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 دانشگاه تهران - دانشکده جغرافیا - مکانياطالعات هاي سیستم استاد گروه سنجش از دور و9
salavipa@ut.ac.ir 

 (1931 مرداد تصويب تاريخ ،1931 ارديبهشت دريافت تاريخ) 

 چکیده
ي را با عنوان بستري که ابزار و توابع مکان(، به GISهاي اطالعات جغرافیايي)گیري چند معیاره مبتني بر سامانههاي تصمیمامروزه، روش

اي در کند. در گذشته تحقیقات گستردههاي مکاني مشارکتي ايفا ميگیريدر تصمیم کنند، نقش مهمي راهاي چند معیاره ادغام ميتحلیل

به هاي مکاني ثابت گیريهاي مکاني با ارائه گزينهگیري مکاني مشارکتي انجام گرفته است. در اين تحقیقات، تصمیمهاي تصمیمزمینه سامانه

ها بودند در حالیکه اين تحقیق، تعیین و ترسیم تصمیم گیران انجام گرفته بود و کاربران صرفا محدود به ارزيابي در بین همان تعداد گزينه

گیري مکاني )نه از قبل( به شخص تصمیم گیرنده واگذار و در طي مراحل تصمیم (گونه محدوديتيهاي مکاني را )بدون اعمال هیچگزينه

شود که با تعیین و گیرنده اين امکان داده مياي کاربر محور شده که به تصمیماست.  با اين هدف، اقدام به طراحي و توسعه سامانه نموده

گیري مکاني وارد نمايد. اين امکان به شکل فرايندي دو ها، عاليق، دانش و... خود را در فرايند تصمیمهاي مکاني، اولويتترسیم آزادانه گزينه

دهي به معیارها )توسط فرايند تحلیل سلسله مراتبي( را انجام میدهد و سپس گیرنده وزنگردد؛ بطوريکه ابتدا تصمیماي، محقق ميرحلهم

هاي راه حل فردي، در يک فرايند ادغام نظرات در مرحله دوم، نقشه .کندها را ترسیم و مشخص کرده و نهايتا آنها را رتبه بندي ميگزينه

گیري مکاني مشارکتي براي انتخاب آيد. در اين راستا، تصمیم)فازي اکثريت( با هم ترکیب و يک مجموعه جواب نهايي بدست ميگروهي 

گیران انجام شد. به عنوان نتیجه شهر مشهد توسط گروه تصمیم 1هاي بهداشتي دائمي در سطح منطقه بهترين مکان جهت احداث سرويس

هاي مکاني گیريي اين سامانه، با ايجاد راه حلي منعطف، پتانسیل بااليي را براي افزايش کارايي تصمیمتوان گفت رويکرد پیشنهادمي

 شود.اي که اين امر منجر به تصمیمات همه جانبه و دموکراتانه ميآورد، به گونهمشارکتي و افزايش نقش کاربر در فرايند تصمیم فراهم مي

هاي گیري چند معیاره مشارکتي، سامانه اطالعات جغرافیايي تحت وب، گزينهم مکاني، تصمیمسامانه پشتیبان تصمی واژگان کلیدی:

