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داوطگبٌ علم ي صىعت ایشان
تبسیخ دسیبفت مقبلٍ1398/12/15 :
تبسیخ پزیشش مقبلٍ1399/33/31 :

چکیذٌ
تحت ّیچ قطایغی ًویتَاى اظ اّویت هسیطیت ظًجیطُ تأهیي ؾالهت کبؾت .هکبىیبثی هطاکع زضهبًی ٍ ثیوبضؾتبًی زض ؾٌبضیَّبی تحت
تأحیط حَازث عجیؼی هیتَاًس ثِ کٌتطل ثیكتط ثط ذؿبضات جبًی ٍ هبلی هٌتْی قَز .زض ایي ًَقتبض ثطای هکبىیبثی تؿْیالت یبزقسُ ؾِ
ؾغح انلی اػن اظ ًمبط تمبضب (قْطؾتبىّبی اؾتبى گیالى) ،هطاکع زضهبًی ٍ ثیوبضؾتبىّب ٍ تأهیيکٌٌسُّب تؼطیفقسُ اؾت کِ ثب اؾتفبزُ اظ
هسل ثطًبهِضیعی ذغی ٍ لغؼی ًؿجت ثِ حل ایي هؿألِ السام قسُ اؾت .ضٍیکطز هسل ثْیٌِؾبظی ٍ پبؾد پبیبًی ثِنَضت زلیك زض اؾتبى
گیالى حل ٍ اضائِقسُ اؾتّ .سف انلی ایي هسل پیكٌْبزی ،حسالل کطزى ّعیٌِّبی احساث ٍ جبثجبیی ثب تَجِ ثِ اذتالل ایجبزقسُ زض
ثیوبضؾتبىّب ،هطاکع زضهبًی ػلیالرهَل لیٌکّبی اضتجبعی هیبى ًمبط تمبضب ٍ ثیوبضؾتبى  /هطاکع زضهبًی ٍ ّوچٌیي ثیي تأهیيکٌٌسُ ٍ
ثیوبضؾتبى  /هطاکع زضهبًی ،هیثبقس.

ياطٌَبی کلیذی :ظًجیطُ تأهیي ثیوبضؾتبى ،هکبىیبثی ،ثیوبضؾتبى ٍ هطاکع اهسازی
 -1مقذمٍ

2 1

حولًٍمل ٍ تمبضب (هطتجظ ثب ّعیٌِّب) ٍ ّوچٌیي زضآهس ٍ
ؾغح ذسهبت هَضزثطضؾی لطاض هیگیطز .یکی اظ ػَاهلی کِ
ثبػج پیچیسگی هكکالت  SCNDهیقَز ،تأحیط عَالًی
هست تهویوبت عطاحی قجکِ اؾت .اهکبًبت تأهیي زض
ّ SCNب ثطای چٌسیي ؾبل گعیٌف هیقًَس .ثٌبثطایي ،ثطای
زض ًظط گطفتي ػسم لغؼیت پبضاهتطّب ،ثٍِیػُ العاهبت هْن
(هبًٌس تمبضبّب) ،زض ًظط گطفتي قطایظ هؿبػس ٍ زلرَاُ ٍ
ثسٍى تَجِ ثِ حَازث عجیؼی ًتیجِ لبثلاعویٌبًی ضا حبنل
ًویکٌس .افعٍى ثط ایي ،حَازث پطهربعطُ ثطآهسُ اظ فجبیغ
عجیؼی یب ثطآهسُ اظ اقتجبّبت اًؿبًی هوکي اؾت ،تأحیطات
جسی ثط ضٍی لبثلیتّبی یک ظًجیطُ تأهیي زاقتِ ثبقس
[.]20

هكکل قجکِّبی ظًجیطُ تأهیي ( )SCNDتهویوبت
اؾتطاتػیکی اظجولِ تؼییي تؼساز ،هحل ٍ ظطفیت اهکبًبت
هَضزًیبظ ثطای اضائِ ذسهبت ثِ قیَُای ثِهَلغ ٍ کبضآهس
اؾتٌّ .گبم عطاحی یک قجکِ ظًجیطُ تأهیي (،)SCN
پبضاهتطّبیی اظجولِ پیفثیٌی تَلیس ،اًجبضزاضی ،تَظیغ،
 -*1زاًكجَی کبضقٌبؾی اضقس هٌْسؾی نٌبیغ گطایف ثْیٌِ ؾبظی،
زاًكکسُ هٌْسؾی نٌبیغ ،زاًكگبُ ػلن ٍ نٌؼت ،تْطاى ،ایطاىًَ ،یؿٌسُ
هؿئَل ،پؿت الکتطًٍیکsaeed.bakhshandeh.t@gmail.com :
ًكبًی :تْطاىً ،بضهک ،زاًكگبُ ػلن ٍ نٌؼت ایطاى
 -2زاًكجَی کبضقٌبؾی اضقس هٌْسؾی نٌبیغ گطایف ثْیٌِ ؾبظی،
زاًكکسُ هٌْسؾی نٌبیغ ،زاًكگبُ ػلن ٍ نٌؼت ایطاى ،پؿت الکتطًٍیک:

تبًگ زٍزؾتِ اظ ضیؿکّب ضا زض ظًجیطُّبی تأهیي تؼطیف
هیکٌس .اٍلی ذغطات ػولیبتی ثطآهسُ اظ حَازث کؿتٍکبض
هبًٌس ذطاثی هبقیيّب ٍ لغؼی ثطق اؾت کِ هٌجط ثِ ػسم
لغؼیتّبی هؤحط زض ػطضِ ٍ تمبضب هیقَز .ضیؿکّبی
ػولیبتی هؼوَالً ثب اؾتفبزُ اظ چٌیي ػسم لغؼیتّبیی زض

kamalbagheri8877@gmail.com

 -3اؾتبز توبم ،زاًكکسُ هٌْسؾی نٌبیغ ،زاًكگبُ ػلن ٍ نٌؼت ایطاى،
پؿت الکتطًٍیکmehrabad@iust.ac.ir:

 -4اؾتبزیبض ،زاًكکسُ هٌْسؾی نٌبیغ ،زاًكگبُ ػلن ٍ نٌؼت ایطاى،
پؿت الکتطًٍیکe_mohammadi@iust.ac.ir:
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تحت تْسیس اذتالالت ثطآهسُ اظ ثالیبی عجیؼی ٍ ثیّوتب ٍ
ّوچٌیي ٍلفِّبی ًبگْبًی ثطآهسُ اظ تٌَع زض ػطضِ ٍ تمبضب
لطاض زاضز .آىّب یک هسل ثْیٌِؾبظی یکپبضچِ-تهبزفی ٍ
یک ضاّکبض الگطاًػی ثطای عطاحی همبٍم زض ثطاثط ٍلفِّبی
ػطضِ  /تمبضب ظًجیطُ تأهیي ٍ اذتالالت تؿْیالت اضائِ
زازًس کِ ذغط اثتال ثِ آى ٍ هیعاى تأحیط آى ضا هیتَاى اظ
عطیك ؾطهبیِگصاضیّبی هسیطیتقسُ کبّف زاز.

