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فزّبد ّبدیًضاد (داٌكسّی دکحؼای ىغیؼیث جضلیق در ؾيهیات ،داٌكگاه ؾالىَ ظتاظتائی)

چکیذُ
در ٌـم زغیغ ٌتؼدُا و در ىیغانُای ىٍازؾات آیٍغه ،ؿؼؾث ؾيم ةاال و پكحیتاٌی ؿؼیؽ و دكیق ىٍاةؽ
و جسِیؽات ةَواؿعَ پیفةیٍی ىکان ةِیٍَ ىؼاکؽ آىادی از ؾّاىم امهی ىّفلیث ىضـّب ىیقٌّغ .در ایً
جضلیق جالش گؼدیغه ةا اؿحفاده از ىغلُای ریاضی ىکانیاةی و ُيچٍیً جکٍیکُای جنيیوگیؼی
چٍغىؿیاره فازی ،ىغنی ؾهيی ةؼای پیفةیٍی ىکان ةِیٍَ ىؼاکؽ آىادی در زٍگُای آیٍغه ،ضيً در ٌؼؼ
گؼفحً ىضغودیثُایی ىاٌٍغ ظّل ىـیؼ و ُؽیٍَ ؾيهیاجی ارائَ گؼدد .جضلیق صاضؼ از ىٍؼؼ ُغف کارةؼدی
و از ىٍؼؼ ىاُیث جّمیفی پیيایكی ةّده کَ از ُؼ دو قیّه کحاةعاٌَای و ىیغاٌی ةؼای گؼدآوری اظالؾات و
از روش ُغفيٍغ كضاوجی در ىؼصهَ ٌيٌَّگیؼی اؿحفاده ٌيّده اؿث .در ىـیؼ جضلیق در گام اول،
قاظلُای جأدیؼگػار قٍاؿایی و در ؿَ ىضّر" :ؿؼؾث زؼیان آىادی" "،اىٍیث ىـیؼُای پكحیتاٌی" و
"اىکان اؿحلؼار ىٍاةؽ و جسِیؽات" ةا کيک جکٍیک جضهیم ؿهـهَ ىؼاجتی فازی و ةِؼهگیؼی از ٌؼؼات
ظتؼگان ؿازىاٌی وزندُی ىیقٌّغ .ؿپؾ اُيیث ٌـتی گؽیٍَُای ةانلّه جضلیق ةا کيک فؼىاٌغُان و
ىغیؼان ؾيهیاجی ىضاؿتَ ىیگؼدد و در اداىَ ىغل ریاضی ىـئهَ ةا کيک دادهُای ةَدؿثآىغه و روشُای
ىکانیاةی روی قتکَ ظؼاصی و ارائَ ىیگؼدد .در اٌحِا ٌیؽ ةا کيک چٍغ ؿٍاریّ ظؼاصیقغه و قٍاؿایی 15
گؽیٍَ ةَؾٍّان کاٌغیغُای اٌحعاب ىؼکؽ آىادی (گؼهُای قتکَ) ةَ جكؼیش ىغل پیكٍِادی و جضهیم ٌحایر
صامهَ ىیپؼدازیو.
ٍاصگبى کلیذی

آىاد و پكحیتاٌی ،زٍگ آیٍغه ،فؼآیٍغ جضهیم ؿهـهَ ىؼاجتی فازی ،ىغل ىکانیاةی.

ٌّ -یـٍغه ىـئّل ىکاجتات09124304801 - Farhad_hdng@yahoo.com :

بیبى هسئلِ
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ىکانیاةی از پؼکارةؼدجؼیً جنيیوگیؼیُای ىکاٌی اؿث کَ ىیجّاٌغ جضث جأدیؼ ةـیاری از ؾّاىم
زیـثىضیعی كؼار ةگیؼدُ .غف از ىکانیاةی ،یافحً ىسيّؾَای از گؽیٍَُای ىکاٌی ىٍاؿب ةؼای یک
کارةؼد ظاص اؿث (رزتی و ُيکاران .)1390 ،پؼوؿَ جؿییً ىٍاؿتث ىکاٌی ٌیازىٍغ ةؼرؿی یک ىسيّؾَ
گـحؼده از ؾّاىم و ىحؿادل کؼدن چٍغیً ُغف ةؼای جؿییً ىٍاؿتث یک ٌاصیَ ظاص ةؼای کارةؼی ظاص
اؿث (آل قهتی و ُيکاران .1)2006،ایً ىـئهَ در زایاةی ىؼاکؽ و اىاکً صیاجی ٌؼاىی ةا جّزَ ةَ صـاؿیث
ةاال و جؿغد و جٍّع ؾّاىم جأدیؼگػار از پیچیغگی و اُيیث ةیكحؼی ةؼظّردار ظّاُغ ةّد.
اىؼوزه در ارجفُای پیكؼفحَ زِان ،ةؼٌاىَُای آىّزقی ىتحٍی ةؼ دکحؼیًُای ٌؼاىی ،جّزَ ویژهای ةَ
قؼایط زغؼافیایی دارد .ةاوزّد ُيَ پیكؼفثُایی کَ در ؾهّم و فٍاوری صاممقغه اؿثٍُّ ،ز ُو پغیغهُای
زغؼافیایی ،ةغون زایگؽیً ةاكیىاٌغهاٌغ (ىلیيی و ُيکاران .)1391 ،اُيیث ىکانیاةی در ىـائم اؿحؼاجژیک
ىاٌٍغ زٍگُای آیٍغه در صّزهُای ىعحهف كاةمةؼرؿی و صائؽ اُيیث اؿث .ةَؾٍّانىذال ىّضّع آىاد در
زٍگُای آیٍغه در ؿعّح ؾيهیاجی از اونّیث ویژهای ةؼظّردار ظّاُغ ةّد .جغییؼ و جضّالت ؿؼیؽ و
غیؼكاةمپیفةیٍی درمضٍَ ٌتؼد در ؿعش ؾيهیاجی ُيیكَ یک ىّضّع ىّردةضخ در ىیان فؼىاٌغُان و
ىـئّالن ایً رده اؿث .ةا جّزَ ةَ زٍگُای اظیؼ ىٍعلَ ،یکی از آؿیبپػیؼجؼیً ؿاىاٌَُای  9گاٌَ ؾيهیات
ٌؼاىی ،ؿاىاٌَ آىاد و پكحیتاٌی ظغىات رزىی اؿث .آىاد و پكحیتاٌی و زٍگ راةعَ جٍگاجٍگ و اٌفنالٌاپػیؼی
دارٌغ .زٍگ آیٍغه در صلیلث ،زٍگ ىیان ؿاىاٌَُای پكحیتاٌی اؿث؛ ُؼكغر کَ ؿاىاٌَ پكحیتاٌی ظغىات
رزىی یک ارجف كغرجيٍغجؼ ةاقغ ،ةَ ُيان ىیؽان جّان دفاؾی و كغرت ةازدارٌغگی ،كاةهیث ازؼایی و
جضيمپػیؼی ارجف كّیجؼ ظّاُغ ةّد .در ُؼ قؼایعی از زٍگ ،در ُؼ ٌّع زٍگُ ،ؼ ارجكی ةؼای ةلاء و
اٌسام ىأىّریثُای ظّد ةَ پكحیتاٌی ظغىات رزىی ٌیاز دارد .زٍگ ٌاُيحؼاز ٌیؽ کَ درواكؽ زٍگ آیٍغه اؿث
از ایً كاؾغه پیؼوی ىیٌيایغ (ىٍكادی .)1390،زٍگ جؼکیتی ٌیؽ از ىنغاقُای زٍگ آیٍغه اؿث کَ ظیف
وؿیؿی از روشُای ىعحهف زٍگ اززيهَ زٍگافؽارُای ىحؿارف ،جاکحیکُا ،جکٍیکُا و روشُا و اكغاىات
جؼوریـحی و غیؼىحؿارف را قاىم ىیقّد (ىاجیؾ و ُافيً .2)2005 ،ةا جّزَ ةَ ایًکَ در ایً ٌّع زٍگُا
صغاکذؼ ؿؼؾث صائؽ اُيیث اؿث؛ ىیجّان ظّالٌی ةّدن فامهَ ٌلاط آىادی از مضٍَ رزم اصحيانی یگانُای
ىاٌّری را از ٌلاط ضؿف ؿاىاٌَ آىاد و پكحیتاٌی ةؼقيؼد (مانضی.)1387 ،
در زىان ٌتؼدٌ ،لعَضؿف زتَِ ىلاةم ىیجّاٌغ ؾاىم امهی ةؼجؼی ىیغاٌی را ىّزب قّد .ایً ٌلاط ضؿف
ىیجّاٌغ قاىم ٌاکارآىغی ؿاىاٌَ دفاؾی ،ؾغم جّازن ٌؼاىی ،ؾغم چیغىان مضیش ىّاضؽ دفاؾی ،ؾغم
پكحیتاٌی ىٍاؿب و ىحٍاؿب از ٌیؼوُا ،ؾغم رُتؼی ٌؼاىی کارآىغ و ىّاردی از ایً كتیم ةاقغ( .زی اٌکؼ و
کهیٍحّن .)73 :1383 ،در زٍگُای آیٍغه ُیچچیؽ ةَظّر کاىم كاةم پیفةیٍی ٌیـث؛ زیؼا ایً زٍگ ،زٍگی
ٌاىٍؼو ةا قیّهای ٌاىكعل و روشُای ٌاىؿیً ىیةاقغ؛ نػا ةا جّزَ ةَ قیّهُای ىعحهف آىادرؿاٌی
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هببًی ًظزی تحقیق

در ایً ةعف ةَ ةؼرؿی چِارچّب و ىتاٌی ٌؼؼی ىحغیؼُای امهی جضلیق پؼداظحَ ىیقّد:

