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Aims Improving spatial access to public services is one of the effective tasks of urban management to 
develop urban living standards which provides justly facilitating and benefiting of received services for 
citizens. The aim of this study was to apply the dynamic locating of public services centers in long-term 
urban management planning.
Methodology In this applied descriptive research, at first the studied conditions were defined in 
terms of decision variables, parameters, objective function and limitations by reviewing the research 
background and experts’ opinions. Then the data were collected using databases and expert opinions 
and finally, mathematical modeling of dynamic locating was performed to maximize the desirability of 
selecting the counters offices of Civil Registration in Mashhad and the model was solved by the CPLEX 
solver with the branch and cut algorithm.
Findings While identifying the indicators of desirability of candidate points, the location of offices in 
urban areas, the time of reopening and closing, and relevant time period were determined. Activity 
timing and locating offices, covering 80% of the population and suitable geographical distribution with 
39 offices were performed, and optimal value of the objective function was achieved in terms of the 
indicators considered by the stakeholders and maximum desirability.
Conclusion Due to the low performance of static models, demographic changes and demand in the field 
of urban management, a dynamic model was used to solve this problem to provide a more accurate 
picture of the time of office creation in each area, the ability to select offices with appropriate reliability 
for activity. And allocating the customers of every region per period to the best location in terms of 
providing stakeholder indicators.
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 چکیده 
ت  اهداف: وظایف  از  یكی  عمومی  خدمات  در  فضایی  دسترسی  ثیرگذار  ا بهبود 

توسعه استانداردهای زندگی شهری است كه زمینه تسهیل    برایمدیریت شهری  
بهره فراهم میو  را  شهروندان  برای  خدمات  دریافت  عادالنه  هدف    . نمایدمندی 

حاضر،   مكانتحقیق  اراکاربرد  مراكز  پویای  در  ییابی  عمومی  خدمات  ه 
 بود.  های بلندمدت مدیریت شهریریزیبرنامه
توصیفیدر    :شناسی روش  نوع  از  كاربردی  و  ،  این مطالعه  پیشینه  مرور  با  ابتدا 

تابع   پارامترها،  تصمیم،  متغیرهای  نظر  از  مطالعه  مورد  شرایط  خبرگان  نظرات 
های  له با استفاده از پایگاها های مس سپس داده شد.ها تعریف هدف و محدودیت

كارشناسان جمع نظرات  مدلاطالعاتی و  نهایتًا  و  ریاضی مكانآوری  یابی  سازی 
به در  پویا  احوال  ثبت  پیشخوان  دفاتر  انتخاب  مطلوبیت  حداكثرسازی  منظور 

با بهره با الگوریتم    CPLEXكننده  گیری از حلكالنشهر مشهد انجام شد و مدل 
 د. ششاخه و برش حل 

های مطلوبیت نقاط كاندید، مكان استقرار دفاتر  ضمن شناسایی شاخص ها:یافته 
بازگشایی و بستهدر مناط زمان  زمانی مربوطه  ق شهری،  دوره  شدن و همچنین 

جمعیت و توزیع   %80بندی فعالیت و جانمایی دفاتر با پوشش  د. زمانشمشخص  
های  دفتر انجام و مقدار بهینه تابع هدف از نظر شاخص  39مناسب جغرافیایی با  

 د.شنفعان فراهم و مطلوبیت حداکثری حاصل مدنظر ذی
های ایستا و نیز تغییرات جمعیتی و  توجه به كاركرد پایین مدل  با  گیری:نتیجه 

د تا  شتقاضا در حوزه مدیریت شهری از مدلی پویا برای رفع این مشكل استفاده  
ارا دقیقیضمن  تصویر  هره  در  دفاتر  ایجاد  زمان  از  قابلیت    تری  مناطق،  از  یك 

د و تخصیص مشتریان هر  شوفعالیت فراهم    برایانتخاب دفاتر با پایایی مناسب 
نفعان  های ذیمین شاخصا منطقه در هر دوره به بهترین نقطه مكانی از نظر ت

 .  دصورت پذیر 
 یابی پویا، مدیریت شهری، خدمات عمومی، دفاتر پیشخوانمكان ها:کلیدواژه 
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 مقدمه 

به گام  با برداشتههاتوجه  راستای    44شدن اصل  ییاجرا  یشده در 
اساس بهقانون  خصوصی  دولت  یساز یمنظور  طول  امور  در  ی 

دهنده خدمات  هییشخوان اراجاد دفاتر پیر ایتوسعه )نظ  یهابرنامه

یجاد  ا  یران شهر یگیمتصم  یبرا   یدیف و اهداف جدی(، وظایدولت
محدود به مواردی از    است. لذا وظایف کنونی مدیریت شهری  دهش

  شودعمرانی نمی هایپروژهرسانی و انجام  ریزی، خدماتقبیل برنامه
آماده زیرساختبلکه  بهبود  های اساسی و خدمات السازی  برای  زم 

فعالیت  تنظیم  شهری،  زندگی  بخش  تأثیر های  استانداردهای  گذار 
و سالمتی  امنیت،  بر  شهری،    خصوصی  جمعیت  اجتماعی  رفاه 

های  ساختن خدمات و تسهیالت الزم برای پشتیبانی فعالیت آماده
ت شهری به شمار  یترین وظایف مدیربخش خصوصی، از جمله مهم

ا[Lotfi et al, 2009]رود  می در  بای.  راستا  ا  ن  به  ه  کنی توجه 
از عوامل متعدد    یر یپذتأثیر ل  یدلی بهانکم   یهایتها و مزیت قابل

ن مهم  ی، همواره متفاوت هستند و ایطیو مح  ی، اجتماعیاقتصاد
ن یشود به ایگر م ید  ینسبت به نواح  یاز نواح  یبرخ  یباعث برتر 

مزیترت شناخت  محلیتب  توان  و  از  ین  یها  بنز  ن  یاد یاصول 
شهر   یز یربرنامهو    یساز آماده م   یتوسعه  شود  یمحسوب 

[Moghimi & Taghizadeh, 2017] . 
 ی و اجتماع  یاقتصاد  یگذار تأثیر نه  یزم   ییفضا  یلذا با بهبود دسترس

و   یاز حقوق شهروند  یمندبهرهش  یمختلف مانند افزا  یهادر بخش
مهمیارا  یهاستمیس و  فراهم  خدمت  آن  ه  از  امر  یتسهتر  در  ل 

 ی هاکیکبهتر از تف  کو در   یزان بخش دولتیربرنامه   یر یگمیتصم
انات کت ام یفکیت و  یمکن  ییو تع   ینامناسب خدمات عموم   یانکم 

شهروندان مشخص    یازهایو ن  ی ص واقعی ن تخصیو تطابق ب  یرفاه
  ارایهز  ک ن مرایین لزوم تعیبنابرا  [Fredriksson, 2017]  شودیم 

م جمعیت  کو کنترل ازدحام و ترا  ینیبیشرصد، پ  یخدمات برمبنا
داشته    یر یشهرها اهمیت چشمگیی کالنایدر نقاط مختلف جغراف