زازُّبی ٍضٍزی (ثِػٌَاى ًوًَِ ،تمبضبی هكتطی ًبهؼلَم،
ظطفیت تأهیي ًبهغوئي ٍ ّعیٌِّبی ًبهكرم) ثِ زلیل
هبّیت پَیب ایي پبضاهتطّب زض زضاظا ظهبى ثِ زؾت هیآیٌس.
[]21
عجمِثٌسی زٍم ذغطات اذتالل اؾت کِ ثطآهسُ اظ
ثالّبی عجیؼی ٍ ثیّوتب هبًٌس ظهیيلطظُ ،ؾیل ،عَفبىّب،
حوالت تطٍضیؿتی ٍ غیطُ ّؿتٌس .ثبایيحبل ،زض ًظط گطفتي
توبهی ایي ػسم لغؼیتّب ثطای تغییطات احتوبلی زض زضاظا
یک افك ثلٌسهست (ثِػٌَاى ًوًَِ ذغطات ػولیبتی) ٍ ًیع
ذغطات اذتالل ضطٍضی اؾت تب فضبی ضلبثتی عطاحیقسُ
حفظ قَز]1[ .

پٌگّ ٍ 1وکبضاًف [ ]5یک هؿئلِ هسیطیت ظًجیطُ

زض توبم ثحطاىّبی عجیؼی ،اهٌیتی ،ؾیبؾی ٍ ًظبهی
احتوبل ٍلَع حَازحی کِ هٌجط ثِ جطاحت ثِ اًؿبىّب قَز،
ٍجَز زاضز .کكَضی کِ آهبزگی اًجبم ٍاکٌف هٌبؾت زض
ٌّگبم ٍلَع ثحطاىّب ضا زاقتِ ثبقس ،هیتَاًس ضوي کبّف
تلفبت اًؿبًیً ،ؿجت ثِ پیكگیطی اظ اًتكبض ثحطاى ٍ
ضبیؼبت ،السام هٌبؾت اًجبم زّس .یکی اظ الساهبتی کِ
هؼوَالً ؾبظهبىّبی همبثلِ ثب حَازث غیطهتطلجِ ٍ ًیع
ؾبظهبىّبی اهسازی زٍلتی ٍ ذهَنی ٍ ؾطاًجبم ؾبظهبى
ّبی ًظبهی اًجبم هیزٌّس ،تأؾیؽ هطاکع اهسازی ٍ زضهبًی
اؾت .هْنتطیي هؿبئلی کِ زض ؾط ضاُ تأؾیؽ ایي هطاکع
ٍجَز زاضز ،ثطضؾی هکبًی اؾت کِ ثب تَجِ ثِ اهکبًبت،
هٌبثغ هَجَزٍ ،یػگیّبی هٌغمِ ٍ حجن احتوبلی ههسٍهبى
ٍ هجطٍحبى ،هَضز گعیٌف لطاض هیگیطز تب هٌبعك ثِ تحت
پَقف ذسهبت اضائِ ًوبیس ،ضٍـ اًتمبل ظذوی ٍ آؾیتزیسُ
ثِ آًجب حتیاالهکبى ؾبزُ ٍ آؾبى ثبقس ٍ اتالف ؾطهبیِ
پیف ًیبیسّ .وچٌیي ،ثحطاىّب ٍ حَازث حسالل آؾیت ضا ثِ
هطکع ٍاضز ًوبیس ٍ فبنلِ هٌبؾت ثب هحل ٍلَع جطاحت ٍ
آؾیت ضا زاقتِ ثبقس]2[ .

قیكِثطی ٍ یَؾفی [ ]7یک هسل ثطًبهًَِیؿی ذغی
ػسز نحیح هرتلظ ضا ثطای عطاحی قجکِ ذسهبت پعقکی
( )MSضا اضائِ زازًس کِ ثِعَض ّوعهبى پبضاهتطّبی ًبهؼیي،
اذتالالت ؾیؿتن ٍ هحسٍزیت ثَزجِ ؾطهبیِگصاضی ضا زض
ًظط هیگیطز .هسل پیكٌْبزی ضا ثط پبیِیک ضٍـ
ثْیٌِؾبظی اؾتَاض ثطای ًگْساضی اظ قجکِ زض ثطاثط ػسم
لغؼیت فطهَلِ کطزًس .ظضیي پَض ٍ فالح ًػاز [ ]8یک هسل
ترهیم هکبىیبثی ترهیم ضا ثطای عطاحی قجکِ ذسهبت
ثْساقتی پیكٌْبز کطزًس کِ زض آى اهکبًبت زض هؼطو ذغط
اذتالالت لطاض زاضًس .ػسم لغؼیت هطثَط ثِ تمبضب ٍ ؾطٍیؽ
ضا ثب ؾیؿتن نفثٌسی کٌتطل کطزًس .ثطای هسل پیكٌْبزی
اظ ضٍـ ثْیٌِؾبظی اؾتَاض زٍ هطحلِای اؾتفبزُ کطزًس.

 -2ببصبیىی ادبیبت
نبلحی نبزلیبًی ٍ ّوکبضاًف [ ]3هؼتمسًس کِ عطاحی
قجکِّبی اًؼغبفپصیط تحت ضیؿکّبی ػولیبتی ٍ اذتالل
هیتَاًس یک ثطتطی ضلبثتی اؾبؾی ایجبز کٌس .آىّب یک
هسل پَقف چٌسگبًِ لغؼی ثطای ًرؿتیي ثبض پیكٌْبز
زازًس .ؾپؽ آى ضا ثِ یک هسل لَی ثط پبیِ ؾٌبضیَ اظ عطیك
تَلیس ؾٌبضیَ ٍ پطٍفبیلّبی اذتالل ثطای عطاحی یک قجکِ
اًؼغبفپصیط تؼوین زازًس .ججبضظازُ ٍ ّوکبضاى [ً ]4یع ثط
ایي ثبٍضًس کِ ظًجیطُ تأهیي جْبًی ثیف اظ ّط ظهبى زیگطی
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هؿتطّ ٍ 2وکبضاًف [ ]9زٍ هسل ترهیم-هکبىیبثی
ثطای ضؾیسگی ثِ ػسم لغؼیت زض ثطًبهِضیعی ضاّجطزی
قجکِّبی ثیوبضؾتبًی پیكٌْبز زازًس کِ ّسف ایي هسلّب
چگًَگی ؾبظهبىزّی زٍثبضُ ؾیؿتن قجکِ ثیوبضؾتبى اؾت
1-Peng
1- Mestre
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تأهیي ضاّجطزی ضا هَضزهغبلؼِ لطاضزازًس تب قجکِّبی
لبثلاعویٌبًی عطاحی کٌٌس کِ زض قطایظ ػبزی ثِذَثی
قسًی ثبقٌس ،زضحبلیکِ زض ٌّگبم ضٍثطٍ ثب ٍلفِّبی ًبگْبًی
ًیع کوبثیف ذَة ػول کٌس .آىّب یک هسل ثطًبهِضیعی
ػسز نحیح هرتلظ ضا اضائِ کطزًس کِ ّسف آى کویٌِ کطزى
ّعیٌِ ثَز .فْین ًیب ٍ ججبضظازُ [ ]6هؼتمسًس کِ هسیطیت
ظًجیطُ تأهیي پبیساض ثِ ثركی جساییًبپصیط اظ ضاّجطز
قطکت زض ّط نٌؼت تجسیلقسُ اؾت .آىّب ضاثغِ همبٍهت
پبیساضی زض ؾغح عطاحی ظًجیطُ تأهیي ضا ثطضؾی کطزًس ٍ
اظ یک هسل ثْیٌِؾبظی چٌسّسفِ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ
اهتیبظزّی ػولکطز پبیساض ٍ یک ضٍـ ثطًبهًَِیؿی فبظی
تهبزفی تَؾؼِیبفتِ ثطای اًجبم تجعیٍِتحلیل تَاظى پبیساضی
پَیب ٍ عطاحی یک "ظًجیطُ تأهیي پبیساض" اؾتفبزُ کطزًس.

