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 چكيده 
با توجه به گستردگی فیزیکی و کالبدی شهرها و افزایش خطرات مترقبه و غیر مترقبه ، پرداختن به کاربری 

های امدادرسانی اورژانسی نظیر ایستگاهها آتش نشانی در شهرها ضروری به نظر می رسد و در ارتباط با این 

نقاط تقاضا از اهمیت بسیار باالیی  مسئله مسیریابی بین ایستگاههای آتش نشانی به محل های وقوع حوادث و

 را یابیمکان طراحی امکان که است ورونویی بازی مدل حاضر، تحقیق در شده ارائه مدلبرخوردار می باشد . 

 مشتریان به تسهیالت محل بودننزدیک تسهیالت، یابیمکان ارزیابی معیارهای ترینمهم از یکی. سازدمی ممکن

 دارند، متقابل ارتباط تسهیالت، یابیمکان با که سیستم خارجی و داخلی مسائل کلیه شناسایی با باشد. این مدلمی

 نماید؛ همچنین در این مقالهمی استفاده قابل عملی شرایط برای و اصالح را یابیمکان ارزیابی معیارهای گذشته

 برای مناسبی ابزار تواندمی گروهی گیریتصمیم شرایط در هابازی نظریه از استفاده که است شده داده نشان

 برداریوبهره احداث هایهزینه بین مناسبی تعادل که باشد فاصله حداقل سیستم و یابیمکان هایطرح به دستیابی

 .کنندمی ایجاد را تقاضا حداکثری پوشش از حاصل درآمد و تسهیالت از
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  مقدمه -1

 ممکن، درآمد به حداکثر موجود ایمنابع سرمایه بهینه و مناسب تبدیل مؤسسه، هر مدیران دغدغه اولین

 و چگونگی امروز اقتصادی شرایط در است؛ بنابراین مناسب مکان و زمان زمینه، در گذاریسرمایه طریق از

بود  خواهد آمیزمخاطره استقرار برای مناسب مکان و انتخاب پیچیده امری گذاریسرمایه محل

 .(3131پرهیزکار،)

 هاسازمان مدیران توجه مورد دیرباز از تولیدی و خدماتی استقرار واحدهای برای مناسب مکان انتخاب

 نیز خدماتی و یا تولیدی واحد هایهزینه روی بر خودی خود، به مکان انتخاب. است پژوهشگران بوده و

 دارد.  فراوان تأثیر نیروی کار و اولیه مواد ونقل، حمل تسهیالت از اعم تولید، منابع به دسترسی امکان

سیاست کلی ایجاد ایستگاه های آتش نشانی در ایران سیاستی بدون برنامه خاص و مدون بوده است به 

شهری مهمترین اصل خالی بودن زمین، بدون مالک گونه ای که برای ایجاد هر ایستگاه در محدوده های 

بودن آن یا مواردی از این قبیل بوده است. این موضوع  بر مکانیابی کلی ایستگاه ها در سطح شهرها 

  (3131،ذاکرحقیقی)تاثیرگذار بوده است

صرف هزینه های گزاف به منظور  احداث مکان های خدماتی و نیز توجه به ارتباطات و سهولت در 

یابی صحیح و تعیین موقعیت مکانی مناسب برای این دسته از فعاالن سترسی بیانگر اهمیت موضوع مکاند

باشد، به نحوی که استفاده آسان و سریع برای اکثر شهروندان از این موسسات فراهم گردد. این اجتماعی می

ر و افزایش هزینه مکان شود که روند افزایش جمعیت و به تبع آن رشد شهتر میضرورت هنگامی محسوس

ها به  یهای مختلف شهر مورد توجه قرار گیرد. آتش نشانو نیز عدم پراکنش یکسان جمعیت در بخش

از موسسات خدماتی که هر روزه با مردم در ارتباط هستند، حساسیت ویژه ای بر انتخاب  یعنوان بخش

 از طریق دسترسی سریع دارند .و سرعت عمل باال مندی مشتریان مکان مناسب جهت افزایش رضایت

 در تحقیق در که است این عملیات در تحقیق و هابازی نظریه در شده ارائه ریاضی هایمدل تفاوت

 گیردمی صورت معین شرایط در سازیبهینه هستند، ثابت مسأله هایمحدودیت و هدف تابع چون عملیات

 دهندمی انجام که عملی و بازی طرفین امکانات هابازی نظریه در اما مد نظر است، بهینه فقط جواب و

 به(. شطرنج بازی مثل) است متفاوت بازی، دیگر مرحله با مرحله هر در وقوع امکان اما است، مشخص

 نظریه ریاضی مدل" صورتبه را بازی توانمی بنابراین. است نامعین شرایط در سازیبهینه بازی، دلیل همین

 .(Cheong, O.,2004)نمود  تعریف "(نامعین شرایط) تصادم شرایط در تصمیم بهینه

 بینیپیش و تحلیل پیچیده بسیار هاسازمان و هاانسان بین هایتعامل چرایی و چگونگی که آنجا از

 هایریشه و مبانی درک برای طوالنی اجتماعی تالشی علوم دانشمندان است، گردیده مشکل آنها سازوکار

 در جدید و مختلف علوم که هاییبینش و هااز روش راه این در داشته و اجتماعی هایمناقشه و هاهمکاری



 

 

 پیشرفتۀ هایپدیده از یکی هابازی . نظریه(Javadi, R. & Omumi,2009)اند  جسته گذارند، بهرهمی اختیار

 رفتارهای برای های مستحکمیچارچوب و دارد گوناگون هایرشته در وسیعی استفاده زمینۀ که است علمی

 گیری تصمیم نحوۀ که کندمی تحلیل را گیری کارگزارانیتصمیم نظریه، این. است آورده فراهم استراتژیک

 اما استفاده است، اقتصاد علم نظریه این خاستگاه هرچند. دارد بستگی دیگر رقبا رفتار و تصمیم نوع به آنها

 به این نظریه .(Dadgar, Y.,2009) دارد مختلف علوم در توجهی قابل کاربردهای و یافته آن گسترش از

