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  خالصه

 ی یه یب چٙذ خذٔت یب ایزبد فؼبِیتی خبف دس ػٌح ؿٟش، رضء ٔشاحُ ٟٔٓ ًشحٟبی ارشایی ثٝ ؿٕبس ٔی سٚد. ا٘تخبةثشای اسائٝ أشٚصٜ یبفتٗ ٔىبٖ یب ٔىبٟ٘بی ٔٙبػت

 ثبؿذ خذٔبت ایٗ ثٝ ػشیغ ٚ ساحت دػتشػی رٟت ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٝ ثضسٌی وٕه تٛا٘ذ ٔی ٘ٝ تٟٙب ؿٟش، یه ػٌح دس خذٔبت اسائٝ ٔشاوض اػتمشاس رٟت ٔٙبػت ٔىبٟ٘بی

ًشح ایزبد یه ٔشوض خذٔبتی رذیذ ٔؼٕٛالً  فشآیٙذی صٔبٖ ثش ٚ پش ٞضیٙٝ اػت. ِزا پیؾ اص آ٘ىٝ  ٔشوض  .دٞذ ٔی ٘یض وبٞؾ سا  ػفشٞب ٌٛ٘ٝ ایٗ اص ٘بؿی تشافیىی ثبس ٝثّى

ی وّی ٔىبٖ یبثی تؼٟیالت، ٘ٛػی ٔؼبٌِٝ ی ؿذٜ ٚ لبثّیت ٞب ٚ ٚیظٌی ٞبی ٔشوض ثشسػی ٌشد٘ذ. دس حبِتبثیاسصخذٔبتی تبػیغ ؿٛد، الصْ اػت وٝ ٔىبٟ٘بی ٔٙبػت 

ثشای لشاسدادٖ  ثٟیٙٝ ػبصی اػت وٝ ٞذف آٖ ا٘تخبة صیش ٔزٕٛػٝ ای اص ٔزٕٛػٝ ٔحّٟبی وب٘ذیذ )وٝ ثیـتشیٗ خذٔت دٞی یب وٕتشیٗ ٞضیٙٝ سا فشاٞٓ ٔی ػبصد (

 تؼٟیالت اػت.

ت ٔٛحش٘ذ، ٔٛسد ثحج لشاس ٌشفتٝ ٚ دس ادأٝ ثشخی ٔذِٟب ٚ سٚؿٟبی ربیبثی تؼٟیالت ثٝ ٕٞشاٜ ٘مبى ِزا دس ایٗ ٔمبِٝ، اثتذا ػٛأُ ٚ ٔؼیبسٞبی ٔختّفی وٝ ثشػّٕىشد تؼٟیال

 سا ثٝ ٘بدلیك ٚ ٔجٟٓ  ٞبیی ػیؼتٓ ٚ ٔتغیشٞب ٔفبٞیٓ، اص ثؼیبسی  اػت وٝ لبدس فبصی ٌٔٙك ٌشد٘ذ. اص آ٘زب وٝ ٘ظشیٝلٛت ٚ هؼف ٞش یه دس ٔحیٌٟبی خذٔبتی ٔؼشفی ٔی

ی تّفیك ٔذَ ٞب ٚ ایٗ ٘ظشیٝ دس ٔؼبِٝ حُٕ ٚ ٘مُ آٚسد، ِزا ٘حٜٛ فشاٞٓ لٌؼیت ػذْ ؿشایي دس ٌیشی تلٕیٓ ٚ اػتذالَ، وٙتشَ ثشای سا صٔیٙٝ ٚ وٙذ ثیبٖ سیبهی كٛست

ؿٛد. ؼبیُ ٔىبٖ یبثی ٔؼشفی ٔیٞب، فٗ آٚسی پیـشفتٝ ػیؼتٓ اًالػبت ٔىب٘ی ٚ ربیٍبٜ آٖ دس حُ ٔثشسػی ٔی ٌشدد. ػپغ ثب اؿبسٜ ثٝ ٘مؾ سایب٘ٝ دس ثٟجٛد تلٕیٓ ٌیشی

  ٌشدد.تـشیح ٔی p-median Fuzzy دس پبیبٖ  ٘یض تٛػؼٝ ٔىبٖ یبثی تؼٟیالت دس ایٗ ػیؼتٓ ثٝ وٕه
 

 .حُٕ ٚ ٘مُ، ػیؼتٓ اًالػبت ٔىب٘ی، P-median فبصی، تؼٟیالت، کلمات کلیدی:
 

 

 مقذمه        .1

                                                           
1
 داوشجًی کارشىاسي ارشد راٌ ي ترابری، پرديس بیه الملل، داوشگاٌ فرديسي، مشُد، ايران 

 ي عمران، داوشگاٌ فرديسي، مشُد، ايراناستاديار، داوشکدٌ مُىدس 2
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 تؼذاد افضایؾ احش دس أشٚصٜ وٝ ٔـىالتی ثٝ تٛرٝ ؿٟشی اػت. ثب دسٖٚ حُٕ ٚ ٘مُ ػیؼتٓ دس بیی٘بسػ ٚ وٕجٛد تٛػؼٝ دسوالٖ ؿٟشٞب، ٚ سؿذ  ٔٛا٘غ اص

 ؿٕبسثٝ ٔؼوُ ٔزوٛس ٞبیحُساٜ اص ٔٛحشتشیٗ ػٕٛٔی، یىی ٘مُ حُٕ ٚ ػیؼتٓ تمٛیت ٚ تٛػؼٝ ػیبػتآٔذٜ،  ثٛرٛد ثضسي ؿٟشٞبی دس ٘مّیٝ ٚػبیُ

 دسٖٚ ػفشٞبی ٔتمبهیبٖ ثٝ ٌّٔٛة ٚ ػشیغ اسصاٖ، ٔؼتٕش، ایٕٗ، ی خذٔبتػٕٛٔی ٚ اسایٝ ٚ ٘مُحُٕ  ػیؼتٓ ػبصیثٟیٙٝ ثٝ ٔٙظٛس ساػتب ایٗ دس. سٚدٔی

 ثشای ٔٙبػت ٔىبٖ سیضی ٚ تخلیقثذیٗ ٔٙظٛس الصْ اػت وٝ ثش٘بٔٝ .]1[ٌبْ ثبیؼتی ٔىبٖ ثٟیٙٝ اػتمشاس تؼٟیالت تؼییٗ ٌشدددس ٘خؼتیٗ  ؿٟشی،

 دػتشػی ٌشفتٗ ٘ظش دس ایٗ وبس، ٔجٙبی ٚ ؿٛد. اػبعا٘زبْ  تمبهب پٛؿؾ ثیـتشیٗ ٞذف ؿٟشی ثب ٔؼبثش یؿجىٝ دس ػٕٛٔی ٚ ٘مُ اػتمشاس تؼٟیالت حُٕ

 .اػت ٔشتجي ٔـخق، ٞبیتب ٔىبٖ ٔؼبفت دٚسی رٟت غّجٝ ثش افشاد تٛا٘بیی ثب ثبؿذ وٝٔی خذٔبت اسائٝ ٔٙظٛس ثٝ ثشاثش ٞبیفشكت ٚ

تٛاٖ ثٝ ٔـخلبت رٕؼیتی ٔتمبهیبٖ ٔب٘ٙذ: ػٗ ، رٙغ ٟیالت حُٕ ٚ ٘مُ دخیُ ٞؼتٙذ. اص رّٕٝ پبسأتشٞبی ٟٔٓ ٔیػٛأُ ٔختّفی دس تخلیق ثٟیٙٝ تؼ

تٛاٖ دس دٚ ٚ تؼذاد افشاد ، ٞذف ػفش آٟ٘ب ، ٔیضاٖ دسآٔذ خب٘ٛادٜ، ػالٔت رؼٕب٘ی ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ ٘ظیش آٖ اؿبسٜ ٕ٘ٛد. ٕٞچٙیٗ وّیٝ ػٛأُ ٔزوٛس سا ٔی

ثبؿٙذ. ثب ی ٔتمبهی اص ٔشوض خذٔبتی ٔیوٙٙذٌبٖ اص تؼٟیالت ٚ ٔمذاس فبكّٝوٝ ایٗ دٚ دػتٝ ؿبُٔ حزٓ تمبهبی اػتفبدٜ ی وشد؛ثٙذدػتٝ وّی تمؼیٓ

ٞبی ٌیشد. ثشای حُ ایٗ ٔؼأِٝ اص سٚؽػبصی ٔىبٖ تؼٟیالت حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی، دس ٌشٜٚ ٔؼبئُ ٔیب٘ٝ لشاس ٔیٞبی ٘بٔجشدٜ ؿذٜ، ثٟیٙٝتٛرٝ ثٝ ٔتغیش

تشیٗ تشیٗ ٚ ػبدٜػٙٛاٖ یىی اص وبسآٔذثٝ P-medianاػتفبدٜ اص ٔذَ ؿٛد. دس ایٗ صٔیٙٝ،ٞب اػتفبدٜ ٔیػبصی ٞضیٙٝك دس ػّٕیبت ثب ٞذف حذالُتحمی

س ٞبی دلیك رٟت حُ ایٗ ٔؼأِٝ اػتفبدٜ ؿٛد؛ صٔبٖ سػیذٖ ثٝ ٘تیزٝ ثؼیبوٝ اص سٚؽٞب، تٛػي ٔحممیٗ ٔختّف تٛكیٝ ؿذٜ اػت. دس كٛستیسٚؽ