++تعیینطراحیمدلریاضیبرایپیشبیویمکانبًیوىمراکزآمادیدرصرایطجوگيایآیوده++

درمضٍَ ٌتؼدُای ىغرن ىیجّان گفث کَ یکی از ىِوجؼیً ؾّاىم پیؼوزی ظؼفیً درگیؼ ،وزّد آىادگی ةاال
و پیفةیٍی زیؼؿاظثُای الزم ةؼای جأىیً آىاد و ىٍاةؽ ىّردٌیاز در زىان و ىکان ىٍاؿب ىیةاقغ.
ةؼای ىّفلیث در ىیغان ٌتؼدٌ ،یاز ةَ ظؼاصی ؿاىاٌَُای ىعحهف ىیةاقغ .چگٌّگی پكحیتاٌی (جِیَ ،ذظیؼه
و جّزیؽ ةَىّكؽ) ٌیؼوُای رزىٍغه یکی از راُتؼدُای ٌیم ةَ ُغف ىیةاقغ .ةا جّزَ ةَ پیكؼفثُای ٌؼاىی
کكّرُای ىحعامو در ؾؼمَُای ىعحهف ،قؼایط ىیغان ٌتؼد غیؼكاةمپیفةیٍی قغه اؿث .ةؼای ٌیؼوُای
ىغافؽ پّقیغه ٌیـث کَ در ا یً رزم جيام اىکاٌات و جسِیؽات ةایغ در کيحؼیً زىان جأدیؼ و کارایی ظّد را
ٌكان دٍُغ ،در غیؼ ایً مّرت از ةیً ظّاٍُغ رفث .از زِث دیگؼ داقحً صغاکذؼ پؼاکٍغگی در ایً ٌّع
ٌتؼدُا ،ىا را ىهؽم ىیکٍغ جا یک راهکار ؾيهی (ةـحَ ةَ قؼایط ىیغان ٌتؼد) ةؼای کاُف زىان و ىـافث
ٌیؼوُای رزىٍغه از یگانُای پكحیتاٌیکٍٍغه ارائَ دُیو .ةَ ؾتارت ةِحؼ زٌسیؼه جأىیً و آىاد ةَ دٌتال آن اؿث
کَ ٌیاز واكؿی واصغُای ؾيهیاجی را قٍاؿایی و در کّجاهجؼیً زىان و ةا صغاكم ُؽیٍَ ىيکً آن را رفؽ ٌيایغ
(مانضی .)215 :1375 ،نػا جؿییً ىکان ةِیٍَ ىؼاکؽ آىادی گـحؼده قغه در ؾيق ىیغان ٌتؼد ،ةَ قکهی کَ
ىسيّع فّامم وزندار ىؼاکؽ آىادی از ٌؽدیکجؼیً گؼهُا کيیٍَ ةاقٍغ ،ةـیار ضؼوری ةَ ٌؼؼ ىیرؿغ.
از ظؼف دیگؼ آیٍغهٌگاری ةَؾٍّان اةؽار ؿیاؿثگػاری زِث جّاٌيٍغؿازی کكّرُا اؿحفادهقغه و اىؼوزه
ةَؾٍّان رویکؼد غانب ةؼٌاىَریؽی در اکذؼ کكّرُای جّؿؿَیافحَ درآىغهاؿث (ٌاػيی .)123 ،1385 ،یکی از
روشُای آیٍغهقٍاؿی اؿحفاده از روشُای ىضاؿتاجی و ریاضی ىیةاقغ کَ ةؼای اونیً ةار از ؿّی ؿازىان
فضایی آىؼیکا ىّرداؿحفاده كؼارگؼفحَ اؿث (گیالٌی .)1377 ،در ایً ىلانَ ٌیؽ جالش ىیگؼدد ةا اؿحفاده از
جکٍیک ىغلؿازی ریاضی ةَ ىعانؿَ زٍگ آیٍغه پؼداظحَ قّد .ىعانؿَ و جضهیم جضلیلات پیكیً ٌكان
ىی دُغ کَ ارائَ ىغل ریاضی ةؼای جؿییً ىؼاکؽ آىادی فاكغ پیكیٍَ ىكاةَ ةّده و در قؼایعی کَ اُيیث
جؿییً ىکان ةِیٍَ ایً ىؼاکؽ در زٍگُای آیٍغه ىّرد جأکیغ کارقٍاؿان و ظتؼگان ایً صّزه كؼار دارد؛
ضؼورت اٌسام جضلیق صاضؼ صیاجی و اٌکارٌاپػیؼ زهّه ىیٌيایغ .نػا ایً جضلیق ؿؿی در ارائَ ىغل ریاضی
ىتحٍی ةؼ ٌؼؼات ظتؼگان ؿازىاٌی و جکٍیکُای جنيیو ؿازی ةاُغف اٌحعاب ىکان ةِیٍَ ىؼاکؽ آىادی در
قؼایط ٌتؼدُای آیٍغه دارد .ةَ ؾتارت ةِحؼ پیفةیٍی ىؼاکؽ آىادی ةَ قکهی کَ ةا کيحؼیً ُؽیٍَ و در
ؿؼیؽجؼیً زىان ىيکً ةحّان یگانُای ىـحلؼ در ىیغانُای ٌتؼد آیٍغه را پكحیتاٌی ٌيّد.
نػا اُغاف جضلیق صاضؼ را ىیجّان ةَ قکم ذیم ظالمَ ٌيّد؛
ُغف امهی
جؿییً ىکان ةِیٍَ ىؼاکؽ آىادی در قؼایط ٌـم زغیغ ٌتؼدُا
اُغاف فؼؾی
انف) قٍاؿایی ىؿیارُای جأدیؼگػار در ىکانیاةی ىؼاکؽ آىادی در قؼایط زٍگُای آیٍغه
ب) جؿییً ىیؽان اُيیث ُؼکغام از ىؿیارُای ىؤدؼ در ىکانیاةی ىؼاکؽ آىادی
ج) ظؼاصی ىغل ریاضی ىتحٍی ةؼ ٌؼؼات ظتؼگی و جکٍیکُای جنيیو ؿازی
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هکبىیببی در سًجیزُ تأهیي :ةَظّرکهی ىکانیاةی ؾتارت اؿث از اٌحعاب زایی ةؼای جـِیالت زغیغ کَ
ُؽیٍَ جّنیغ و جّزیؽ کاال و ظغىات را ةؼای ىكحؼیان ةانلّه کيیٍَ ٌيایغ (زٌسیؼاٌی و داوری .)1385 ،در
زٌسیؼه جأىیًٍُ ،گاىیکَ جـِیم ارائَدٍُغه ظغىات ةَ دنیم ةؼوز اظحالل از دؿحؼس ظارج ىیقّد ،یا ةایغ
دٌتال جـِیم زایگؽیً ةاقغ یا زٌسیؼه ىحضيم زؼیيَ ىیقّد (گاده و پُّم .1)2011 ،یافحً جـِیالت
زایگؽیً و جضيیم زؼیيَ ،اغهب ُؽیٍَُای ةاالیی دارد و ىیجّاٌغ ىٍسؼ ةَ ضؼر و زیانُای ةؽرگی قّد.
ةٍاةؼایً یافحً یک پیکؼةٍغی اونیَ از جـِیالت زىاٌی کَ ٌتّد اظيیٍان در اؿحلؼار جـِیالت در ٌؼؼ
گؼفحَقغه ةاقغ ،اُيیث فؼاواٌی پیغا ىیکٍغ (قً و ژاٌگ.2)2009 ،
هکبىیببی ًظبهی :واژه ىکانیاةی ةؼ ىغلؿازی ،فؼىّل ؿازی و صم آن دؿحَ از ىـائهی اقاره دارد کَ
ةَ دٌتال یافحً ةِحؼیً ىکان زِث اؿحلؼار ىؼاکؽ و جـِیالت ُـحٍغ (آزاده و ُيکاران.3)2008 ،
ةَؾتارتدیگؼ ىکانیاةی ةَ فؿانیحی گفحَ ىیقّد کَ در آن كاةهیثُا و جّاٌاییُای یک ىٍعلَی ظاص،
ازٌؼؼ وزّد زىیً ىٍاؿب و کافی و ىؼجتط ةّدن آن ةا ؿایؼ کارةؼیُای قِؼی و روؿحایی ،ةَىٍؼّر اٌحعاب
ىکاٌی ىٍاؿب ةؼای کارةؼی ىّردٌؼؼ جسؽیَوجضهیم ىیقّد (ةٍای و ُيکاران .4)1989 ،ىکانیاةی ىِوجؼیً
امم پغافٍغ غیؼؾاىم ةّده و چٍاٌچَ ىکانیاةی مضیش ،امّنی و ىتحٍی ةؼ اؿحفاده ىٍاؿب از ؾّارض ظتیؿی
و اقکال زىیً اٌسام گیؼدُ ،ؽیٍَُای ازؼایی ؿایؼ امّل را کاُف و کارآىغی آنُا را افؽایف ىیدُغ و
ٌـتث ةَ امّل دیگؼ ىلغمجؼ اؿث (ىلیيی و ُيکاران .)1391 ،در ىکانگؽیٍی ىؼاکؽ ٌؼاىی ىیةایـث ةَ
ىأىّریثٌّ ،ع و اٌغازه یگان و ویژگیُای ظتیؿی ىٍعلَ جّزَ داقث .ازآٌساکَ ؾّاىم ىحؿغدی چّن قؼایط
آب و ُّایی ،پغیغهُای ژئّىّرفّنّژیکی ،راهُای ارجتاظی ،آب و ىـائم اىٍیحی و ىالصؼات ؿیاؿی در
گؽیٍف پادگان ىؤدؼ اؿث ،اٌحعاب ىکاٌی کَ وازغ قؼایط و ویژگیُای ىّردٌؼؼ ةاقغٌ ،یازىٍغ ىعانؿَای
دكیق و ُيَزاٌتَ اؿث کَ روشُای ؿٍحی ٌيیجّاٌٍغ پاؿعگّی ایً ٌیاز ةاقٍغ و ایً اىؼ ىـحهؽم فؿانیث
ىحعننان رقحَُای ىعحهف و ىؼجتط ةا ىّضّع و اؿحفاده از اةؽار و اىکاٌاجی کارآىغ اؿث (روؿحایی و
ُيکاران.)1392 ،
جٌگ آیٌذُ :زٍگ آیٍغه از اوایم كؼن ةیـث و یکو وارد ادةیات ٌؼاىی قغه اؿث ،ةَ رویارویی دو كغرت
ٌاُيحؼاز اقاره دارد کَ یکظؼف ضيً ازحٍاب از ىّازَِ قغن ةا ٌلاط كّت ظؼف ىلاةم ،در چارچّةی ظارج
از كّاؾغ كاةمُضو ةؼی دقيًٌ ،لاط ضؿف او را ىّردصيهَ كؼار ىیدُغ (صیغری و ُيکاران.)67 :1393 ،
زٍگ آیٍغه دفاع ُيَزاٌتَ ادؼةعكی اؿث کَ ةا ىضّریث ایغه و ُّقيٍغی در ىلاةم دقيٍی کَ ةا ىضّریث
فًآوری و کارایی ،جّان رزىی ظّد را ةَ ةیف از قف ةؼاةؼ افؽایف داده و كعؿیث فضای رزم را از ةیً ةؼده
اؿث ،ةا افؽایف جؿغاد و ؿؼؾث چؼظَ ىضؼكُای غیؼكاةمپیفةیٍی و دور از اٌحؼار در کهیَ ؿعّح او را
ؿؼدرگو ٌيّده و ةا پایغاری ظّد درمضٍَ ٌتؼد ،زٍگ را فؼؿایكی و دقيً را وادار ةَ جغییؼ اراده و رفحار
ىیکٍغ ،ةٍاةؼایً صفغ آىاد ظّدی و از ةیً ةؼدن آىاد دقيً یکی از ایغهُای ُّقيٍغاٌَ در زٍگ آیٍغه
1 - Gade & Pohl
2 - Shen & Zhan
3 - Azadeh et al
4 - Banai et al