 اقتصادی اجتماعی، روابط و بررسی تحلیل در را ریاضی دقیق هایروش و ابزارها دهدمی اجازه پژوهشگران

 .(Behzadi, H.,2013)گیرند  کار به جوامع و انسانها سیاسی و

آتش سوزی و نحوه عملکرد مجموعه بررسی ها و تجزیه و تحلیل های انجام شده در مورد حوادث 

ایستگاه های آتشنشانی نشانگر آن است که محدودیت ها ونارسایی های عمده ای در مکان گزینی و 

 عملکرد مطلوب ایستگاهها وجود دارد. این مشکال ت و نارسایی ها را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

 بالقوه آتش سوزیعدم انطباق مکان و شعاع پوشش ایستگاهها با کانون های 

 عدم تناسب تعداد ایستگاهها با تعداد جمعیت تحت پوشش

 عدم تناسب توزیع مکانی ایستگاهها با الزامات و بافت شهری

 عدم تناسب توزیع مکانی ایستگاهها با استاندارد پوشش زمانی

 (3131پرهیزکار،) ناکافی بودن تعداد ایستگاهها  نسبت به هردو معیار جمعیت و مساحت شهرها

 شهری و جنبه های حمل و نقلیترافیک معابرعدم تناسب توزیع مکانی ایستگاهها با 

با توجه به اهمیت این موضوع ومشکالت موجود، در این تحقیق سعی شده با استفاده از متدهای جدید 

 و در نظر گرفتن معیارهای کاربردی ازمیزان این مشکالت کاسته شود.

نمودن رضایت شهروندان است لذا مراکز آتش نشانی به عنوان یکی از  مدیران شهری حداکثر  هدف

 اوالً تحقیق این در منظور همین به مهمترین مراکز ارائه خدمات ارتباط مستقیمی با میزان این رضایت دارد.

 جغرافیایی منطقه، مساحت هر جمعیت همچون عواملی گرفتن نظر در با و iکلی پوشش یابیمکان طریق از

 توانندمی الفا مرکز و در چه مناطقی از شهر چند با حداقل که شودمی مشخص... خبرگان و طقه، نظرمن هر

 درنظر برای واقعی بودن از اطالعات شهر نیشابور استفاده شده است.با) .مناسب را ایجاد نمایند پوشش

 منظور با استفاده از نظریهدهند(. برای این می ارائه خدمات نیشابور شهر در اکنونهم که مراکزی گرفتن

 مختلف، مناطق پوشش ضمن مرکز هر شود، تامی مشخص مراکز چیدمان نش، تعادلی ها و روشبازی

 . برسد نیز رضایت شهروندان خود به تا باشد گوپاسخ را مشتریان حداکثر تقاضای بتواند

 

 



 

 

  هانظريه بازی -2

عنوان  با کتابی در 3411سال  در وی. نمود نیومن مطرح فون جان بار نخستین برای ها رابازی نظریۀ

 مفاهیم کرد، منتشر« استرن مورگن اسکار»نام  به اقتصاددانی همکاری با که «اقتصادی رفتار و هابازی نظریۀ»

 علوم در هابازی پس نظریه آن از نمود. تشریح اقتصاد علم در را آن کاربرد و داد بسط را نظریه این اولیۀ

شد  استفاده ...و زیست محیط و تکامل علم سیاسی، علوم روانشناسی، شناسی،جامعه جمله ازمختلف 

(Behzadi, H.,2013) .آن مفاهیم بسط به یا نسبت و استفاده نظریه این از مختلفی دانشمندان آن، از پس 

 در را مهمی گام موازنه، مفهوم ارائه سلتن با هارسانی و رنهارد جان و نش جان بین این در که نمودند اقدام

 سال در. گردیدند اقتصاد نوبل جایزۀ دریافت به مفتخر 3441 سال در که نحوی به برداشتند، نظریه این

 نیز ها،بازی نظریۀ خصوص پویایی در جدید راهکارهای ارائه دلیل به اومن و رابرت شیلینگ توماس 1002

 مَسکِین هورویچ و اریک میرسن، لئونید نیز راجر 1002 سال در یعنی بعد سال دو. شدند نوبل جایزه برندۀ

 . (Drisavi, B. & Drisavi,2013)کنند دریافت را اقتصاد نوبل جایزۀ شدند موفق

 افراد از اعم کنشگر، ایکالسیک مجموعه نظریه است: در بازی چنین از نظریه جامع نسبتاً تعریف یک

 نتایج و معیّن کنشی های گزینه از ای مجموعه با هریک معلوم، قواعد از ای مجموعه تحت ها، گروه و

 می یکدیگر با( بازی) تعامل به خود، فردی( نفع) سود رساندن به حداکثر برای ،(محتمل یا) مشخص

 استراتژیک موقعیتهای در انسانها رفتار چگونگی مطالعۀ بازی نظریۀ واقع، . در(Chalabi, M.,2003)پردازند 

دارند،  یکدیگر به متقابلی وابستگی مواقعی که در عاقل و منطقی افراد گیری تصمیم نحوۀبا  نظریه این. است

 باز گیرندگانی تصمیم هایفعالیت و اعمال به بازی نظریه دیگر، بیان . به(Romp, G.,1997)دارد  ارتباط

 . (Rasmusen, E.,2005)هستند  آگاه یکدیگر، بر فعالیتها و آن اعمال تأثیر از که گرددمی

 تمامی تقریباً. استوار است منطق و ریاضیات تلفیق حاصل انتزاعی، استدالل نوعی بر هابازی نظریۀ

 هایوضعیت در افراد بالفعل شیوۀ رفتار متوجه آنها استفاده مورد نظریۀ معتقدند هابازی پردازان نظریه

 است ناظر آمیزی منازعه هایوضعیت در "عقالیی صحیح"رفتار  به موسوم رفتار بر بلکه نیست، منازعاتی

 بازی نظریه . بنابراین،(Dougherty,2007) کنند می تالش "بردن"برای  کنندگان شرکت آنها طی که

 فرق راهبردی عقالنیت و پارامتریک میان عقالنیت نظریه، این در. است عقالنی انتخاب رهیافت از برگرفته