ٞبی ٞیٛسیؼتیه ٚ ایٗ دِیُ اػتفبدٜ اص تىٙیهًٛال٘ی خٛاٞذ ٌشدیذ، صیشا تؼذاد تؼٟیالت حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی ٔٛسد اػتفبدٜ دس ػٌح ؿٟش صیبد اػت. ثٝ

تمبهبی  اثتىبسی رٟت وبٞؾ صٔبٖ حُ ٔؼبِٝ، حبئض إٞیت اػت. دس ایٗ ساػتب ثب ٞذف تؼییٗ ٔىبٖ ثٟیٙٝ تؼٟیالت حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی ٚ تخلیقفشا

-تحت ؿشایي ػذْ لٌؼیت پبسأتشٞبی آٖ ا٘زبْ ٔی ٌیشد. ثٝ ایٗ تشتیت ػالٜٚ ثش وبػتٗ اص ٞضیٙٝ  P-medianی ٔذَ  ٔٛرٛد ثٝ ٞش یه اص آٟ٘ب، تٛػؼٝ

ٚ ٘مُ ػٕٛٔی ٘یض ی ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٝ اػتفبدٜ اص ٚػبیُ حُٕ ٞبی ٔحیي صیؼت، ٔیضاٖ ػاللٝٞبی ٔذیشیت حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی ٚ وبٞؾ آالیٙذٜٞبی ػبصٔبٖ

 ٌشدد.ثیـتش ٔی

ٌیش٘ذ وٝ تشی ؿىُ ٔیالصْ ثٝ روش اػت وٝ ثب تغییش ٞش یه اص پبسأتش ٞبی ٔٛحش دس ٔذِؼبصی ٔؼبِٝ، حزٓ ٔحبػجبت آٖ ٘یض تغییش وشدٜ ٚ ٔؼبئُ پیچیذٜ

حُ دس٘ظش صٔب٘ی ٚ ػذْ لٌؼیت سا دس ساٜ-ییشات ٔىب٘یی ٔذِی وٝ تغدس ایٗ ساػتب اسائٝ حُ آٟ٘ب ٘یبصٔٙذ اػتفبدٜ اص أىب٘بت ٔحبػجبتی ثیـتشی اػت.

 ؿٛد.    ٌشفتٝ ٚ وبسثشد آٖ تٌبثك ثیـتشی ثب سٚاثي ٚالؼی رٟبٖ اًشاف داسد؛ تٛكیٝ ٔی

 یٔحذٚدٜ هی دس( تمبهب پٛؿؾ ثیـتشیٗ ٞذف ثب) آٟ٘ب اػتمشاس ثشای ٔٙبػت ٔىبٖ تؼییٗ ؿٟشی، ٔؼبثش یؿجىٝ دس تؼٟیالت یثٟیٙٝ سیضیثش٘بٔٝ ٔٙظٛس ثٝ

 ٞبیایؼتٍبٜ ػّٕىشد ٘حٜٛ ثٝ ٕٞشاٜ ٍٕٞب٘ی ٘مُ ٚ حُٕ ػیؼتٓ ٔٛسد دس ؿذٜ ا٘زبْ ٞبیتحّیُ ٚ تزضیٝ ٚ ٞبثشسػی یاػت. ٔزٕٛػٝ هشٚسی ٔـخق

 ایٗ یػٕذٜ .داؿتٝ اػت ٚرٛد ٞبایؼتٍبٜ ٌّٔٛة ػّٕىشد ٚ ٌضیٙیٔىبٖ دس ایػٕذٜ ٞبیٚ ٘بسػبیی ٞبٔحذٚدیت وٝ اػت آٖ ٘ـبٍ٘ش اتٛثٛػشا٘ی،

 وشد. ثٙذی ًجمٝ صیش ؿشح ثٝ تٛاٖ ٔی سا ٞب ٘بسػبیی ٚ ت ٔـىال

 ْرزة ػفش ٞبیوبٖ٘ٛ ثب ٞبایؼتٍبٜ پٛؿؾ ؿؼبع ٚ ٔىبٖ اٌ٘جبق ػذ 

 ٖؿٟشی ثبفت ٚ هٛاثي ثب ٞبایؼتٍبٜ ٔغبیشت ٔىب 

 ْصٔب٘ی پٛؿؾ اػتب٘ذاسد ثب ٞبایؼتٍبٜ ٔىب٘ی تٛصیغ تٙبػت ػذ 

 ٞبًَٛ ٔؼیش ٚ رٕؼیت ٔؼیبس ٞشدٚ ثٝ ٘ؼجت  ٞبایؼتٍبٜ تؼذاد ثٛدٖ ٘بوبفی  

 ٔـىالت اصٔیضاٖ ،وبسثشدی ٔؼیبسٞبی ٌشفتٗ ٘ظش دس ٚ رذیذ ٞبیسٚؽ اص اػتفبدٜ ثب ؿذٜ اػت وٝ ػؼی تحمیك ایٗ دس ٔٛهٛع، ایٗ إٞیت ثٝ تٛرٝ ثب

 .ؿٛد وبػتٝ

 ویفیت وٙتشَ آ٘بِیضٞبی ٔشتجي ثب ٔذیشیت دادٜ، ٔىب٘ی، ٞبیپبػخ ٚ شػؾپ ثشای: ٞبی پٛیبپذیذٜ ٔیبٖ تٛپِٛٛطیه دس ػیؼتٓ اًالػبت ٔىب٘ی سٚاثي

ٌشدد. ِزا ٞبی والػیه )حُ دلیك( ٔیؼش ٕ٘یػبصی ٔؼبئُ ػخت ٚ پیچیذٜ، ثٝ ساحتی تٛػي سٚؽفشایٙذ ثٟیٙٝ .]2[ٞؼتٙذ اػتفبدٜ لبثُ ٘ظیش آٖ ٚ ٞبدادٜ

 تحّیُ سفتبس تمبهب دس ثیٙیدِیُ ػذْ پیؾااثتىبسی( اػتفبدٜ ٕ٘ٛد. دس ٔؼبئُ ٔزوٛس ثٝٞبی ٔتبٞیٛسیؼتیه )فشتٛاٖ اص سٚؽثشای حُ ایٗ ٔـىُ ٔی



  

 

 َشتمیه کىگرٌ ملّي مُىدسي عمران، داوشکدٌ مُىدسي عمران، بابل

 7131ارديبُشت ماٌ 71ي  71

 

 

 دِیُ ایٗ ٔٛهٛع آ٘ؼت وٝ دادٜ ٞبی ٚسٚدی .سػذوبسآٔذتش ثٝ ٘ظش ٔی ٌٔبِؼٝ تئٛسی فبصی رٟت تؼییٗ پبسأتشٞبی ٔٛحش دس آٖ ٔٛسد فشآیٙذٞبی

 پیچیذٌی صیبدی ٞؼتٙذ. سیبهی ثٝ ٔٙظٛس حُ آٟ٘ب داسای ٔؼبدالت ٚ ٔذِؼبصی ٔتؼبسف ٞبی٘بٌٕٔئٗ ٚ داسای دلت ٘بوبفی ثٛدٜ ٚ سٚؽ

. ٕ٘بیٙذ ػبصیثٟیٙٝ سا آٟ٘ب تخلیق چٍٍٛ٘ی ٚ تؼٟیالت ثٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ دػتشػی ػیؼتٕبتیه رؼتزٛی وٝ لبدس٘ذ ٔىبٖ تخلیق ٞبیٔذَ وّی ًٛس ثٝ

 تؼٟیالت وبسایی ٚ ثشاثشی یٔمبیؼٝ ًشیك ٚ اص ؿذٜ فشاٞٓ خذٔبت ثٝ شػیدػت ٔؼبِٝ دس ٔٛرٛد ٔـىالت ثشسػی ثشای وبسآٔذ چبسچٛثی ٘تیزٝ، دس

 .ٌشد٘ذٔی ؿٙبػبیی ٔٛحش ٞبیٌضیٙٝ ٔٛرٛد،

ِزا  .ٞؼتٙذ ٔؼبیُ ایٗ حُ دس ثضسٌی ٔب٘غ ؛ؿٛدٔی ثبِغ ٌضیٙٝ ٞضاساٖ ثٝ ٔؼِٕٛی ٔؼأِٝ یه دس آٖ تؼذاد وٝ ٞبٌضیٙٝ فشاٚا٘ی اػت سٚؿٗ تشتیت ایٗ ثٝ

 ثب ٞذف اسصیبثی ٔذَ تحمیك دس ایٗ ٘یؼت. ٕٔىٗ اصوبٔپیٛتش اػتفبدٜ ثذٖٚ آ ٚوبس ٚ تیهػیؼتٕب سٚؽ یه اص ثشخٛسداسی ثذٖٚ ٔؼبیُایٗ  دسػت حُ

P-medianٝٙسٚؽ ٌشد٘ذ. ػپغٚ دالیُ ًشح آٖ، اٞذاف ٔمبِٝ تـشیح ٔی ٔؼأِٝ اص ثیبٖ ػٕٛٔی، پغ اػتمشاس خذٔبت حُٕ ٚ ٘مُ ٔىبٖ ػبصیدس ثٟی 

P-median ٌٜٔشد٘ذ. دسٔی ثیبٖ ًشاحی ؿذٜ، ٔذَ ثب پبسأتشٞبی ٔشتجي ٚیظٌی ٌٔبِؼٝ، ثٝ ٕٞشاٜ دس وبسٌیشی ثٝ رٟت آٖ ٌضیٙؾ دالیُ ٚ ؼشفی ؿذ 

