
 همایش ریاضیات و علوم انسانی پنجمین
 1397اردیبهشت 20 و19ریاضیات مالی، 

 تهران، دانشگاه عالمه طباطبائی

 

 ریزی شهرییابی و کاربردهای آن در برنامهبررسی مسائل مکان

 2، اردشیر دولتی*1مناخداقلی

 ma_khodagholy@yahoo.comدانشجوی ارشد گرایش تحقیق درعملیات دانشگاه شاهدتهران 1
 dolati@shahed.ac.ir.دانشیار گروه علوم کامپیوتر دانشگاه شاهد تهران 2

 
های علوم مانند ترین مسائل تحقیقاتی است که دربسیاری از شاخهتسهیالت یکی از کاربردی یابی تأسیسات ومکان: چکیده

توان از کاربردهای معروف این مسائل میها گسترده شده است. ریزی شهری و دیگر شاخهتحقیق در عملیات، علوم مدیریت، برنامه
ی آتش نشانی، تأسیسات نظامی، مساجد و ... اشاره کرد. هدف از حل این هاها، ایستگاهها، بیمارستانیابی انبارها، کارخانهبه مکان

ای که مشتریان بتوانند با متحمل شدن هزینه کمتر و حصول گونهمسائل، تعیین مکان مناسبی برای استقرار تسهیالت است، به
های مختلفی ارائه شده است که مدل ها وسود بیشتر، به سهولت به این تسهیالت دسترسی داشته باشند. در این راستا  نظریه

ترین توابع ترین و کاربردیما در این مقاله مهماند. هرکدام دارای مزایا و معایبی بوده و برای کاربردهای خاصی در نظر گرفته شده
ریزی شهری را در برنامه هادهیم و مزایا و کاربرد هر یک از آنسازی ریاضی مورد مطالعه قرار مییابی را از دیدگاه بهینههدف مکان
 کنیم.چنین در پایان جهت درک بهتر مسائل و کاربرد آنها یک مثال عددی بیان میهم کنیم.بیان می

 ریزی شهری، شبکه، فواصل وزنییابی، برنامهمکان کلمات کلیدی:

  90B80 :موضوعی طبقه بندی
 
 مقدمه 1
هیای علیوم ماننید تحقییق در مسائل تحقیقاتی است که در بسییاری از شیاخه ترینیابی تأسیسات و تسهیالت یکی از کاربردی مکان

ها گسترده شده است و مورد توجه بسییاری از محققیین ریزی شهری و دیگر شاخهعملیات، علوم مدیریت، مهندسی صنایع، برنامه
های آتش نشیانی، ها، ایستگاهها، بیمارستاننهیابی انبارها، کارخاتوان به مکانقرار گرفته است. از کاربردهای معروف این مسائل می

ای که گونهبه ،هدف از حل این مسائل، تعیین مکان مناسبی برای استقرار تسهیالت است تأسیسات نظامی، مساجد و ... اشاره کرد.
باشیند. در ایین بتوانند با متحمل شدن هزینه کمتر و حصول سود بیشتر، به سهولت به این تسهیالت دسترسیی داشیته مشتریان 
های مختلفی ارائه شده است که هرکدام دارای مزایا و معایبی بوده و برای کاربردهای خاصی در نظیر گرفتیه ها و مدلنظریه راستا 
ایین  . [6-1]اشاره کرد میانه-1و ضد  مرکز-مرکز، میانه-pمیانه، -pمرکز، -1میانه، -1مسائل  توان به مدلاند. برای نمونه میشده
های وری، بسیار مورد توجه مدیران کارخانجات صنعتی، سازمانها بر میزان افزایش راندمان و بهرهدلیل تأثیر آن ه از مسائل بهدست

ییابی پیوسیته و گسسیته توان به دو دسته مسیائل مکیانیابی را میخدماتی و مدیران شهری قرار گرفته است. فضای مسائل مکان
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ای از فضای میورد مطالعیه، توانند در هر نقطهیابی پیوسته تسهیالت و مراکز خدمات رسانی میمکانتقسیم بندی نمود. در مسائل 
ای از نقیاط از قبیل مشیخ  یابی گسسته این تسهیالت تنها روی نقاط موجود در مجموعهکه در مسائل مکانقرار گیرند. در حالی

های شبکه های تعریف شده، تسهیالت مورد نظر تنها روی رأسرئوس و یال ای بابرای مثال، در شبکه توانند استقرار یابند.شده می
توانیم فرض کنیم کیه ییک شیبکه ها، مییابی گسسته روی شبکهعنوان یک مثال کاربردی از مسائل مکانامکان استقرار دارند. به 