پیطیٌِ تحقیق

در زىیٍَ ىکانیاةی و اٌحعاب ىکان ةِیٍَ ىعانؿات و جضلیلات فؼاواٌی در صّزهُا و کارةؼدُای ىعحهف اٌسام
پػیؼفحَ اؿث کَ داىٍَ ىضغودی از ایً ىعانؿات در صّزهُای ٌؼاىی و دفاؾی ىیةاقغ؛ در اداىَ ةَ ةؼظی از
ایً ىعانؿات کَ در زىیٍَ ىكاةَ جضلیق صاضؼ اٌسام پػیؼفحَ اقاره ىیقّد:
آكاظاُؼ و ُيکاراٌف در جضلیلی ةا ؾٍّان ارائَ ٌلكَ پٍَِةٍغی ىؼاکؽ ىـحؿغ دفاؾی در ىٍاظق زٍگهی ةا
جکیَةؼ  AHPو  ،GISةَ ىکانیاةی ىؼاکؽ ىـحؿغ دفاؾی در ةعكی از زٍگمُای اؿحان گهـحان-قِؼؿحان
ؾهیآةاد کحّل ةا کيک جکٍیکُای اقارهقغه پؼداظحَاٌغ (آكاظاُؼ و ُيکاران .)1394 ،رؿحيیان و ُيکاراٌف
در پژوُكی ىكاةَ ةا ؾٍّان آىایف و ىکانیاةی ىؼاکؽ و اؿحلؼارگاهُای ٌؼاىی ةا رویکؼد اىٍیحی-دفاؾی ةَ
پٍَِةٍغی ٌاصیَ رویكی ُیؼکاٌی از دیغگاه ٌؼاىی پؼداظحَاٌغ (رؿحيیان و ُيکاران .)1393 ،روؿحایی و
ُيکاراٌف ٌیؽ ةَ جضهیم ژئّىّرفّنّژیکی ىکانگؽیٍی ىؼاکؽ ٌؼاىی در داىٍَُای غؼةی کُّـحان ؿٍِغ
پؼداظحَاٌغ (روؿحایی و ُيکاران .)1392 ،ىٍكادی در جضلیلی دیگؼ ؿؿی در ارائَ انگّی ىٍاؿب پؼاکٍف
آىادگاهُای ٌؽازا ةا جّزَ ةَ زٍگ ٌاُيحؼاز و ةا جأکیغ ةؼ امّل پغافٍغ غیؼؾاىم ٌيّده اؿث (ىٍكادی،
 .)1390زالنی در ىعانؿَای ةا ؾٍّان ظؼاصی انگّی آىایف ؿؼزىیً ةا اؾيال امّل پغافٍغ غیؼؾاىم زِث
ٌیم ةَ جّؿؿَ پایغار اىً ،ؿؿی در ارائَ انگّی ةِیٍَ آىایف ؿؼزىیً قيانغؼب ایؼان ةا اؾيال پغافٍغ غیؼؾاىم
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ىیةاقغُ .يچٍیً از ىِوجؼیً ویژگیُا زٍگ آیٍغه ىیجّان ةَ ىّارد زیؼ اقاره کؼد :جکؼارٌاپػیؼی،
کّجاهىغت ةّدن ،غافهگیؼاٌَ ةّدن (راُکٍكی و راُتؼدی) ،غیؼكاةمپیفةیٍی ةّدن ،مضٍَ ٌتؼد ىكعل
ٌغاقحًٌ ،اىكعنی و ٌاىؿیٍی زٍگ زّیانٌ ،غاقحً اةؽار و فًآوری ىكعل ،داقحً فضای رزىایف زیاد،
ضؼةَ دكیق ؾيهیاجی ،داقحً واصغُای ازؼایی و رزىی کّچک ،ؿؼؾث ،قغت ؾيم ،جضؼك ،صفاػث،
مؼفَزّیی ،پؼاکٍغگی ،اىٍیث ،دكث و اٌؿعافپػیؼی (ىٍكادی.)1390 ،
آهبد ًظبهی :فؼآیٍغ ةؼٌاىَریؽی و ازؼای فؿانیثُای ىؼةّط ةَ آىاده ٌگَداقحً ٌیؼوُا و پكحیتاٌی از
ؾيهیات ٌؼاىی اؿث .ایً فؿانیثُا ؾتارتاٌغ از :ظؼحریؽی ،گـحؼش ،درظّاؿث ،اٌتارداری ،صيموٌلم،
جسِیؽ ،جّزیؽ ،جعهیَ و جغارك ،ؿؼویؾُای مضؼایی و ٌگِغاری و پكحیتاٌی فٍی .ةغیً جؼجیب آىاد ؾهيی
اؿث کَ در ؿؼاؿؼ ىیغان ؾيهیات ٌؼاىی گـحؼش داقحَ و كتم از زٍگ آغازقغه و پؾازآن ٌیؽ اداىَ ىییاةغ
(صـٍی.)125 :1380 ،
هزاکش آهبدی هیذاى ًبزد :ىکانُای از پیف جؿییًقغه در داظم ىٍعلَ ٌتؼد ٌاُيحؼاز پیفةیٍیقغه کَ وػیفَ
جِیَ ،ذظیؼه و جّزیؽ ةَىّكؽ آىاد درمضٍَ ٌتؼد را ةَ ؾِغهدارٌغ .ایً ىؼاکؽ ةَمّرت قتکَای ةَُوپیّؿحَ،
پكحیتاٌی ىـحيؼ و ىغاوم و جسِیؽ پیكؼفحَ و ةَروز ىیغان ٌتؼد را اٌسام ىیدُغ .درواكؽ ایً ىؼاکؽ درةؼگیؼٌغه
زیؼؿاظثُای ةٍیادیً آىاد درٌتؼد ٌاُيگّن اؿث .ایً زیؼؿاظثُا ؾتارتاٌغ از )1 :جٌّمُای ٌؼاىی)2 ،ىؼاکؽ
جؿيیؼاجی زیؼزىیٍی )3 ،پٍاُگاهُای زیؼزىیٍی )4 ،جٌّمُای پؼجاب و  )5ىسحيؽُای ذظیؼه پؼجاب (ىکٌایؼ،
 .)127 :1382انتحَ الزم ةَ ذکؼ اؿث کَ در ایً جضلیق ىؼاکؽ آىادی ةَمّرت چٍغىٍؼّره فؼض قغه و
ىیجّان ُؼکغام از زیؼؿاظثُای ىػکّر را در آن ىکانگؽیٍی ٌيّد.
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پؼداظحَ و ؾّاىم و ىحغیؼُای فضایی و غیؼفضایی و پغافٍغی ىؤدؼ در انگّی فّق را قٍاؿایی ٌيّده اؿث
(زالنیٌّ .)1389 ،راٌی در پژوُكی دیگؼ ةَ ىعانؿَ ىغلؿازی ىکانیاةی پادگانُا ةا اؿحفاده از ؿاىاٌَ
اظالؾات ىکاٌی و فؼآیٍغ جضهیم ؿهـهَ ىؼاجتی پؼداظحَ اؿث (ٌّراٌی .)1385 ،پژوُكگؼان دیگؼی ٌیؽ ةَ
ةؼرؿی ىکانگؽیٍی ىؼاکؽ ٌؼاىی ةا کيک روشُای ىعحهف پؼداظحَاٌغ (فعؼی1378 ،؛ ىّنّی1378 ،؛
ٌنیؼی1388 ،؛ ىِغی ٌژاد و صاجيی1388 ،؛ فعؼی و زالنی ٌـب1388 ،؛ فحضی1389 ،؛ وارن و
ُيکاران11992،؛ ىٍغوزا و ُيکاران)22002 ،
ٌحایر ةؼرؿیُا و ىؼور جضلیلات پیكیً ٌكان ىیدُغ کَ ىّضّؾی ةا ؾٍّان جضلیق صاضؼ فاكغ پیكیٍَ ىكاةَ
ةّده و ارائَ ىغل ریاضی ىتحٍی ةؼ ٌؼؼات ظتؼگی و جکٍیکُای جنيیو ؿازی ةاُغف ىکان گؽیٍی ةِیٍَ
ىؼاکؽ آىادی در قؼایط ىیغانُا ىٍازؾات آیٍغه ،دارای ٌّآوری و ةغاؾث در صیعَ ىتاصخ ىکانیاةی ىیةاقغ.
آیودهپژويیدفاعی،سالاول،صماره1تابستان++1931
 ++
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رٍش تحقیق