مکان آن  متناظر  مرا  یابیو  مطلوب  محل  تعیین  دهنده  ارایهز  کو 
  ی شهر   یهایز یرین عوامل در برنامهترخدمات عمومی یکی از مهم

های ین محیطنه در چنین نقاط بهیدستیابی به ا. برای بهبود  است
جانما این  است  نیاز  متراکم،  روییشهری  با  با ردیکها  و  علمی  ی 

ها ات و با مدنظر قراردادن شاخصیق در عملیاز فنون تحق  یر یگبهره
متغ محدودتأثیر   یرهایو  و  ا  یهایتگذار  در  حوزه  موجود  ین 

 د.  شو یساز مدل
ا در  اهیآنچه  قابل  راستا  ماه  استت  یمن  به  خدمات  یتوجه  ت 

  یه نگاهکآن خدمات بوده    ین ساختار تقاضا برایشده و همچنارایه
د. در  ینمایالت طلب م یاستقرار تسه یساز ی را در هنگام مدلجامع

مسائل تغک  ی حوزه  جداناپذییه  بخش  آن  یر،  تصماستر  ی ر یگیم، 
نظر گرفته   را در  یط فعلیه صرفًا شراک  ییستایا  یهابراساس مدل

شده را به همراه خواهد داشت  یمات اتخاذ ن تصمییرد پاکار کعماًل  
 ی ساز ی و مدلاز به بازنگر یط در بلندمدت، نیر شراییرا با بروز تغیز

ضرور  هم  یمجدد  از  بود.  اینخواهد  در  بارو  مقاله  به   ین  توجه 
ا  یپو  یابی ی در گسترش مدل مکانموجود سع  یهاناکارآمدبودن مدل

شتر یه در جهت تطابق بک  یطور   ید بهگرد  یدر حوزه خدمات عموم 
شرا دنیبا  مواردیواقع  یایط  در  ی،  همزمان    همچون  گرفتن  نظر 

ن  یدهنده خدمت و همچنارایهز  کمرا  یت و تقاضا برایرات جمعییتغ
نفعان یذید در تابع هدف از نظر  اندکت نقاط  ینظر گرفتن مطلوب  در

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87
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مردم،   شامل  خصوصمختلف  بخش  و  مساله  دولت  مدل  در  ی 
درگنجانده و  مدل  ینها  شد  مسالهارایهت  در  دفاتر    یابیمکان  شده، 

بهپ احوال  ثبت  سازمان  بزرگ   یکیعنوان  یشخوان  ین  تراز 
خدمات    ارایه  یخصوص-یت عموم که در قالب مشار ک  ییهادستگاه

 . شدی ساز یادهد، پینمایم 
سال   سرشماری  نتایج  جمع1395براساس  با  مشهد  شهر  ت ی، 

را دارا    یت استان خراسان رضویجمع  %50یش از  ب  ینفر   3372660
از    کیسال حا  15ر  یافراد ز  866286  یب سنکی ن تر یو همچن  است

بالقوهمتقاض درکاست    یایان  ضمن  غیه  خدمات  یرمستقیافت  م 
  ی ر ی فراگ  یافت خدمات اجتماعیدر  یمتقاض   یکنده نزدیعمدتًا در آ

ه باالتر کشهرستان  2.1ت یجمع یعین نرخ رشد طبین، همچهستند
  ی شهر   یهایز یراست، لزوم برنامه  95  در سال  1.9از نرخ رشد استان  

 ی هایاز نوآور   یکیند.  ینمایآور م ی را الزامتیرات جمعییتغ  یبر مبنا
ه منافع سه  یپا  بر  یر یگیمه حوزه تصمکن است  یق حاضر در ایتحق

  یعنوان متولیا سازمان مربوطه بهشود؛ دولت  یلحاظ م   یگروه اصل
ه  کنندگان خدمات  کیافت، دراستت  یفکیبا    یخدمات   ارایه  یه در پک

خاص نزد  یاهداف  محل  ارایهان  کم   یکیهمچون  به  دهنده خدمت 
تًا اهداف مدنظر یند و نهاینمایآسان را دنبال م  ی ونت و دسترسکس

ت  ی ت جمعی توجه به ماه  ن بای همچن  ،دشو یز لحاظ م ین  یخصوص
برا تقاضا  و  پ  یمناطق  سناریجمع  ینیبشی خدمات،  سه  با  و یت 

نان  یمنظور اطمی و بهنانه نرخ رشد بررسینانه، متوسط و بدبیخوشب
ت، ضمن یجمع  یثر کحدا  ی و پوششامل گستره شهر کاز پوشش  

نقاط   تسهیاندکاستخراج  تشید  به  نسبت  ابتدا  ل  کیالت، 
 د. شید هر منطقه اقدام اندکاز نقاط  یایرمجموعهز

فعالیتی  یلک  طوربه برنامه  انتخاب مکان  استراتژیک مهم در  ریزی 
معیاره  گیری چندخصوصی در حوزه مسائل تصمیمبخش دولتی و  

توجه به در برگرفتن کمیت و کیفیت معیارها،   که با  یاست. مسائل
کار گرفته   هطور موثر بتواند در آنها بهیابی نمیهای سنتی مکانروش

صورت    اطالعات به   گیرییی اندازهشود زیرا در بسیاری از شرایط توانا
 . [Boran, 2011]دقیق وجود ندارد 

-یت عمومک، مشار ی ت عموم یر یات مدیان در چارچوب ادبین م یدر ا
ی  ت بخش خصوصکافته جهت مشار ییه سازماننوع رو   یک  یخصوص

 ,.Sadeghi et al]  است  یخدمات عموم   تأمینمنظور  در اقتصاد به

ا  یایشخوان نمونهه دفاتر پک  [2012 . هستندت  کن نوع مشار یاز 
بررسیاول عموم یتسه  یابیمکان  ین  سوآینتوسط    یالت  و   رول 

[Revelle & Swain, 1970]   در است.  گرفته  قرار  توجه  مورد 
عموم م   یبخش  هدف  هزکیممنیعمدتًا  مراجعیردن  براینه  ی ن 

با اهداف ه تقرکاز خدمات است    یآوردن سطحدستبه یبا متضاد 
  یاصل  یاست. در واقع استراتژ   ی موجود در بخش خصوص  یهامدل

عموم   یابیمکانمسائل   انتخاب  ی بخش  به  یک،  از مجموعه  ینه 
خدمات    ارایهد با هدف  یاندک  یهای از محلاین مجموعهها از بمکان

ن  یبنابرا  ؛استر،  یپذکانیت ام ثر جمعکا حدایت و  یبه تمام جمع
اهم قابل  مسایموضوع  هدف  توابع  تفاوت  در  مکانت  ،  یابییل 

خصوصیماه عموم   یت  است.  یو  مسائل  مسائل    بربودن  خالف 

نه حداقلی یثری و هزکه هدف آنها تحقق سود حداک  یبخش خصوص
ا  یرساندن خدمات و  کثر، هدف به حدایعموم   یابیمکان  ، دراست