 رسیدن برای ممکن شقوق بهترین دنبال به فرد پارامتریک، در عقالنیت .(Behzadi, H.,2013)شودمی گذاشته

 در گذاشت؛ اما نخواهد او انتخاب در چندانی تأثیر افراد، سایر رفتارهای و هاانتخاب و خود است هدف به

 دیگران رفتار بر هم که است بازیگران دیگر و کنشگران تصمیمات بر مبتنی فرد، تصمیم راهبردی، عقالنیت

 Javadi) نمایند لحاظ خود، هایگیریدر تصمیم را آنها رفتار و دیگران باید هم و گذاردمی اثر



 

 

Yegane,2005)های مهم تئوری توان گفت فرآیند یادگیری بازیکنانِ هر دو طرف، در یک بازی، از جنبه. می

 . (Aguirre, O. & Taboada,2012)گیرند هاست که در واقع بازیگران از رفتار یکدیگر آموزش میبازی

 فراگیری به مجبور صلح، و جنگ تجارت، دیپلماسی، و الملل بین روابط در بیشتر موفقیت برای امروزه

 برای تالش درصدد و تعاملند در هم با جوامع و ها گروه ها، انسان جا هر واقع در. ها هستیم بازی نظریه

 Safari)هستند  نیز بازی نظریه فراگیری به مجبور هستند، یکدیگر به زدن ضربه یا و ها تعارض حل

Zanjani,2007) . 

 بین آن در که( متقابل روابط) تعامالتی" :از عبارتست شود می اطالق بازی آن به هابازی نظریه در آنچه

: گفت توانمی دیگر عبارت . به"باشد داشته وجود متقابل ارتباط و وابستگی( بیشتر یا) طرف دو تصمیم

 و تالش از متاثر تنها نه است، آن دنبال به بازیکن فرد که آنچه هر و رفاه درآمد، سود، مطلوبیت، هرگاه

 بازی آن به باشد، نیز دیگر طرف تصمیم و تالش( منفی یا مثبت) تأثیر تحت بلکه باشد او خود تصمیم

 و گیری تصمیم از قبل بازیکن هر که است این بازی شرایط در گیری تصمیم عمده ویژگی. شود می اطالق

 قرار تحلیل و تجزیه مورد خود تصمیم و انتخاب به نسبت را دیگران العمل عکس و واکنش باید انتخاب

 با را عایدی بیشترین اوباید برای دیگر تعبیر به. است بهترین برایش که کند اتخاذ را تصمیمی آنگاه و دهد

 افراد میان متقابل واکنش و تأثیر چنین آن در که محیطی. باشد داشته مقابل طرف واکنش گرفتن نظر در

 نامیده بازیگر نیز استراتژیک محیط در گیران تصمیم از یک هر. گویند می استراتژیک محیط را دارد وجود

 نظر در با یعنی. کند می رفتار عاقالنه بازیکن استراتژیک محیط در که است این اساسی فرض. شوند می

 برداشته در را منافع بیشترین که کند می اتخاذ را تصمیمی آن دیگران، بر خود تصمیم احتمالی تأثیر گرفتن

 شرایط در افراد گیری تصمیم مطالعه به که علمی: از عبارتست ها بازی نظریه فوق مطالب به توجه با .باشد

 هاهمکاری و( منافع تضاد) هاتعارض مطالعه علم ها بازی نظریه دیگر تعبیر به. پردازد می دیگران با تعامل

  .(Hesari, M.,2011)است  عاقل بازیکنان بین

 رفتار عاقالنه بایستی بازیکنان آن اساس بر که است دیدگاهی و نگرش ارائه هابازی نظریه اصلی هدف

 عمیق طور به بزند، عملی به دست که این از قبل انسان که است این کردن رفتار عاقالنه از منظور. کنند

 ای قاعده بر مبتنی را عمل سپس بگیرد نظر در را خود قیود و ترجیحات هدف، و کند فکر آن درباره

 است دیگران با تعامل در انسان وقتی که گوید می ها بازی نظریه. باشد او منافع راستای در که کند انتخاب

 با تعامل در که بیاموزد را ای محرمانه اسرار خواهد نمی ها بازی نظریه. گیرد پیش در عقالیی رفتار چگونه

 ادعا هابازی نظریه. کند مطالعه را ها بازی نظریه تواند می نیز حریف زیرا نشویم، ضرر دچار هرگز دیگران

 اساس بر بازی، یک در تأثیرگذار عوامل به توجه با تا دهد آموزش فرد به را عمومی اصول تواند می که دارد

 .(Abdoli, Gh.,2008)کند  اتخاذ را مناسبی تصمیمات اصول آن



 

 

 آتش نشاني محل انتخاب در مؤثر عوامل -3

مناسب بودن مکان خاص برای فعالیت یک خدمت، تا حد زیادی به عواملی بستگی دارد که در حین مکان 

 . (Goli, A.,2011)یابی آن خدمت، انتخاب و ارزیابی می شوند 

 الف ( جمعيت ) تراكم خالص مسكوني ( 

تراکم میزان آسیب پذیری نیز افزایش خواهد یافت . به عبارت دیگر بین تراکم خالص  با افزایش این نوع

مسکونی و تعداد ایستگاههای آتش نشانی در سطح یک محدوده رابطه مستقیم وجود دارد بر اساس 

نفر بایستی یک ایستگاه آتش نشانی وجود داشته باشد . چنانچه  200000استانداردهای جهانی در ازای هر 

یاز یک محدوده به ایستگاههای آتش نشانی از بُعد جمعیت بررسی گردد بطور مثال می بایستیی با احتساب ن

 ایستگاه آتش نشانی وجود داشته باشد .  6نفری یک محدوده شهری ، تعداد  1130341جمعیت 

  ب ( مساحت :

 باشد دقیقه 2 الی 1 بین یق بایداز آنجائیکه عامل زمان طبق استانداردهای بین المللی در رسیدن به محل حر

.  شود می محدود معینی شعاع به نشانی آتش ماشینهای سرعت و ایستگاه هر عملیات فعالیت نتیجه در ،