ٌّع جضلیق صاضؼ ةا جّزَ ةَ گؽارهُای اقارهقغه ،ازنضاظ ُغف کارةؼدی و ازنضاظ ىاُیث و روش زؽ
پژوُفُای جّمیفی پیيایكی ةّده کَ ةاُغف ارائَ ىغل ریاضی اٌسام پػیؼفحَ اؿث .ضيً آٌکَ ةا جّزَ ةَ
گـحؼدگی ىّضّع ،از ُؼ دو قیّه رایر در گؼدآوری اظالؾات یؿٍی روش کحاةعاٌَای (کحب و ىلاالت) و
ىیغاٌی (پؼؿكٍاىَ و ىناصتَ) اؿحفاده گؼدیغه اؿث.
حجن ٍ رٍش ًوًَِگیزی

ةا جّزَ ةَ ویژگیُای جضلیق و قؼایط ویژهای کَ ظتؼگان اٌحعاةی ىیةایـث داقحَ ةاقٍغ ،در ایً پژوُف
از روش ٌيٌَّگیؼی ُغفيٍغ 3اؿحفاده گؼدیغٌ .يٌَّگیؼی ُغفيٍغ یکی از روشُای قایؽ ٌيٌَّگیؼی اؿث
کَ گؼوهُای قؼکثکٍٍغه ةؼ اؿاس ىؿیارُای از كتم ىكعلقغه ىؼةّط ةَ ؿؤال ویژه پژوُف اٌحعاب
ىیقٌّغ (اٌّگتّزیَ و کّنیٍؽ .4)2007 ،ةَ ؾتارت دیگؼ در ایً روش قؼکثکٍٍغهُا جّؿط پژوُفگؼ
دؿثچیً ىكٌّغ؛ چؼاکَ یا ةَمّرت ىكعل دارای ویژگی و یا پغیغه ىّردٌؼؼ ُـحٍغ و یا غٍی از اظالؾات
در ىّرد ظامی ُـحٍغ .ایً روش ةیكحؼ زىاٌی اؿحفاده ىیقّد کَ ٌیاز ةَ ٌيٌَُّای ظتؼه ىیةاقغ (ةّؿّل و
کاٌّن .5)2012،ةؼای ایً ىٍؼّر جؿغاد ٌ 35فؼ از اؿاجیغ داٌكگاهُای ٌؼاىی کَ در ویژگیُایی ىاٌٍغ :ؿاةلَ
ؾيهیاجی ،ىغرك جضنیهی کارقٍاؿی ارقغ و ةاالجؼ ،جسؼةَ و جعنل کافی ،جفکؼ راُتؼدی و آگاُی کافی
ٌـتث ىّضّع ىّردةضخ ىكحؼك ىیةاقٍغ ،اٌحعاب و ىّردٌؼؼ ؿٍسی كؼار گؼفحٍغ.

1- Warren et al
2 - Mendoza et al
3- Purposive Sampling
4 - Onwuegbuzie & Collins
5 - Boswell & Cannon

ابشارّبی تحقیق

فزآیٌذ اًجبم تحقیق

ةا جّزَ ةَ اُغاف ذکؼقغه ،فؼآیٍغ اٌسام جضلیق ةؼاةؼ قکم قياره یک ارائَ گؼدیغه اؿث.
هطبلعبت کتببخبًِای ٍ
هیذاًی

بب کوک ًظزات خبزگبى ٍ
تکٌیک FAHP

بب کوک ًظزات خبزگبى ٍ
هحبسببت ریبضی

ضٌبسبیی هعیبرّبی تأثیزگذار

تعییي ٍسى هعیبرّب

تعییي اّویت ًسبی گشیٌِّب

هذل ریبضی صفز ٍ یک

ارائِ هذل ریبضی پیطٌْبدی

بب کوک ًزم افشار
MATLAB

حل هذل پیطٌْبدی

بب کوک چٌذ سٌبریَ

تطزیح هذل پیطٌْبدی

طزاحیضذُ

صکلصماره:1فرآیوداهجامتحقیق
در اداىَ گامُای ىغل پیكٍِادی ةا کيک ؿٍاریُّای ظؼاصیقغه جكؼیش ىیگؼدد.
ضٌبسبیی هعیبرّبی تأثیزگذار در تعییي هکبى بْیٌِ هزاکش آهبدی در جٌگّبی آیٌذُ

انفتای آىادی در زٍگُای اىؼوزی ،چاالکیٌ ،اب ةّدن ،دكث و پاؿعگّیی ةا صغاکذؼ ؿؼؾث اؿث و ایً
ؾّاىم ىتٍای قکمگیؼی و زِث گیؼی آىاد ٌاُيگّن در پكحیتاٌی از ؾيهیات ٌاُيگّن اؿث (ؾناریان ٌژاد
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در ایً جضلیق ةؼای قٍاؿایی و جؿییً ىیؽان اُيیث قاظلُا از فؼآیٍغ جضهیم ؿهـهَ ىؼاجتی فازی و
پؼؿكٍاىَ اؿحاٌغارد آن اؿحفاده گؼدیغه و ظتؼگان اٌحعاةی ةا کيک ىلایـات زوزی فازی ،وزن ٌِایی
قاظلُا را جؿییً ٌيّدٌغ .ةؼای جؿییً وزن ٌـتی گؽیٍَُا و گؼهُای قتکَ ٌیؽ کارقٍاؿان و ظتؼگان
ؿازىاٌی ىّرد آزىّن كؼار گؼفحٍغُ .يچٍیً ةؼای جؿییً ىکان ةِیٍَ ىؼاکؽ آىادی از ىغلُای ریاضی ىکان-
یاةی اؿحفاده گؼدیغه اؿث .ضيً آٌکَ در ایً ىـیؼ ةؼای جؿییً اوزان ىؿیارُا از ٌؼمافؽار اکـم  2013و ةؼای
ةَ دؿث آوردن زّاب ىغل ریاضی از ٌؼمافؽار ىحهب  8ةِؼه زـحَایو.
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و آقحیاٌی .)202 :1391 ،در گام اول جضلیق و پؾ از ةؼرؿی و ىؼور ىعانؿات و جضلیلات پیكیً و ةازٌگؼی
جّؿط ظتؼگان ٌؼاىی ،ىحغیؼُا و گّیَُای ىٍغرج در زغول قياره یک ةَؾٍّان قاظلُای جأدیؼگػار در
ىکانیاةی ىؼاکؽ آىادی در ٌـم زغیغ ٌتؼدُا قٍاؿایی و ىّرد جضهیم كؼار گؼفحٍغ.
زغول قياره  .1ؾّاىم ىؤدؼ در ىکانیاةی ىؼاکؽ آىادی
ردیف

سیز هعیبر

هعیبر

آیودهپژويیدفاعی،سالاول،صماره1تابستان++1931
 ++

1

ؿؼؾث زؼیان آىادی

2

اىٍیث ىـیؼُای پكحیتاٌی

3

اىکان اؿحلؼار ىٍاةؽ و جسِیؽات

ٌؽدیکی ةَ قتکَُای صيموٌلم
ٌؽدیکی ةَ قتکَُای ظغىات درىاٌی
اىکان اؿحلؼار فؼودگاهُای اضعؼاری
ٌؽدیکی ةَ ىٍاةؽ اونیَ
اىکان ؿاظث ؿازهُای ىـحضکو
كؼار داقحً در ىـیؼ جٌّمُای زیؼزىیٍی از پیف جِیَقغه
كؼار گؼفحً در ىـیؼُای اىً ایسادقغه جّؿط ؾّارض ظتیؿی
دور ةّدن از ىـیؼُای ُّایی
اىکان اؿحلؼار ؿایثُای ىّقکی و ضغ ىّقکی
اىکان زاٌيایی رادار و جسِیؽات ىعاةؼاجی پیكؼفحَ
اىکان اؿحلؼار جسِیؽات درىاٌی
اىکان اؿحلؼار جسِیؽات ٌگِغاری و جؿيیؼات
اىکان ذظیؼه ىِيات و ىّاد كاةم اصحؼاق و ظعؼٌاك
اىکان دؿحؼؿی ةَ ىٍاةؽ زیؼؿاظحی
اىکان اؿحفاده چٍغىٍؼّره

(ىٍتؽ :جضلیلات ٌؼؼی و ىیغاٌی ىضللیً)

تعییي ٍسى ّز هعیبر بب استفبدُ اس تکٌیک فزآیٌذ تحلیل سلسلِ هزاتبی فبسی

در ایً ىؼصهَ ىیؽان اُيیث ُؼ قاظل ةا کيک جکٍیک فؼآیٍغ جضهیم ؿهـهَ ىؼاجتی فازی و ةا ٌؼؼؿٍسی از
ظتؼگان جؿییً ىیگؼدد.
1

فزآیٌذ تحلیل سلسلِ هزاتبی فبسی
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فؼآیٍغ جضهیم ؿهـهَ ىؼاجتی چِارچّةی ىٍعلی اؿث کَ درك و جضهیم جنيیوگیؼیُای پیچیغه را ةا جسؽیَ
آن ةَ ؿاظحاری ؿهـهَ ىؼاجتی آؿان ىیکٍغ (آل قهتی .2)2006 ،ایً ىغل جّؿط جّىاس آل ؿاؾحی)1980( 3
ارائَ گؼدیغ و ُيانظّر کَ از اؿيف پیغاؿث ةؼای صم ىـائهی کار ىیرود کَ در ؿعش اول آن ُغف ،در
ؿعّح ىیاٌی ىؿیارُا و در آظؼیً ؿعش گؽیٍَُای ركیب ىّزّد ىیةاقٍغ .در جکٍیک تحلیل سلسله مراتبی
فازی ةا کيک ؾتارتُای زةاٌی زغول قياره دو ىفِّم فازی ةّدن در جؿییً ىاجؼیؾ ىلایـات زوزی
دظانث داده ىیقّد ،ةٍاةؼایً ةا کيک ایً جکٍیک روشُایی ارائَ ىیگؼدد کَ در آنُا از اؾغاد فازی ةؼای
)1- Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP
2 - Al-Shalabi
3- Saaty