سازمان  ینما از  خوبی  تصویر  به  ارایهش  با  خدمت،  دهنده 
اهش هزینه مربوط به کق  یمشتریان از طر  یتیرساندن نارضاحداقل

 . [Marianov & Serra, 2011] استسفر و زمان انتظار 
مکاند  ییاز سو در حوزه  تسه  ی عموم   یابییگر  مکان  الت،  یتغییر 
اجریان ترافیکی  جدید  حملهای  شبکه  بر  و  ننقویجاد    تأثیرز  یل 

الت، توزیع  ین، یک توزیع جغرافیایی جدید از تسهیگذارند. همچنمی
اولو   یجدید و  زمین  ارزش  سکونتاز  می  ینیگزیت  ایجاد  د.  کنرا 

حمل شبکه  در  تغییرات  خانوارها وهمچنین  سکونت  محل  و  نقل 
مکان در  تغییر  به  تسهمنجر  مییهای  لذا  الت  رویکرد  یشود.  ک 

های  به مسائل با در نظر گرفتن تعامالت میان زیرسیستم  یسیستم
ونقل و سایر خدمات  ی سیستم شهری، از جمله مسکن، حملاصل

است   مدلبنابرا  [Leonardi, 1981]ضروری  در  علم  یساز ین  ی 
ش  یل و افزای، ضمن تسهی در بستر خدمات عموم   یابیمسائل مکان

کاارایهسازمان    ییاراک به  منجر  خدمت،  سفرهادهنده  ی هش 
موقع شهروندان    ی، کاهش ترافیک شهری و دسترسی بهشهر درون
  ی افت خدماتیپوشش تقاضا و در  یثرساز کخدمت، حدا  ارایهز  کبه مرا

سویفکیبا   از  م یمراجع  یت  حداقلشوین  و    ی ها ینههز  یساز د 
ز فراهم یرا ن  یحقوق اجتماع  ی نان از برابر یجاد اطمیو ا  یاجتماع

 . [Haase et al., 2019]سازد یم 
ا  یقطع  یعموم   یابیمکان  یهامدل  یر یم فراگغر یعل ن وجود  یبا 
موثر )مانند    یه پارامترهاکوجود داشته باشد    یطین است شراکمم

هزیجمع بازار،  روند  الگوهایتوز  یهاینهت،  عوامل    یع،  تقاضا، 
قت  یا اصالح شوند. در حقیر و  یی( در طول زمان تغغیرهی و  طیمح
د یدهد و بایرات معموال رخ م یین تغیا  یواقع  یایمسائل دنثر  کدر ا

د یط جدیالت با شرایق تسهیا تطبیاصالح، انتقال و    یبرا  یاقدامات
 ی هامدل استفاده از یقطع یهای مدلن به جایبنابرا ؛ یردصورت پذ

  ی قطع   یهاین مدلاست. در واقع ا  یضرور   ین مسائلیچن  یا برایپو
ه در آن چند دوره  کا اصالح نمود  یپو  یهاینگونه به مدلتوان ایرا م
  ی در نظر گرفته شده و در هر دوره زمان  یدوره زمان  یک  یبه جا  یزمان
بهکم   یک معرفیان   .[Hale & Moberg, 2003]د  شو یم   ینه 
  یمتعدد  یایمزا  یآن دارا  یکالسکسه با حالت  یا در مقایپو  یهامدل

در طول زمان وجود داشته  رات تقاضا ییه تغک یهستند به ویژه زمان
برابه  ،باشد نمونه  با جمع  یک  یعنوان  پو یمنطقه  حال    یایت  در 
مکانافزا مسائل  مرایپو  یابی یش،  جهت  مختلفکا  همچون    ی ز 

د یبا یر خدمات عمومیو سا ینشان ی آتشستگاهایها و ایمارستانب
تقاضا    یه الگوهاک  یمنطقه گردشگر   یکر  ا دیرد و  یمورد توجه قرار گ

م ییتع  است  ی رات محسوسییتغ  یدارا نیان تسهکن  مورد  از  یالت 
شود. در    ییمربوطه جانما  یان تقاضاهاکتواند براساس زمان و م یم 

معیپو  یابیمکانمسائل   دو  اصلیا  تصمک  یار    ی برا   یر یگمیه 
شکم   ییشناسا را  مناسب  مکان  از:  کدهند  یل  عبارتند  الف(  ه 

د  یو جد  یالت فعلیو توسعه در تسه  یا بازنگر یجاد و  یا  یهانهیهز
ا از  حاصل  منافع  تصمیو  تسهین  مرا  یالتیمات.  انبارها،  ز  کمثل 
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   1399  پائیز ،  4، شماره  35دوره                                         نامه تحقیقات جغرافیایی فصل 

 .  موارد مشابهی، مدارس و  حیز تفرکها، مرامارستانیع، بیتوز
  ی ز یریالت در طول افق برنامه شدن تسهیا بسته باز    یه براک  یب( زمان

 ی هاه استفاده از مدلک  یعوامل  یلکطور  ی بهشود ولیدر نظر گرفته م 
د:  شویر م یساخته است شامل موارد ز  یرا ضرور   یابیمکانا در  یپو
  ی ها ت یوضع  یبرا   یز یره مربوط به برنامهکت  یر و عدم قطعیی( تغ1
از زمان و عدم قطعیآ ناشی  مانند تغییرات  ناشینده است  از    یت 

پارامترها ت  یمحدود درباره  اوزان  2  یورود  یدانش  تغییرات   )
تسهیالت   متغیرها  3پارامترهای  وابستگی  جابجایی4(  تعداد  ها  ( 

تسهیالت5 جابجایی  6شده  جابجا  (تعداد  زمان   )[Arabani & 

Farahani, 2012] . 
عموم  خدمات  حوزه  مختلفیتحق  یشهر   یدر  رو  یقات  یکرد  با 

پذ  یاضیر  یساز مدل ایصورت  م   زرفته است  به حوزه  یجمله  توان 
دوچرخه   یهاستگاهی ، ایز خدمات درمانکمحل استقرار مرا  یابیمکان
حملایستگاه،  کیاشترا شبکه  احداث  های  محل  عمومی،  ونقل 

مراکز پشتیبانی بحران اشاره نمود.   آنتونس و  کتابخانه، مدارس و 
  یایپو  یابیمکان  مساله  [Antunes & Peeters, 2001]  پیترز
ین در ا  ،ارایه نمودنده مدارس  کشب   یز یرالت در خصوص برنامهیتسه

ثابت   یهانهیر و هزی پذکانالت ام یاهش تسهکا  یشدن و  مدل بسته
  راجاگاپالندارد.   یزان مراجعه بستگیر به م ینه متغیت و هزیه ظرفب

  یامدل چند دوره  یک  [Rajagopalan et al., 2008]همکاران  و  
ن حداقل تعداد  ییهدف تع  ،ارایه نمودندها  آمبوالنس  یابیمکان  یبرا