قیكِثطی [ ]15یک هسل ثطًبهِضیعی غیطذغی ػسز
نحیح هرتلظ ثب زض ًظط گطفتي ّعیٌِّبی هرتلفی اظجولِ
هکبىیبثی تؿْیالت ،اتهبل ٍ ثْجَز ٍ ّعیٌِّبی حولًٍمل
ثطای هسلؾبظی هؿئلِ عطاحی قجکِ هکبىیبثی تؿْیالت
ثب اهکبًبت غیطلبثلاػتوبز اضائِ زاز .تَفیمی ٍ ّوکبضاى []16
زض هَضز هؿئلِ عطاحی قجکِ زٍعطفِ اًحهبضی تساضکبتی،
زضثطگیطًسُ چٌسیي اًجبض هطکعی ٍ هطکع تَظیغ هحلی ٍ یک
ضٍیکطز ثطًبهِضیعی تهبزفی احتوبلی ثط پبیِ ؾٌبضیَّبی
زٍهطحلِای اضائِ زازًس .زض ایي پػٍّف ثِ عطاحی قجکِ
اهسازی زض تْطاى ٌّگبم ظهیيلطظُّبی ًْفتِ ثطای همبثلِ ثب
هكکالت ثعضگ تساضکبتی زض هطاحل پیف ٍ پؽ اظ فبجؼِ
اؾت پطزاذتِقسُ اؾت .آىّب اظ یک الگَضیتن تغجیمی
زیفطاًؿیل هرهَل ( )DEثطای یبفتي ضاُحلّبی هٌبؾت
اؾتفبزُ کطزًس.

کِ تهوینگیطًسُ ثِ زًجبل ثْجَز زؾتطؾی جغطافیبیی ٍ ثِ
زًجبل آى کویٌِؾبظی ّعیٌِّب هیثبقس .ثعضگی اهیطی ٍ
ّوکبضاًف [ ]10یک هسل ثطًبهِضیعی ضیبضی ذغی زٍ
ّسفِ ثط پبیِ تطکیت ّوعهبى هؿئلِ هکبىیبثی ٍ ترهیم
ذسهبت لبثلاضائِ زض ثیوبضؾتبىّب ضا پیكٌْبز زازًس .ثطای
حل هسل پیكٌْبزی ًیع ،اظ زٍ ضٍـ ٍظى زّی ٍ ضٍـ
هحسٍزیت اپؿیلَى افعٍزُقسُ اؾتفبزُ کطزًس.
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پبٍل ٍ هکزًٍبلس ]11[ 1چبضچَة هسلؾبظی تهبزفی ضا
ثب زض ًظط گطفتي هٌبثغ هتؼسزی اظ ػسم لغؼیت اضائِ کطزًس
تب ثطای تؼییي هکبى ٍ ظطفیت هطاکع تَظیؼی هَضزاؾتفبزُ
لطاض گیطز .آىّب یک ضٍـ ّیَضیؿتیک ثْیٌِؾبظی تکبهلی
ضا ثب کوک یک هسل ثطًبهًَِیؿی ػسز نحیح هرتلظ
تَؾؼِ زازًس کِ ضاُحلّبیی ثبکیفیت ثبال ضا تَلیس هیکٌس.
لَاهیفط ٍ ّوکبضاى [ ]12ثِ ضلبثتی هیبى ظًجیطُ تأهیي
زاذلی پطزاذتٌس کِ زض آى تَلیسکٌٌسُ ٍ ًوبیٌسگبى فطٍـ
ثطای ضؾیسى ثِ اّسافكبى ضلبثت هیکٌٌس .آىّب اظ یک
ضٍیکطز ثطًبهًَِیؿی چٌس ؾغحی ٍ چٌسگبًِ ثطای عطاحی
یک قجکِ ظًجیطُ تأهیي ضلبثتی اؾتفبزُ کطزًس .یک ضٍیکطز
تطکیجی ،زضثطگیطًسُ ثطًبهِ ؾبظـ ٍ ضٍـّبی تجعیِ ثٌسضظ
ثطای حل هسل تَؾؼِیبفتِ اؾت .هحوسی ٍ ّوکبضاًف
[ ]13یک قجکِ هطالجتّبی ثْساقتی لبثلاػتوبز ضا عطاحی
کطزًس .تحت ظطفیت هحسٍز ،نف ثیوبضاى هوکي اؾت
هٌجط ثِ ذغط هطگ قَز .افعٍى ثط ایيٍ ،احسّبی زضهبى
تٌْب ثِ ثیوبضاًی کِ زض آؾتبًِ پَقف ّؿتٌس ذسهت اضائِ
هیزٌّس ،زضحبلیکِ ایي آؾتبًِ تحت تأحیط چٌسیي ػبهل
لطاض هیگیطز .آىّب تؼساز ثیوبضاى ضا ثطضؾی کطزُ ٍ آؾتبًِ ضا
تحت ػسم اعویٌبى پَقف زض ًظط گطفتٌس .ثطای کٌتطل
ػسم لغؼیت ًیع ،ضٍـ الگَضیتن فطا اثتکبضی ضا ثطای حل ایي
هكکل تَؾؼِ زازًس.