ةیان ىیؽان ارزضیث انيانُا اؿحفاده ىیقّد .در پژوُف صاضؼ ،تحلیل سلسله مراتبی فازی ةَ روش آٌانیؽ
جّؿؿَ چانگ ،جكؼیش ىیگؼدد ،زیؼا ایً روش از ؿایؼ روشُای جضهیم ؿهـهَ ىؼاجتی فازی ؿادهجؼ ةّده و
در ضيً ىكاةَ روش جضهیم ؿهـهَ ىؼاجتی کالؿیک ٌیؽ ىیةاقغ.
زغول قياره  :2اؾغاد فازی ىحٍاػؼ ةا ارزضیثُا در ىلایـات زوزی
عببرت سببًی بزای تعییي ارجحیت
جؼزیش یکـان

)(1,1,1

ٌـتحاً ىؼزش

)(0.5,1,1.5

جؼزیش زیاد

)(1,1.5,2

جؼزیش ةـیار زیاد

)(1.5,2,2.5

جؼزیش فّقانؿاده زیاد

)(2,2.5,3

1

هزحلِ  .1ةَ دؿث آوردن ةـط ىؼکب فازی ةؼای ُؼ ُغف.
ةؼای ایً ىٍؼّر از فؼىّل قياره  1-5اؿحفاده ىیقّد:
-1

( )1-5کَ
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ىحغیؼُای آن ةَ قکم ذیم جؿؼیف ىیگؼدد:
m
m
m

   l j ,  m j , u j 
j 1
j 1
 j 1


m

i

 M gj
j 1

n
n
n
m
 n

j

 M i    l i ,  m i ,u i 
g
i 1
i 1
 i 1

i 1 j 1






1
1
1

,
,
n
n
n
  i 1u i  i 1 m i  i 1 l i

1






 n
m
j
 
 M i
i  1 j  1 g


هزحلِ  .2ىضاؿتَ درزَ ارزضیث (درزَ اىکانپػیؼی)  M2ةؼ .M1
چٍاٌچَ )M1 = (l1,m1,u1و) M2 = (l2,m2,u2ةاقغ ،آٌگاه درزَ ارزضیث  M2ةؼ  M1کَ ةا V
)ٌ (M2 ≥ M1كان داده ىیقّد ةؼاةؼ اؿث ةا:
(V  M 2  M 1   sup  min  M 1  x  , M 2  y    )2-5
y x

1- Chang

++تعیینطراحیمدلریاضیبرایپیشبیویمکانبًیوىمراکزآمادیدرصرایطجوگيایآیوده++

رٍش آًبلیش تَسعِ چبًگ

عذد فبسی هثلثی
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کَ آن را ىیجّان ةَ قکم ذیم ٌیؽ ٌكان داد:
()3-5


1,
if m2  m1


V  M 2  M 1   hgt  M 1  M 2    M 2 (d )  
0 ,
if l1  u2

l1  u2

, otherwise

)  (m2  u2 )  (m1  l1

آیودهپژويیدفاعی،سالاول،صماره1تابستان++1931
 ++
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قکم قياره  :2درزَ ارزضیث  M2ةؼ M1
هزحلِ  .3ىضاؿتَ درزَ ارزضیث (درزَ اىکانپػیؼی) یک ؾغد فازی ىضغب  Mکَ ةؽرگجؼ از  Kؾغد
فازی ىضغب  Mi; i = 1,2,…,kةاقغ ،ةَمّرت زیؼ جؿؼیف ىیگؼدد:
()4-5

V  M  M 1 , M 2 ,......, M k  V  M  M 1  and  M  M 2  and ....and  M  M k 
 minV  M  M i  ,
i  1, 2,..., k

چٍاٌچَ فؼض قّد:
(i  1, 2,..., k )5-5

) d (Ai )  minV (s i  s k

آٌگاه ةؼدار وزن ةَمّرت ذیم ةَ دؿث ىیآیغ:
(w   (d (A1 ), d (A 2 ),....., d (A n ))T )6-5

هزحلِ ٌ .4ؼىانیؽه کؼدن ةؼدار  w و ةَ دؿث آوردن ةؼدار وزن ٌؼىانیؽه قغه .W

(w  (d (A1 ), d (A2 ),....., d (A n ))T )7-5
(چاٌگ)1996،

1

1 - Chang

تعییي ٍسى ضبخصّب بب کوک خبزگبى

پؾ از قٍاؿایی قاظلُای ىؤدؼ در ىؼصهَ كتم ،در ایً یعف ةا کيک پؼؿكٍاىَ و ةِؼهگیؼی از تکویک
 FAHPؿؿی در جؿییً ىیؽان اُيیث ىؿیارُا (وزن ىؿیارُا) ٌيّده کَ ٌحیسَ ٌِایی در زغول قياره  3ارائَ
گؼدیغه اؿث.
زغول قياره  :3اوزان ٌِایی ىؿیارُای ىؤدؼ در ىکان گؽیٍی ةِیٍَ ىؼاکؽ آىادی در زٍگُای آیٍغه
سیز هعیبرّب

ٍسى ًْبیی

اىکان اؿحلؼار فؼودگاهُای اضعؼاری

0.0774

ٌؽدیکی ةَ ىٍاةؽ اونیَ
اىکان ؿاظث ؿازهُای ىـحضکو

0.1591
0.048

كؼار داقحً در ىـیؼ جٌّمُای زیؼزىیٍی از پیف جِیَقغه
كؼار گؼفحً در ىـیؼُای اىً ایسادقغه جّؿط ؾّارض ظتیؿی
دور ةّدن از ىـیؼُای ُّایی
اىکان اؿحلؼار ؿایثُای ىّقکی و ضغ ىّقکی
اىکان زاٌيایی رادار و جسِیؽات ىعاةؼاجی پیكؼفحَ
اىکان اؿحلؼار جسِیؽات درىاٌی
اىکان اؿحلؼار جسِیؽات ٌگِغاری و جؿيیؼات

0.1216
0.112
0.0384
0.0525
0.045
0.0125
0.02

اىکان ذظیؼه ىِيات و ىّاد كاةماصحؼاق و ظعؼٌاك
اىکان دؿحؼؿی ةَ ىٍاةؽ زیؼؿاظحی
اىکان اؿحفاده چٍغىٍؼّره

0.0575
0.0375
0.025

تعییي اّویت ًسبی گشیٌِّب

در ایً ىؼصهَ ىیةایـث اُيیث ٌـتی گؽیٍَُای کاٌغیغ (یگانُای ىّزّد در ىٍعلَ ىّردٌؼؼ یا ُيان
گؼهُای قتکَ ىفؼوض) را ةا جّزَ ةَ قاظلُای قٍاؿاییقغه و ُيچٍیً وزن ةَدؿثآىغه ةؼای ُؼ
قاظل ىضاؿتَ گؼدد .ةؼای ایً ىٍؼّر در اةحغا اىحیاز گؽیٍَُا در ُؼ قاظل جّؿط کارقٍاؿان و ظتؼگان
ىحعنل و ةا جسؼةَ اصناء قغه و در ٌِایث ةا اؾيال وزن قاظلُا (ىیاٌگیً صـاةی) اىحیاز ٌِایی ُؼ
گؽیٍَ ىضاؿتَ ىیقّد .زغول قياره  3اىحیاز ٌِایی  15گؽیٍَ ىّزّد در ؿٍاریُّای ظؼاصیقغه را ةا
دادهُای فؼضیٌ 1كان ىیدُغ.

++تعیینطراحیمدلریاضیبرایپیشبیویمکانبًیوىمراکزآمادیدرصرایطجوگيایآیوده++

ٌؽدیکی ةَ قتکَُای صيموٌلم
ٌؽدیکی ةَ قتکَُای ظغىات درىاٌی

0.1376
0.0559
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1

گرهيایاستقرارمراکزآمادیدرصبکىبىعلتمسائلامویتیازجملىامکاهاتوزیرساخت-
وىيایمسئلىیايمان 
دادهيایمربٌطبىگزی 
 -