رات قابل  ییه تغکاست    یهر دوره زمان  یان آنها براکها و م آمبوالنس
الگو  یتوجه م   یدر  رخ  از مدل شبیتقاضا  جامع    یساز هیدهد که 

یجه پوشش نت یابیبودن سرورها و ارزمال مشغولمحاسبه احت یبرا
یک مساله  ز  ین   [Başar et al., 2011]همکارانو    باسر   .د ش  استفاده

خدمات    یابیمکان  یرا برا  یاالت چند دوره یتسه  یایپو  یابیمکان
پزش دادند اورژانس  توسعه  ا  ،کی  از  حداکثرکهدف  مساله  ردن  ین 

  . ابندییپوشش م   یه دو بار در طول دوره زمانکاست    یانیتعداد مشتر
رد یکبا رو مساله یساز به مدل [Lin & Yang, 2011] لین و یانگ

اشتراک دوچرخه با در  یهاستگاهیریزی استراتژیک در زمینه ابرنامه
گذاران پرداختند با توجه به عالیق نظر گرفتن منافع کاربران و سرمایه

، ساختار شبکه و  فعان، مدل به تعیین تعداد و مکان ایستگاهینذ
 Lin et]  و همکاران  لین.  ها پرداختندمسیرهای سفر بین ایستگاه

al., 2013]  ایستگاه موقعیت  و  تعداد  گرفتن  نظر  در  ای هبا 
ها و دوچرخه، ایجاد خطوط دوچرخه و انتخاب مسیر بین ایستگاه

قرار داده و   یسطح موجودی امکانات اشتراک دوچرخه را مورد بررس
تقی  د.  شکل و سطح خدمات اتخاذ    تصمیماتی با توجه به هزینه 

رد  یکرو  یک  [Taghipourian et al., 2013]اران  کو هم  پوریان
  یهاب مجاز   یایپو  یابیمکان  مسالهدر خصوص    یفاز   یز یربرنامه

شب حوزه  حملدر  عموم وکه  هدف    ی نقل  ینه هز  یساز نهیمکبا 
شبوحمل درون  هاسک  .نمودند  ارایهه  کنقل  و   & Klier]  لیر 

Haase, 2015]    به نقل  ویل حملان توقف وساکم   تأثیربا توجه 
همچن  ی عموم  و  سفر  زمان  تقاضایبر  انتظار    ین  مدل    یکمورد 
رو  یخط  یز یربرنامه مطلوبیکبا  تصادفیرد  -نهیبه   مساله  یبرا   یت 

 & López]  لوپز و اسپینا  .نمودند  ارایهاتوبوس    یهاستگاهیا  یساز 

Ospina, 2015]  هدف   یابیمکانمدل    یک با  را  مدارس 
ی و زمان سفر، حداکثرنمودن متوسط  اتیعمل  یهانهیردن هزکحداقل
ثبتدانش   حداقل  نامآموزان  به  و  با  شده  مدارس  تعداد  رساندن 

 Sterle et]  ارانکو هماسترل  نمودند.    ارایهطبقه  ی چندهاالسک

al., 2016]  نقل  ویستم حملدر س  یادوره  یابی چند مکان  ی به بررس
مد ترافیریجهت  بهتر  حداقل  یشهر   یکت  هدف  تعداد   یساز با 

 حیعدد صح  یخط  یز یربا روش برنامه  یینه جابجایالت و هزیتسه
همجیمنز  پرداختند.    ,.Gim´enez-Gaydou et al]اران  کو 

ص با  یتخص-یابیمکانمدل    یرد پوشش مناطق شهر یکبا رو  [2016
ن محل ایستگاه شارژ وسیله نقلیه الکتریکی ییتع  یازها برایل نیتحل

 Zheng et]  ارانکو هم  ژنگنمودند.    ارایهزان پوشش  یثر م کبا حدا

al., 2017]   شارژ پرداختند در سطح اول    یستگاها یان اکم   یبه بررس
، به محاسبه زمان سفر و مصرف  یحداقل  یعموم   ی هانهیبا هدف هز

جاد یبه ا  یفرد  یهانهیردن هزکهدف حداقلو در سطح دوم با    یانرژ 
 ,.Djeni´c et al]اران  کو هم  کدجنی  .پرداختند  یکتعادل در تراف

م ییتع  مساله  [2017 برا کن  درمانکمرا  یان  هدف ز  با  ی 
ز  کشده به هر مر یماران اختصاص دادهثر تعداد بکنمودن حداحداقل

   [Jena et al., 2017]همکاران  و    جنا.  قرار دادند   یرا مورد بررس 
زات در موارد بحران در شهر را  ی استقرار تجه  یایپو  یابی مکان  مساله

ت،  یر ظرفیینه تغی، هزیان مدل چند دورهیف نمودند آنها در ایتعر
تسهکام  بستن  موقتیان  و  یو    یالت  را یاهش ظرفکا گسترش  ت 

در   [Ljubi´c & Moreno, 2018] و مورنو ک. لجوبیدرنظر گرفتند
ی  نقل عموم وی استقرار حملهاستگاهیا  یابیمکانپژوهش خود به  

رو  یشهر درون هزکرد  یکبا  پرداختند.  یاهش  استقرار  و  باسو  نه 
تمر   [Basu et al., 2018]  ارانکهم وضعکبا  بر  اقتصادیز   ی ت 

با هدف  یب  یاجتماع به    ی اف دسترسکاهش شکماران هر منطقه، 
 . نمودند ارایه یساز نهیمدل به  یک  یو درمان یز بهداشتکمرا

حاضر،   تحقیق  مكانهدف  مر   یابیکاربرد  اراپویای  خدمات  یاكز  ه 
 بود.  بلندمدت مدیریت شهریهای ریزیعمومی در برنامه

 

 شناسی  روش 
توجه به    با  این مطالعه به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش

مدل زمره  ماهیت  در  عملیات  در  تحقیق  علم  در  ریاضی  سازی 
توصیفی که  -تحقیقات  است  بین    برایکمی  از  بهینه  نقاط  تعیین 

یابی پویا با هدف  یافته مکانیک مدل ریاضی گسترش  ،نقاط کاندید
حداکثرسازی مطلوبیت نقاط منتخب در شهر مشهد پیشنهاد نمود.  