هحوسی ٍ یؼمَثی [ ]17ثط ایي ثبٍضًس کِ زض نَضت
ٍلَع فبجؼِای عجیؼی ٍ اقتجبّبت اًؿبًی ،تمبضبی ثبال ثطای
تساضکبت پعقکی ٍ تؼساز ظیبزی اظ افطاز ظذوی زض یک زٍضُ
ظهبًی کَتبُ زض هٌبعك آؾیتزیسُ ظبّط ذَاٌّس قس .ؾپؽ
یک هسل ثْیٌِؾبظی تهبزفی زٍ ّسفِ جْت هکبىیبثی
ًمبط اًتمبل ٍ هطاکع تَظیغ تجْیعات پعقکی اضائِ زازًس کِ
ٍلتی فبجؼِای ضخ هیزّس ،تؼییي اٍلَیت زضهبى ظذویّب
ثط پبیِ قست ثیوبضی یکی اظ هْنتطیي هؿبئل زض ظهیٌِ
 emsاؾت کِ ؾیؿتن تطیبغ ًبهیسُ هیقَز .هسل زٍ جْتِ
پیكٌْبزی ضا ثِ یک هسل ثطًبهًَِیؿی ػسز نحیح هرتلظ
ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ  -εهمیس تجسیل کطزًس.
ثًَویّ ٍ 3وکبضاًف [ ]18هؼتمسًس کِ اظ زض ؾبلّبی
( )1960-1950تؼساز ثالیبی عجیؼی ٍ اًؿبًی ثِ نَضت
ًوبیی افعایف یبفتِ اؾت ٍ هكکل هکبىیبثی تؿْیالت ،ثِ
یک ضٍیکطز ثطای همبثلِ ثب هكکالت لجؿتیکی اًؿبى
زٍؾتبًِ تجسیل قسُ اؾت .ثطای همبثلِ ثب ایي چبلف ،ثًَوی
ٍ ّوکبضاًف یک الگَضیتن زلیك ٍ یک الگَضیتن اکتكبفی ثِ
ػٌَاى ضٍیکطز انلی ثطای حل ایي هكکل تطکیت کطزًس.
آىّب چْبض هكکل انلی ضا ثطضؾی کطزًس کِ ػجبضتٌس اظ:
هؿبئل هکبىیبثی تؿْیالت لغؼی ،هكکالت هکبىیبثی
تؿْیالت ٍاثؿتِ ،هكکالت هکبىیبثی اهکبًبت تهبزفی ٍ
هكکالت هکبىیبثی تؿْیالت اًؼغبفپصیط.

قیآىّ ٍ 2وکبضاًف [ ]14یک هسل هؿئلِ غیطذغی
ػسز نحیح هرتلظ ( )MINLPثط پبیِ ؾٌبضیَ ضا اضائِ زازًس
کِ ذغطات اذتالل زض تأؾیؿبت ،اظزحبم تطافیک هؿیط ٍ
تأذیط زض نف ثطای ایجبز یک هكکل هکبىیبثی تؿْیالت ضا
ازغبم هیکٌس .آىّب اظ یک فطهَلثٌسی  ٍ MINLPیک
ضٍـ ضاُحل آظازؾبظی الگطاًػی ( )LRضا اؾتفبزُ کطزًس.

2-Paul & MacDonald
3-xian

4- Boonmee
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ؾبهبًی ٍ ّوکبضاًف [ ]19یک هسل ثطًبهِضیعی ذغی
چٌسّسفِ ػسز نحیح هرتلظ ثطای عطاحی یک قجکِ
ظًجیطُ تأهیي ذَى یکپبضچِ ثطای اهسازضؾبًی ثِ فجبیغ
پیكٌْبز زازًس .هسل تَؾؼِیبفتِ ثطای ّوِ جٌجِّبی ٍیػُ
ظًجیطُّبی تأهیي ذَى زضثطگیطًسُ تمبضبی ًبهكرم
هحهَالت ذًَی ٍ ػطضِ ًبهٌظن آىّب ،فبؾسقسى
هحهَالت ذًَی ٍ زٍضی اظ کوجَز ،عطاحیقسُ اؾت .آىّب
ّوچٌیي یک چبضچَة تطکیجی ثط پبیِ ثطًبهًَِیؿی تهبزفی
زٍهطحلِای ٍ ضٍیکطزّبی ثطًبهًَِیؿی احتوبلی ثطای همبثلِ
ثب تطکیجی اظ ػسم لغؼیت تهبزفی ٍ اًؿبًی عطاحیقسُ
اؾت.

 -3تعشیف مسئلٍ
ظًجیطُ تأهیي ثیوبضؾتبًی پیكٌْبزی (قکل )1زضثطگیطًسُ
ؾِ ثرف انلی ًمبط تأهیيکٌٌسُ (ٍؾبیل پعقکی)،
ثیوبضؾتبىّب ٍ هطاکع زضهبًی ٍ ًمبط تمبضب (هکبىّبی
حبزحِزیسُ) اؾت .افطاز آؾیتزیسُ ثب تَجِ ثِ هیعاى
جطاحبت ثِ یکی اظ هطاکع زضهبًی یب ثیوبضؾتبىّب هیضٍز ٍ
ثیوبضؾتبىّب ًیع هَاز ٍ ٍؾبیل هَضزًیبظ ذَز ضا اظ یکی اظ
تأهیيکٌٌسگبى زضیبفت هیکٌٌس ٍ ثِ ثیوبضاى ضؾیسگی
هیکٌٌس .زض ٌّگبم ثطٍظ اذتالل (ظهیيلطظُ) اهکبى ذطاثی ٍ
ذبضد اظ زؾتطؼ ثَزى ّطکسام اظ ثیوبضؾتبىّب ٍ هطاکع
زضهبًی ٍ ّوچٌیي هؿسٍز قسى یک یب چٌس تب اظ ضاُّبی
زؾتطؾی ثِ ّطکسام اظ ؾغَح قجکِ اهکبى زاضز (قکل.)2

طراحی شبکه زنجیره تأمین بیمارستانی

ضکل ( :)1ضبکٍ صوجیشٌ تأمیه بیمبسستبوی پیص اص اختالل
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ضکل ( :)2ضبکٍ صوجیشٌ تأمیه بیمبسستبوی بعذ اص اختالل

اؾت کِ ؾٌبضیَّب ثب اؾتفبزُ اظ ًمكِّبی ظلعلِذیعی هٌبعك
قوبل کكَض زض ًظط گطفتِقسُ اؾت .ثِػٌَاى ًوًَِ
پبضاهتطی جْت ًكبى زازى اذتالل زض یک تؿْیل تؼطیف
هیقَز چٌبًچِ تؿْیل تحت ؾٌبضیَ ثرهَل زچبض اذتالل
ًكَز همساض یک ٍ زض غیط ایي نَضت همساض نفط ضا ثِ ذَز
هیگیطز.

