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مقدمه

شد چیزی که در جغرافیای زیستی در واقع مورد معرفی D.simonپرفسورو توسط آقای 2008این الگوریتم در سال 

یجاد مطالعه می باشد این است که چطور و به چه شکلی گونه های مختلف جانوران و گیاهان در مناطق مختلف پخش و ا

کند شدند یکی از موارد مهم در این الگوریتم این که اصوال جانوران و گیاهان برخالف انسان مدرن که پیشرفت می

فاده قرار بحثش فرق دارد کال جانوران و گیاهان تاکیدشان این است که میخواهند منابع را بصورت انحصاری مورد است

اون نیست آنهاکه که مجبورند باهم به اشتراک گذاشته شوند و چون قانونی بین دغذایی اموبدهند ولی نمیشود  مثل آب و 

ر می موادغذایی تشکیل می دهند که یک گونه غذای گونه دیگچرخه یا یک شود و برنده می تراست گونه ای که قوی 

شود  
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جغرافیای زیستیبرپايه  زي بهینه سا

یک الگوریتم تعاملی بر پایه جمعیت است که از پدیده مهاجرت حیوانات و پرندگان بین جزایر الهام

ری که مکان شده است در واقع جغرافیای زیستی مطالعه توزیع جغرافیایی گونه های زیستی می باشد جزایگرفته 

باال هستند ویژگی هایی HSRجغرافیایی جهت اسکان می باشد دارای شاخص صالحیت ي اـگونه  هاي برمناسبي 

...که دارای این شاخص هستند شامل فاکتورهایی مانند بارندگی و تنوع گیاهی و

ر  ـر پـیگي    داـه  هـكه قبال  توسط گوناچر، هستندایيني ـخل پدابه ت مهاجرخ نرداراي باال  HSRبایر اجز

داراي د خوخلوت به خاطر جمعيت پایين HSIجزایر با .ند ـد باشـجدیي  هاگونه اينند  پذیرانمي توو د  ـنه  ادـش

ت  ــساآن ایي ــفياجغرع وـمتناسب با تنن یك مكادن مناسب بوو درکل هستند خل باالیي داه ـبت مهاجرخ نر
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(Migration)عملگر مهاجرت  

و نرخ مهاجرت به (immigration)هر زیستگاه در جغرافیای زیستی دارای نرخ مهاجرت به داخل
اده می باشد که از آنها برای به اشتراک گذاری اطالعات به صورت احتمالی بین راه حل ها استف(emigration)خارج

:ابط زیر محاسبه می شودوشده است با ر

λ=I( 1-k(i) /  n )

μ=E(  k(i) / n  )
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جهش

ا آن زیستگاه را  تغییر بدهد و همچنین می تواند تعداد گونه ها ب HSIتحوالت ناگهانی می تواند  مقدار فاکتور

:  در جغرافیای زیستی مدل کنیمSIVمقدار متعادل خود متفاوت باشد این امر را به عنوان جهش 

m(s)= (1-p(s) / p )
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BBOالگوریتم مراحل
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و مرتب سازی آنها( راه حل های اولیه)تولید مجموعه از محل های سکونت تصادفی 

λ وμ  تعیین  بر حسب رتبه

iبه ازای هرمحل سکونت

kبه ازای هر متغیر 

تغیرات را اعمال می کنیم        x(i)در λ(i)با احتمال 

و بصورت تصادفیμتعیین مبدا به مهاجرت با استفاده از مقادیر 

 x(i)به x(j)انجام مهاجرت از 

تغییرات تصادفی اعمال می شودx(i)با احتمال معین برروی مولفه 

مجموعه پاسخ های جدید را ارزیابی می کنیم



نتیجه گیری

این پزوهش به منظور بهینه سازی زیستگاه جانوران و گیاهان انجام گرفته است اولین یافته ای که در این

پژوهش به دست امد این بود که در روش زندگی انسان ها و جانوران و نوع انتخاب زیستگاه آنان تفاوتی 

.وجود دارد
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