-( ٚ تـشیح وبسثشد چٙذ اٍِٛسیتٓ فشاP-median تخلیق )ثب وٕه ٔذَ -یبثیدس صٔیٙٝ ٔؼبیُ ٔىبٖ ؿذٜ ا٘زبْ تحمیمبت ٘تبیذ ثشسػی ثب دْٚ، ثخؾ

سٚ پیؾ وبس لٛت ٘مبى آٖ اػبع ثش ٚ ؿذٜ اسایٝ ٞب٘مق ٚ ٞبهؼف سفغ ٘حٜٛ ٔؼبیت ٞش وذاْ(، ٚ ٔضایب )ثٝ ٕٞشاٜ دس وبٞؾ صٔبٖ حُ ٔؼأِٝ اثتىبسی

 ػذْ دس سیـٝ وٝ اػت ایپیچیذٜ ٔٛهٛع ٞب،تخلیق ایؼتٍبٜ دس ػٛأّی ٕٞچٖٛ ؿؼبع پٛؿؾ ٚ رزة ػفش احش دس ایٗ ساػتب ثشآٚسد .ٌشد٘ذٔی ثبسصتش

 ٌٔٙك ٘ظشیٝ ِزا. وشد ثشخٛسد آٖ ثب ٔٙبػجی ؿیٜٛ ثٝ ثبیذ ٚ اػت ػخت ٚپیچیذٜ پذیذٜ، ایٗ ػبصیثٟیٙٝ سیبهی ٔذَ یتٛػؼٝ ایٙشٚ، داسد. اص اثٟبْ ٚ لٌؼیت

 .ثبؿذلبثُ اػتفبدٜ ٔی تخلیق خذٔبت-یبثیدخیُ دسوبسثشدٞبی ٔىبٖ فبوتٛسٞبی سیبهی ٚ تٛكیف ػبصیٔذَ ثشای فبصی

ٞب ثب ػیؼتٓ ٌٔٙك فبصی ٚ تؼییٗ ٘حٜٛ تّفیك آٖ ، تـشیح ٔفبٞیP-medianٓ تخلیق، ثشسػی ٔذَ-یبثیٔتذٞبی ٔىبٖ ٔشٚس ثب ػْٛ، ثخؾ دس ػپغ 

 ٘ظش دس ثب ثخؾ چٟبسْ، دس .ؿٛدٔی تشػیٓ ٌٕٔئٗ ٘تبیزی ثٝ حلَٛ ثشای ٔٙبػت افمی ٚ ؿذٜ تجییٗ ارشا رٟت ٘یبص ٔٛسد ػّٕی ٞبی پبیٝ اًالػبت ٔىب٘ی،

 خٌٛى ٔؼبثش، ؿجىٝ: ٔب٘ٙذ آٖ، ؿٟشی دسٖٚ ػفشٞبی ثب ٔشتجي ٞبیدادٜ ػبصیآٔبدٜ ٚ آٚسیرٕغ ٚ ٌٔبِؼبتی ٔحذٚدٜ ػٙٛاٖ ثٝ ٔـٟذ ؿٟش ٌشفتٗ

 ثخؾ دس. یشدٌٔی لشاس ثشسػی ٔٛسد ٞبآٖ وبسایی ٚ ؿذٜ ػبصیتخلیق پیبدٜ-یبثیٔىبٖ ا٘تخبثی ػٕٛٔی، ٔتذٞبی ٘مُ ٚ حُٕ ٞبیایؼتٍبٜ اتٛثٛػشا٘ی،

 تٛكیف تفلیُ ثٝ تخلیق تؼٟیالت حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی ؿٟشی-یبثیٔىبٖ رٟت P-median تٛػؼٝ ػذْ لٌؼیت دس ًشح اص اػتفبدٜ ٘تبیذ ٙزٓ،پ

 ٚ ؿذٜ تٛكیف تفلیُ ثٝ اثتىبسی ًشح دػتبٚسدٞبی آٔبسی تحّیُ ٚ اػتجبسػٙزی ثش ٔجتٙیی آٔذٜ ثذػت ٘تبیذ ؿـٓ ثخؾ دس ٟ٘بیت دس ٌشدد.ٔی

 .ؿٛدٔی اسائٝ آیٙذٜ دس وبس ادأٝ رٟت ّٛةٌٔ پیـٟٙبدٞبی
 

 

 گذشتگبن کبرهبی بز مزور     .2
p- ٝ٘تخلیقِ حذالُ ٔزٕٛع ٔیجبؿذ. ثب ًشح ػٛاَ صیش تٛػي فِشٔب -یبثییىی اص ا٘ٛاع ٔؼبئُ ٔشثٛى ثٝ ٌشٜٚ ثضسٌتشی ثٝ ٘بْ ٔزٕٛػٝ سٚؿٟبی ٔىبٖ ٔیب

ای سا )دس آٖ كفحٝ( ثٝ ٘حٛی  س ٘ظش ٌشفتِٗ ػٝ ٘مٌٝ دس یه كفحٝ )یه ٔخّج(، ٘مٌٝ ٔیب٘ٝدس لشٖ ٞفذٞٓ، ٔؼبئُ حذالُ ٔزٕٛع ؿىُ ٌشفتٙذ. ثب د

دا ٌٔشح وشد، ِٚی ثیبثیذ وٝ ٔزٕٛع فٛاكُ ٔبثیٗ ٞش یه اص ٘مبى تب ٘مٌٝ ٔیب٘ٝ، ثٝ حذالُ سػیذٜ ثبؿذ. دس اٚایُ لشٖ ثیؼتٓ، آِفشد ٚثش ٕٞیٗ ٔؼأِٝ سا ٔزذ

. پیذا وشدِٖ ٘مٌٝ ٔیب٘ٝ ٕٞب٘ٙذ پیذا وشدِٖ ثٟتشیٗ ٔىبٖ ثشای اػتمشاس ٞش یه بفٝ وشد تب ؿجیٝ ثٝ تمبهبی ٔـتشیبٖ ثبؿذٚصٟ٘بیی سا ثٝ ٞش یه اص ػٝ ٘مٌٝ اه

یبثذ. ایٗ ٔؼأِٝ ٔؼٕٛال ثٝ ی كفحٝ الّیذػی ٔیٞبی پیٛػتٝٞب )تؼٟیالت( سا دس ٔىبٖاص تؼٟیالت دس ٔیبٖ ٘مبى تمبهب اػت. دس ٚالغ ٔؼأِٝ ٚثش، ٔىبٖ ٔیب٘ٝ

ی تخلیق ؿٙبختٝ ؿذٜ اػت. دس ادأٝ تٛػؼٝ ٔؼبِٝ فشٔب ثب  افضایؾ وبسثشدٞبی آٖ دس ػّْٛ ٔختّف، ٘یبص ثٝ تؼییٗ ٔیب٘ٝ-ػٙٛاٖ اِٚیٗ ٔؼأِٝ ٔىبٖ یبثی

 یه كفحٝ دس ٔیبٖ ثیؾ اص ػٝ ٘مٌٝ احؼبع ٌشدیذ.

. سٚؽ ٔیب٘ٝ ٌّٔك اٚ ؿجیٝ ثٝ ]3ٚ4[ی یه ؿجىٝ یب ٌشاف تٛػؼٝ دادحّٟبی ٔـبثٟی سا ثشای پیذا وشدِٖ ٔیب٘ٝ ٞب ثش سٚ، حىیٕی سا1961ٜدس اٚایُ دٞٝ 

داس ثیٗ آٖ ٘مٌٝ ٚ سئٛع ٌشاف حذالُ اػت.  ای سٚی یه ٌشاف ٔیجبؿذ وٝ ٔزٕٛع فٛاكُ ٚصٖ ی ٌّٔك ٘مٌٝداس ٚثش اػت وٝ دس آٖ ٔیب٘ٝ ٔؼأِٝ ٚصٖ

ٌیشد. اٚ ٘ـبٖ داد وٝ یه ٔیب٘ٝ ٌّٔك ثٟیٙٝ ٕٞیـٝ دس یىی اص سئٛع ٌشاف لشاس حىیٕی اربصٜ داد وٝ ایٗ ٘مٌٝ دس ٞش ربیی دس أتذاد ِجٝ ٞبی ٌشاف لشاس

ای پیٛػتٝ اسائٝ ؿذ. اٌشچٝ ثشای ایٗ ٔؼأِٝ ٕٞٝ ساٞىبسٞبی ثٟیٙٝ دس سئٛع لشاس ٘ذاس٘ذ، أب حىیٕی ٘ـبٖ داد  داسد. ثذیٗ تشتیت ٕ٘بیـی ٌؼؼتٝ اص ٔؼأِٝ
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ٕ٘بیٙذ. ثذیٗ تشتیت ٕ٘بیـی ٌؼؼتٝ اص یه ٔؼأِٝ پیٛػتٝ ثب ٔٙحلش وشدِٖ تحمیك ف سا ثٝ حذالُ ٔیساع ٚرٛد داس٘ذ وٝ ٞذ pای اص  وٝ ٕٞیـٝ ٔزٕٛػٝ

ٔیب٘ٝ ثب ٔؼأِٝ ٚثش دس  -pٞبی آٖ ٌشاف ٘بْ داس٘ذ. ثٙبثشایٗ تفبٚتی اػبػی ٔؼأِٝ ٔیب٘ٝ-pؿٛ٘ذ، ٔی pثٝ سئٛع، اسائٝ ٌشدیذ. ساٜ حُ ٞبیی وٝ ؿبُٔ سئٛع 

ٕ٘بیذ. ػالٜٚ ثش ایٗ ساٜ حُ ٞب( ا٘تخبة ٔی)ٔزٕٛػٝ ٌشٜ Vٔیب٘ٝ تٟٙب ٔیب٘ٝ ٞبیی اص ٔزٕٛػٝ ٔؼیِٗ  -pدس ایٗ سٚؽ  ثبؿذ.ٌؼؼتٍی فوبی رٛاة ٔی

 ٔزوٛس فمي ثش سٚی یه ٌشاف یب ؿجىٝ لبثُ ارشا ٔیجبؿذ ٚ ٘ٝ ثش سٚی یه كفحٝ.