هْنتطیي ثرف ایي ظًجیطُ ،ثیوبضؾتبىّب ٍ هطاکع زضهبًی
ٍ هحل اؾتمطاض آىّب اؾت .تؼییي هٌبؾتتطیي هکبى ٍ
ترهیم افطاز آؾیتزیسُ ثِ ایي هطاکع زضهبًی ٍ ثیوبضؾتبى
ّب زض قطایظ ػبزی ٍ ثحطاًی زض افعایف ّط چِ ثیكتط
کبضایی ایي ظًجیطُ تأهیي هؤحط اؾتً .جَز اعویٌبى اظ هحل
اؾتمطاض پبیگبُّبی اهسازی (ثیوبضؾتبىّب ٍ هطاکع زضهبًی) زض
ظهبى ثحطاى ٍ اظ زؾتطؼ ذبضد قسى آى ثطاحط ٍلَع حَازحی
هبًٌس ترطیت هحلً ،باهٌی ،لغؼی ثطق ،تطافیک ٍ ...تهوین
گیطاى ایي حَظُ ضا ٍازاض هیکٌس تب ثب زض ًظط گطفتي ّوِ
ؾٌبضیَّبی هحتول ،تؼساز ٍ هحل اؾتمطاض ثْیٌِ ایي هطاکع
اهسازی ضا ثِ زؾت آٍضًس .ثٌبثطایي تؼییي هٌبؾتتطیي هکبى
ٍ ترهیم افطاز آؾیتزیسُ ثِ ّطکسام اظ هطاکع اهسازی ،ثب
ؾٌبضیَّبی هحتول ،هَضَػی اؾت کِ زض ایي پػٍّف ثِ
آى پطزاذتِقسُ اؾت.

 -1-4مجمًعٍَب
ًمبط تمبضب I:
هجوَػِ هکبىّبی کبًسیس ثطای ثیوبضؾتبىّب J:
هجوَػِ هکبىّبی کبًسیس ثطای هطاکع ثْساقتیF:
ًمبط اؾتمطاض تأهیيکٌٌسُّبK:
ؾغح ثیوبضی  /اٍلَیت ثیوبضیT:
ظطفیت ثیوبضؾتبىّبO:

 -4مذلسبصی

ظطفیت تأهیيکٌٌسُّبU:

هسل پیكٌْبزی ثِنَضت یک هسل زٍؾغحی هغطحقسُ
اؾت کِ زض ؾغح ثبالتط ًرؿت ثِ ایي هؿئلِ هیپطزاظین کِ
کسام ًمبط کبًسیس ثِػٌَاى هکبى ثْیٌِ جْت احساث
تؿْیالت گعیٌف هیقَز ٍ زض ؾغح پبییيتط ثِ زًجبل
حسالل کطزى ّعیٌِّبی جبثجبیی ثیي ًمبط تمبضب ٍ
ثیوبضؾتبى  /هطاکع زضهبًی ٍ ّوچٌیي ثیي تأهیيکٌٌسُ ٍ
ثیوبضؾتبى  /هطاکع زضهبًی هسل ضا ازاهِ هیزّین .پبضاهتطّب
ثِنَضت کبهالً لغؼی زض ًظط گطفتِقسُ اؾت .الظم ثِ شکط

ظطفیت هطاکع ثْساقتیV:
ضٍـّبی حولًٍمل اظ تأهیيکٌٌسگبى ثِ ثیوبضؾتبىّب ٍ R:
هطاکع ثْساقتی
ضٍـّبی حولًٍمل اظ ًمبط تمبضب ثِ ثیوبضؾتبىّب ٍ M:
هطاکع ثْساقتی
ؾٌبضیَّبی اذتاللS:
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 :تمبضبی پیف ثیٌی قسُ ثطای ًبحیِ تمبضبی  iزض

 -2-4پبسامتشَب

ؾٌبضیَ s

:هتغیط ثبیٌطی ،چٌبًچِ ثیوبضؾتبى  jتحت ؾٌبضیَ

 :ظطفیت یک ثیوبضؾتبى ثب ؾغح ظطفیت  oزض

 sترطیت ًكَز ثطاثط ثب یک ٍ زض غیط ایي نَضت نفط

هکبى پیكٌْبزی j

:هتغیط ثبیٌطی ،چٌبًچِ هطکع زضهبًی  fتحت
ؾٌبضیَ  sترطیت ًكَز ثطاثط ثب یک ٍ زض غیط ایي نَضت نفط

 :ظطفیت یک هطکع ثْساقتی ثب ؾغح ظطفیت v
زض هکبى پیكٌْبزی f

 :هتغیط ثبیٌطی ،چٌبًچِ هؿیط اضتجبعی  j ٍ iتحت
ؾٌبضیَ  sترطیت ًكَز ثطاثط ثب یک ٍ زض غیط ایي نَضت نفط

 :ظطفیت یک تأهیي کٌٌسُ ثب ؾغح ظطفیت u
زض هکبى k

 :هتغیط ثبیٌطی ،چٌبًچِ هؿیط اضتجبعی k ٍ j
تحت ؾٌبضیَ  sترطیت ًكَز ثطاثط ثب یک ٍ زض غیط ایي

 :احتوبل ٍلَع ؾٌبضیَی s

نَضت نفط

 :احتوبل هطاجؼِ ثِ هطکع ثْساقت زض ؾٌبضیَ s

 :هتغیط ثبیٌطی ،چٌبًچِ هؿیط اضتجبعی f ٍ i

 :حساکخط ثَزجِ زض ًظط گطفتِ قسُ

نَضت نفط

 :تؼساز افطاز هٌتمل قسُ اظ ًمغِ تمبضب  iثِ

 :هتغیط ثبیٌطی ،چٌبًچِ هؿیط اضتجبعی k ٍ f

ثیوبضؾتبى  jعی ٍضؼیتّبی گًَبگَى حول ٍ ًمل m

تحت ؾٌبضیَ  sترطیت ًكَز ثطاثط ثب یک ٍ زض غیط ایي

تحت ؾٌبضیَ s

نَضت نفط

 :تؼساز افطاز هٌتمل قسُ اظ ًمغِ تمبضب  iثِ

ّ :عیٌِ حبثت احساث یک ثیوبضؾتبى ثب ظطفیت

هطکع زضهبًی  fعی ٍضؼیتّبی گًَبگَى حول ٍ ًمل m

 oزض هکبى j

تحت ؾٌبضیَ s

ّ :عیٌِ حبثت احساث یک هطکع ثْساقتی ثب

 :حجن هَاز اٍلیِ هَضز ًیبظ ثیوبضؾتبى  jکِ اظ

ظطفیت  vزض هکبى f

تأهیي کٌٌسُ  kعی ٍضؼیتّبی گًَبگَى حول ٍ ًمل r

 :ثطاثط اؾت ثب ّعیٌِ ٍاحس حولًٍمل یک ثیوبض

تحت ؾٌبضیَ  sتأهیي هیقَز

اظ ًمغِ تمبضبی  iثِ ثیوبضؾتبى  jاظ عطیك حول ًمل m

 :حجن هَاز اٍلیِ هَضز ًیبظ هطکع زضهبًی  fکِ

 :ثطاثط اؾت ثب ّعیٌِ ٍاحس حولًٍمل یک ثیوبض

اظ تأهیي کٌٌسُ  kعی ٍضؼیتّبی گًَبگَى حول ٍ ًمل r

اظ ًمغِ تمبضبی  iثِ هطکع ثْساقتی  fاظ عطیك حول ًمل

تحت ؾٌبضیَ  sتأهیي هیقَز

m

 :تأؾیؽ ثیوبضؾتبى پیكٌْبزی  jثب ظطفیت o

 :ثطاثط اؾت ثب ّعیٌِ ٍاحس حولًٍمل هَاز اٍلیِ

 :تأؾیؽ هطکع زضهبًی پیكٌْبزی  fثب ظطفیت v

اظ تأهیي کٌٌسُ  kثِ هطکع ثْساقتی  fاظ عطیك حول ًمل r
 :ثطاثط اؾت ثب ّعیٌِ ٍاحس حولًٍمل هَاز اٍلیِ
اظ تأهیي کٌٌسُ  kثِ ثیوبضؾتبى  jاظ عطیك حول ًمل r
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تحت ؾٌبضیَ  sترطیت ًكَز ثطاثط ثب یک ٍ زض غیط ایي