                                        به کمک معادله زیر محاسبه نمود :  را نشانی آتش ایستگاههای عملکردی شعاع میتوان

  Ro = MA  x  V  x T    
 = با شعاع عملیاتی تحت پوشش  RO آن در که

MA  x  V  ) حداکثر سرعت حرکت خودروهای آتش نشانی ) کیلومتر در ساعت = 

T   =حادثه محل به رسیدن برای مطلوب زمان  

  : اراضي كاربری(  ج

کاربری اراضی از لحاظ بافت و استقرار واحدهای صنعتی ، تجاری ، مسکونی ، تفریحی ، آموزشی و 

سیاسی و... در نحوه استقرار ایستگاههای آتش نشانی تاثیر گذار است . بطوریکه نواحی تجاری ، صنعتی و 

رار دارند بر این اساس انبار ها بعلت وجود مواد اشتعال زا بیش از انواع کاربری ها در خطر آتش سوزی ق

لزوم ایجاد ایستگاههای آتش نشانی و امداد رسانی در این گونه مناطق و همچنین هسته مرکزی شهرها که 

 دارای بافت ارگانیک و فشرده می باشد ضروری مینماید . 

  د ( شبكه ارتباطي :

بر ، یکطرفه بودن خیابانها ، کیفیت و حجم شبکه های ارتباطی ، تراکم وسایل نقلیه ، عرض خیابانها و معا

 تراکم و شبکه کیفیت زیرا  شیب خیابان و ... در چگونگی استقرار ایستگاههای آتش نشانی بسیار موثرند .

 شعاع ، متوسط سرعت شدن مشخص با و کرده تعیین را نقلیه وسایل آمد و رفت متوسط سرعت آن

به می شود . براساس نتایج طرح توسعه و عمران و حوزه شهرها ؛ سیستم حمل محاس ایستگاه هر عملیاتی



 

 

ونقل شهری در بعضی محدوده ها با چند گره ترافیکی رو به رو می باشد . وجود بازار در دل این محدوده 

ضی ها ، بار ترافیکی بسیار زیادی را براین محدوده ها وارد می سازد . شیب و توپوگرافی بسیار خشن در بع

 قسمتهای شهرها که شبکه عبور و مرور بسیار نا مناسبی را برای این محدوه ها منجر گردیده است . 

 این به توجه با  در بعضی شهرها بافت ارگانیک هسته مرکزی شهر دارای طرح هندسی نامناسب میباشد .

ی این پارامترها مد نظر تمام شهری های محدوده سطح در نشانی آتش ایستگاههای یابی مکان در باید مسایل

   قرار گیرد .

  : ابنيه كيفيت(  هـ

 عدم که باشند شده تشکیل آرمه بتن یا فلزی اسکلت و دوام با مصالح از باید شهر بناهای و ساختمانها

 وقوع از بعد شهروندان به رسانی آسیب میزان خصوص در را عواقبی است ممکن شهر در معیار این وجود

اشته باشد . با توجه به این شاخص ها در مکان یابی ایستگاههای آتش نشانی در سطح د پی در را حادثه

 محدوده ها باید این مسائل لحاظ گردد .

  مكانيابي در هابازی ازنظريه استفاده -4 

 است، شده استفاده هابازی نظریه از ای گسترده طور به آنها در که یابیمکان مسائل شاخه ترین مهم

 زمینه در محقق، توسط گرفته صورت مطالعات براساس. است رقابتی و حداکثر پوشش تسهیالت یابیمکان

 از استفاده زمینه در اما است؛ نگرفته تحقیقی صورت تاکنون چیدمان، مسائل حل در هابازی نظریه از استفاده

 که است پژوهشی آنها، ترینمهم که است دست در محدودی تحقیقات یابی،مکان مسائل حل برای ابزار این

 علیرغم. است کرده سازیمدل هابازی نظریه ابزار با را یابیمکان مسأله و شده ارائه iiتاپکیس توسط

 مسائل از گروهی است، مطرح ونقل حمل هایهزینه نمودن حداقل هدف با صرفاً که یابیمکان مباحث

 چنین. هستند خویش بازار سهم نمودن حداکثر دنبال به رقیب، هایشرکت آن در که دارند وجود یابیمکان

 ای گسترده طور به امروزه شوند،می شناخته رقابتی تسهیالت یابیمکان عنوان تحت که یابیمکان های مدل

 متفاوتی هایحل راه آن، شرایط و مسأله ماهیت به توجه با تاکنون و است گرفته قرار محققین توجه مورد

 که مهمی هایروش از یکی مسائل، گونه این رقابتی ماهیت به توجه با. است شده ارائه مسائل این حل برای

 به. (Mallozzi, L.,2007)هاست بازی نظریه است شده گرفته کار به محققین توسط مسأله این حل برای

 نظریه از استفاده با رقابتی تسهیالت مکانیابی مسأله حل زمینه در گرفته انجام کارهای توانمی خالصه طور

 ,Fekete)نمود  تقسیم عمده دسته دو به تسهیالت انتخاب در مشتریان رفتار نوع به توجه با را ها بازی

S.,2003). 

 

 



 

 

 :فاصله كوتاهترين اساس بر الف( انتخاب

 دیگر موارد و کاال کیفیت قیمت، دیدگاه از تسهیالت کلیه شرایط شودمی فرض مسائل، گونه این در

 است ایفاصله نماید،می متمایز دیگر تسهیالت از را تسهیلی که اینکته تنها و است شبیه یکدیگر به کامالً

 یا یکنواخت با توجه به. نمایدمی انتخاب را تسهیل نزدیکترین مشتری و دارد مشتری از تسهیل که

 نوع، این از مسائل از متفاوتی انواع بازار، فضای بودن پیوسته یا گسسته همچنین و تقاضا بودن غیریکنواخت

 هتلینگ بار اولین .است گرفته قرار بررسی مورد شوند،می شناخته iiiورونویی هایبازی عنوان تحت که

