنتیک هم

در مرحله اول پارامترها کدگذاري . کند مترها عمل میاپار

 سپس جمعیت تصادفی اولیه پارامترها تولید و بعد .شوند می

دست هاگر هدف ب. شود تابع هدف اعضاي جعیت محاسبه می

 ،در این مرحله. شود نیامد، تولید نسل بعدي شروع می

جمعیت مولد براساس برازندگی
1

شوند،   تابع هدف انتخاب می

سپس عملگرهاي . تا در تولید نسل بعدي شرکت کنند

کنند و تولید نسل  جایی و جهش عمل می الگوریتم یعنی جابه

. )10(یابد  دست آید، ادامه میکه تابع هدف بهبعدي تا زمانی

به ) ها وابج(ها  قالب استاندارد الگوریتم ژنتیک کروموزوم

باشند که استفاده از این شکل  هاي دودویی می صورت رشته

ها  براي بسیاري از مسائل منجر به پیچیده شدن جواب

یابی به جواب به این شکل که دستصورتی به،گردد می

لذا در کاربردهاي الگوریتم ژنتیک براي . گردد ناممکن می

ي دودویی ها سازي به جاي کار کردن به رشته مسائل بهینه

  . شود پیچیده از شکل جواب متناسب با مسأله استفاده می

هاي الگوریتم ژنتیک در این پروژه، پارامترهاي  ورودي

کشت نظیر آستانه دماي حداقل، دماي متوسط، بارش، ارتفاع، 

. باشند روز می نیاز سرمایی، شیب، قابلیت اراضی و درجه

 نظر کارشناسان پارامترهاي کشت به تناسب تأثیر و بر اساس

دهی  وزن) همانند روش سلسله مراتبی(صاحب صالحیت 

                                               

1 - Fitness

 دماي  آستانهدست آمده، نتایج بهطبق ). 4جدول (گردیدند 

حداقل و ارتفاع داراي باالترین تأثیر در کشت و درجه روز 

مرحله بعد . )4جدول  (باشد داراي کمترین تأثیر در کشت می

 از نقاط در محدوده اي تهیه بانک اطالعاتی شامل مجموعه

  . بود) فاصله مراکز نقاط از یکدیگر( متر 200استان با فاصله 

  هاي طراحی الگوریتم ژنتیک گام

   ایجاد جمعیت اولیه- 1گام 

ها براي ایجاد فرزندان با   انتخاب تصادفی کروموزوم- 2گام 

استفاده از چرخ گردون
2

  

 محاسبه برازندگی- 3گام 
3

ه از روش ها با استفاد  کروموزوم

پرموتاسیون
4

ها بندي آن  و رتبه

  هاي برتر به نسل بعدي  کروموزومبردن - 4گام 

 انجام عملگرهاي ادغام- 5گام 
5

 و جهش
6

هاي  کروموزوم  روي

  نسل قبلی و ایجاد فرزندان

  هاي برتر و ایجاد نسل جدید   جایگزین کروموزوم- 6گام 

گرا  جدید تا همهاي ، ایجاد نسل6 تا 1هاي   انجام گام- 7 گام

  شدن الگوریتم

   توقف الگوریتم- 8گام 

                                               
2 - Roulette Wheel

3 - Fitness

4 - Permutation

5 - Crossover

6 - Mutation
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 وزن پارامترها براي استفاده در الگوریتم ژنتیک- 4جدول 