ٌضیٙی دس یه ؿجىٝ استجبًی سا ثیبثذ. اص صٔب٘ی وٝ شوض )یب ٔشاوض( ساٜی ٔ ٔیب٘ٝ سا تٛػؼٝ داد تب ٔىبٖ ثٟیٙٝ -pی ٌّٔك ٚ دس ادأٝ، حىیٕی سٚؿٟبی ٔیب٘ٝ

 تشیٗ ٔذِٟبی ٔىب٘ی تؼٟیالت تجذیُ ؿذ. ٔیب٘ٝ رضء الیٙفىی دس ٘ظشیٝ ٔىبٖ یبثی ٌشدیذ ٚ ثٝ یىی اص سایذ-pاٚ ٘تبیذ چٙیٗ تحمیمی سا ٔٙتـش ٕ٘ٛد، ٔؼأِٝ 

 یه اص اػتفبدٜ ثب آٟ٘ب. ]5[پشداختٙذ آٔشیىب ٘یٛیٛسن ایبِت دس اٚسطا٘ؼی ٔشاوض ثشای ٞبیی ٔىبٖ رؼتزٛی ثٝ ٕٞىبسا٘ؾ ٚ تٛسٌبعدس ادأٝ تحمیمبت 

   .آٚسد٘ذ دػت ثٝ سا ٔتفبٚت پٛؿؾ ٞبی صٔبٖ ٌشفتٗ ٘ظش دس ثب ٔختّف ٘ٛاحی تمبهبٞبی پٛؿؾ ثشای ٘یبص ٔٛسد ٔشاوض تؼذاد خٌی سیضیثش٘بٔٝ ٔذَ

 آٔجٛال٘غ، ٞبیایؼتٍبٜ ٘ـب٘ی، آتؾ ٟٞبی ایؼتٍب پّیغ، ٔشاوض) اٚسطا٘ؼی خذٔبت ٔشوض احذاث ثشای ثٟیٙٝ ٞبیٔىبٖ تؼییٗ ٔؼأِٝ ٚایت ربٖ ٚ ػبدَ

 سٚؽ اص اػتفبدٜ ثب سا حذاوخش پٛؿؾ ٔذَ ٕٞىبساٖ ٚ ٌبِٛآ. ]6[داد٘ذ لشاس ثشسػی ٔٛسد آٔشیىب دس سا( پّیغ ٞبی ٔبؿیٗ ٚ ٟ٘ب، ثیٕبسػتب ػالٔت، ٔشاوض

 911 ٚ تمبهب ٘مٌٝ 911 یا٘ذاصٜ تب تحمیك ایٗ دس آصٖٔٛ ٔٛسد ٔؼبئُ.  وشد٘ذ حُ یه ٚ كفش پـتیوِٛٝ یٔؼبِٝ یه ثٝ آٖ تجذیُ ٚ الٌشا٘ظ ػبصی آصاد

-P پضؿىی ٞبی ٔشالجت دس سا حذاوخش ٔذَ ٞب،ٔزٕٛػٝ پٛؿؾ ٔذَ یؼٙی یبثی،ٔىبٖ پبیٝ ٔذَ ػٝ وبسثشد التٛیب، ٚ داػىیٗ. ]7[ثٛد ٘بٔضد ٔىبٖ

median فشم آٟ٘ب. ]8[ٌشفتٙذ ٘ظش دس سا ٌؼؼتٝ حبِت دس تؼٟیالتی چٙذ سلبثتی یبثیٔىبٖ ٔؼبِٝ یه ٕٞىبساٖ ٚ دسص٘ش.وشد٘ذ ٖػٙٛا ٔذَ ٚ پٛؿؾ 

 اص تؼٟیالت ٔىبٖ اص تمبهب ٘مبى ی فبكّٝ ػىغ ٚ تؼٟیالت رزاثیت پبسأتش دٚ ثب ٔتٙبػت تمبهب ی٘مٌٝ یه دس خذٔت دسیبفت ٔتمبهیبٖ وٝ وشد٘ذ

-ا٘زبْ ٞبیپظٚٞؾ ِٚی اػت، ٌشفتٝ كٛست ؿٟشٞب ػٌح دس تؼٟیالت یبثیٔىبٖ صٔیٙٝ دس صیبدی تحمیمبت چٝ اٌش. وٙٙذٔی اػتفبدٜ رذیذ تؼٟیالت

 وشدٖ حذاوخش سلبثتی، تؼٟیالت یبثیٔىبٖ یصٔیٙٝ دس ؿذٜ اسائٝ ٔذِٟبی تٕبٔی ٞذف ٕٞچٙیٗ. اػت ٘بچیض سلبثتی تؼٟیالت یبثیٔىبٖ یصٔیٙٝ دس ٌشفتٝ

ؿٛد. ٔیب٘ٝ، رٟت ػبدٌی ٚ وٛتبٞتش ٕ٘ٛدٖ صٔبٖ حُ، دٚ فشم اِٚیٝ دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔی-Pدس ساٜ حّٟبی .اػت ثٛدٜ تمبهب پٛؿؾ وشدٖ ٝثیـیٙ ٚیب ػٛد

ی مٌٝاِٚیٗ فشم آ٘ىٝ پبػخٍٛیی ثٝ تمبهب تٛػي ٘ضدیىتشیٗ ٔشوض اسائٝ خذٔت ثٝ آٖ ا٘زبْ ٔیٍیشد ٚ دْٚ آ٘ىٝ أىبٖ اػتمشاس تؼٟیُ ثش سٚی ٞش ٘

اص ؿجىٝ ٚرٛد ٘ذاؿتٝ ٚ خذٔبت تٟٙب ثش سٚی ٌشٜ ٞب لبثُ اػتمشاس٘ذ. ثذیٟی اػت دس ٍٞٙبٔی وٝ ٞش یه اص تؼٟیالت )رٟت اسائٝ ػشٚیغ( ثب دِخٛاٜ 

سا ٔؼشفی  gravity p-medianٌشدد. ِزا دسص٘ش ثب اػٕبَ تغییشاتی دس ایٗ ٔذَ سٚؽ ٔیب٘ٝ ٘من ٔی -Pوٙذ، فشم اَٚ ٔذَ دیٍش خذٔبت سلبثت ٔی

ٟب . دس ایٗ ٔذَ فشم اػتفبدٜ اص ٘ضدیىتشیٗ تؼٟیالت تٛػي ٔتمبهی حزف ؿذٜ ٚ ٔیضاٖ ثشخٛسداسی ایـبٖ اص خذٔبت، ٔتٙبػت ثب ٔیضاٖ رزاثیت إٓ٘٘ٛد

بت ؿٛد. اِجتٝ دس ایٗ سٚؽ ٘یض فشم اكّی آ٘ؼت وٝ اًالػثشای ٞش ٔـتشی ٚ ثٝ وٕه تبثؼی ٘ضِٚی اص فبكّٝ ثیٗ تمبهب ٚ تؼٟیالت دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔی

ایٗ ٔذَ ٔتمبهی اص تؼٟیالت اًشاف ٚ فبكّٝ ٞش وذاْ وبُٔ ثٛدٜ ٚ ؿیٜٛ ا٘تخبة تؼٟیالت ثٝ ٔیضاٖ رزاثیت آٟ٘ب ٚاثؼتٝ اػت.رٛاثٟبی ثذػت آٔذٜ اص 

دسص٘ش دس ٌٔٙمٝ ثبؿذ. ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ، دس ًی تحمیمی دس ٔشوض وـٛس ػٛئذ وٝ تٛػي ٔیب٘ٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ دلت ثیـتش آٖ ٔی Pدس ٔمبیؼٝ ثب سٚؽ والػیه 

-pٔشوض لفُ ػبصی ثب دٚ سٚؽ  7ی فٙی خٛدسٚ ٚ ٔشوض ٔؼبیٙٝ 11فشٚؿٍبٜ ِٛاصْ یذوی اتٛٔجیُ،  14ای ثٙبْ داِىبسِیب ا٘زبْ ؿذ ػٝ ٘ٛع خذٔبت ؿبُٔ: 

median  ٚgravity p-median دس ؿٟش ًٞٙ وًٙ، اػتفبدٜ اص یٛچًٙ ٚ ِیًٙ دس تحمیمی دیٍش تٛػي. ]9[ثشسػی ٌشدیذGIS شای تؼییٗ ث

ٔىبٖ ثبِمٜٛ رٟت احذاث ٔشوض خشیذ  8ٔشوض ػٕذٜ تمبهب دس ػٌح ؿٟش ؿٙبػبیی ؿذٜ ٚ  22ثش ایٗ اػبع  .]11[ٔشاوض ثضسي خشیذ پیـٟٙبد ؿذٜ اػت

وٝ  پیـٟٙبد ٌشدیذٜ اػت. دس ایٗ تحمیك ٞذف اكّی پٛؿؾ حذاوخشی تمبهبی ثبصاس اػت ثٝ ػجبستی دیٍش ٔىب٘ی ثٟتشیٗ ٔحُ احذاث خٛاٞذ ثٛد

دٞذ وٝ فبكّٝ ٞش٘مٌٝ دس داخُ آٖ اص حذاوخش ٔتٛػي ٔبٞب٘ٝ تمبهبی پبػخ دادٜ ؿذٜ تٛػي آٖ ثیـتشیٗ ٔمذاس ثبؿذ. ایٗ ٔىبٖ ثٝ تمبهبٞبیی پبػخ ٔی

 ٔؼبفتی وٝ ٔـتشی رٟت خشیذ تٕبیُ ثٝ پیٕبیؾ آ٘شا داسد، وٕتش ثبؿذ.
 