 . (Hotelling, H.,1929)داد  قرار بررسی مورد را مسأله این 3411 سال در

 شده ارائه هتلینگ توسط که ایاولیه مدل. است گرفته انجام محققین توسط زیادی کارهای آن، از پس

 این طول در یکنواخت، طور به مشتریان که دهد،می قرار بررسی مورد را خط یک شکل به بازاری است،

 در است، محصوالت قیمت و تسهیالت محل آنها تصمیم متغیرهای که بازیکن دو و اندشده پراکنده خط

 که دهدمی ارائه را ایدومرحله روش فوق، مدل حل برای هتلینگ. پردازندمی رقابت به یکدیگر با بازار این

 شانمحصوالت قیمت مورد در دوم مرحله در و شانتسهیالت محل مورد در بازیکنان اول مرحله در آن طی

 مدل فرضیات از فرض چند یا یک گرفت، انجام زمینه این در آن از بعد که کارهایی. کنندمی گیریتصمیم

 از که اینکته ترینمهم. اندنموده حل و سازیمدل را مسأله ترعمومی صورت به و کرده اصالح را هتلینگ

 به هستند، ناپایدار ذاتاً رقابتی، یابیمکان هایمدل که است این شود،می حاصل هاسازی عمومی این همه

. یافت دست متفاوتی کامالً نتایج به توانمی پارامتر، یک یا فرض یک در تغییری کوچکترین با دیگر عبارت

 گرفت انجام همکاران و داسپرمونتت توسط هتلینگ، از بعد گرفته انجام کار گیرترینچشم تئوری، دیدگاه از

 .(D’Aspremont,1979)شد  تصحیح شده بود، وارد هتلینگ مدل به که اشکاالتی از برخی آن طی که

 :استراتژيک متغيرهای مبنای بر ب( انتخاب

 دیگری عوامل است ممکن باشد،می مهم مشتری از تسهیل فاصله که این برعالوه اوقات، گاهی

 مسائلی درچنین. باشد مؤثر مشتری دید از تسهیل یک جذابیت در نیز... و تولید ظرفیت کاال، قیمت همچون

 به منجر که است مهمی عناصر از یکی بازار، به ورود محدودیت عدم یا محدودیت و واردشوندگان تعداد

 .شودمی زمینه این در متفاوتی هایمدل ارائه

 در که متفاوتی رقابتی یابیمکان هایمدل بین در. اندشده منتشر زمینه این در تاکنون زیادی تحقیقات

 می تقسیم زیر معیار دو اساس بر که برخوردارند ایویژه اهمیت از ایشبکه هایمدل دارند، وجود زمینه این

 :شوند

 در. باشد یکی از بیشتر یا یکی تواندمی بازی به واردشوندگان تعداد: صنعت به واردشوندگان تعداد

 مکان تغییر با نیستند مجاز اند،شده وارد بازار به قبل از که هاییشرکت واردشونده، یک با هایمدل



 

 

 به واردشونده شرکت یک از بیش با هایمدل در. دهند پاسخ واردتازه  شرکت تصمیمات به خود، تسهیالت

 تعداد هر و باشد متغیر که این یا و باشد معین قبل از جدیدالورود های شرکت تعداد است ممکن بازار،

 . باشند بازار به ورود به مجاز شرکت

 یا ورود به مربوط تصمیمات بر عالوه هامدل از بعضی: بازی در استراتژیک متغیرهای نظرگرفتن در

 و تولید مقدار قیمت، همچون دیگری استراتژیک تصمیمات تسهیالت، محل همچنین و بازار به ورود عدم

 .کنندمی اضافه مدل به نیز را تولید ظرفیت

 تحت که یک بازی از عموماً اندداده قرار مطالعه مورد را رقابتی یابیمکان مسأله که موجود تحقیقات در

 هابازی از نوع این به تفصیل به ادامه در که است شده استفاده شود،می یاد از آن ورونویی بازی عنوان

 یکسان کامالً کاال کیفیت و قیمت نظر از بازیکن دو هر شرایط ورونویی، هایبازی در. شده است پرداخته

 شودمی فرض ورونویی هایبازی در این بر عالوه. کنندمی انتخاب را تسهیل تریننزدیک مشتریان و است

  .است یکنواخت بازی ناحیه در بازیکنان پراکندگی که
 رونويي(و)بازی  تحقيقات انجام گرفته بر مبنای كوتاهترين فاصله: 1جدول

  یک راندی چندراندی

 یک بعدی روی یک پاره خط آهن و همکاران  آهن و همکاران

ی پیوسته
ضا

ف
 

 دایرهبعدی روی محیط یکیک آهن و همکاران  آهن و همکاران 

 بعدی روی چند دایرهیک   نیسکیزیوبید  نیسکیزیوبید

نیسکی و زیوبید

  همکاران

نیسکی و زیوبید

  همکاران
 یک بعدی روی چند پاره خط

 دوبعدی آهن و همکاران  -

 با ابعاد باالتر - آهن و همکاران 

 دوبعدی - تراموتو 
 فضای گسسته

 چيست؟ ورونويي بازی

 که طورهمان. است رقابتی تسهیالت یابیمکان مسائل حل برای ایساده هندسی مدل ورونویی، بازی

 مورد رقیب هایشرکت توسط را تسهیالت قرارگیری رقابتی، تسهیالت یابیمکان مسأله شد، ذکر قبالً

 آیا که شودمی بررسی ها،بازی نظریه به مربوط مباحث با هندسی مفاهیم این ترکیب از. دهدمی قرار مطالعه

 ورونویی هایدیاگرام از مستقیمی کاربرد ورونویی بازی. نه یا دارد وجود بازیکنان برای بردی استراتژی

 دیاگرام تسهیلی، دو حالت برای. اندشده گسترده صفحه در که هستند هاییگراف هادیاگرام این که است

 عمودمنصف این. شودمی داده نمایش صفحه روی تسهیل دو بین واصل خط عمودمنصف بوسیله ورونویی

. دارند قرار صفحه روی تسهیل دو از هریک از برابر ایفاصله در که است صفحه از نقاطی هندسی مکان

 هایمهره دوصورت به است ممکن بازیکنان. گذاردمی تأثیر بازی نتیجه بر بازی ناحیه به بازیکنان ورود نوع