مرور پیشینه تحقیق   در مرحله توصیف با  اول برای این منظور در گام  
نظرات خبرگان نظر متغیرهای تصمیم،    ،و  از  مطالعه  مورد  شرایط 

-داده  دومدر گام    .دشها تعریف  پارامترها، تابع هدف و محدودیت
های اطالعاتی و نظرات کارشناسان له با استفاده از پایگاهاهای مس

له  اسازی ریاضی در راستای اهداف مسمدل  سومآوری و در گام  جمع
له، ابتدا محاسبات اولیه با  احل مس  برای  چهارمانجام شد و در گام  

مترها از جمله جمعیت امنظور برآورد برخی از پار به   EXCELافزار  نرم
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از نرمسه  براساس   انجام و در گام آخر  افزار سناریو و حجم تقاضا 
OPL 12.6  کننده  گیری از قابلیت حل استفاده شد و با بهرهCPLEX  

برش   و  الگوریتم شاخه  پیشنهادی    Branch)  and  (Cutبا  مدل 
 .  شدحل 
 مساله سازی  مدل 

ساله 5ی  دوره زمان  چهارساله که از  20ی  افق زمان  یک ق در  ین تحقیا
 : بوددنبال تحقق موارد زیر  بهاست  تشکیل شده

به1   یابیمکان(  2  ، ودوره زمانی  از در هرینه دفاتر مورد نی( تعداد 
 ریزی و به تفکیک هر دوره از در کل افق برنامهیبهینه دفاتر مورد ن

   مساله های  فرض 
احداث دفاتر    برای: مجموعه نقاط بالقوه )کاندید(  یابیمکان  یفضا  -

ته  صورت گسس  بهه  کرمنطقه آن  یز  33منطقه شهر مشهد و    12در  
برنامه افق  ابتدای  بر در  شاخصریزی  با  یا  یهااساس  و  حوزه  ن 

 شود.  و نقشه شهر مشخص می GISهای استفاده از الیه
آنجایهز از  به بخش خصوصک   نه:  دفاتر  م   یه  هزیواگذار  نه  یشود 

 شود. ینظر گرفته نم ت دفاتر دریش ظرفینه افزایاستقرار و هز
 

 قیتحق ی مدل مسالههاسیمجموعه اند (1جدول 
 توضیح  نماد 

𝐈 
 هر منطقه  یمرتبط با نقاط مشتر  یها سیمجموعه اند

iϵI = {1, … , m} 

𝐍𝐢 
 . ام قرار دارند  i یاز مشتر  εكه در شعاع   ی التیمجموعه تسه

Ni = {jϵJ|dij ≤ ε} 

𝐉 
 الت یمجموعه نقاط بالقوه تسه

jϵJ = {1, … , n} 

𝐓 
 ی زمان یها مجموعه بازه

tϵT = {1, … , ρ} 
 

 قیتحق ی مدل مسالهمجموعه پارامترها  (2جدول  
 توضیح  نماد 
𝐦  ی تعداد نقاط مشتر 
𝐧 الت یتعداد نقاط تسه 
𝛒 یز یرق برنامهی اف ها تعداد دوره 

𝐃𝐢𝐣 ین مشتر یب یسیدفاصله اقل i ل  یام تا تسهj  ام 
𝛂 لی ت هر تسهیش ظرفیحداكثر درصد مجاز افزا 
𝐫𝐢𝐭  یمتوسط تقاضا در نقطه مشتر i   ام در دورهt  ام 
𝛃 ل ی ت پاسخگویی یک تسهیمتوسط ظرف 

𝐔𝐣𝐤𝐭 
ام در   kام از منظر شاخص j ل  یتسه ییت بازگشا یمطلوب
 ام  tدوره  

𝐏𝐣𝐤𝐭 
ام   kام از منظر شاخص j ل  یتسه ییت بازگشا یمطلوب

 ام  tدر دوره   یبخش خصوص 

𝐆𝐣𝐤𝐭 
ام   kام از منظر شاخص j ل  یتسه ییت بازگشا یمطلوب

 ام  tدولت در دوره  

𝐂𝐣𝐤𝐭 
ام مردم   kام از منظر شاخص j ل  یتسه ییت بازگشا یمطلوب

 ام  tدر دوره  
𝐏𝐭   متوسط جمعیت در دورهt فازی است  ام که یک پارامتر . 

𝛌 
ل در هر دوره  ی درصدی که بر مبنای آن حداكثر تعداد تسه

 شود. مشخص می
𝐊 های مورد بررسی در مطلوبیت دفاتر تعداد کل شاخص 

 

قطعی جمعیت و از طرفی از  یت غیر توجه به ماه  ت: بایحجم جمع
آنجا که هر دوره شامل چندین سال است و جمعیت در هر سال  
متفاوت است، این پارامتر ذاتًا دارای یک بازه است که عدد اول آن،  
جمعیت در اولین سال هر دوره و عدد دوم آن، جمعیت در سال  

معیت  ه در این تحقیق، متوسط جکدهد  انتهایی آن دوره را نشان می
 شود.  هر دوره در نظر گرفته می در

دوره  یماه هر  در  مشتریان  تقاضای  متوسط  تقاضا:  پایه    ritت  بر 
 شود.  جمعیت هر منطقه وارد مدل می

جاد، محدود و در  یا ییت دفاتر در سال ابتدای الت: ظرفیت تسهیظرف
 (. 2، 1)جدول  یابدیش م یافزا یآت یهاصورت استمرار در سال

 

 گیری تصمیم متغیرهای  
xjt =  ام فعال باشد، tام در دوره   jل یاگر تسه 1
xjt =  نصورت  یر ایدر غ 0

yijt =  ابد،یص  یتخص  tدر دوره    jل  یبه تسه  i  یاگر نقطه مشتر   1
yijt =  صورت    نیر ایدر غ 0

πxjt ( افزاکدرصد )ل یت تسهیش ظرفیسرj  ام در بازهt   ام 
 

 مدل تحقیق 
(1 ) 

max z = ∑ ∑ ∑ Ujkt
n
j=1

K
k=1 xjt

ρ
t=1          

∑ xjt
n
j=1 ≤ λ × Pt           ∀ tϵ T        

(2)                                                                             
∑ yijtjϵNi

= 1      ∀  i ϵ I , ∀  tϵ T    
(3)                                                                                     

πxjt ≤ α × xjt        ∀ j ϵ J , ∀  tϵ T    
∑ rit yijt

m
i=1 ≤ β(xjt + πxjt) ∀  j ϵ J , ∀  tϵ T                  (4 )  

 (5)                                                      ینر یبا یرهایمتغ
xjt  yijtϵ{0 , 1}  ∀  i ϵ I , ∀  j ϵ J , ∀  tϵ T   
0 ≤ πxjt ≤1 ∀  j ϵ J , ∀  tϵ T    یکن صفر و یب یرهایمتغ  (6) 

 
 تابع هدف 

-ل افق برنامهک مطلوبیت نقاط کاندید در    یثرساز کق حداین تحقیدر ا
، دولت  نینفعان مختلف شامل مراجعدر تابع هدف از نظر ذی   یز یر

. لذا ی در نظر گرفته شددسته شاخص اصلا سه  و بخش خصوصی ب
ام از منظر شاخص  j ل  یتسه  ییت بازگشایمطلوب  Ujktر  یر متغییبا تغ

k    ام در دورهt  ن ید. بنابراش  یف فعان تعرنیدگاه ذ یها از دام، شاخص
k  تع وییشاخص  شاخص  شانن  Ck  ن  د  kدهنده  از  دگاه  یام 

  و  یدگاه بخش خصوصیام از د  kدهنده شاخص  نشان  Pkن،  یمراجع
G  شاخص  نشان د  kدهنده  از  دولت  ی ام  برااستدگاه   ی . 
شاخصدستهب خصوص  یهاآوردن  بخش  ارشناسان  کاز    یمدنظر 