صدهاهد.
يایمٌجٌد،بصٌرتفرضیواردمسئلى 

هذل ریبضی هسئلِ

ةَ ىٍؼّرصم ىـائم ىکانیاةی ةا جّزَ ةَ قؼایط ىحفاوت ىّزّد درفضای ىـئهَ ،ىغلُای ةـیار ىحٍّؾی در
کحب و پژوُفُای گػقحَ ةَ چكو ىیظّرد کَ ىیجّان ةؿغ از قٍاؿایی ویژگیُا و ؾّاىم ىؤدؼ ةؼ ىـئهَ ةا
اؿحفاده از یکی یا جؼکیتی از ىغلُای ىّزّد اكغام ةَ صم ىـئهَ ىؼةّظَ کؼد (ىؤىٍی و ُيکاران .)1390 ،در
ایً جضلیق ةؼای ىغلةٍغی ىـئهَ از ىغلُای ىکانیاةی ( -pىیاٌَ) روی قتکَ اؿحفاده ظّاُغ قغ .در
ىغلُای ىکانیاةی  -pىیاٌَ ،ةَظّرکهی ُغف ةَ دؿث آوردن کيیٍَ ىسيّع فّامم وزندار
ؿؼویؾدٍُغگان از ٌؽدیکجؼیً ىكحؼیُا اؿث (ىیؼچٍغاٌی .1)1990،زِث ىعانؿَ ةیكحؼ در ىّرد ىغل
ىکانیاةی پیكٍِادقغه روی قتکَ ىیجّان ةَ (چٍگ و ُيکاران2010 ،2؛ ةٌّغی و ىّرجی2008 ،3؛ دوالٌی،4
2001؛ ةّرکارد و ُيکاران )2000 ،5ىؼازؿَ ٌيّد.
فؼض کٍیغ قتکَ (گؼاف وزندار)  G  V (G), E (G) ةا ىسيّؾَ
دادهقغه ةاقغ .ىفؼوضات ایً ىغل ؾتارتاٌغ از:
 : G  V (G), E(G) قتکَ
ىسيّؾَ گؼهُای قتکَ
): V (G
ىسيّؾَ اجناالت قتکَ
): E (G
ُؼ ؾضّ از ىسيّؾَ اجناالت
): e  E (G
): l ( e
ظّل ىذتث ُؼ اجنال )e  E (G
وزن صلیلی ىذتث ةؼای ُؼ گؼه vi
: wi
کّجاهجؼیً ىـیؼ ةیً دو گؼه قتکَ
): p( x, y
l
ظّل کّجاهجؼیً ىـیؼ ةیً دو گؼه قتکَ
: d  x, y 
ؾغد ىذتث صلیلی
: dij
:D j
ةیفجؼیً جؿغاد ىحلاضیان کَ ىؼکؽ ىـحلؼ در گؼه  v jىیجّاٌغ پكحیتاٌی کٍغ.
) : N (v j
جؿغاد ىحلاضیان کَ ىؼکؽ ىـحلؼ در گؼه  v jپكحیتاٌی ىیکٍغ.
): zv( j
ُؽیٍَ اؿحلؼار ىؼکؽ آىادی در v j
ُؽیٍَ پیفةیٍیقغه زِث اؿحلؼار ىؼاکؽ آىادی
:B
ُيچٍیً فامهَ ةیً یک گؼه ) x V (Gو یک زیؼ قتکَ  G '  Gةَمّرت زیؼ جؿؼیف ىیقّد:
()8-5
)' d l  x, G '  min d l  x, y  | y V (G
رأؿی )V (G

آیودهپژويیدفاعی،سالاول،صماره1تابستان++1931
 ++
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و ىسيّؾَ

یانی )E (G



ضيً آٌکَ ىحغیؼ  tijىلغار یک ظّاُغ پػیؼفث ،اگؼ ىحلاضی ىـحلؼ درگاه  viجّؿط ىؼکؽ ىـحلؼ در گؼه v j
ؿؼویؾدُی قّد و در غیؼ ایً مّرت ىلغار آن را ةؼاةؼ ةا مفؼ در ٌؼؼ ىیگیؼیو.
1- Mirchandani
2- Cheng et al
3- Bondy & Murty
4- Dollani
5- Burkard et al

ُيچٍیً ىحغیؼ  yiىلغار یک ظّاُغ پػیؼفث ،اگؼ گؼه  v jىکان اؿحلؼار ىؼکؽ آىادی ةاقغ و در غیؼ ایً
مّرت ىلغار آن ةؼاةؼ ةا مفؼ ظّاُغ ةّد.
درٌِایث ىغل ریاضی مفؼ و یک ىـئهَ ةَمّرت زیؼ جكکیم ظّاُغ قغ:
n

()9-5

n

å å

w i d l (v j ,v i )t ij

Min

j =1 i =1

n

()10-5

å t = 1 , j = 1, 2,..., n,
- tij + y j ³ 0,

()12-5

d l (y j , yk )³ dij

ij

()11-5

k , j = 1, 2,..., n, dij Î

N (v j ) £ D j

()13-5

n

()14-5

j = 1, 2,..., n,

y j = p,

()15-5

j Î {1, 2,..., n},

zv( j) £ B,

å

j= 1
p

j Î {1, 2,..., n},

å

j= 1

}y j Î {0,1

tij Î {01
, } , i = 1, 2,..., n j Î {1, 2,..., n}.
در ىغل ارائَقغه ةاال ،ىضغودیث(ٌ )10-5كاندٍُغه آن اؿث کَ ُؼ ىحلاضی (یگان) فلط جّؿط یک ىؼکؽ
ؿؼویؾدُی قّد .ىضغودیث (ٌ )11-5كاندٍُغه آن اؿث کَ ُؼ ىحلاضی یک ؿؼویؾدٍُغه داقحَ ةاقغ.
ىضغودیث (ٌ )12-5یؽ صغاكم فامهَ جؿییًقغه جّؿط جنيیوگیؼٌغه ةؼای فامهَ ةیً ُؼ دو گؼه قتکَ
(ىؼکؽ) را ٌكان ىیدُغ .درواكؽ ةا اؿحفاده از ایً ىضغودیث ىیجّان پؼاکٍغگی را در صغ اىکان جّؿؿَ داد.
ىضغودیث (ٌ )13-5كاندٍُغه صغاکذؼ جؿغاد ىؼاکؽ ؿؼویؾگیؼٌغه جّؿط ُؼکغام از ىؼاکؽ ؿؼویؾدٍُغه
ىیةاقغ .ىضغودیث ( )14-5جؿغاد ىؼاکؽ ىـحلؼقغه را جؿییً ىیکٍغ کَ در ایً جضلیق ةؼ ىتٍای ؿٍاریُّای
ىعحهف ىلغار آن را ةؼاةؼ  1و 2و  3كؼار ىیدُیو .راةعَ (ٌ )15 -5یؽ ٌكاندٍُغه ىضغودیث ىؼةّط ةَ ىیؽان
صغاکذؼ ُؽیٍَ ىیةاقغ
حل هذل پیطٌْبدی تحقیق

در ةعفُای كتهی ،پؾ از قٍاؿایی قاظلُای جأدیؼگػار و جؿییً ىیؽان اُيیث ُؼ قاظل ،اوزان ٌـتی
ىؼاکؽ آىادی را ىضاؿتَ و ىغل ریاضی ىـئهَ جضلیق را ارائَ گؼدیغ .در ایً ىؼصهَ اوزان ةَدؿثآىغه ةؼای
گؼهُای قتکَ را در ىغل پیكٍِادی ىـئهَ كؼار داده و ضيً اؾيال ىضغودیثُای ىّردٌؼؼ ،ىغل ٌِایی
ىـئهَ صمقغه اؿث.
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i= 1

14

قایانذکؼ اؿث ىغلُای ىکانیاةی زؽء ىـائم  -NPؿعث ىیةاقٍغ (صکیيی .1)1964 ،ةَ ؾتارت ةِحؼ ةا
ةؽرگجؼ قغن اةؿاد ىـئهَ ،زىان ازؼای آن جّؿط انگّریحوُای دكیق فؿهی ةَمّرت ٌيایی افؽایف پیغا
ىیکٍغ و درٌحیسَ ةؼای صم ىـائم ةا اةؿاد ةؽرگ ٌیازىٍغ ةِؼهگیؼی از روشُای فؼا اةحکاری ظّاُیو ةّد.
انتحَ در ىذال ؾغدی ایً جضلیق ،ةا جّزَ ةَ جؿغاد ىضغود گؼهُا و ةؽرگ ٌتّدن اةؿاد ىـئهَ ،ىغل پیكٍِادی
جضلیق را در ىضیط ٌؼمافؽار ىعهب ٌـعَ ) (R2009aکغٌّیـی ٌيّده و ةؼ روی یک کاىپیّجؼ قعنی ةا
پؼدازقگؼ  Intel(R)core(TM)i5CPU1GHZو صافؼَ  4GBفؼاظّاٌی و ىـئهَ را صم ظّاُیو ٌيّد.
تطزیح هذل پیطٌْبدی بب کوک سٌبریَّبی هحتول اس هیذاىّب هٌبسعبت آیٌذُ
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آیٍغهقٍاؿان ىؿيّالً دو یا چٍغ ؿٍاریّ یا ىحً ىحفاوت در ىّرد آیٍغه کَ اصحيال وكّع آن ةیكحؼ اؿث جغویً
ىیٌيایٍغ .آنُا ةؼ ایً ةاورٌغ کَ آیٍغهُای ىحفاوجی اصحيال وكّع دارٌغ (دی جّر .)103 :2010 ،در ایً ةعف
ؿٍاریُّای ىضحيم در اٌحعاب ىکان ةِیٍَ ىؼاکؽ آىادی در زٍگ آیٍغه را ةؼ اؿاس ىعانب پیفگفحَ ظؼاصی
کؼده جا ضيً جكؼیش ىغل پیكٍِادی ةَ جضهیم ٌحایر صامهَ پؼداظحَ قّد .ةؼای ایً ىٍؼّر فؼض ىیقّد
 15یگان ٌؼاىی در یک ىٍعلَ زغؼافیایی كؼار داقحَ و ةِحؼیً یگان ةا جّزَ ةَ اُغاف و ىضغودیثُای
ىّزّد ةَؾٍّان ىؼکؽ آىادی اٌحعاب قغه اؿث .ةؼای جضهیم ةیكحؼ و دكیقجؼ ؿَ ؿٍاریّ ( P=1فلط یک
یگان وػیفَ پكحیتاٌی از  15یگان را ةؼ ؾِغه ةگیؼد)( P=2 ،دو یگان وػیفَ پكحیتاٌی از  15یگان را ةؼ ؾِغه
ةگیؼٌغ) ( P=3ؿَ یگان وػیفَ پكحیتاٌی از  15یگان را ةؼ ؾِغه ةگیؼٌغ) ىّرد ةؼرؿی كؼار ىیگیؼد.
ةایغ جّزَ داقث کَ در زٍگ آیٍغه ةؼای جـؼیؽ در ؿؼؾث ؿاىاٌَ آىادی ،ىیةایـث ىؼاکؽی ةا ؿاظحار
ىٍاؿب و اُغافی ىؿیً پیفةیٍی و در ٌؼؼ گؼفحَ قّدُ .يچٍیً ةا جّزَ ةَ ظامیث قتکَای آىاد ىیةایـث
ىـیؼُای ىعحهف ةیً ایً ىؼاکؽ را پیفةیٍی و ُؽیٍَُای اٌحلال ةیً آنُا را جؿییً ٌيّد.
ةؼای جكؼیش ىغل پیكٍِادی؛ در ؿٍاریُّای ىفؼوض ،گـحؼش  15یگان را ةَمّرت قتکَ ىغلؿازی کؼده
و ُؼکغام از یگانُا را ةَؾٍّان گؼهُای قتکَ در ٌؼؼ گؼفحَایو (قکم قياره ُ .)3يچٍیً ظّل ىـیؼُای
ىعحهف ارجتاظی ةیً واصغُای روی قتکَ ةؼصـب مغ کیهّىحؼ جؿییً و در ٌيّدار نضاظ گؼدیغه اؿثُ .غف
یافحً گؼهُای ىٍحعب ةَؾٍّان ىؼکؽ آىادی ةا جّزَ ةَ ظّل ىـافث کيیٍَ و ارضاء ىضغودیثُای
پیفگفحَ ىیةاقغ.