های بین مناطق شهری و وزن هیر ا خیابانمسیرها و یها شهری معادل است با یک گرافی که رئوس آن نماینده مناطق شهری، یال
یابی در شهرسازی و میدیریت شیهری، بنابراین با توجه به اهمیت مسائل مکان. دهدرأس نیز میزان تقاضای هر منطقه را نشان می

مدل ریاضیی دهیم و استقرار و ساخت تسهیالت را در شرایط مختلف مورد تحلیل و ارزیابی قرار می ،این مقالهدر بخش دوم ما در 
 اییم.چنین کاربرد هر یک از توابع هدف مسائل را در مدیریت شهری بیان کیردهو همکنیم. های شهری بیان میها را روی شبکهآن

  ایم.یابی یک مثال عددی بیان نمودهدر بخش پایانی نیز جهت فهم بهتر و کارایی توابع هدف مکان
 ر مدیریت شهریها دیابی و کاربرد آنانواع مسائل مکان 2
)دار یابی روی یک شبکه وزنترین توابع هدف مکانمهم  , )G V E  باn  رأس وm  شوند:صورت زیر تعریف میبهیال 
که طوری، جهت استقرار تسهیالت است بهگراف ، تعیین رأس )رئوس( مناسبی رویهدف از حل این مسئله مرکز:-1ئله (مس1

صورت زیر به G=(V,E)دار ه وزنی از آن رأس )رئوس( به سایر رئوس مینیمم  شود. این مسئله روی گراف وزنترین فاصلبیش
minشود: تعریف می max ( , ) ;      .         .( )v V vw d v s S t s V  

)که طوریبه , )vw d v s فاصله وزنی و ( , )d v s رأس دلخواهترین مسیر بین دو طول کوتاه ,v s V است.  

زیرا  ،داد و نجات کاربرد داردهای امهای اورژانس و ایستگاهاین مسئله عموما در مورد مسائل خدمات عمومی مانند استقرار سرویس
دن مسافت زیاد نشوند. اما مجبور به پیمو کدام از متقاضیانهیچکه هدف استقرار تسهیالت در یکی از رئوس شبکه است به طوری

أس گیرد  و با استقرار تسهیالت در رمفهوم مرکز در برخی از کاربردها مفید نیست چرا که مفهوم پارامتر تجمع را در نظر نمی
همین رسد. بهباید جهت دسترسی به این تسهیالت متحمل هزینه شوند و این عادالنه به نظر نمی مرکز گراف شهری، افراد زیادی

 کنیم:گیرد بیان میکه پارامتر جمعیت را در نظر می "میانه"یل مفهوم دل

که طوری، جهت استقرار تسهیالت است بهروی درخت، تعیین رأس )رئوس( مناسبی هدف از حل این مسئله: میانه-1مسئله  (2
صورت زیر  به G=(V,E)دار وزنمجموع فواصل وزنی از آن رأس )رئوس( به سایر رئوس مینیمم  شود. این مسئله روی گراف 

min شود:تعریف می ( , ) ;      .         . v

v V

w d v s S t s V


 

 شوند:مرکز مطرح می-pمیانه و -Pباشد که در این صورت مسائل هدف استقرار چند تسهیل می اما در برخی کاربردها
جهت استقرار تسهیالت است گراف دهنده روی سرویس pرأس یا  pهدف از حل این مسئله، تعیین  میانه:-pمسئله (3
 شود:صورت زیر تعریف می این مسئله بهها مینیمم شود. دهندهها تا سرویسوزنی بین تمام مشتریمجموع فواصل که طوریبه

min ( , );      .              .  v

v V

w d v S S t S V and S p


  ∣ ∣  
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جهت اسیتقرار تسیهیالت اسیت  گراف دهنده روی سرویس pرأس یا  pهدف از حل این مسئله، تعیین  مرکز:-pمسئله (4
 :شودصورت زیر تعریف می به ها مینیمم شود. این مسئلهدهندهها تا سرویسترین فواصل وزنی بین تمام مشتریکه بیشطوریبه

min max ( , ) ;      .               .( )v V vw d v S S t S V and S p  ∣ ∣  

، ترکیبی از چند تابع هدف مختلف باشد. برای نمونه برای استقرار در بسیاری از مسائل دنیای واقعی ممکن است تابع هدف مسئله
ات است و هم تا جایی که ممکین نشانی هدف هم به حداقل رساندن زمان رسیدن به دورترین منبع بالقوه برای خدمایستگاه آتش