 

 

 سیاه بازیکن سپس و کرد بازی وارد را خود هایمهره کلیه سفید بازیکن ابتدا اگر. نمایند بازی وارد را خود

 کلیه نتوانند و نباشند کار این به مجاز بازیکنان اگر اما. نامندمی راندی یک را بازی داد، انجام را کار این

-بازی چنین که گیردمی انجام راند چند طی بازی کنند، وارد بازی به همزمان صورت به را خود هایمهره

 اندشده پرداخته آنها به تاکنون که ورونویی هایبازی. شودمی نامیده راندی چند ورونویی های بازی هایی،

 :از عبارتند

 :بعدیيک ورونويي های بازی

 یابیمکان مسائل حل برای ورونویی بازی عنوان تحت ایبازی از 1001 سال در بار اولین برای 

 حل منظوربه (Hotelling, H.,1929)همکاران  و اهان توسط فوق تحقیق. شد استفاده رقابتی تسهیالت

 را تسهیالت برابری از تعداد دارند تصمیم رقیب شرکت دو که درشرایطی رقابتی تسهیالت یابیمکان مسائل

 برای، ایمسأله چنین در که است شده ثابت نهایت در است؛ شده ارائه دهند، قرار بعدی یک فضایی در

 بردی استراتژی دوم بازیکن برای است، مستقیم از خط قسمتی یا دایره یک محیط بازی ناحیه که حاالتی

. دهد قرار خود پوشش تحت را مشتریان از نیمی از بیش تواندمی کند، عمل آن براساس اگر که دارد وجود

 فضای در رقابتی تسهیالت یابیمکان مسأله (,.1004Dziubiński, M) همکاران و دزیوبینیسکی عالوه براین

 به و اندداده قرار بررسی مورد وجود دارد، خط یک از بیش و دایره یک از بیش که حالتی برای را بعدی یک

 Dziubinski)دزیوبینیسکی  ، نیز بازی مساوی می شود.باشد 1Kدر حالتی که که اندیافته دست نتیجه این

M.,2008) داد تعمیم خط چند برای را فوق نیز مسأله.  

-بلند ریزیبرنامه طبیعت و است بلندمدت یابیمکان مسائل افق که ازآنجا: دوبعدی ورونویی هایبازی

 مورد در که واقعیاتی از یکی. باشند نزدیک واقعیت به االمکان حتی هاالزم است مدل است، برهزینه مدت،

. است بعدی دو فضایی معموالً محدوده بازار که است این دارد وجود رقابتی تسهیالت یابیمکان مسائل

 ,Teramoto)یوهارا  و تراموتو توسط که تحقیقی در. است گرفته انجام زمینه این در محدودی کارهای

S.,2006) بررسی مورد گسسته و دوبعدی فضای با یک بازی برای فوق یابیمکان مسأله است شده انجام 

 در .دارد وجود اول بازیکن برای بردی استراتژی هابازی گونه این در که شده اثبات و است گرفته قرار

 هاییبازی برای که است شده حاصل نتیجه این و گرفته قرار برسی مورد ترعمومی هایتحقیق فوق، گراف

 کلیدی سطح استراتژی عنوان تحت بردی استراتژی است، فرد هایشاخه تعداد با درختی بازی ناحیه که

-می پایان به مساوی نتیجه با بازی زوج، هایشاخه تعداد با هایگراف برای و دارد وجود اول بازیکن برای

 فضای در راندی یک یک بازی است شده ارائه همکاران و چونگ توسط که تحقیق دیگری در. رسد

 انتخاب با دوم بازیکن که است شده حاصل نتیجه این و است گرفته قرار بررسی مورد پیوسته دوبعدی

 . (Cheong, O.,2004)باشد  بازی برنده تواندمی بازی، صفحه در نقاط از ایمجموعه تصادفی



 

 

 روش پژوهش -5

 هاداده گردآوری ابزار و روش -1-5

 استفاده معتبر مقاالت و کتب شامل اینترنتی و ایکتابخانه منابع از تحقیق، این نظری مبانی تکمیل در

 مدل حل منظوربه. است اعمال شده خبرگان نظر بهینه، مراکز تعداد تعیین برای همچنین .است شده

 Software)که توسط محققین طراحی و ثبت گردیده  بیسیک ویژوال افزارنرم از پژوهش، این در پیشنهادی

of locating commericial units using game theory,2012)است شده ، استفاده. 

 تحقيق سؤاالت -2-5

 .شودمی تقسیم توصیفی و ایرابطه تفاوتی، نوع سه به و شده مطرح سؤاالتی صورت به تحقیق مسأله

 :شده است مطرح زیر صورتبه و است توصیفی نوع از تحقیق این سؤاالت

 نمود؟ حل نامعین شرایط در را یابیمکان مسئله توانمی چگونه

 حداکثر بتوانند تا کنند احداث (موردی مطالعه)نیشابور  شهر در مرکز چند مدیریت شهری باید

 .نمایند پوشش را مشتریان)متقاضیان( 

 دیگر مراکز به توجه با تا شود احداث( حوزه 13)نیشابور  شهر مناطق از منطقه ای چه مرکز جدید در

 پوشش دهد  را مشتریان از بیشتری تعداد بتواند

 مفهومي مدل حل برای پيشنهادی الگوريتم معرفي -3-5

 :هاگراف روی راندی n ورونويي بازی

 از و است دوبعدی فضایی بازی ناحیه ، یابیمکان مسائل در موارد اکثر در شد، بیان قبالً که گونههمان

-گراف شکل به را بازی منطقه توانمی نیست، ممکن فضا از اینقطه هر در تسهیالت گرفتن قرار که جاآن

 استفاده مورد بازی رو این از. گرفت نظر در دهند،می نمایش گسسته صورتبه را بازی منطقه که هایی

 ناحیه یک جای به بازی ناحیه گسسته، ورونویی بازی در. دارد نام گسسته ورونویی بازی شرایط، این تحت

 .(Asgharpoor, M.J., & Abdoli, Gh.,2008) است. G متناهی گراف پیوسته،

-نزدیک از را خود نیاز مورد خدمات همسایگی، نزدیکترین قاعده براساس گره، هر مذکور، گراف در

 تعداد براساس بازیکن هر امتیاز. نمایدمی برآورده است شده اشغال B یا W مرکز توسط که گرهی ترین

و امتیاز نهایی از جمع تمتم مراکز  .شودمی محاسبه است،داده قرار خود پوشش تحت بازیکن که هاییگره

 امتیاز باشد، برابر B و W توسط شده اشغال هایگره از گره یک فاصله که جاهایی در به دست می آید.