1-Hakimi

قایانذکؼ اؿث پؼاکٍغگی زغؼافیایی یگانُا (گؼهُای قتکَ) ،فّامم ةیً آنُاُ ،ؽیٍَُای ىـیؼ ،جؿغاد
ىؼاکؽ آىادی و ؿایؼ پاراىحؼُا در ؿٍاریُّای ىفؼوض ىیجّاٌغ ةا جّزَ دکحؼیً دفاؾی ،ةؼٌاىَُای کّجاهىغت
و ةهٍغىغت ،جضؼکات دقيً و اُغاف آجی ٌیؼوُای ظّدی كاةمجغییؼ ةّده و ىیجّان ٌحایر ىعحهف را ةؼرؿی و
ىلایـَ ٌيّد.
ةؼای اؾيال ىضغودیثُای جضلیقُ ،ؽیٍَ اؿحلؼار کم ىؼاکؽ را  25واصغ در ٌؼؼ گؼفحَ و ُؽیٍَ اؿحلؼار
ُؼکغام از گؼهُا را ةا جّزَ ةَ كاةهیثُای آن گؼه در زغول قياره ٌ 3كان دادهایو.
زغول قياره ُ :3ؽیٍَ اؿحلؼار ىؼاکؽ آىادی در رئّس قتکَ
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ضيً آٌکَ وزن ٌـتی فؼضی ُؼکغام از گؼهُا کَ فؼآیٍغ ىضاؿتَ آن در ىؼصهَ  3-5جكؼیش گؼدیغه در
زغول قياره ٌ 4كان دادهقغه اؿث.
زغول قياره  :4وزنُای جعنیل دادهقغه ةَ رئّس قتکَ (یگانُای ىّزّد در ىٍعلَ ىفؼوض)
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اوزان ٌكان دادهقغه در زغول فّق ةؼای ُؼ گؼه (یگان) ةا کيک ٌؼؼؿٍسی از فؼىاٌغُان و کارقٍاؿان کَ ةا
یگانُای ىفؼوض و ویژگیُای آنُا آقٍا ةّده و ةؼ ىتٍای ىؿیارُای قٍاؿاییقغه ةَ دؿث ظّاُغ آىغ.
 درٌِایث ىـئهَ را ةا کيک ىغل ارائَقغه صم ٌيّده کَ ٌحیسَ در زغول قياره  5ارائَ گؼدیغه اؿث .در
ایً زغول ٌحایر ٌِایی ؿَ ؿٍاریّی ىعحهف ارائَ گؼدیغه اؿث ( )P=1,2,3یؿٍی در قؼایعی کَ یک یا
دو و یا ؿَ گؼه ىعحهف وػیفَ پكحیتاٌی  15گؼه قتکَ را ةؼ ؾِغه داقحَ ةاقٍغ ،کغام گؼهُا اٌحعاب
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قکم قياره  :3گؼاف گـحؼش یگانُا و فّامم ةیً آنُا در ؿٍاریّی ظؼاصیقغه
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ظّاٍُغ قغ و ةا چَ ُؽیٍَای .ةَ ؾتارت دیگؼ اگؼ ؿٍاریُّای ىعحهفی (یک انی ؿَ ىؼکؽ آىادی) ةؼای
پكحیتاٌی آىاد و جسِیؽات یگانُای ىّزّد در ىٍعلَ ةؼای زٍگُای آیٍغه پیفةیٍی قّد کغاىیک از
 15یگان ةا جّزَ ةَ ىضغودیثُای ُؽیٍَ و ىـیؼ ،ىٍاؿبجؼیً گؽیٍَ ظّاٍُغ ةّد و ُؽیٍَ ُؼکغام از
صاالت ( )P=1,2,3چَ ىیؽان ظّاُغ قغ.
ٌحایر ةَدؿثآىغه در ُؼ یک از ؿٍاریُّا در یک ؿعؼ زغول قياره  5ارائَ گؼدیغه و ُؽیٍَ ٌِائی ُؼ ؿٍاریّ
*

ٌیؽ در ؿحّن آظؼ (  ) fةیان گؼدیغه اؿث.
زغول قياره  :5زّاب ٌِائی ىـئهَ ةؼای ؿٍاریُّای ىعحهف P=1,2,3

p
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 ؿعؼ اول زغول فّق 15 ،گؼه قتکَ (یگانُای ىّزّد در ىٍعلَ ىّردةؼرؿی) را ٌكان ىیدُغ .ؿعؼ
دوم صانث ةِیٍَ ىـئهَ را در قؼایط ٌ P=3كان ىیدُغ؛ یؿٍی اگؼ ةعّاُیو  3یگان از  15یگان ىّزّد
وػیفَ پكحیتاٌی از ُؼ  15یگان را ةؼ ؾِغه داقحَ ةاقٍغ ،آٌگاه ةا در ٌؼؼ گؼفحً ىضغودیثُای ىـئهَ،
ىسيّع فامهَ ىیان یگانُای پكحیتاٌی و یگانُای امهی ( *  ) fدر صانث ةِیٍَ كؼار داقحَ و ةؼاةؼ 3700
کیهّىحؼ ىیةاقغ ،ضيً آٌکَ ؿَ ىؼکؽ  V3, V7, V11ىیةایـث ىـئّنیث آىادرؿاٌی در ىٍعلَ ىّردٌؼؼ را
ةؼ ؾِغه داقحَ ةاقٍغ .ارجتاط ٌؼیؼ ةَ ٌؼیؼ یگانُا ةا یگانُای پكحیان ٌیؽ در زغول ىكعل گؼدیغه
اؿث .یؿٍی یگانُای  V1, V2, V3, V4, V5, V8, V10,V14ىیةایـث جّؿط یگان قياره  V3جغارك
قغهُ ،يچٍیً یگانُای  V7, V13ىیةایـث جّؿط یگان  V7جغارك قغه و یگانُای V6, V9, V11,
ٌ V12, V15یؽ ىیةایـث جّؿط یگان قياره  V11پكحیتاٌی قٌّغ.
 ؿعؼُای دوم و ؿّم زغول ٌیؽ وضؿیث یگانُای ىٍحعبُ ،ؽیٍَ کم و ارجتاط ٌؼیؼ ةَ ٌؼیؼ یگانُای
پكحیتان را ةا ؿایؼ یگانُا در قؼایط ( P=1,2ةعّاُیو دو و یا یک یگان وػیفَ پكحیتاٌی کم یگانُا را
ةؼ ؾِغه داقحَ ةاقٍغ) ٌكان ىیدُغ .انتحَ ٌحایر ؿحّن آظؼ ( * ٌ ) fكان ىیدُغ کَ اٌحعاب ؿَ یگان
ٌـتث ةَ دو ؿٍاریّ دیگؼ ىـافث و ُؽیٍَ کيحؼی را در پی ظّاُغ داقث.
ًتبیج ٍ پیطٌْبدّب
در ایً جضلیق یک ىغل ریاضی ةؼای پیفةیٍی ىکان ةِیٍَ ىؼاکؽ آىادی در قؼایط زٍگُای آیٍغه
پیكٍِاد گؼدیغ .ةؼای ایً ىٍؼّر ،ضيً قٍاؿایی و وزندُی ةَ قاظلُای جأدیؼگػار ،ىغل ریاضی
ىـئهَ جضلیق ظؼاصی و ةا کيک ؿٍاریُّای ىعحهف ،ىغل پیكٍِادی جكؼیش گؼدیغ .در ایً ىـیؼ از
جکٍیکُای جنيیوؿازی ىاٌٍغ  FAHPو ىغلُای ىکانیاةی ةِؼه زـحَ و ضيً اؿحفاده از ٌؼمافؽارُای

هٌببع.