 

 تئوری    .3
ثبؿذ ثٝ ؿیٜٛ ای وٝ ٞضیٙٝ ٞبی وّی حُٕ ٚ ٘مُ ثٝ حذالُ ثشػذ.دس ایٗ یُ ثشای پٛؿؾ دادٖ تمبهبٞب ٔیتؼٟ  pٔیب٘ٝ ٔتـىُ اص تؼییٗ ٔٛلؼیت -pٔؼأِٝ 

 .ٞب ثٝ ًٛس ٔؼتمیٓ ثب فبكّٝ ٞبی تحت پٛؿؾ ٚ ٕٞچٙیٗ تؼذاد ٔحلٛالتی وٝ ثبیذ ٔٙتمُ ؿٛ٘ذ، ٔتٙبػت ٞؼتٙذٔذَ فشم ثش ایٗ اػت وٝ ایٗ ٞضیٙٝ 
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یٙٝ، تٕبْ تؼٟیالت دس ساع ٞبی ؿجىٝ لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ ٚ تمبهبٞبی ٞش ساع تٛػي ٘ضدیىتشیٗ ٔشوض ثٝ ًٛس ٝ دس یه ساٜ حُ  ثٟٔـبٞذٜ ؿذٜ اػت و

ا٘ذ أب ثٝ ًٛس ٔؼَٕٛ اًالػبت ثیـتشی دس ٔیب٘ٝ تٟٙب ٞضیٙٝ ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ-pی اػتب٘ذاسد ٔـىُ وبُٔ پٛؿؾ دادٜ ٔی ؿٛد.دس ٘ؼخٝ

ی وبس ٕٞضٔبٖ داسد. ایٗ اًالػبت خبسری سا ٔی تٛاٖ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ ٞبی فبصی ثب ٔـىُ تشویت وشد. ایٗ أش اربصٜ اختیبس تلٕیٓ ٌیش٘ذٌبٖ ٚرٛد

  دٞذ.ثب چٙذیٗ ٞذف سا ٔی
 

 

 P-Medianمببنی نظزی     .1-3
ی ٔؼبثش ؿٟشی، تؼییٗ ٔىبٖ ٔٙبػت ثشای اػتمشاس آٟ٘ب)ثب ٞذف ثیـتشیٗ پٛؿؾ تمبهب( دس یه ی ٔىب٘ی تؼٟیالت دس ؿجىٝسیضی ثٟیٙٝثٝ ٔٙظٛس ثش٘بٔٝ

ثبؿذ ٞبی ثشاثش ثٝ ٔٙظٛس اسائٝ خذٔبت ٔیسیضی، دس ٘ظش ٌشفتٗ دػتشػی ٚ فشكتلّٕشٚ ٔـخق، هشٚسی اػت. اػبع ٚ ٔجٙبی وبسی دس ایٗ ٘ٛع ثش٘بٔٝ

اكٌىبن ٔؼبفت دس ٔىبٟ٘بی ٔـخق، ٔشتجي اػت. ٕٞچٙیٗ دػتشػی سا ٔیتٛاٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجؼی وٕیبة دس  وٝ ػٕٛٔب ثب تٛا٘بیی افشاد ثشای فبئك آٔذٖ ثش

سیضی ٚاثؼتٝ اػت. ثٝ ًٛس وّی ٔذِٟبی تخلیق ٔىبٖ لبدس٘ذ وٝ رؼتزٛی ٘ظش ٌشفت وٝ ثٝ پبسأتش تٛصیغ )ٔزذد( خذٔبت اص ًشیك ٔذِٟبی ثش٘بٔٝ

ػبصی ٕ٘بیٙذ. دس ٘تیزٝ، چبسچٛثی وبسآٔذ ثشای ثشسػی ٔـىالت ٔٛرٛد چٍٍٛ٘ی تخلیق آٟ٘ب سا ثٟیٙٝػیؼتٕبتیه دػتشػی ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٝ تؼٟیالت ٚ 

ٌشد٘ذ. دس ایٗ ساػتب،         ٞبی ٔؤحش ؿٙبػبیی ٔیی ثشاثشی ٚ وبسایی تؼٟیالت ٔٛرٛد، ٌضیٙٝی دػتشػی ثٝ خذٔبت فشاٞٓ ؿذٜ ٚ اص ًشیك ٔمبیؼٝدس ٔؼأِٝ

P-Median  ٗسیضی خٌی كفش ٚ یه ثٝ كٛست ریُ  ی سیبهی آٖ دس لبِت ثش٘بٔٝٔذِٟبی تخلیق تؼٟیالت ٔىب٘ی اػت وٝ ٔؼبدِٝاص پشوبسثشدتشی

 .]8[ ( لبثُ تؼشیف اػت1)ساثٌٝ 
   

 (7رابطٍ )

  

 

   

  

 
  

   

ی ثیٗ فبكّٝ  i ،dij یٔیضاٖ تمبهب دس ٘مٌٝ hi ٝ ؿذٜ،ثشای تؼٟیالت اسائ jی پیـٟٙبدی ی ٘مٌٝؿٕبسi ، jٜی تمبهبی ا٘ذیغ ٘ـبٍ٘ش ٘مiٌٝ ، 5ی ساثٌٝدس 

ثبیٙشی )كفش ٚ یه()وٝ ٔمذاس یه آٖ  ٔتغیشی Xjتؼذاد وُ تؼٟیالت ٔٛسد ٘یبص،  p )ثش حؼت ٔتش(،j  ٚ ٔٛلؼیت پیـٟٙبدی تؼٟیالت i تمبهب دس ٔحُ

 jتٛػي تؼٟیالت ٌشٜ  iٌشٜ  ٔمذاسی اػت وٝ اٌش تمبهبی Yijثٛدٜ ٚ كفش ػذْ ا٘تخبة اػت( ٚ  jی ا٘تخبة ٔىبٖ پیـٟٙبدی تؼٟیالت دٞٙذٜ٘ـبٖ

خذٔبت  ی( وُ فٛاكُ ثیٗ ٔتمبهیبٖ ٚ ٔشاوض اسائ5ٝی تبثغ ٞذف )ساثٌٝ، دس ایٗ ٔؼأِٝ فشاٞٓ ٌشدد، ثشاثش ثب یه ٚ دس غیش ایٙلٛست ٔجیٗ كفش ٔیجبؿذ.

، ٕ٘بیبٍ٘ش ٔحذٚدیت تؼذاد ٙذ. ػالٜٚ ثش ایٗ وی( وٕیٙٝ dijٔ( ٚ خذٔبت ثب هشیت ٚص٘ی فبكّٝ )hiسا دس لبِت ٔزٕٛع ٚص٘ی تمبهبٞبی )

وٙذ. ثذیٗ تشتیت، سا ثشآٚسدٜ ٔی jتٛػي تٟٙب یه ٚ فمي یه تؼٟیُ  iٞبی تمبهبی ٞش یه اص ٌشٜ ثٛدٜ ٚ  (p)وُ تؼٟیالت ٔٛسد ٘یبص

ٔیٗ ٘یبصٞب فمي اص أٔٙزش ثٝ ت ؿٛد. ٔحذٚدیت تٛػي یه ٔشوض، ا٘زبْ ٔی ٞیچ تمبهبیی ثذٖٚ پبػخ ٕ٘ب٘ذٜ ٚ پبػخٍٛیی ثٝ ٞش تمبهب تٟٙب

-خذٔبت اسائٝ ٕ٘یٞب شدد. ثذیٗ ٔفْٟٛ وٝ اٌش دس ٔىب٘ی تؼٟیالت ٚرٛد ٘ذاؿتٝ ثبؿذ، ثٝ ٞیچ ٌشٚٞی اص تمبهبٌٔیاص تؼٟیالت  ثشخٛسداسی ٞبٔىبٖ

ثٝ  i  ٚjٞبی ی ا٘ذیغٕ٘بیٙذ. ثب فشم ایٙىٝ دأٙٝٔتغیشٞبی ٔؼأِٝ )٘ٛع ٔتغیشٞب( سا تؼشیف ٔی كفش یب یه ثٛدٖ ،آخش دٚ ٔحذٚدیت ؿٛد. دس ٟ٘بیت،
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ٞبی كفش ٚ یىی ؿذٜ ٚ ٔحذٚدیت m+m*n+1 ٞبی اكّی )ػّٕىشدی( ٔؼأِٝ فٛق ثشاثش ثب، تؼذاد ٔحذٚدیتٙذتغییش ٕ٘بی nتب  1ٚ اص  mتب  1تشتیت اص 