 را( بیشتری هایگره تعداد) بزرگتری منطقه که بازیکنی بازی، انتهای در. گیردمی تعلق بازیکن دو به برابری

 .[همانبود ] خواهد آورده باشد، مرکز مهمتری در خود تسلط تحت



 

 

-دهنده گرههای بزرگتر نشانها و مربعنشان داده شده است که در آن دایره 32×32در شکل زیر گرافی 

دهنده ترتیب نشانبه های کوچکترها و مربعسفید و سیاه و دایره )مراکز(های اشغال شده توسط بازیکنان

 هستند. )مراکز(های تحت تسلط این دو بازیکنگره

 
محيط بازی 15×15: نمونه يک گراف 1شكل   

دار ای ریشهشاخه kیک درخت  Gکه در آن ناحیه بازی  شودگرفته میدر این بخش حالتی را در نظر 

سطح هستند و یا این که در باالترین هم یاها بچه دارند و همه برگ kاش دقیقا های داخلیاست که گره

knن که در آ VG(T,n)های ورونویی ای از بازیسطح قرار دارند. در ابتدا نوع ساده 2 مطرح  ،است

11گیرد و با این کار حداقل را می T. در این بازی، بازیکن سفید در اولین حرکت، ریشه شودمی  nK
N

گره  

nKسیاه، حداکثر مهره جا که آورد و از آنرا تحت تسلط خود در می
N 1

گره را تحت تسلط خود درآورده  

 . [همان] است و مهمتر است، بازیکن سفید برنده بازی

همین دلیل در حل بسیاری از مسائل تئوری مدل ورونویی یک مدل معروف و شناخته شده است؛ به

اه شود. حل روش ورونویی برای دو بازیکن یا تعداد کمی بازیکن سفید و سیها از این مدل استفاده میبازی

-باشد؛ اما اگر برای تعداد بیشتری بازیکن با رنگبعدی و دوبعدی نسبتاً ساده و قابل حل میدر فضای تک

مهره وجود داشته  1،1،2، آبی و... و از هر بازیکن تعداد بیشتری مثالً...،های مختلف مثالً سیاه، سفید، قرمز

لذا در این پژوهش با طراحی یک الگوریتم باشد، حل دستی و ابتدایی بسیار مشکل و شاید ناممکن است، 

ای طراحی شده است که مانند یک ماشین ، برنامهویژوال بیسیک[ و با استفاده از نرم افزار 32ابتکاری ]

حساب پیشرفته بتواند با توجه به حداقل فاصله و میزان اهمیت هر ناحیه، مرکز مهمتر در  بازی را مشخص 

 Software of locating)ین در معاونت علمی ریاست جمهوری ثبت شده است افزار توسط محققکند. این نرم

commericial units using game theory,2012) . 

 

 هايافته -6

 ،از اطالعات شهرداری و استانداری شهرستان نیشابوربرای واقعی بودن نقشه شهر الفا در این پژوهش 

منطقه اصلی است  1شهرستان نیشابور دارای  .شده استاستفاده مساحت و مناطق شهرستان  تعداد جمعیت،

-شهرداری یک تقسیم مثالً ؛های کوچکتری تقسیم شده استهای مختلف به حوزهو این دو منطقه از دیدگاه



 

 

صورتی ها بهدر این پژوهش حوزه بندی دیگری انجام داده اند.اوقاف و... حوزه ،رانیبندی و اتوبوس

در  مراکز آتش نشانیتعداد بهینه تعیین ها باشد. برای قبول نسبی تمام واحدبررسی شده است که مورد 

با مصاحبه با  .( استفاده شدشهرستان نیشابور شهرداریسا و کارکنان ؤراز نظر خبرگان ) ،شهرستان نیشابور

فعلی قسمت توان با شرایط می ،در این شهرستان مرکز 1با احداث حداقل تعیین شد که نفر از این افراد  10

صورت  هاییو شاخص با توجه به عواملمرکز ، این تعداد تعیین مکان  زیادی از تقاضا را پوشش داد.

)با  های آنبندی حوزهنیشابور، تقسیمشهرستان نقشه  ،1شکل در ه بود. شرح داده شد قبالًپذیرفت، که 

 .   نشان داده شده استو ضریب اهمیت هر حوزه )با حرف ض(  حرف ح(
 ها و ضريب اهميت هر حوزه: نقشه شهرستان نيشابور، حوزه2شكل      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ابتكاری ورونوييالگوريتم حل مسأله با استفاده از روش 

ها تعیین شود. این نکته واضح است که ها مشخص و حدود مرزی آندر ابتدا باید تعداد حوزه .3

 گیرد.تر صورت مییابی دقیقها کوچکتر فرض شود مکانهرچه حوزه

اهمیت آن از لحاظ جمعیت، بازار، شهرداری، معیارهای اقتصادی، خبرگان برای هر حوزه بنا به  .1

 نمایند.اجتماعی و...، ضریب اهمیت آن حوزه را تعیین می

 

1/ض4ح 9/ض3ح  2/ض2ح  1/ض1ح   

2/ض8ح 8/ض7ح  4/ض6ح  1/ض5ح   

3/ض12ح 11/ض11ح  9/ض11ح  3/ض9ح   

5/ض16ح 11/ض15ح  11/ض14ح  7/ض13ح   

5/ض21ح 11/ض19ح  11/ض18ح  9/ض17ح   

5/ض24ح 9/ض23ح  9/ض22ح  6/ض21ح   

7/ض28ح 3/ض27ح  1/ض26ح  1/ض25ح   

 



 

 

در راند اول مراکز موجود شناسایی و در جدول مکان گذاری می شوند. )ممکن است هدف  .1

مراکز موجود مکان یابی تمام مراکز باشد و یا هدف مکان یابی یک مرکز با در نظر گرفتن 

 باشد(. 