آكا ظاُؼ ،رضا و فالح ززونی ،ىضيغ و زرافكار ،ىِؼداد و زؿفؼی ،ىضـً ( ،)1394ارائَ ٌلكَ پٍَِةٍغی ىؼاکؽ
ىـحؿغ دفاؾی در ىٍاظق زٍگهی ةا جکیَ ةؼ  AHPو  ،GISىعانؿَ ىّردی :ؾهیآةاد کحّل اؿحان گهـحان ،فنهٍاىَ
ؾهيی-پژوُكی اظالؾات زغؼافیایی ،دوره  ،24قياره  ،95مل .92-80
جلّی گیالٌی ،ىِؼداد ( ،)1377ىعانؿَ روشُای آیٍغهقٍاؿی ،ظؼح ؿیاؿثگػاری ؾهو و فٍاوری در کكّر،
ىؤؿـَ آىّزش و جضلیلاجی مٍایؽ دفاؾی ،دفحؼ ىعانؿات.
زالنی ،غالىؼضا ( ،) 1389ظؼاصی انگّی آىایف ؿؼزىیً ةا اؾيال امّل پغافٍغ غیؼؾاىم زِث ٌیم ةَ جّؿؿَ
پایغار اىً؛ ىّردىعانؿَ ىٍعلَ قيال غؼب ایؼان .پایانٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ.
زی اٌکؼ ،ىایکم و دی ةّرك ،کهیٍحّن ( .)1383ره ٌاىَ ىٍازؾات آیٍغه ،ىحؼزو :داٌیانی ،ىاٍُاىَ ظهیرفارس و
اىٍیث ،قياره .42
صـٍی ،ؾتاس ( ،)1380آىاد و اظالعرؿاٌی .ىسيّؾَ ىلاالت اونیً ُيایف ؿؼاؿؼی اظالعرؿاٌی ٌیؼوُای
ىـهش ،جِؼانٌ :اقؼ اظالعرؿاٌی داٌكگاه ىانک اقحؼ.
صیغری ،کیّىؼث )1389( ،زٍگُای آیٍغه ،جِؼان ،اٌحكارات ىؿاوٌث جؼةیث و آىّزش ٌؽازا.
صیغری ،کیّىؼث ،كيؼی ،ىّؿیانؼضا ،کالٌحؼی ،فحشاهلل ( )1393راُتؼدقٍاؿی زٍگُای آیٍغه (ةا ٌگاُی ةَ
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ىؼةّظَ ،چگٌّگی صم ىغل پیكٍِادی ةا در ٌؼؼ گؼفحً اُغاف و ىضغودیثُای ىعحهف ارائَ گؼدیغ.
ةؼرؿی ٌحایر و فؼآیٍغ اٌسام جضلیق ٌكان ىیدُغ:
 -1ىغل پیكٍِادی ىیجّاٌغ ضيً اؾيال ىضغودیثُای ىعحهف ،ىکان ةِیٍَ ىؼاکؽ آىادی در زٍگُای
آیٍغه را قٍاؿایی و رویکؼدی قفاف و ؿاده ةؼای اٌحعاب ةِیٍَ جنيیوگیؼٌغه فؼاُو ٌيایغ.
ُ -2يچٍیً ةا کيک ىغل پیكٍِادی و ٌحایر ؿٍاریُّای ىعحهف ىٍغرج در زغول قياره  5ىیجّان
جؿغاد ةِیٍَ ىؼاکؽ آىادی را ٌیؽ ةا جّزَ ةَ اُغاف و ىضغودیثُای ىٍعلَ ىّردىعانؿَ قٍاؿایی ٌيّد.
 -3ةا جّزَ ةَ ٌؼؼؿٍسی از ظتؼگان و پكحّاٌَ ؾهيی ىلایـات زوزی اٌسامقغه ،قاظلُای
قٍاؿاییقغه و اوزان ةَدؿثآىغه ةؼای ایً قاظلُا (زغاول قياره  2و  ،)3ىیجّاٌٍغ ٌلف ىؤدؼی
در ةؼٌاىَریؽی اؿحؼاجژیک و جنيیيات آجی دکحؼیً دفاؾی کكّر ایفا ٌيایٍغ .ةَظّر ىذال ةا جّزَ ةَ
اُيیث ةاالی قتکَ صيموٌلم و جٌّمُای زیؼزىیٍی در جؿییً ىؼاکؽ آىادی ،ىیةایـث در
جنيیوگیؼیُا و ةؼٌاىَریؽیُای کالن ىّردجّزَ ةیكحؼی كؼار گیؼٌغ.
 -4انگّریحو پیكٍِادی ىیجّاٌغ در ؿایؼ جنيیيات ىکاٌی صـاس و پیچیغه ٌؼاىی راُگكا ةّده و در
جنيیوؿازی ةؼای اىکان صـاؿی ىاٌٍغ :ىؼکؽ کٍحؼل و فؼىاٌغُی ،ةیيارؿحانُای ٌؼاىی ،قتکَُای
ارجتاظی و ٌ ....حایر كاةم كتّنی ارائَ ٌيایغ.
ضيً آٌکَ ةِؼهگیؼی از رویکؼد پیكٍِادی در صم ؿایؼ ىـائم ىکانیاةی و اؿحفاده از انگّریحوُای فؼا
اةحکاری در ىـائم ةا اةؿاد ةؽرگجؼ ىیجّاٌغ ةـحؼی ىٍاؿب ةؼای جضلیلات آجی پژوُكگؼان فؼاُو ٌيایغ.
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ةیاٌات ىلام ىؿؼو رُتؼی) ،جِؼان ،ؿازىان ؾلیغجی ؿیاؿی ارجف زيِّری اؿالىی ایؼانٌ ،كؼ آزا.
دی جّر ،زیيؽ ،جؼزيان ؿیغ اصيغ اةؼاُیيی ،ىهکی فؼ ،ؾلیم ( ،)2010آیٍغهپژوُی ةَؾٍّان داٌف کارةؼدی،
فنهٍاىَ ؿیاؿث ؾهيی و پژوُكی رُیافث ،قياره .20
رزتی ،ىضيغرضا ،ىٍنّریان ،ؾهی و ظانؿی ،ىضيغ ( )1390ىلایـَ روشُای جنيیوگیؼی چٍغىؿیاره ،AHP
Fuzzy AHP-OWH ،AHP-OWHةؼای ىکانیاةی ىسحيؽُای ىـکٌّی در قِؼ جتؼیؽ ،ىسهَ ىضیطقٍاؿی،
ؿال  ،37قياره  ،57مل .92-77
رؿحيیان ،ىضيغ و ٌتیٌّی ،ؿیؼوس و ؾتاؿی ؿيٍاٌی ،ؾهیؼضا ( )1393آىایف و ىکانیاةی ىؼاکؽ و اؿحلؼارگاهُای
ٌؼاىی ةا رویکؼد اىٍیحی -دفاؾی (ىعانؿَ ىّردیٌ :اصیَ رویف ُیؼکاٌی) ،اونیً ُيایف ىهی رویکؼدُای ٌّیً
آىایف ؿؼزىیً در ایؼان ،داٌكگاه ؿيٍان ،مل .319-311
روؿحایی ،قِؼام ،فعؼی ،ؿیؼوس و فحضی ،ىضيغصـیً ( ،)1392جضهیم ژئّىّرفّنّژیکی ىکان گؽیٍی ىؼاکؽ
ٌؼاىی (ىعانؿَی ىّردی :داىٍَُای غؼةی کُّـحان ؿٍِغ) ،پژوُفُای زغؼافیای اٌـاٌی ،دوره  ،45قياره ،3
مل .228-209
زٌسیؼاٌی ،رضا و داوری ،ؿِیم ( .)1385ظؼاصی ؿیـحوُای مٍؿحی (ىکانیاةی جـِیالت) ،داٌكکغه ىٍِغؿی
مٍایؽ داٌكگاه مٍؿحی اىیؼکتیؼ.
مانضی ،راقغ ( ،)1387نسـحیک درٌتؼد ٌاُيحؼاز .جِؼان :داٌكکغه فؼىاٌغُی و ؿحاد ارجف زيِّری اؿالىی
ایؼان.
مانضی ،ؿیغ ىِغی ( ،)1375قٍاظث آىاد ،ىلاالت ةؼگؽیغه ٌعـحیً ؿيیٍار آىاد و کارةؼد آن در ؿازىان .جِؼان:
داٌكگاه اىام صـیً (ع).
ؾناریان ٌژاد ،صـیً و كؼائی آقحیاٌی ،ىضيغرضا ( ،)1391ؿاىاٌَ آىادی دفاع ُيَزاٌتَ در ىٍازؾات آیٍغه،
فنهٍاىَ ىعانؿات دفاؾی اؿحؼاجژیک ،ؿال دوازدُو ،قياره  ،50مل .216-177
فحضی ،ىضيغصـیً ( ،)1389جضهیم ژئّىّرفّنّژیکی ىکانگؽیٍی ىؼاکؽ ٌؼاىی ةا اؿحفاده از، RS& GIS
پایانٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ زغؼافیای ظتیؿی ،داٌكگاه جتؼیؽ.
ىلیيی اةؼاُیو ،یياٌی ىسحتی ،ةیگهّ ،زؿفؼ ،ىؼادیان ،ىضـً و فعؼی ،ؿیؼوس ( ،)1391جأدیؼ ژئّىّرفّنّژی
زاگؼس زٍّةی ةؼ پغافٍغ غیؼؾاىم در ىٍعلَ قيال جٍگَ ُؼىؽ (ةا جأکیغ ةؼ ىکانیاةی ىؼاکؽ دلم زيؿیحی) فنهٍاىَ
ىغیؼیث ٌؼاىی.112-77 ،12 ،48 ،
ىک ٌایؼ ( ،)1382زٍگ ٌاُيگّن ،ىحؼزو :جيٍایی ،جِؼان ،داٌكکغه فؼىاٌغُی و ؿحاد ،اٌحكارات دوره ؾانی زٍگ.
ىٍكادی ،ىضيغؾهی ( ،)1390ارائَ انگّی ىٍاؿب پؼاکٍف آىادگاهُای ٌؽازا در زٍگ ٌاُيحؼاز ةا رؾایث امّل
پغافٍغ غیؼؾاىم .فنهٍاىَ ىغیؼیث ٌؼاىی ،ؿال یازدُو ,قياره  ،43مل .164-135
ىؤىٍی ،ىٍنّر و زؿفؼٌژاد ،اصيغ و مادكی ،قکّفَ ( ،)1390زایاةی ةِیٍَ ىؼاکؽ جّزیؽ در فؼآیٍغ ةازاریاةی ةا
اؿحفاده از روشُای ریاضی ،فنهٍاىَ ىغیؼیث مٍؿحی ،دوره  ،3قياره  ،6مل .148-129
ٌاػيی كغیؼی ،اىیؼی ( ،)1385آیٍغهٌگاری از ىفِّم جا ازؼا ،ىؼکؽ مٍایؽ و ىؿادن ،جِؼان.
ٌنیؼی ،ىضيغرضا ( ،)1388ارائَ ىغل ىکانیاةی ىؼاکؽ صـاس و صیاجی ةا جّزَ ةَ امّل پغافٍغ غیؼؾاىم،
پایانٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ ىٍِغؿی مٍایؽ ،گؼایف ؿیـحوُای اكحنادی و ازحياؾی ،داٌكگاه ؾهو و مٍؿث،
داٌكکغه مٍایؽ.
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