مدنظر   یهای شاخص شخوان شهر مشهد و برایدفاتر پ  یانجمن صنف
شخوان سازمان ثبت احوال،  یدفاتر پ  یابیم ارزیارشناسان تکدولت از  

و دفتر آمار، پژوهش و مطالعات   یراندفتر مطالعات سازمان اتوبوس
-توجه به ماهیت مقیاس  د. باش مشهد استفاده    یشهردار   یراهبرد
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   1399  پائیز ،  4، شماره  35دوره                                         نامه تحقیقات جغرافیایی فصل 

ها  ابتدا مقادیر شاخص  ،های متفاوت مقادیر پارامترها در تابع هدف
دیدگا ذیاز  باه  مختلف  بی   نفعان  روش  از  سازی  مقیاساستفاده 

 د. ش خطی، نرماالیز
 

 : اگر شاخص مثبت باشد (8)

nij =
aij

max  (aij)
 

   :ص منفی باشداگر شاخ (9)

nij =
min  (aij)

aij

 
 

های مختلف، اجزای تابع  بودن اهمیت شاخصسپس با فرض یکسان
مساله  ن تابع هدف  ی. بنابرادف در یک تابع هدف کلی تجمیع شده
 شد:  یسیبازنو یساز نهیشیر و از نوع بیصورت ز به
 

(10) 
 max z = ∑ ∑ ∑ Gjkt

n
j=1

K
k=1 xjt +

ρ
t=1

∑ ∑ ∑ Cjkt
n
j=1

K
k=1 xjt

ρ
t=1 + ∑ ∑ ∑ Pjktxjt

n
j=1

K
k=1

ρ
t=1  

 
نقاط  مطلوبیت  هدف،  تابع  اول  بایتسه  جزء  به    الت  توجه 

 ی هاتوجه به شاخص  ت نقاط بایدولت، جزء دوم، مطلوب  یهاشاخص
توجه به    الت بایت تسهیجزء سوم، مطلوب  تاً یو نها  یمدنظر مشتر 

 . است یمدنظر بخش خصوص یهاشاخص
ز ثقل هر منطقه کالت تا مر ید تسهیاندکمحاسبه فاصله نقاط    یبرا

ام    i  یاز مشتر   εه در شعاع  ک  ی التی)مجموعه تسه  Niل  کیو تش
 استفاده شد.  یدسیقرار دارند( از فاصله اقل

 
(11 ) 

F{(x1, y1), (x2, y2), … , (x160, y160) } =

√(xj − xk)
2

+ (yj − yk)
2

   ∀jk                                     
(12 ) 

Dij = √(xj − ai)
2

+ (yj − ai)
2

         ∀ji  i =

1, … , m         j = 1, … , n                                            
 
آن،  ک در  ,ai)ه  bi)   مر منطقه  کمختصات  ثقل  و    iز  ,yj)ام  yj) 

 .استام  jد دفتر یاندکمختصات نقطه 
 های مدل محدودیت 

  یالت یند در هر دوره حداکثر تعداد تسهکین م ی( تضم2ت )یمحدود
درصد جمعیت   λتوانند فعالیت کنند محدود و حداکثر برابر با  یه م ک

ند در هر دوره هر  کیان می( ب3ت )یشهر در آن دوره است. محدود
مشتر  دقیبا  ینقطه  به  ید  همسایتسه  یکقًا  در  آن   ε  یگیل  از 

ه در هر  کدهنده آن است  ( نشان4)  یص داده شود. نامساویتخص
ه  کت داشته باشد یش ظرفیتواند افزای م  ی صورت ل در یدوره هر تسه

طرفیتسه از  و  باشد  فعال  دوره  آن  در  افزاکحدا  یل  میزان  ش یثر 
در هر (  5)  ین نامساویدرصد است. همچن  βت در هر دوره،  یظرف
ه  یت پایزان مجموع ظرفیثر به م کل حدایهر تسه  کندبیان می  دوره 

ان باشد. از  یتقاضای مشتر   یتواند پاسخگویت مازاد خود م یو ظرف
تسه  یطرف دوره   یلیاگر  طبق    tدر  آن  تبع  به  نباشد،  فعال  ام 

افزا سوم  ظرفیمحدودیت  ندارد.یش  هم  ا ت  برایتحقن  یدر    یق 
 :دشاستفاده   یت از تابع رشد هندسیمحاسبه رشد جمع

 
Pt = P°(1 + r)t                                                          (13) 

 
ه است. یت سال پایجمع  °P  و  tت در زمان یجمع  Pt فوق،  در فرمول

سه نوع    یبرمبنا  rت، پارامتر نرخ رشد  یجمعت رشد  یه به ماهتوج  با
 Pu  نانهیبخوش(  3و    Pm  ی عیطب(  Pl  ،2  نانهیبدب  (1  ییوسنار

Ptaveآوردن  دستهب  برایمحاسبه شد.  
 tمتوسط جمعیت در دوره    

ام و   tت سال اول دوره  یجمع  PStشود.  یر استفاده م یام از رابطه ز
PEt  ت سال آخر دوره یجمعt  ت یتوجه به ماه  ن بایهمچن  است.  ام
به  wiدوره   یک  یانیت سال پای ت جمعیب اهمیضر،  مساله  ییایپو

ب ابتدایمراتب  سنوات  از  م   ،استدوره    یشتر  موزون یانگیلذا  ن 
Ptaveت یجمع

 مدنظر قرار گرفته است.  
 

PSt(PSt
l, PSt

m, PSt
u)                                                       (14) 

PEt = (PEt
l, PEt

m, PEt
u)                                                 (15 )  

Ptave
= (

∑  wi
E
i=S Pi

l
,∑  wi

E
i=S Pi

m
,∑  wi

E
i=S Pi

u
  

∑  wi
n
i=1

)                  (16) 
 

 : شودیم  یس یر بازنویبه صورت ز 2ت شماره ین محدودیبنابرا
 

∑ xjt
n
j=1 ≤ λ ×

(
∑  wi

E
i=S Pi

l
,∑  wi

E
i=S Pi

m
,∑  wi

E
i=S Pi

u
  

∑  wi
n
i=1

)      ∀ tϵ T                (17 )  

 
ام نسبت به   iت منطقه  یبرآورد پارامتر تقاضا، سهم جمع  منظوربه

جمع دوره  یمتوسط  Ptaveام    tت 
. viضر وزنی ،  والدت    یب  رشد 

. Bام   iمنطقه   wiوفات منطقه    ی ب وزنی، ضرi   امD. wi  ن یهمچن
قرار   ام مورد محاسبه  i  منطقه  Deiسنوات گذشته    یسرانه تقاضا

 : گرفت
 

rit =
Ptave .vi+Bi .wi+Di .wi

3
+ Dei                                  (18 )  

 