 در راند دوم مرکز جدید براساس پوشش حداکثری مناطق و ضریب اهمیت هر منطقه قرار می .1

 گیرد.

در نهایت امتیاز و میزان اهمیت هر مرکز با توجه به امتیازی که کسب کرده است محاسبه می  .2

 شود.

 حل مسأله اين پژوهش 

گونه را بیان نمود له اینأتوان مسمی ،وجود داشته باشد سه مرکز آتش نشانی ، الفادر شهربا فرض اینکه 

 حوزه های زیر قرار دارند : در این مراکز که که

 (30/ض33)ح 30و با ضریب اهمیت 33حوزه 

 (30/ض32)ح 30و با ضریب اهمیت  32حوزه 

 (1/ض6)ح 1و با ضریب اهمیت  6حوزه 

 110311قسیم می شود به طوری که مرکز اولدر اولین اجرای نرم افزار کل اکتیاز ها بین سه مرکز ت

امتیاز مجموع این  360دریافت می کنند و در نهایت میزان  13امتیاز و مرکز سوم 16011امتیاز ، مرکز دوم 

سه مرکز می باشد. اما به دلیل عدم بهروری از لحاظ زمان رسیدن به محل حادثه و تعداد جمعیت کل شهر 

یابی می کنیم، چون بهینه مکان یابی کنیم. در راند دوم مرکز چهارم را مکان ما باید مرکز چهارم را به طور

شود )طبق فرض مسأله( بهترین داند که بعد از او بازی تمام میاین مرکز به تمام جوانب احاطه دارد و می

 کند و در پایان این راند،  مرکز چهارم ... امتیاز دریافت می کند . ناحیه را انتخاب می

نتیجه بازی در انتهای هر راند، حوزه انتخابی ایستگاه آتش نشانی در انتهای هر راند و امتیاز کسب شده 

بیشتر  360ارائه شده است. در برخی موارد که مجموع امتیاز  مراکز از  1توسط  مراکز، در جدول شماره

ورت مشترک از دو یا چند ها طبق قاعده بازی، بصشده است، به این دلیل است که مشتریان برخی حوزه

 ها بین مراکز تقسیم می شود. نمایند و بنابراین امتیاز آن حوزهمرکز استفاده می

 

 

 

 



 

 

 مرحله بازی 8: مكان و امتياز هر مركز در 2جدول
 بعد از بازی  قبل از بازی

 میزان پوشش-امتیاز  منطقه مرکزشماره 
شماره 

 مرکز
 میزان پوشش-امتیاز  منطقه

1 18 70.53 1 
1

8 
60.03 

2 15 43.65 2 
1

5 
37.81 

3 6 46.1 3 6 14.16 

-   - -  4 
2

3 
48.97 

 160.97     160.28   جمع

 

افزارِ عنوان نمونه، تصویر خروجی نرمافزار، بهمنظور آشنایی با محیط نرم، به1و1در شکل شماره 

 طراحی شده در راند آخر بازی و مجموع، نشان داده شده است. 

 

 
 ايستگاه آتش نشاني  چهارمين يابي مكان : راند هشتم،3شكل 

  



 

 

نتيجه گيری -  

یابی و چیدمان است که امکان طراحی مکانورونویی  مدل ارائه شده در تحقیق حاضر، مدل بازی

در دنیای واقعی نزدیکی به مشتری برای ارائه خدمات و کاال از اهمیت بسیار  تسهیالت را ممکن می سازد.

باشد؛ زیرا نزدیکی به مشتری باعث ارائه حداکثری خدمت به  مشتری و به حداقل زیادی برخوردار می

)حادثه شود. در این پژوهش با در نظر گرفتن دو عنصر فاصله از مشترینقل میوهای حملرساندن هزینه

یابی مراکز آتش ترین فاکتورهای انتخاب مکان، مکانعنوان اصلیها، بهو ضریب اهمیت حوزه دگان(دی

ها در فضای گسسته و بر روی مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش تئوری بازی شهر الفانشانی در 

راند بازی صورت گرفت به طوری که اوالً حداکثر تقاضا را پوشش دهند، و ثانیاً میزان خدمات  1گراف، 

 خود را حداکثر نمایند. 

 تحقیقات آتیپیشنهادات برای  -3

ت. اما با یابی تسهیالت در شرایط انحصار ارائه شده اسمدل ارائه شده در این تحقیق برای طراحی مکان

 تغییرات مختصری مدل فوق برای حالت انحصار چند جانبه هم قابل استفاده است.

که مردم دوست دارند از آن فاصله داشته  نمودبحث  /خدماتیات آتی در مورد کاالهاقتوان در تحقیمی

د به دلیل مانند فرودگاه که افراد دوست دارن ؛در عین حال از آن کاال یا خدمات استفاده کنند ،باشند

 ها دور باشد اما نه آنقدر که استفاده از آن برایشان مشکل باشد.سروصدای زیاد از محل سکونت آن

چنین داشتن باتوجه به این که استفاده از مدل بازی پیشنهاد شده، مستلزم مطالعه کامل بازار و هم

و  تشود محصوال، توصیه میباشد، جهت استفاده از مدل فوقریب اهمیت منطقه میضاطالعات کاملی از 

 به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد. جامعهشرایط نیز رقبا و خود و خدمات تولیدی 

گردد این پیشنهاد می ،بود انجام شدهسسته مبنا قرار گفضای  برمبنای با توجه به اینکه دراین تحقیق

 . شودای هم انجام تحقیق برای فضای پیوسته و شبکه

گردد در تحقیقات آتی در دل ورونویی در حالت پویا بررسی شده است. پیشنهاد میدر این پژوهش م

 .های ورونویی دوبعدی به صورت ایستا نیز تحقیق صورت گیردمورد بازی
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