 ذ ؿذ.خٛاٞ  n+m*n)٘ٛع ٔتغیشٞب( آٖ ثشاثش ثب

 ثب ٔذِٟب ایٗ اغّت ٔخبَ،وبسایی ػٙٛاٖ ثٝ. ا٘ذثٛدٜ ٕٞشاٜ ٘یض ٞبیی ٘بسػبئی ثب اغّت ؿذٜ دادٜ تٛػؼٝ ٞبی ٔذَ ٌشفتٝ، كٛست ٞبی پیـشفت سغٓ ػّی

 ویفی وٕی، ٔتؼذد، ٔتٙٛع، اصٔؼیبسٞبی ٞبی ٔزٕٛع ثب اغّت ٔىب٘ی تلٕیٕبت اخز ٍٞٙبْ وٝ حبِیؼت دس ایٗ. وٙذٔی پیذا وبٞؾ ٔؼیبسٞب تؼذاد افضایؾ

 ؿٟش، رٕؼیتی ثبفت ٘ظیش داسد، ٚرٛد ؿٟشی خذٔبت دٞٙذٜ اسائٝ تؼٟیالت یبثیٔىبٖ دس وٝ ٞبییپیچیذٌی ٔیبٖ ایٗ دس. ثبؿیٓ ٔی ٔٛارٝ ٔتٙبلن ٌبٞبً ٚ

 اػت. ٌشدیذٜ ػّت ثش ٔضیذ ٚ٘ظیش آٖ، ٔختّف ٔٛا٘غ ٚرٛد سلجب، تشافیه، ٘ظبْ

 ثخؾ ثضسٌی دادٖ دػت اص ٚ ػبصیػبدٜ ثبػج والػیه، كٛست ثٝ ٞب پذیذٜ ایٗ ٞؼتٙذ.ٕ٘بیؾ فبصی. لٛكیبتخ ٚالؼی داسای رٟبٖٞبی پذیذٜ اغّت

 ) تٛپِٛٛطیه سٚاثي٘ٛع ٕ٘بیؾ  ػٛاسم ثیٗ سٚاثي ٔبٞیت ٚ ٔىب٘ی ٞبیپذیذٜ لٌؼیت ػذْ یب لٌؼیت. ؿٛدٔی ٞبپذیذٜ ایٗ وشدٖ ٔذَ ثشای اًالػبت اص

 ٚ دا٘ؾ ٞب، ٔحذٚدیتپذیذٜ تغییشپزیشی ٔب٘ٙذ ، ٔختّفی ٔٙبثغ اص تٛا٘ذ ٔی ٔىب٘ی ٞبیلٌؼیت وٙٙذ. ػذْیٗ ٔیفبصی( سا ٔؼ یب  والػیه كٛست ثٝ

 ًجیؼت ثش تؼّي ی ثشای ٔؤحش سٚؽ ، فبصی ٌٔٙك اػبع ثش ؿذٜ ٌزاسیپبیٝ ػیؼتٕٟبی ؿٛد. ٘بؿی ٞبتؼشیف ٚ تفؼیشٞب ٔحذٚدیت ٚ ا٘ؼبٖ، آٌبٞی

 ثشای سیبهی ٔؼبدالت ٚ ٔذِؼبصی ٔتؼبسف اص سٚؿٟبی اػتفبدٜ ثب ٌٔبِؼٝ ٔٛسد فشایٙذٞبی تحّیُ وٝ ٍٞٙبٔی. ٔبػت پیشأٖٛ رٟبٖ تمشیجی ٚ غیشدلیك

 وبسآٔذتش٘ذ. فبصی ٞبیوٕی داس٘ذ،ػیؼتٓ دلت ٚ ٞؼتٙذ ٘بٌٕٔئٗ فشآیٙذٞب، اص دسدػتشع اًالػبت یب ٚ اػت ای پیچیذٜ وبس سفتبس، ثیٙیپیؾ
 

 

 سبسیپیبده         .4 
. ثذیٗ ٔٙظٛس، ثب اػت ٚاثؼتٝ ا٘تخبة آٟ٘ب ٘حٜٛ ٚ ٔؤحش ػٛأُ كحیح ٚ وبُٔ ؿٙبخت صیبدی ثٝ حذ تب ،اتٛثٛع ٞبیٍبٜتایؼ ثشای ٔٙبػت ٔىبٖ یٗتؼی

،  Fuzzy P-medianٞبی اتٛثٛع ٚ ٕٞچٙیٗ اسصیبثی ٔذَ تٛرٝ ثٝ ٞذف دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ، یؼٙی تؼییٗ ٔىبٟ٘بی ٔٙبػت رٟت اػتمشاس ایؼتٍبٜ

ٞبی ًشاح ػیؼتٓ ٔتخللیٗ ثب ٔلبحجٝ -ا٘زبْ ٔٛاسدی ٔب٘ٙذ: اِف اػبع ثش دس ایٗ ساػتبٌشدد. ٔیی ٌٔبِؼبتی ؿٟش ٔـٟذ ثشسػی ٞبی ٔحذٚدٌٜیٚیظ

ػٛأُ ٔٛحش دس ، احذاث ایؼتٍبٜ اتٛثٛع ارتٕبػی فٙی، التلبدی ٚ ػٛأُ ثشسػی -ٚ د ٔشثًٛٝ تخللی ٔتٖٛ ٌٔبِؼٝ-ةحُٕ ٚ٘مُ ػٕٛٔی، 

تّفیك آٟ٘ب ؿشایي  ٚ دٜثٛٔیؼش  دادٜ رٕغ آٚسیأىبٖ  دس آٟ٘ب وٝ ػٛأّی ٔٛاسد ٔزوٛس، ثیٗ اص ػپغ .ؿٛ٘ذٔی تؼییٗ ٞبی وب٘ذیذبٖتخلیق ٔى

 ٞبی الیٝ تٟیٝ أب. ذ٘ؿٛٔیؿشٚع اًالػبت تشافیىی پشداصؽ ٞبی ػبصٔب٘ی، ٌٔبِؼبت آٔبسی ٚ آٚسی دادٜرٕغ ٞبیفشایٙذٚ  ٜذیٌشد ا٘تخبة سددا ٚرٛد

 ٔىب٘ی ٔبٞیت وٝ احشاتی یب ػٛأُ تٟٙبِزا  اػت. ٘بٕٔىٗ یب ٌیشی دؿٛاس تلٕیٓ ٔذَ ثٝ ٚسٚد ثشای آٟ٘ب ػبصی ٚ آٔبدٜ ػٛأُ اص ثشخی ثشای ٔىب٘ی

 ٔىبٖ بتیٔمذٔ ٔشحّٝ ثٝ ٔشثٛى ٔؤحش ػٛأُ ٌیش٘ذ.ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٔی داسد، ٚرٛد GISٔحیي  دس آٟ٘ب ثشسػی یب ٚ الیٝ ٔىب٘ی تٟیٝ أىبٖ ٚ داس٘ذ

 ٍبٜ اتٛثٛعتایؼثشداسی ٚ ثٟشٜ احذاث ثب ساثٌٝ دس آٟ٘ب پزیشی احش یب احشٌزاسی ٚ ٘ٛع یبثی ٔىبٖ دس ػٛأُ ایٗ تأحیش ػُّ ٞبی اتٛثٛع، یبثی ایؼتٍبٜ

 ٔٛالغ ثشخی دس ٚ ٛدٜث ٔتغیش ٔختّف، دس ؿشایي آٟ٘ب اص یه ٞش إٞیت ٔیضاٖ ٚ ٔؤحش ػٛأُ وٝ اػت ثٝ روش الصْ . اػت ؿذٜ اسائٝ رذَٚ) ( دس

ی (، رٟت تٟیAHPٝ. ػپغ ٞش یه اص ایٗ ٔؼیبسٞب ثب ارشای فشآیٙذ تحّیُ ػّؼّٝ ٔشاتجی)ؿٛ٘ذ اهبفٝ یب ٚ حزف ػٛأّی ؿشایي، ثٝ ثؼتٝ ٕٔىٗ اػت

وب٘ذیذ ثب تمبهبی اػتفبدٜ  استجبى ٞش ٔحُ  p-medianٌشد٘ذ. آٍ٘بٜ ثٝ وٕه تئٛسیی ٌّٔٛثیت ٔؼبثش )ثشای احذاث ایؼتٍبٜ اتٛثٛع(، تّفیك ٔی٘مـٝ

ثٙذی ٟ٘بیی دس ایٗ آیذ. اِٚٛیتی ٔىبٖ ٔٙبػت اػتمشاس ایؼتٍبٜ اتٛثٛع ثٝ دػت ٔیاص اتٛثٛع،تؼییٗ ؿذٜ ٚ ثب ا٘زبْ یه فشآیٙذ تىشاسی، ٔزٕٛػٝ

 ٌشدد.ثب تٛرٝ ثٝ صٔبٖ دػتشػی اختلبف یبفتٝ ثٝ ؿجىٝ، ٔؼیٗ ٔی ٔزٕٛػٝ
 

 

 محذوده مطبلعبتی  .4-1
ٚ  ٔشوض اػتبٖ خشاػبٖ سهٛی. ایٗ ؿٟش ثٝ ػٙٛاٖ اػت٘فش 2811111رٕؼیتی ثبِغ ثش  ٚ ویّٛٔتش ٔشثغ 214ثب ٚػؼت ؿٟش ایشاٖ دٚٔیٗ والٖ، ؿٟش ٔـٟذ