 ها افته ی
  160دوره،    4ساله، تعداد  20ی  ز یراز نظر افق برنامه  مسالهمشخصات  

 .  نظر گرفته شد در 33ان برابر ید و تعداد مناطق مشتر یاندکنقطه 
 

نرخ   ی ویك هر دوره با سه سناریتفكشده شهر مشهد به  یت برآوردجمع (3جدول  
 رشد

 بدبینانه  طبیعی  بینانه خوش  ریزی افق برنامه 
 3114318 3120575 3133127 دوره اول 
 3290055 3313057 3359492 دوره دوم 
 3475672 3517367 3602153 دوره سوم 

 3671726 3734235 3862282 دوره چهارم 
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سا  با خبرگان  نظر  به  شعاع  ین  مساله  یپارامترهار  یتوجه  شامل  ز 
 (λ)الت  یثر تعداد تسهکن حداییب تعیمتر، ضر2500  (ε)پوشش  

ل یت هر تسهیش ظرف ین درصد مجاز افزایت و همچنیجمع 0.00001
(α)  0.1  در  رمان از دفاتساز   یبانیانات پشتکط و ام یتوجه به شرا  با  

 . نظر گرفته شد
شده شهر مشهد براساس  برآوردی  تیج محاسبات جمعینتاهمچنین  

-افق برنامه  یه طیت پایعنوان جمعبه  1395ی سال  ج سرشمار ینتا
 .  (3مشخص شد )جدول و یسنار سه با یز یر

دادهی  پارامترها براساس  پا  یهامدل  در  اطالعاتیموجود    یگاه 
ل ثبت احوال،  کن نظرات خبرگان اداره  یربط و همچنیذ  یهاسازمان

اتوبوسکشر  شهردار   شهر   یرانت  و  استخراجمشهد  مشهد   شد  ی 
 . (4 جدول)

شخوان دولت در  یه شامل دفاتر فعال پکنقطه    160اطالعات تعداد  
شهر   نقشه  هستندسطح  با  یهمچن  شد. استخراج    GIS  یهااز  ن 

بهره با  و  خبرگان  نظرات  از  ال  یر یگاستفاده  اطالعات   یهاهیاز 
ز  ین  ند ث دفاتر را داشتیط احداه شراکر نقاط بالقوه  یسا  ،ییایجغراف
جغرافشدندیی  شناسا عرض  و  طول  مختصات  بردار  مرکز    ییای. 
از نقشهیان تسهکان و م یمشتر با استفاده   هر   یبرا   GIS  یهاالت 

 . (5جدول ) آمد دسته از نقاط ب یک
نه یتعداد به، چهار دوره یحل مدل طآمده از دستبه  یجنتابراساس 

از نظر جمعکحداه  کبود    یاز به گونهکمرا ت و گستره یثر پوشش 
ز یتابع هدف ن  یرات اجزاییت تغی. وضعبود   رفتهیصورت پذ  یشهر 

 . (6بود )جدول  نفعان ذیدگاه یت از دیانگر بهبود مطلوبیب
 

 نفعان مختلف های مطلوبیت نقاط از دیدگاه ذیشاخص ای ازنمونه (4جدول  
 1X 2X 3X 4X 5X نقاط / های مطلوبیت شاخص 

 مردم   دیدگاهاز  
 1 4 3 3 1 حجم ترافیك 

 0 2 1 0 0 پاركینگ عمومی 
 0 4 3 4 4 ایهپاركینگ حاشی

 دولت   از دیدگاه
 0 2 0 0 1 دسترسی مترو 

 0 4 4 3 0 نزدیكی به ایستگاه تاكسی 
 1 4 5 3 3 تعداد خطوط اتوبوس 

 200 175 25 100 500 فاصله تا اتوبوس )متر( 
 80 249 373 108 206 )هکتار( مساحت
 بخش خصوصی   از دیدگاه

 1 2 2 2 1 یا خیابان  تعداد بلوارها 
 4 5 4 5 3 نزدیكی به بلوار اصلی 

 1 5 4 0 1 مراجعه از سایر مناطق 
 1 5 5 2 1 حجم تردد ساكنین 

 11059 42392 25082 14194 34877 جمعیت کل 
 3166 13037 7613 4246 11160 تعداد کل خانوار 

 
 ان ید و مشتریالت كاندیتسه یی ا یت طول و عرض جغرافیموقع از یانمونه (5جدول 

 موقعیت جغرافیایی  شماره مشتری  موقعیت جغرافیایی تسهیل  شماره تسهیل 
شده )روزانه( برآورد   حجم تقاضای   

 دوره چهارم  دوره سوم  دوره دوم  دوره اول 
( 59/ 471780و  36/ 349150) 1 ( 59/ 560011و  36/ 314946) 1   77 81 87 93 

( 59/ 513605و    36/ 352277) 2 ( 572714/59و   36/ 335103) 2   48 50 53 57 

( 59/ 528003و   36/ 364254) 3 ( 59/ 639724و  36/ 321878) 3   248 259 280 294 

( 513229/59و    36/ 372444) 4 ( 675387/59و  36/ 315675) 4   120 213 222 238 

( 59/ 522175و   36/ 391128) 5 ( 59/ 683215و   36/ 296018) 5   123 131 143 151 

 به تفکیک هر دوره   آمده از حل مسالهدستهج بینتا  (6جدول 
 دوره چهارم  سوم دوره   دوره دوم  دوره اول  آمده دست ه نتایج ب 

 39 37 35 33 تعداد تسهیالت 
 3002380 2720781 2464612 2124678 شده داده ت پوشش جمعی 

 10986 10511 10422 10028 )هكتار( مساحت تحت پوشش 
 282332 259059 254126 229092 تعداد خانوار 

 اجزای تابع هدف مطلوبیت 
 458/ 833 398/ 078 391/ 853 333/ 390 دولت 

 354/ 203 328/ 177 323/ 365 290/ 178 مشتری
 610/ 783 556/ 832 608/533 477/ 682 بخش خصوصی 

 819/1423 087/1283 1248/ 826 1101/ 250 كل

بهترین و  منتخب  زمان   نقاط  از    یک  هر  ییبازگشا  برای  یدوره 
عنوان نمونه دفتر شماره  به  ؛است  ه شدمشخص    1در نمودار    التیتسه
فقط در   52ه است و دفتر شماره  شدمشخص  از دوره دوم به بعد    40

و پس    ز در دوره دوم فعالین  129دارد. دفتر شماره    ی یکارادوره دوم  

 . دشو  یین دوره باید بازگشایشدن در دوره سوم مجددًا در آخراز بسته 
یست  بایم   یز یرن دوره افق برنامهیصرفًا در آخر  127همچنین شماره  

توجه به   ند باشدها انتخاب که در تمام دورهد. لذا دفاتری شوفعال 
 برای توانند نسبت به سایر دفاتر در اولویت باالتری  کارایی باالتر می
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  .(1)نمودار  فعالیت قرار گیرند
یت پوشش  آمده در خصوص جمعدسته ج بیتوجه به نتا  ن بایهمچن

نقاط  داده توسط  منتخبیاندکشده  اول    دورهدر    شدمشخص    ،د 
دفتر، در دوره    33شده توسط  ینیبشیت پیمتوسط جمع  %68حدودًا  

دفتر و در   37توسط    %77، در دوره سوم  دفتر  35توسط    %74دوم  
ب از  دوره چهارم  پوشش    یت شهر ی جمع  %80یش  نقطه    39تحت 

 ی هامدل  یرد باالکار کو    ییاراک  دهندهه نشانکشده قرار دارد  یدهبرگز
 .  (2است )نمودار   ی خدمات عموم  یابیمکانل ی یا در حوزه مساپو

 

 
 های زمانی یک از دوره رات آن به تفکیک هر ییت تغیدفاتر منتخب و وضع (1نمودار  

 

 
 الت یتعداد تسه ت ویزان جمعیرات در مییت روند تغیوضع (2نمودار  

 

ریزی  فعالیت دفاتر در پایان افق برنامه  برایجانمایی نقاط منتخب  
   نیز مشخص شد.