 باشد.مرکز مناسب می-صورت تابع هدف میانهدر این نشانی نزدیک به مناطق پر جمعیت باشد.است محل استقرار ایستگاه آتش
صیورت  بیه    1 0برای یک پارامتر باشد. این مسئله مرکز می-1میانه و -1رکیب محدبی از تابع تمرکز:-میانهمسئله (5

 شود:بندی میزیر فرمول
min ( ( , )) (1 ) (max ( , )) ;       .         .   ( )

v v V v

v V

w d v s w d v s S t s V  


    

های فشار گاز، هدف های برق فشار قوی و ایستگاهایستگاه دفن پسماند زیانبار و زباله، اما در برخی از کاربردها مانند تعیین محل
تا حد امکان این مکان به دور از مناطق مسکونی و جمعیت  ای کهنقطه کاندید است به گونه nپیدا کردن مکانی مناسب در بین 

 شود:صورت زیر مطرح میماکزین به -1میانه و یا -1افراد قرار گیرد. در این صورت مسئله ضد 
، جهت استقرار تسهیالت است گرافروی ، تعیین رأس )رئوس( مناسبی هدف از حل این مسئله  میانه:-1مسئله ضد (6
 به G=(V,E)دار شود. این مسئله روی گراف وزن اکزیمموع فواصل وزنی از آن رأس )رئوس( به سایر رئوس مکه مجمطوریبه

maxشود: صورت زیر تعریف می ( , ) ;      .         . v

v V

w d v s S t s V


 

مسئله تعمیم  نشان داده شده که اینو  میانه مرتب  را معرفی کردند -1 ای به نام مسئلهواحد و یکپارچه مسئلهپورتو و نیکل 
میانه  -1 های حل مسئلهها و روشباشد و به همین ترتیب الگوریتمیابی ازجمله میانه و مرکز مییافته بسیاری از مسائل مکان

 .[7]بودبیان شده قابل استفاده خواهند مسائل  مرتب، برای
 شود:صورت زیر تعریف میبه، sv ها در رأسمیانه مرتب بر روی گراف-1تابع  :میانه مرتب-1(مسئله 7

( ) ( )

1

( ) : ( , );
n

s i i s i

i

f v w d v v  


  

 کهبه طوری
( ) ( )( , )i s iw d v v  ،ترین فاصله وزنی بین دو رأسکوتاه sv  وiv است و (.) تی شدنی از جایگش

,...,1} مجموعه }n  که رابطه زیر برای آن برقرار است: باشدمی 
(1) (1) (2) (2) ( ) ( )( , ) ( , ) ( , ).s s n s nw d v v w d v v w d v v       

n با قرار دادن بردار    ت صوربه  میانه مرتب-1در تابع: ( 1 , . . . ,   میانه-1و تابع ضد  میانه-1تابع، 
: (0,...,0,1)   مرکز و -1تابع: ( ,..., ,1)    آیددست میمرکز به-تابع میانه. 

رئوس مطلوب جهت استقرار  1جدول  که وزن رئوس و یالها برابر با یک باشند.طوریرا در نظر بگیرید بهزیر شبکه گراف  مثال.
 کند.میانه مشخ  می-1و ضد  مرکز-1میانه، -1تسهیالت را در رأس 
در مرکز کتابخانه باشد، با تأسیس  شبکه شهریدر یکی از مناطق کتابخانه تأسیس یک  ،هدف نچهناچ 1با توجه به گراف شکل 

مسافت طوالنی را با کتابخانه  رسی به مستقر هستند، مجبورند جهت دست 17vتا  5v  گراف موردنظر، افراد زیادی که در مناطق



 ریزی شهریآن در برنامه یابی و کاربردهایبررسی مسائل مکان
 

 

رسد. به همین دلیل مفهوم دیگری به نام میانه که پارامتر جمعیت را در نظر هزینه زیادی بپیمایند و این عادالنه به نظر نمی
شود. اما چنانچه هدف ما خاب میمیانه جهت تاسیس کتابخانه انت-1به عنوان رأس  4v د و رأسشوگیرد مطرح و بیان میمی

باشد که در این صورت این می 1vها باشد، رأس مطلوب،  رأس ها و زبالهبار بیمارستانانتخاب مکانی جهت دفن پسماندهای زیان
 گیرد.مکان به دور از جمعیت افراد قرار می

 1شکل ییابمسئله مکانلیست رئوس . 1جدول            
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . گراف یک شبکه شهری 1شکل                                                                       
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4v 1-میانه 
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