ٞبی ٔٛرٛد )تزبسی، اداسی، آٔٛصؿی ٚ تشاوٓ ثبالی وبسثشی ٘ظیشثبؿذ. ػٛأّی ؿٟشی ٔییه ٔشوض تٛسیؼتی،داسای حزٓ صیبدی اص ػفشٞبی دسٖٚ

اص خٌٛى اتٛثٛػشا٘ی دس ٘ٛاحی ٔشوضی  ا٘ذ وٝؿذٜ، ٔیضاٖ لبثُ تٛرٝ رزة ػفش، حزٓ تشافیه صیبد ٚ وٕجٛد فوبی پبسویًٙ ػٕٛٔی، ثبػج ٔؼىٛ٘ی(

خٌٛى  ایٗ تشٔٙبػتٞش چٝ ، تأحیش غیش لبثُ ا٘ىبسی ثش وبسوشد (ثش ٔجٙبی تمبهب) ٞبی اتٛثٛعد. ِزا اػتمشاس ٔتؼبدَ ایؼتٍبٌٜیش اػتمجبَ صیبدی ؿٟش ٔـٟذ
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ٌی ٞٛای ؿٟش ٔـٟذ، ػّٕىشد خٛة خٌٛى اتٛثٛػشا٘ی دس تشغیت ٔشدْ ٚ تؼٟیُ ثٝ وبسٌیشی آٖ، تأحیش لبثُ خٛاٞذ داؿت. ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ آِٛد

 ُ٘م ٚ حُٕ ػیؼتٓ ٔـٟذ ؿٟش دس دٞذ ٔی ٘ـبٖ ٞبپظٚٞؾ ٘تبیذ ای ثش تشافیه ؿٟش ٚ وبٞؾ آِٛدٌی ٘بؿی اص آٖ ثٝ د٘جبَ خٛاٞذ داؿت.ٔالحظٝ

 ٚ ػبصٔب٘ی ػبختبس ٕٞچٖٛ ٞب صٔیٙٝ اص ثؼیبسی دس ػیؼتٓ ِزا .اػت ٍ٘شفتٝ لشاس ثشداسی ثٟشٜ ٔٛسد اؽ ثبِمٜٛ أىب٘بت تٕبْ ثب اتٛثٛع ثخلٛف ػٕٛٔی

 ٚ ٞب ایؼتٍبٜ دس ص٘یب ٔٛسد تزٟیضات ٞب، ایؼتٍبٜ فٛاكُ ٚ ٔىب٘یبثی ثٝ ٔشثٛى اػتب٘ذاسدٞبی دسصٔیٙٝ رّٕٝ اص تبػیؼبتی ٚ تزٟیضاتی ػبختبس تـىیالتی،

 .ثبؿذ ٔی ٔٛارٝ صیبدی ٔـىالت ثب ٞب اتٛثٛع حشوت ثٙذیصٔبٖ ثش٘بٔٝ
 

 

 استفبده مورد تلفیق هبیمذل   .4-2
 ٚ اسػٌٛیی ٞبی ٔذَ دسایٗ تحمیك . اػت ٔشثًٛٝ اًالػبتی ٞبی الیٝ تّفیك ٔؼتّضْ ،ٍبٜ اتٛثٛعتایؼیبثی ٔىبٖ دس ٔؤحش فبوتٛسٞبی ثٝ ٕٞضٔبٖ تٛرٝ

ثٝ  ٔزٕٛػٝ یه دس ػٙلش ٞش ػوٛیت ،اسػٌٛیی  ٌٔٙك دس .ٌشفتٙذ لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد GISٔحیي  دس ػبصی ٚ ٔذَ اًالػبت تّفیك ٟتر فبصی

 ٚسٚدی ٘مـٝ یه ٞش ػبُٔ، اصاء ثٝ اثتذا یبثی، ٔىبٖ دس ثِٛیٗ ٔذَ اص اػتفبدٜ ٔٙظٛس ثٝ .ؿٛد ٔی ثیبٖ (ػوٛیت)یه  ٚ (ػوٛیت ػذْ)كفش كٛست

 یدٞٙذٜ٘ـبٖ ،ٚسٚدی ٘مـٝ یه اص ٚاحذ پیىؼّی ٞش دس یه ٔمذاس وٝ كٛست ایٗ ثٝ .ؿٛد ٔی تٟیٝ هٛاثي اػبع ثش )دٚدٚیی( ثبیٙشی كٛست ثٝ

 ثٝ .ثبؿذ ٔی (ػبُٔ)٘مـٝ  آٖ ٔفْٟٛ ثٝ تٛرٝ ثب ٘ظش ٔٛسد فؼبِیت رٟت آٖ پیىؼُ ٔىب٘ی ٔٛلؼیت ثٛدٖ ٘بٔٙبػت ٌٛیبی كفش ٚٔمذاس ثٛدٖ ٔٙبػت

 ٔمذاس ٔٙبًك ػبیش ثٝ ٚ كفش ٔمذاس حشیٓ آٟ٘ب، ٔحذٚدٜ ٚ ٞبتمبًغ ثٝ تأػیؼبت، ایٗ اص حفبظت ،ثشای اتٛثٛع ٞبی ٍبٜتایؼبثی ی ٔىبٖ دس ٔخبَ ػٙٛاٖ

 ٔی ٚرٛد ثٝ ثبیٙشی خشٚری یه ٘مـٝ ٚ ؿٛ٘ذٔی تّفیك یىذیٍش ػٍّٕشٞب ثب اص اػتفبدٜ ثب ٚسٚدی ٞبی ٘مـٝ ػپغ .ؿٛد دادٜ ٔی اختلبف یه

 ٚ یه ٔمذاس رٟت احذاث آٖ ٔٙبػت ٞبی ٔىبٖ ثٝ ،ٍبٜ اتٛثٛعتایؼیبثی ٔىبٖ ثٝ خشٚری ٔشثٛى ٘مـٝ دس ، ٔخبَ ػٙٛاٖ ثٝ ٚؽ،س ایٗ ٌٔبثك .آٚس٘ذ

 ٌیشد.ٔی تؼّك ٔمذاس كفش ٘بٔٙبػت ٞبی ٔىبٖ ثٝ

 اغّت ؿٛد. ٔی تؼشیف( وبُٔ ػوٛیت ػذْ)كفش  تب (وبُٔ ػوٛیت) یه یثبصٜ دس ٔمذاسی ثب یه ٔزٕٛػٝ، دس ػٙلش ٞش دس ٌٔٙك فبصی ػوٛیت

 ٞش ثٝ فبصی، ٔذَ دس. ثبؿذ ٘بپیٛػتٝ یب ٚ پیٛػتٝ غیشخٌی، خٌی، كٛستٝث تٛا٘ذٔی آٖ ؿىُ وٝ ؿٛد ٔی ثیبٖ ػوٛیت تبثغ ثٛػیّٝ ػوٛیت دسرٝ

ٔؼیبس  دیذٌبٜ اص پیىؼُ ٔحُ ثٛدٖ ٔٙبػت ٔیضاٖ ثیبٍ٘ش ؿٛد وٝ ٔی دادٜ اختلبف یه تب كفش ثیٗ ٔمذاسی ی ٞش ػبُٔ،٘مـٝ دس ٞب پیىؼُ اص یه

 ؿبُٔ ٞشپیىؼُ ٔمذاس وٝ ٕ٘ٛد تٟیٝ ایٌٛ٘ٝ ثٝ سا فبوتٛس)ػبُٔ( ٘مـٝ تٛاٖ ٔی.ثبؿذ ٔی)احذاث ایؼتٍبٜ اتٛثٛع (٘ظش ٔٛسد ٞذف ثشای ٔشثًٛٝ

 ػوٛیت بوتٛسٞب،ٔمبدیشف اص یه ٞش ثٝ ٔشثٛى ٞبی٘مـٝ تـىیُ اص پغ.ثبؿذ ٘یض یبثیٔىبٖ فبوتٛسٞبی ثب ػبیش ٔمبیؼٝ دس ٔشثًٛٝ فبوتٛس ٘ؼجی إٞیت

 .ؿٛ٘ذ ٔی تشویت یىذیٍش فبصی ثب ػٍّٕشٞبی وٕه ثٝ آٟ٘ب دس ٔٛرٛد
 

 

 اطالعبتی هبی اليه سبسی آمبده و آوری جمع   .4-3
 غرٕ ؿجىٝ ٔؼبثش ؿٟش ٔـٟذ ٞبی ثٝ ٚیظٌی تٛرٝ ثب ٘ظش ٔٛسد ٞبی دادٜ ٘یبص، ٔٛسد ٔىب٘ی ٚ تٛكیفی اًالػبت تؼییٗ ٚ ٔؤحش ػٛأُ ثشسػی اص پغ

 سٚؽ . ٕٞچٙیٗا٘ذذٜؿ ٔتفبٚتی تٟیٝ صٔب٘ی ٞبی دٚسٜ دس ٚ ٌٛ٘بٌٖٛ ٔٙبثغ اص ٔختّف، اداسات تٛػي ؿذٜ، آٚسی رٕغ ٞبی دادٜ .ٌشدیذ٘ذ آٚسی

ٓ ػیؼت ٔمیبع، ویفیت، ٘ظش اص ٔٛرٛد اًالػبت ثٝ ٕٞیٗ دِیُ .اػت ثٛدٜ ٔتفبٚت یىذیٍش ثب ٘یض آٟ٘ب ٞبی ٚ دػتٛساِؼُٕ اػتب٘ذاسدٞب ٘مـٝ، تٟیٝ