ارتفاعشیبقابلیت اراضیدرجه روزنیاز سرماییبارشآستانه حداقل دماییدماي متوسط پارامتر

104/0205/0089/0115/0084/0129/0089/0184/0وزن

  رامترهاي طراحی الگوریتم ژنتیکپا

ژن
1
هاي متمایز براي مقادیر هر یک از  ، جواب  

پارامترهاي موثر در کشت موجود در بانک اطالعاتی ژن نام 

هر ژن با . باشد  می239) ها جواب(ها  داشته که تعداد ژن

اي به طول و عرض  گر ناحیهمختصات جغرافیایی واحد بیان

هاي حاصل   کروموزوم، جایگشت).2شکل (باشد   متر می200

بنابراین با توجه به . باشد می) ها ژن(ها  بندي جواب از رتبه

ها   جواب متمایز در بانک اطالعاتی تعداد توالی239وجود 

جمعیت ). 3شکل (باشد   فاکتوریل می239) ها کروموزوم(

ها بوده که به صورت تصادفی  اي از کروموزوم اولیه، مجموعه

روش گزینش . شوند ي مسأله تولید میدر فضاي جستجو

هاي برتر در هر مرحله توسط چرخ گردون بوده که  کروموزوم

آخرین (پس از انجام عملیات ادغام و جهش، در نسل آخر 

  . شود کروموزوم داراي بیشترین برازندگی انتخاب می) مرحله

  اجراي الگوریتم ژنتیک 

 20عداد ها در الگوریتم، ت توجه به حجم باالي جواب با

براي ) ها تعداد جایگشت( جواب متمایز 239جواب از بین 

اجراي الگوریتم ژنتیک با استفاده از روش میانگین وزنی
2
 به  

در روش میانگین . )14 (هاي برتر انتخاب شدند عنوان جواب

 سپس ،بعد شده وزنی ابتدا کلیه پارمترهاي بانک اطالعاتی بی

   و درنهایت اعدادشوند  ضرب می)4(هاي جدول  در وزن

با یکدیگر ) ثر کشتؤ پارامتر مهشتبراي (دست آمده هب

هاي داراي بیشترین مقادیر وزنی  در پایان توالی. شوند جمع می

 500جمعیت اولیه . یرندگ ها قرار می در باالترین رتبه

ها   فاکتوریل تعداد کل کروموزوم20کروموزوم و از بین 

میزان برازندگی هر . د شدبه صورت تصادفی تولی) ها جواب(

. ها نیز به روش پرموتاسیون تعیین گردید یک از کروموزوم

                                               

1 - Gene

2 - SAW

 روش پرموتاسیون با درنظر گرفتن یک توالی فرضاً

A2>A1>A3>…>A20 شکل (شود  در ماتریس مربع شروع می

هاي درایه). 4
3

 وزنی هر یک از  گر میزان برتري ماتریس بیان

 مثالً. باشند  یکدیگر مینسبت به) ها ژن(پارامترهاي کشت 

، ابتدا برتري اولویت پارامترهاي کشت x12 براي محاسبه درایه

بزرگتر یا A1 نجیده شده و در جایی که سA2 نسبت به A1 ژن

در نظر گرفته ) 4(ها مطابق جدول   باشد، وزنA2مساوي 

درایهعددي ها مقدار  نهایت از مجموع وزندر. شوند می
12

X 

هاي پایین  مثلث نسبت به درایه هاي باال درایه. آید دست میهب

هاي یکسان در  مثلث به دلیل در نظر گرفته شدن اولویت

برازندگی از کسر مجموع اوزان . باشد مقایسات، متفاوت می

بیشترین . شود باالي قطر اصلی از پایین قطر اصلی حاصل می

دست آمده به هي بها برازندگی در هر نسل به تمامی برازندگی

علت احتمال منفی شدن برازندگی، اضافه شد تا تمامی 

هاي مختلف  برازندگی تمامی توالی. ها مثبت شوند برازندگی

  .باتوجه به اندازه جمعیت اولیه محاسبه شدند

که داراي )  درصد جمعیت اولیه20( برتر   کروموزم100

   کروموزوم400 به نسل بعد و  مستقیماً،بیشترین برازندگی بود

به استخر تولیدمثل)  درصد جمعیت اولیه80(باقیمانده 
4

 انتقال 

براي انجام عمل ادغام و جهش در استخر تولیدمثل، . یافتند

ها به صورت تصادفی توسط چرخ گردون و  کروموزوم

 تولید 400درنهایت . براساس باالترین برازندگی انتخاب شدند

نرخ . نسل بعد برده شدبه ) فرزندان(کروموزوم تولید شده 

 در نظر گرفته 15/0 و نرخ عملگر جهش 9/0عملگر ادغام 

ها نیز عددي لحاظ نشد و شرط توقف  براي تعداد نسل. شد

الگوریتم در حالتی لحاظ شد که طی چندین تکرار متوالی 

طراحی و .  به وجود نیایدها تغییري در بهترین جواب نسل

  . انجام شدMatlabار افز اجراي الگوریتم ژنتیک با نرم

                                               

3 - Index

4 - Mating Pool
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YXدماي متوسطآستانه حداقل دمایینیاز سرماییبارشدرجه روزشیبارتفاعقابلیت اراضی

 ساختار یک ژن- 2شکل 

 ساختار کروموزوم- 3شکل 
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 ماتریس مربع روش پرموتاسیون- 4شکل 

   و بحثنتایج

با  GISها در  پوشانی الیههی و همد نتایج حاصل از وزن

   و شکل)6( و )5( هاي مراتبی، در جدول روش تحلیل سلسله

  

  

مناطق با اولویت اول براساس نتایج، .  آورده شده است)5(

 هاي جنوبی و مرکزي استان قرار دارند کشت در قسمت

  .)1شکل (

  

  

  

  