که ضمن   بودندای شده به گونهز بین نقاط کاندید، مناطق انتخابا

بهترین پوشش و توزیع جغرافیایی، مقدار بهینه تابع هدف را از نظر 
و مطلوبیت حداکثری    ندنفعان محقق ساختهای مدنظر ذیشاخص

 . (1شکل ) آمد دست هب
 

 
 استقرار دفاتر در شهر مشهد  برای یز یران افق برنامهی جانمایی نقاط منتخب در پا  (1شكل  

 

2 6 18 35 41 47 54 66 77 88 98 110 115 119 125 128 133 135 140 146 149

دوره چهارم

دوره سوم

دوره دوم

دوره اول

33.0 35.0 37.0 39.0

21.2
24.6

27.2
30.0

0.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0

T1 T2 T3 T4

تعداد تسهيالت

ميزان جمعيت 
ربرحسب صدهزار نف



ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   315  دفاتر پیشخوان ثبت احوال مشهد   ی مطالعه مورد   ؛ های بلندمدت مدیریت شهری ریزی یابی پویا در برنامه كاربرد مكان ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Geographical Researches                                                                                                                                                       Volume 35, Issue 4, Autumn 2020 

   بحث 
اماکن مختلف    یابیهای گوناگونی برای مکاناخیر روشسال  در چند

ز  کدر بسیاری از خدمات انجام گرفته است مانند محل استقرار مرا
 ;Djeni´c et al., 2017; Basu et al., 2018]  یخدمات درمان

Ljubi´c & Moreno, 2018]  حملشب  یهاستگاهی ا نقل  وکه 
مدارس    [Sterle et al., 2016; Klier & Haase, 2015]  یعموم 

[L´opez & Ospina, 2015]  بحران    یبانیز پشتکو مرا[Jena 

et al., 2017]    عنوان  یشخوان بهدفاتر پ  یابیمکانولی تاکنون در
مراجعه افراد جهت   گاهیخدمات و پا  ارایهز  کن مرایتراز بزرگ  یکی

از روشیدر استفاده نشده است. سیاست افت خدمات  های علمی 
  طوریه ها سیاستی بدون برنامه بوده بکلی محل استقرار این مکان

مهم برنامهکه  در  اصل  وجو ترین  عدم  کنونی،  آن  ریزی  در  دفتر  د 
ل و مواردی  مح  یکیزیف  یهایژگ یزات و ویبودن تجهمنطقه، برخوردار

ا در  یق مسائل پویتوجه مصاد  باه  کنیو مضافًا ا  استاز این قبیل  
از حجم    ی برآورد علم  [Arabani & Farahani, 2012]پژوهش  

همچنیجمع و  تقاضا  و  تدویت  پو ی ن  مدل  در  ین  دفاتر    مسالها 
ت یتوجه به ماه  ن بایبنابرا  ؛مدنظر قرار نگرفته است  زیشخوان نیپ
 ی ساز ا در مدلیرد پویکاز رو  یحوزه خدمات عمومالت در  ین تسهیا

 ی ناش یهانهیاز صرف هز یر ید تا ضمن جلوگ شاستفاده  یابیمکان
ها فراهم یینه در جانمایبه  ییای ع جغرافینه توزیز، زم کمرا  ییاز جابجا

ین موضوع  ن مقاله ضمن در نظر گرفتن ایا ید. در مطالعه موردشو
ت در طول افق  یاز جمع  یتر قیبرآورد دقو جهت تحقق  یسنار  سهبا  

د که در سایر تحقیقات قبلی مورد توجه قرار شین  تدو  یز یربرنامه
 Lin]ق  ینگرفته است. همچنین در تدوین تابع هدف همسو با تحق

& Yang, 2011]  های مدنظر سه گروه مختلف از ذینفعان  شاخص
های ی گروهکننده نظرات تمام آمده تأمیندسته لحاظ شد تا جواب ب

های حوزه خدمات عمومی  توجه به پیچیدگی مدل  ذینفع باشد. با
 Rajagopalan et]در تحقیقات مورد مطالعه در پیشینه تحقیق  

al., 2008; Jena et al., 2017; Başar et al., 2011] از روش-
توجه به اینکه در    است با  ای ابتکاری و فراابتکاری استفاده شدهه

روش جواباین  بها  بهینه  آمددستههای  جواب  الزامًا  یکسو  از  ه 
  ارایهرا با صرف زمان بیشتری    هینهو جوابی نزدیک به جواب ب  ستین

-ای مدلبه گونه  مسالهآن شد تا    نمایند در این تحقیق سعی برمی
در کمترین   مسالههای دقیق حل  با استفاده از روش  که  شودسازی  

 دست آید.  هزمان ممکن جواب بهینه ب
 

 گیری نتیجه 
ع بهینه  یتوزو    جاد دفاتریا  زمان،  یاپو  یابیمکانبا استفاده از مدل  

ان پوشش  کدر سطح شهر مشهد از نظر مساحت تحت پوشش، ام 
حدایجمع پاسخگو  یثر کت  تقاضاها  ییو  بالقوه،    یبه  و  موجود 

توجه به    از و بایدفاتر بر حسب ن  یمقطع  ییبازگشا  ینیبشیان پکام 
و زمینه   انتخاب دفاتر با پایایی مناسبقابلیت    ،تغییرات تقاضاحجم  

تخصیص مشتریان هر منطقه در هر دوره به بهترین نقطه مکانی از  
 نماید.  پذیر میهای ذینفعان را امکاننظر تأمین شاخص

 نشده است. موردی از سوی نویسندگان گزارش  تشکر و قدردانی: 
 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.  یدیه اخالقی: ای ت 

 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. تعارض منافع: 
نویسندگان: اول(  سهم  )نویسنده  ترشیزی  فاضل  پژوهشگر    ، داود 

( ناجی %50اصلی  زهرا  دوم((،  )نویسنده  نگارنده    ،عظیمی 
)نویسنده سوم( نگارنده    ،كاظمی(، مصطفی  %30شناس )بحث/روش

 (. %20مقدمه/تحلیلگر آماری )
 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.  منابع مالی: 
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