 ٔٛسد تحّیُ ٚ تزضیٝ ا٘زبْ ػّٕیبت ٚ ٞب الیٝ ٕٞضٔبٖ ٕ٘بیؾ رٟت وٝ .ٙذثبؿٔی یىذیٍش ٔتفبٚت ثب ثٛدٖ وبغزی یب سلٛٔی حتی ٚ فشٔت تلٛیش،

 ب ثٝآٟ٘ تجذیُ ٚ ٞب دادٜ سٚی ثش ػبصی آٔبدٜ ٚ ٚیشایؾ ِزا ٔشاحُ .ثبؿٙذ ٕٞبًٞٙ یىذیٍش ثب اًالػبتی ٞبی الیٝ وٝ الصْ اػت GISٔحیي  دس ٘یبص

اص ّٔضٚٔبت ارشای ٔذَ  ثبؿٙذ، ٞب داؿتٝ تحّیُ ا٘زبْ رٟت ٔٙبػجی ػبختبس ٚ ثٛدٜ ٘ظش وبسثشد ٔٛسد ثشای ٘یبص ٔٛسد اًالػبت وّیٝ حبٚی وٝ ایٌٛ٘ٝ

  Arcview، ArcGIS ،Autocad ٚExcel   ی ٔب٘ٙذ:افضاسٞبی ٘شْ اص اًالػبتی ٞبیالیٝ ػبصیٚ ثٍٟٙبْ ػبصی آٔبدٜ ثشایدس ایٗ ساػتب .خٛاٞذ ثٛد

 ٌشدد.اػتفبدٜ ٔی
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 فبکتورهب به دهیوسن   .4-4
 ٞبیٍبٜتایؼیبثی  ٔىبٖ دس .ؿٛد ٌشفتٝ ٔی ٘ظش دس ٚص٘ی آٟ٘ب اص یه ٞش ثشای یبثی، ٔىبٖ ٔختّف دس فبوتٛسٞبی ٘ؼجی إٞیت وشدٖ ٔـخق رٟت

  .ؿٛ٘ذٔی تؼییٗ AHPأتیبصدٞی  سٚؽ اص ػتفبدٜثبا فبوتٛسٞب اص یه ٞش ٚصٖ اػتفبدٜ، ٔٛسد ػٛأُ ٔـخق ٕ٘ٛدٖ اص پغ ، اتٛثٛع
 

 

  هب نقشه تلفیق   .4-5

 ثب ٌشفتٝ ٚ ا٘زبْ ٔذَ ٞش اص ػٍّٕشٞبی اػتفبدٜ ثب ٞب ٘مـٝ ایٗ تّفیك ٞبی اتٛثٛع،ػٛأُ ٔٛحش دستؼییٗ ٔىبٖ ٔٙبػت ایؼتٍبٜ ٞبی ٘مـٝ تٟیٝ اص پغ

 .ٔـخق ٔی ؿٛ٘ذ ٔٙبػت ٔىبٟ٘بی فبصی ٚ اسػٌٛیی ِٟبی ٔذ اص ٞبی حبكُ ٘مـٝ تشویت

 
 چارت مراحل اجرا -1شکل

 

 گیزینتیجه       .5
 ایزبد ثشای خٌٛى، ٔؼیش دس وٝ ایٌٛ٘ٝثٝ .اػت ثٛدٜ ٔذٖٚ ٚ خبف ایثش٘بٔٝ ثذٖٚ اتٛثٛػشا٘ی ثٝ ًٛس ٔؼَٕٛ ٞبیایؼتٍبٜ ایشاٖ تخلیق ٚ احذاث دس

 یبثی ٚ تخلیق وّیٔىبٖ ثش  ٔٛهٛع ایٗ .دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت اكُ لجیُ ٟٕٔتشیٗ ایٗ اص یٔٛاسد ٘ضدیىی ثٝ تمبًغ دٚ خیبثبٖ اكّی یب ایؼتٍبٜ ٞش

رٟت احذاث ایؼتٍبٜ اتٛثٛع، ٔتأحش اص ٔؼیبسٞبیی  ٔٙبػت ٞبیٔىبٖ تؼییٗ تحمیك ایٗ دس .تبحیش ثیـتشی داؿتٝ اػت والٖ ؿٟشٞب ػٌح دس ٞبایؼتٍبٜ

ٞبی ػٕٛٔی،  ٔشاوض تزبسی، اداسی، تٛلف دیٍش ٔذٞبی حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی، ٔشاوض آٔٛصؿی، پبسویًٙ ٞبی ٟٔٓ ٔب٘ٙذ ٔحُٕٞچٖٛ فبكّٝ اص وبسثشی

 ثشای اِٚیٝ ػٙٛاٖ ا٘تخبة ثٝ سا تحمیك ایٗ دس آٔذٜ دػت ثٝ ٞبی ٔىبٖ سػذ ثتٛأٖی ٘ظش ثٝ .ثبؿذتفشیحی ٚ ٕٞچٙیٗ ٔیضاٖ تِٛیذ ٚ رزة ػفش ٔی

-ٔی تشتیت ایٗ ثٝ .داد لشاس ٌٔبِؼٝ سا ٔٛسد تشافیىی ٔحُ ٚهؼیت ، آٖ دس ٍبٜ اتٛثٛعتایؼ فشم احذاث ثب ٚ ٌشفت ٘ظش دس ٍبٜ اتٛثٛعتایؼ ٔىبٖ

ثٝ  .وشد اتخبر تشیٔٙبػت تلٕیٓ ،ایؼتٍبٜ ٔىبٖ ا٘تخبة دس ٔٛسد ؿجىٝ،تشافیه  ٚهؼیت ثٝ تٛرٝ ثب ٚ ٔمبیؼٝ یىذیٍش ثب سا ٞبی ٔختّفٔىبٖ تٛاٖ

  .ؿٛد دادٜ دخبِت ا٘تخبة ٟ٘بیی دس ٔٙبػت، ایٌٛ٘ٝ ثٝ ٘یض ؿجىٝ تشافیىیآ٘بِیضٞبی  ٌشدد ٔی دپیـٟٙب یبثی ٔىبٖ ثٟجٛد رٟت ػجبستی
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 ٔحیيٞبی ٚ وبٞؾ آالیٙذٜ سهبیت ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ ٘تیزٝ اػتفبدٜ ثیـتش اص ٔذ حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی  ٔیضاٖ ثش اتٛثٛع ٞبیٍبٜتایؼ ٔىب٘ی ٔٛلؼیت تأحیش

 ای ٌٛ٘ٝ ثٝ سا یبثی ٔىبٖ دس ٘یبص ٔٛسد اًالػبت تّفیك اص أىبٖ اػتفبدٜ GIS .ػبصد هشٚسی ٔی سا ؼبتتأػی ایٗ ثشای ٔٙبػت ٔىبٖ ا٘تخبة ،صیؼت

 تأحیشٌزاسی ٔیضاٖ ٚ ٘مؾ ، اتٛثٛع ٞبیٍبٜتایؼ احذاث ثشای ٔٙبػت ٔىبٖ تؼییٗ دس ػٛأُ ٟٔٓ ؿٙبػبیی هٕٗ ٔمبِٝ، ایٗ دس .آٚسد ٔی فشاٞٓ ٔؤحش

 آػبٖ ٚ ػشیغ دػتشػی ٕٞچٖٛ خبف اٞذافی ؿٛ٘ذ وٝای ا٘تخبة ٔی ٌٛ٘ٝ ثٝ ٞب. ایٗ ٔىبٌٖشددٔی ٔـخق یبثی ٔىبٖ دس فٛق ػٛأُ اص یه ٞش

 اص اػتفبدٜ ثب استجبى ایٗ دس .یبثذ وبٞؾ ؿٟش ػٌح دس ػفشٞب اص ایٗ ٌٛ٘ٝ ٘بؿی تشافیىی ٚ ٔؼوالت آٔذٜ، فشاٞٓ آٖ ٞب ثٝ خذٔبت دسیبفت ٔتمبهیبٖ

 خذٔت ایٗ  یبثی ٔىبٖ ثشای ٜ ٚٔذِیٌشدیذ تـىیُ ، یبثی ٔىبٖ دس ػٛأُ ایٗ ٘مؾ ٚ ٔبٞیت اػبع ثش فیٔختّ ٞبی٘مـٝ فبصی، ػوٛیت تٛاثغ

 اص آٔذٜ ثٝ دػت ٔٙبػت ٔىبٟ٘بی ٟ٘بیت دس .دٛؿٔی ا٘زبًْٛس وبُٔ ثٝ اًالػبت تشویت ، Fuzzy P-median ٔذَ وبسٌیشی ثٝ ؿٛد.ثبٔی ًشاحی

 دس ٞبی اتٛثٛعایؼتٍبٜ ٞبی ٔىبٖ تؼییٗ دس ؿذٜ یبد ػشػت اٍِٛسیتٓ ٚ دلت اص ٘ـبٖ آٔذٜ ثٝ دػت ٘تبیذ .ٌشفتٙذ لشاس ٔمبیؼٝ ٔٛسد ٔختّف دٚٔذَ

 ػّٕىشد وٝ ثبؿذ ٔی تشویجی ا٘تخبة ٚ ٔختّف ٔىب٘ی تشویجبت اص صیبدی تؼذاد ٔٙذ ٘ظبْ اسصیبثی دس آٟ٘ب تٛا٘بیی ٔذَ ایٗ ٞبیٔضیت اص داسد. ٔـٟذ ؿٟش

 (2)ؿىُ .وٙذٔی حذاوخش سا تؼٟیالت
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