 -3-4متغیشَبی تصمیم

 -4-4تببع َذف ي محذيدیتَب
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زض هسلثبال تبثغ ّسف ( )1ثِ حسالل کطزى ّوِ ّعیٌِ عی

∑

ؾِ ؾغح هیپطزاظز کِ زض ؾغح ثبالتط ًرؿت ثِ ایي هؿئلِ

6

هیضؾین کِ کسام ًمبط کبًسیس ثِػٌَاى هکبى ثْیٌِ جْت
احساث تؿْیالت گعیٌف هیقَز ٍ زض ؾغح پبییيتط

∑

حسالل کطزى ّعیٌِّبی جبثجبیی ثیي ًمبط تمبضب ٍ

7
∑

ثیوبضؾتبى  /هطاکع زضهبًی ٍ ّوچٌیي ثیي تأهیيکٌٌسُ ٍ

∑∑

ثیوبضؾتبى  /هطاکع زضهبًی پطزاذتِ هیقَز .هحسٍزیت ()2
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ٍ ( )3تضویي هیکٌس کِ توبم تمبضب یب ثِ ثیوبضؾتبى ٍ یب ثِ

 -5سيش حل

هطاکع زضهبًی ترهیم زازُ قَز ثب تَجِ ثِ ایٌکِ کِ

ضٍـّبی حل زلیك ثْتطیي ضٍـ ثطای حل هؿبئل
ثطًبهِضیعی ضیبضی اؾت .ضٍیکطز ایي هسل ضٍیکطز
ثْیٌِؾبظی اؾت کِ ایي زض قطایغی اؾت کِ توبهی
پبضاهتطّب لغؼی زض ًظط گطفتِقسُ اؾت .هسل پیكٌْبزی
یک هسل ذغی اؾت کِ ثِ زًجبل حسالل کطزى ّوِ ّعیٌِ
عی ؾِ ؾغح هیپطزاظز کِ زض ؾغح ثبالتط ًرؿت ثِ ایي
هؿئلِ هیضؾین کِ کسام ًمبط کبًسیس ثِػٌَاى هکبى ثْیٌِ
جْت احساث تؿْیالت گعیٌف هیقَز ٍ زض ازاهِ ثِ زًجبل
حسالل کطزى ّعیٌِّبی جبثجبیی ثیي ًمبط تمبضب ٍ
ثیوبضؾتبى  /هطاکع زضهبًی ٍ ّوچٌیي ثیي تأهیيکٌٌسُ ٍ
ثیوبضؾتبى  /هطاکع زضهبًی هسل ضا پطزاذتِ هیقَز.

ضطیجی هتأحط اظ ٍذبهت حبزحِ تحت ػٌَاى )Teta (s
تؼطیفقسُ کِ احتوبل ضجَع ثیوبض ثِ هطاکع زضهبًی ضا ًكبى
هیزّس .زض هحسٍزیت ( )4هَاز اٍلیِ الظم ثطای
ثیوبضؾتبىّب ثب تَجِ ثِ هطاجؼِکٌٌسگبى اضؾبل هیقَز.
ّوچٌیي هحسٍزیت ( )5تضویي هیکٌس کِ هَاز اٍلیِ
هَضزًیبظ ثطای هساٍای ثیوبضاى هطاکع زضهبًی ثِعَض کبهل
اضؾبل قَز .هحسٍزیت ( )6تضویي هیکٌس کِ حساکخط یک
ثیوبضؾتبى زض ًمبط پیكٌْبزی تأؾیؽ قَز ٍ ّوچٌیي زض
هحسٍزیت ( )7العاهی هجٌی ثط احساث حساکخط یک هطکع
زضهبًی زض ًمبط پیكٌْبزی هغطحقسُ اؾت .زض هحسٍزیت
تحت ؾٌبضیَ تؼطیفقسُ زچبض اذتالل ًكَز ٍ زض قطایغی
ایي ترهیم نَضت گیطز کِ ثیوبضؾتبى ثرهَل
احساثقسُ ثبقسّ .وچٌیي هحسٍزیت ( )10تضویي هیکٌس
کِ ترهیم زض قطایغی نَضت پصیطز کِ لیٌک اضتجبعی
ثیي ًمبط تمبضب ٍ ثیوبضؾتبىّب عی ؾٌبضیَ تؼطیفقسُ زچبض
اذتالل ًكسُ ثبقس .زض هحسٍزیت قوبضُ ( )11ترهیم زض
نَضتی اًجبم هیقَز کِ هطاکع زضهبًی تحت ؾٌبضیَ
تؼطیفقسُ زچبض اذتالل ًكَز ٍ زض قطایغی ایي ترهیم

ضکل ( :)3ریوفعبن پشيطٌ

نَضت گیطز کِ هطکع زضهبًی ثرهَل احساثقسُ ثبقس.

ترهیم ثِنَضت تکی زض ًظط گطفتِقسُ اؾت ٍ
هحسٍزیتّبی هؿئلِ ضٍی ظطفیت توبهی تؿْیالت اظجولِ
ثیوبضؾتبى ،هطاکع زضهبًی ٍ تأهیيکٌٌسُّب زض ًظط
گطفتِقسُ اؾتّ .وچٌیي اذتالل عی ؾٌبضیَّبیی زض
ثیوبضؾتبىّب ،هطاکع زضهبًی ٍ افعٍى ثط ایي هَاضز زض لیٌک
اضتجبعی جبثجبیی ثیي ًمبط تمبضب ٍ ثیوبضؾتبى  /هطاکع
زضهبًی ٍ ّوچٌیي ثیي تأهیيکٌٌسُ ٍ ثیوبضؾتبى  /هطاکع
زضهبًی زض ًظط گفتِقسُ اؾت کِ اظ هْنتطیي ًَآٍضیّبی
هسل پیكٌْبزی ثَزُ اؾتًَ .ع هخبل هغبلؼِ هَضزی ثَزُ
کِ اؾتبى گیالى ثِػٌَاى حَظُ هَضزهغبلؼِ زض ًظط گطفتِ
اؾت .یکی زیگط اظ ًَآٍضیّبی قبیبى ثِ شکط هسل ،تَؾؼِ
آى ثب افعٍزى هطاکع زضهبًی اؾت .هطاکع زضهبًی ثب تَجِ ثِ