91



1390، پاییز 2، شماره 1ه مدیریت آب و آبیاري، دوره مجل

  )AHP(لسله مراتبی هاي استاندارد محاسبه شده با روش تحلیل سوزن - 5جدول 

                         اولویت

  پارامترهاي کشت

  مناسب

)A(  

  نسبتاً مناسب

)B(  

 تناسب متوسط

)C(  

تناسب ضعیف 

)D(  

  نامناسب

)E(  

0382/00274/00174/00101/00062/0متوسط دما

--1030/00553/00326/0آستانه دمایی حداقل

0254/00110/00065/00040/00024/0بارش

--0561/00325/00178/0نیاز سرمایی

اقلیم

-0339/00200/00104/00057/0درجه روز

0774/00501/00388/00238/00152/0قابلیت اراضیمنابع خاك

0919/00614/00328/00168/00071/0سطوح ارتفاعی

توپوگرافی

0291/00206/00114/00062/00028/0شیب

  )AHP(پوشانی با روش تحلیل سلسله مراتبی هاي مختلف هم  مساحت اولویت- 6جدول 

                         اولویت

  GISپوشانی در هم

  مناسب

)A(  

  نسبتاً مناسب

)B(  

 تناسب متوسط

)C(  

تناسب ضعیف 

)D(  

  نامناسب

)E(  

  539793  892766  885895  326080  181423  )هکتار(مساحت 

  1/19  6/31  3/31  5/11  4/6  ت از کلدرصد مساح

 با مدل تحلیل سلسله مراتبیGIS مناطق مستعد کشت تولید شده در -5شکل 
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 15280) هاي الگوریتم جواب(دست آمده همناطق مستعد ب

 هکتار براي هر منطقه چهاربا احتساب مساحت . باشد می

  هکتار61120، مساحت کل مناطق مستعد ) متر200 × 200(

، ) هکتار42160(دختر  این مناطق در سه شهرستان پل. باشد می

پراکنده )  هکتار19436(و الیگودرز )  هکتار712(آباد  خرم

درصد اشتراك مساحت مناطق مستعد کشت تولید . باشند می

بندي شده در  شده روش الگوریتم ژنتیک با مناطق اولویت

GIS نشان داده شده است)7( در جدول .  

   GISهاي روش  یابی شده الگوریتم ژنتیک با اولویتدرصد اشتراك مساحت مناطق مکان - 7جدول 

  GISهاي روش  اولویت

  مناسب

)A(  

  نسبتاً مناسب

)B(  

 تناسب متوسط

)C(  

  تناسب ضعیف

)D(  

  نامناسب

)E(  

3/532/172/11183/0درصد اشتراك مساحت 

از الگوریتم ژنتیک مناطق مستعد تولید شده با استفاده - 6شکل 

گیرينتیجه

 اغلب باغات زیتون استان لرستان باتوجه به شرایط -

هاي غربی و  آب و هوایی و کوهستانی بودن منطقه در قسمت

شرقی کوهدشت و بخش آباد،  مرکزي شهرستان خرم

یابی نتایج حاصله از مکان. باشد دختر متمرکز می شهرستان پل

 مناطق مناسب کشت  درصدي1/70گر اشتراك ، بیانGISبا 

یابی اشتراك مناطق مکان. باشد زیتون با مناطق فعلی کشت می

شده با روش الگوریتم ژنتیک با مناطق کشت فعلی زیتون نیز 

باشد که از این حیث توانایی هر دو روش را   درصد می5/68

براساس نتایج هر دو ). 8جدول (دهد  یابی نشان میدر مکان

ی استان لرستان قابلیت احداث روش مناطق مرکزي و جنوب

  . باشند باغات زیتون را دارا می
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یابی با مناطق کشت فعلی باغات زیتونهاي مختلف مکان درصد اشتراك مساحت روش - 8جدول 