ّوچٌیي هحسٍزیت ( )12تضویي هیکٌس کِ ترهیم زض
قطایغی نَضت پصیطز کِ لیٌک اضتجبعی ثیي ًمبط تمبضب ٍ
هطاکع زضهبًی عی ؾٌبضیَ تؼطیفقسُ زچبض اذتالل ًكسُ
ثبقس .زض هحسٍزیت ( )13ظطفیت تأهیيکٌٌسُ زض ًظط
گطفتِقسُ اؾت کِ ثبیس ًیبظ ثیوبضؾتبىّب ٍ هطاکع زضهبًی ضا
پبؾد زّس ٍ زض پبیبى هحسٍزیت ( )14هحسٍزیت ثَزجِ
جْت احساث هطاکع زضهبًی ٍ ثیوبضؾتبًی هیثبقس.
هحسٍزیت (ًَ )16( ٍ )15ع هتغیطّبی هؿئلِ ضا هكرم
هیًوبیس.
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قوبضُ ( )9ترهیم زض نَضتی اًجبم هیقَز کِ ثیوبضؾتبى

ؾغح ٍذبهت ٍ جطاحت ثیوبض هیتَاًس یکی اظ همهسّبی
اًتظبضی اٍ ثبقس.
 -6وتبیج حل

طراحی شبکه زنجیره تأمین بیمارستانی

زض ایي ثرف ثب اؾتفبزُ اظ یک ًوًَِ هَضزی ثِ ثطضؾی ٍ
هسل پیكٌْبزی پطزاذتِقسُ .هسل زض گوع ٍ GAMSضغى
( )24.1ضٍی ضایبًِ قرهی ثب هكرهبت پطزاظًسُ (Core )5
 ٍ iؾیؿتنػبهل ) Win(10حلقسُ اؾت .ایي ًوًَِ ()17
ًمغِ تمبضب زضثطگیطًسُ توبهی ( )17قْطؾتبى اؾتبى گیالى
هیثبقس .زض ازاهِ (ً )7مغِ پیكٌْبزی ثطای احساث
ثیوبضؾتبى ٍ (ً )17مغِ پیكٌْبزی ثطای احساث هطاکع
زضهبًی عی اؾتبى زض ًظط گطفتِقسُ اؾت.

ضکل ( :)5وقبط کبوذیذ بشای احذاث بیمبسستبن

جْت ضطٍضت ایي پػٍّف هیتَاى ثِ هَاضزی
اظایيزؾت اقبضُ ًوَز کِ( )72/40زضنس اظ هؿبحت اؾتبى
گیالى زض فبنلِ نفطتب ( )15کیلَهتطی گؿلّبی فؼبل لطاض
زاضز ٍ ّوچٌیي ()45/64زضنس اظ هؿبحت ایي اؾتبى زض
فبنلِای کوتط اظ ّكت کیلَهتط تب گؿلّبی غیطفؼبل لطاض
زاضًس .ثط پبیِ هغبلؼبت اًجبمقسُ ( )57/20زضنس اظ جوؼیت
ًمبط قْطی زض هٌبعمی ثب پطذغط ظهیيلطظُ (100-80
زضنس) ؾبکي ّؿتٌس.

ثؼس اظ حل هسل هكبّسُ قس کِ زٍ ثیوبضؾتبى اظ ()7
ثیوبضؾتبى پیكٌْبزی ٍ ( )10هطکع زضهبًی اظ ( )17هَضز
پیكٌْبزی کِ ثب تَجِ ثب پبضاهتطّبی تؼطیفقسُ زض هسل
هیتَاى تؼساز افطاز اًتمبلی ضا ثِ تفکیک قْطؾتبى پیگیطی
ًوَزّ .وچٌیي حجن اًتمبلی اظ هَاز اٍلیِ ثطای ّط
ثیوبضؾتبى ٍ هطکع زضهبًی لبثلضزیبثی اؾتّ .وبىعَض زض
قکل ظیط هكبّسُ هیقَز قْطؾتبىّبیی کِ ثِ ّطکسام اظ
زٍ ثیوبضؾتبى احساثقسُ ،ترهیم زازُقسُاًس لبثلضزیبثی
ثَزُ ،ایي هحبؾجبت ثطای هطاکع زضهبًی ّن تکطاض ٍ اضائِقسُ
اؾت.

ضکل ( :)4وقبط کبوذیذ بشای احذاث مشاکض دسمبوی

ضکل ( :)6مشاکض دسمبوی فعبلضذٌ ي وحًٌی تخصیص بیمبسان بٍ
آنَب
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 -7تحلیل حسبسیت
تحلیل حؿبؾیت ثط پبضاهتطّبی لبثلکٌتطل نَضت
هیگیطز ثًِحَیکِ تأحیطات ثط تبثغ ّسف هَضزثطضؾی لطاض
گیطز .پبضاهتطّبیی کِ جْت تحلیل حؿبؾیت
گعیٌفقسُاًس ظطفیت تؿْیالت کِ زضثطگیطًسُ
ثیوبضؾتبىّب ،هطاکع زضهبًی ٍ تأهیيکٌٌسُّب هیثبقٌس.
تحلیل زیگطی ثط پبضاهتط ثَزجِ ثطای تأؾیؽ تؿْیالت
ثیوبضؾتبى  /هطاکع زضهبًی نَضت گطفتِ اؾت کِ ثبض زیگط
ثِ تغییطات ضفتبض ٍ ضًٍس تبثغ ّسف تَجِ هیقَز.
ضکل ( :)7بیمبسستبنَبی فعبلضذٌ ي وحًٌی تخصیص

2900000

2600000
2500000

همساض تبثغ ّسف

2700000

2400000
1800

1650

1500

1350

1200

ثَزجِ ترهیم زازُ قسُ
ضکل ( :)8تحلیل حسبسیت بًدجٍی تخصیص دادٌضذٌ

50٪
افعایف

40٪
افعایف

30٪
افعایف

20٪
افعایف

10٪
افعایف

زضنس افعایف ظطفیت ثیوبضؾتبى
ضکل( :)9تحلیل حسبسیت افضایص ظشفیت بیمبسستبن
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2675000
2670000
2665000
2660000
2655000
2650000
2645000
2640000

طراحی شبکه زنجیره تأمین بیمارستانی

2800000

50٪
افعایف

40٪
افعایف

30٪
افعایف

20٪
افعایف

همساض تبثغ ّسف

2620000
2600000
2580000
2560000
2540000
2520000
10٪
افعایف

زضنس افعایف ظطفیت هطاکع زضهبًی

2600000
2550000
2500000
2450000
2400000
2350000
2300000
2250000
50٪
افعایف

40٪
افعایف

30٪
افعایف

20٪
افعایف

تبثغ ّسف

طراحی شبکه زنجیره تأمین بیمارستانی

ضکل( :)13تحلیل حسبسیت افضایص ظشفیت مشاکض دسمبوی

10٪
افعایف

زضنس افعایف ظطفیت تبهیي کٌٌسُ
ضکل( :)11تحلیل حسبسیت افضایص ظشفیت تأمیهکىىذٌ

تحت یک ؾٌبضیَ زچبض اذتالل ًكَز همساض یک ضا ثِ ذَز
هیگیطز ٍ زض غیط ایي نَضت همساض نفط ضا هیپصیطز .ایي
تؼطیف ثطای توبهی ثیوبضؾتبىّب ،هطاکع زضهبًی ٍ ثرهَل
لیٌکّبی اضتجبعی ثیي ًمبط تمبضب ٍ ثیوبضؾتبى  /هطاکع
زضهبًی ٍ ّوچٌیي ثیي تأهیيکٌٌسُ ٍ ثیوبضؾتبى  /هطاکع
زضهبًی تكطیح قسُ اؾت .زض ازاهِ ثطای هحبؾجِ پیچیسگی
هؿئلِ ؾٌبضیَّبی هؿئلِ ضا ثِ ( )11 ،9 ،7 ،5 ،3تغییط
زازُقسُ ٍ ثؼس اظ حل هؿئلِ ظهبى حل یبززاقت قسُ اؾت؛
کِ زض پبیبى ثِ ًوَزاض (قکل ً )12تیجِ قس.

ثطای تحلیل حؿبؾیتّبی فَق همبزیط ظطفیتی
ثیوبضؾتبىّب ،هطاکع زضهبًی ٍ تأهیيکٌٌسُّب ثب (،٪20 ،٪10
 )٪50 ٍ ٪40 ،٪30افعایف هحبؾجِقسُ اؾتّ .وچٌیي
همبزیط زض ًظط گطفتِقسُ ثطای پبضاهتط ثَزجِ ثِنَضت
تهبزفی گعیٌفقسُ اؾت.
ثطای پیچیسگی هؿئلِ اظ ؾٌبضیَّبی تؼطیفقسُ زض
هسل اؾتفبزُقسُ اؾت .ؾٌبضیَّب تحت قطایظ گًَبگَى ثب
اؾتفبزُ اظ ًمكِّبی ظلعلِذیعی هٌبعك قوبل کكَض
ثِزؾتآهسُ اؾت .ثسیينَضت کِ اگط ثیوبضؾتبى ثرهَنی
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تؼساز ؾٌبضیَّب
ضکل ( :)12پیچیذگی مسئلٍ بش سيی پبسامتش سىبسیً

 -8پیطىُبدَبی آتی
ثطای پیكٌْبزّبی آتی هیتَاى ثِ جساٍل ثبظثیٌی ازثیبت
ضجَع ًوَز ٍلی ثطای ًوًَِ هیتَاى اظ چٌس ًوًَِ ّوبًٌس
هَاضز ظیط ًبم ثطز .یکی اظ ًَآٍضیّبی قبیبى ثِ شکط زض ًظط
گطفتي ؾغح ٍذبهت ٍ جطاحت ثیوبض اؾت .ثب تَجِ ثِ
ایيکِ ؾغح ٍذبهت ٍ جطاحت ثیوبض تؼییيکٌٌسُ انلی
ثطای گعیٌف همهس (ثیوبضؾتبى  /هطکع زضهبًی) هیثبقس .اظ
زیگط ًَآٍضیّب هیتَاى اظ تَؾؼِ قجکِ ًبم ثطز ،ثسیينَضت
کِ ثب گؿتطـ لیٌکّبی اضتجبعی اهکبى اًتمبل ثیوبض اظ
هطکع زضهبًی ثِ ثیوبضؾتبى ٍ یب ٍاضٍى قسًی ثبقس .چطاکِ
ایي جؿتبض ثِ ضفتبض هٌغمی ٍ ًعزیک ثِ زًیبی ضاؾتیي
کوک ثیكتطی هیکٌس .پیكٌْبز ثؼسی اؾتفبزُ اظ ًطمافعاض
( GISؾیؿتن اعالػبت جغطافیبیی) اؾت کِ هجوَػِای
لَی اظ اهکبًبت ٍ لبثلیتّب ثَزُ کِ ثِ زضیبفت ٍ
شذیطُؾبظی ٍ ؾپؽ تحلیل ٍ پطزاظـ زازُّب هیپطزاظز.
هْنتطیي هطحلِ زض ایي ًطمافعاضٍ ،ضٍز اعالػبت اؾت .زض
 GISزٍ ثرف اعالػبت هکبًی (ًكبىزٌّسُ هَلؼیت ٍ قکل
ػَاضو) ٍ تَنیفی (ثیبًگط ٍیػگیّب ٍ ذهَنیبت ػَاضو)
هَجَز زض یک ًمكِ ثِعَض هؿتمل ٍلی هطتجظ ٍاضز
هیگطززّ .سف پبیبًی زض  GISایجبز یک هسل ؾِثؼسی اظ
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زًیبی ضاؾتیي اؾت چطاکِ ایي ًطمافعاض ثِ زلیل هرتهبت
زاض ثَزًفّ ،ط ػبضضِای ضا کِ تطؾین هیکٌس ثب ّوبى
هرتهبت زض عجیؼت لبثل تغبثك ،زؾتطؾی ٍ هكبّسُ اؾت.
یکی اظ هَاضز کِ زض هسل پیكٌْبزی زض ًظط گطفتِ ًكسُ
اؾت کوجَز هیثبقس ثب ایي تؼطیف کِ زض قطایغی هوکي
اؾت کِ ظطفیت ثیوبضؾتبى ٍ هطاکع زضهبًی ثِ ّط ًحَی
هولَ اظ جوؼیت قسُ ٍ زیگط لبزض ثِ پصیطـ ثیوبض جسیس
ًجبقس .ایي قطایظ ثِعَض لغؼی ّعیٌِّبی جبًی ٍ هبلی
ظیبزی ضا زض ثط ذَاّس زاقت کِ ثب تَجِ ثِ اّویت
اًکبضًبپصیط ثَزى آى لبثلیت هبًَض ثبالیی ضا زاضا اؾت .هسل
پیكٌْبزی تحت ؾٌبضیَّبی ظلعلِای حلقسُ اؾت ٍ ایي
ًیبظ ثب تَجِ ثِ قطایظ آة ٍ َّایی هٌبعك قوبلی کكَض،
ثطای حَازث عجیؼی ثیكتطی اظ لجیل ؾیل ،ؾًَبهی ،ثطف ٍ
عَفبى احؿبؼ هیقَز؛ ٍ ایي فضب ثطای هغبلؼِ قسیساً
هؿتؼس قٌبذتِ هیقَز .اگط ثیوبضؾتبى ثرهَنی تحت یک
ؾٌبضیَ زچبض اذتالل ًكَز همساض یک ضا ثِ ذَز هیگیطز ٍ
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