اولویت

  درصد اشتراك مساحت

  مناسب

)A(  

  نسبتاً مناسب

)B(  

  تناسب متوسط

)C(  

تناسب ضعیف 

)D(  

  نامناسب

)E(  

GIS1/702/389/227/252/21

5/68الگوریتم ژنتیک

دهی  براي وزن) AHP( استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی -

ها طبق نظرات کارشناسان و انجام  ها باتوجه به تعیین وزن الیه

مقایسات زوجی، همچنین محاسبه نرخ ناسازگاري به منظور 

هاي  تجدید نظر در مقایسات، سبب حذف مناطق با اولویت

  .دهد یابی را افزایش می کشت شده و دقت مناطق مکانپایین

هاي ورودي   در اجراي روش الگوریتم ژنتیک، براي نسل-

مقداري در نظر گرفته نشد و شرط توقف الگوریتم بر مبناي 

. هاي باال قرار داده شد رسیدن به جواب بهینه در تعداد نسل

از براي شود، زمان مورد نی وقتی تعداد جمعیت اولیه زیاد می

اگرچه پارامترهایی نظیر نرخ . شود اجراي الگوریتم نیز زیاد می

جهش یا ادغام، در افزایش یا کاهش زمان چرخه و سرعت 

ثر است ولی به طور کلی این ایراد در کلیه ؤگرایی آن مهم

هاي مختلف گزینش وجود دارد و جزء معایب این  روش

.روش است

- کی که تأثیر زیادي بر همترین عملگرهاي ژنتی  یکی از مهم-

گرا شدن دارد، روش گزینش است که در این تحقیق با 

این . استفاده از روش چرخ گردون صورت پذیرفته است

روش سبب سهولت و صرف زمان کمتر در اجراي الگوریتم 

مزیت دیگر استفاده از این روش تصادفی بودن . شده است

مناسب بدین ترتیب یک فضاي جستجوي . ها است گزینش

ها با بیشترین برازندگی صورت  ایجاد و انتخاب کروموزوم

.پذیرد می

 در این تحقیق، استفاده از روش پرموتاسیون در اجراي -

الگوریتم ژنتیک عالوه بر کاهش زمان حل مسأله، سبب 

یافتن مناطق با (هاي بهینه  گرایی به سمت جوابافزایش هم

. نیز شده است) ي وروديبرازندگی باالتر باتوجه به پارامترها

توان در مسائل با حجم محاسباتی باال، از این روش به  لذا می

  .منظور اجراي الگوریتم ژنتیک استفاده کرد

  مورد استفادهمنابع 

یـابی منـاطق مـستعد کـشت زیتـون          مکان) 1384(امیدواري م    . 1

). GIS( استان لرستان با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی 

. نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه همدانیانپا

یـابی  مـدل مکـان   ) 1388( و سـعیدیان م      .رحمانی جوینانی، م   . 2

 امکانات پارك سوار و حل آن با الگـوریتم ژنتیـک در محـیط          

GIS .245 )):20پیـاپی   (3 (6. نامه حمـل و نقـل  پژوهش-

255.

نــشر . کاشــت، داشــت و برداشــت زیتــون) 1381(صـادقی ح   . 3

  . ص414زش کشاورزي، آمو

ارزیابی کیفی تناسـب اراضـی      ) 1386(و رحیمی ل    . عاکف، م  . 4

. براي محصول زیتون در بخشی از اراضـی شهرسـتان رودبـار         

.دهمین کنگره علوم خاك ایران

جلد شـشم، دانـشگاه     . هیدرولوژي کاربردي ) 1385(علیزاده ا    . 5

  . ص805، )ع(امام رضا 

نـدمان اسـتخراج روغـن از طریـق         افزایش را ) 1384(قدس و    . 6

  .طرح کاربردي. کش کاربرد آنزیم در صنایع روغن

. AHPفرآینـد تحلیـل سلـسله مراتبـی        ) 1385(قدسی پور ح     . 7

  . ص220چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه امیرکبیر، 

کاشت، داشت، برداشت ) 1385(و دانش وکیلی م  . محمدي، ح  . 8

. ص155. و فرآوري زیتون

سنجی  در امکان  GISکاربرد  ) 1383(و کاظمی م    .  ح محمدي، . 9
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کشت زیتون در استان اصفهان با استفاده از سیستم اطالعـات           

. ص74. پژوهش و سازندگی). GIS(جغرافیایی 

 -هـاي خـدماتی       یـابی مجتمـع   مکـان ) 1385(پـور ف     مهدي . 10

تفریحی بین راهی با استفاده از سیـستم اطالعـات مکـانی بـا              

دانـشگاه  . نامه کارشناسی ارشد   پایان. گوریتم ژنتیک تأکید بر ال  

  .خواجه نصیر طوسی

وزرات جهاد کشاورزي، معاونت باغبانی، دفتر طـرح زیتـون          .  11
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Abstract

Prediction of the agricultural developmental problems has ever been one of the goals of proper 

agricultural development, to gain more productions from the minimum resources. The goal of this 

research is zoning prone area of olive cultivation with two methods: GIS and Genetic Algorithm. 

Also the results have been compared with the current olive cultivation areas in Lorestan province 

and the results compared the two methods with each other. Cultivation zoning were accomplished 

for 17 metrological stations inside and out of the province within 12 years common statistical 

period. AHP model used for weighting in GIS and Permutation model used for Genetic Algorithm 

method. Current olive cultivation according to Ministry of Agriculture statistics is in western, 

central and southern area in Lorestan province. Results represent 70.1 area percent subscription in 

first priority with GIS method and 68.5 area percent subscription in GA method with the current 

olive area cultivation in Lorestan. Also results show that comparison of two methods with each 

other represent 53.3 area percent subscriptions in first priority area of GIS method. Therefore,

cultivation potential is in central and southern area in Lorestan and GIS and GA methods are able 

for zoning prone area.
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