 مکاني کاربر محور

                                                           
 نويسنده رابط *
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 مقدمه -1

گیري چند معیاره مبتني بر سامانه اطالعات تصمیم

هاي تواند به عنوان فرايند ترکیب و تبديل دادهمي 1مکاني

وري افراد هاي مربوط به داهاي معیار( و ارزشمکاني )نقشه

گیران( به منظور بدست آوردن اطالعات )اولويت تصمیم

همچنین،  .]1[گیري، محسوب شود ارزشمند براي تصمیم

ها گیريتوانند در تصمیمهاي مشارکتي و گروهي ميروش

 . [2،9،3،1] دهاي مورد استفاده قرار بگیرنريزيو برنامه

ساختار  گیري مشارکتي فراينديهاي تصمیمروش

يافته، تعاملگر، گروه مبنا، ارتباطي، دموکراتیک و باز 

هستند که به هر دو قشر کارشناس و غیر کارشناس در 

ها حلهره جهت رسیدن به راتوسعه، برقراري ارتباط و مذاک

از  2مبنا-هاي اطالعات مکاني وبکنند. سامانهکمک مي

هاي ريزياين منظر ابزارهاي توانمندي را براي برنامه

در همین راستا دهند. مشارکتي در اختیار افراد قرار مي

هاي اطالعات جغرافیايي تحت وب، با ابزارهاي سامانه

ستري را براي تعامل قدرتمند مفهومي و بصري خود، ب

بهتر کاربران جهت انتخاب و ترسیم گزينه ها، وزن و 

ها، ها، تعیین محدوديتدهي به معیارها و گزينهاولويت

گیري گیران و نهايتا تصمیماگاهي از نظرات ساير تصمیم

کنند. گیران فراهم ميمکاني گروهي و مشارکت تصمیم

هاي ريزينامهعنوان ابزاري قدرتمند در برهمچنین، به

هاي اطالعات سامانهکند. مشارکتي نقش خود را ايفا مي

مکاني همچنین طیفي وسیعي از ابزارهاي کمکي جهت 

-تواند بوسیله برنامهنمايش و محاسبه مکاني است که مي

دهي گیران جهت انتخاب، ادغام و اولويتريزان و تصمیم

وي گیرد. مطالعات بر رتحت وب مورد استفاده قرار 

هاي اطالعات مکاني هاي مبتني بر سامانهاستفاده از روش

-هاي مشارکتي تحت وب، نه تنها انعطافريزيبراي برنامه

پذيري افراد در شرايط کاري و زماني متفاوت را فراهم 

کنندگان را هاي برابري براي مشارکتکند، بلکه فرصتمي

اره و گیري چند معیهاي تصمیمکند. ادغام روشايجاد مي

مبنا، -هاي اطالعات مکاني وبهاي مرتبط با سامانهفناوري

که  3چهارچوبي را به نام سامانه پشتیبان تصمیم مکاني

                                                           
1 Geographic information system- multi criteria desion analysis 

(GIS-MCDA)  
2 Web based GIS 

3 Spatial desion support system (SDSS) 

ابزارهاي تحلیلي مناسبي را جهت درگیر ساختن موثر 

ريزي مکاني مشارکتي فراهم مي افراد در فرايندهاي برنامه

 کنند. نمايد، ايجاد مي

ن تصمیم مکاني به اواسط هاي پشتیباظهور سامانه

که پیشرفت در فناوري، کامپیوترها میالدي، زماني 08دهه 

. يک [6]گردد را قادر به محاسبات مکاني کرد، برمي

اي سامانه پشتیباني تصمیم مکاني، به عنوان يک سامانه

ز فرد يا گروهي از تعاملگر و رايانه محور به منظور حمايت ا

افراد در دستیابي به تاثیر باالتر در تصمیم گیري مکاني 

گردد و براي حل مسائل نیمه ساختار يافته طراحي مي

 .[7]رود مکاني بکار مي

توانند به عنوان ها ميدر اکثر سطوح پايه، اين سامانه

گیري باشند که اطالعات مکاني را با ابزاري حامي تصمیم

هاي افراد جهت دستیابي به اطالعات مناسب براي اولويت

. ]0،3،18 [ريزي مکاني ترکیب کنندگیري و برنامهتصمیم

استفاده از سامانه پشتیبان تصمیم مکاني به تصمیم 

دهد که با توجه به معیارها، رنده اين امکان را ميگی

. مزيت اساسي اين است که ]11[ها را ارزيابي کند گزينه

تواند گیري چند معیاره ميهاي تصمیمهاي روشقابلیت

تکمیل کننده ابزارهاي موجود در سامانه اطالعات مکاني 

گیري مکاني باشند در طي مراحل تصمیم

بعنوان  GISچنین، استفاده از . هم]16،11،13،19،12[

هاي مکاني بستري که مديريت، بصري سازي و تحلیل داده

هاي منحصربه فردي را جهت دهد، توانمنديرا انجام مي

کند. هدف هاي مکاني فراهم ميگیريمدلسازي تصمیم

کلي از اجراي اين سامانه هاي پشتیبان، کمک به 

هاي مکاني ينهگیري بوسیله انتخاب گزفرايندهاي تصمیم

مناسب از بین تعدادي گزينه مکاني قابل حصول به واسطه 

 . ]13،10،17[در نظر گرفتن معیارهاي چندگانه است 

گیري تصمیمهاي در حل مسائل مکاني تاکنون روش

مورد  چند معیاره مبتني بر سامانه اطالعات جغرافیايي

( و 2883) استفاده زيادي قرار گرفته اند. جانکوسکي

 -( در تحقیقات خود ابزاري تحلیلي2818) وشکيبر

را براي  مشورتي به نام سامانه اطالعات مکاني مشارکتي

معرفي کردند   GISگیري مکاني گروهي مبتني برتصمیم

( نیز براي بخش 2818. بروشکي و مالچوسفکي )[28،13]

گیري مکاني دو بخش تصمیمات فردي و تحلیلي تصمیم

اي که هر تصمیم تصمیمات گروهي را بیان کردند. به گونه

گیرنده ابتدا بصورت منفرد و مجزا مسئله را حل کرده و 
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گیرندگان به شکل يک نظر مهاي تمام تصمیسپس جواب

هاي شود. اين محققان با استفاده از قابلیتنهايي ادغام مي

معیاره مشارکتي  گیري مکاني چندابزار تصمیم 2.8وب

را براي حل مسئله انتخاب مکان مناسب  GISمبتني بر 

همچنین، . ]21[براي احداث پارکینگ را پیشنهاد کرد 

ش خود تحت ( در پژوه2819جلوخاني و همکارش )

سیستم پشتیبان تصمیم مکاني چند معیاره تحت "عنوان 

با رويکرد بررسي الگوهاي تعامل  2.8وب از مفاهیم وب 

گیري مکاني مشارکتي هاي تصمیماز روش "کاربر با رايانه

پارکینگ شهري  براي احداث بهترين مکانجهت انتخاب 

 .[1]استفاده نمودند  تهران

هاي روشهايي که در راستاي اما تاکنون غالب پژوهش

انجام  GIS ر ي مبتني بگیري چندمعیاره مشارکتتصمیم

هاي همواره با تصمیم گیري مکاني بر روي گزينه ،شده است

گونه اي که به .]21،28،13،10[ ثابت صورت گرفته است

و در بوده ها قبل از فرآيند تصمیم گیري مشخص اين گزينه

گیرند. اين رويکرد ثابت بودن اختیار تصمیم گیرنده قرار مي

هايي را در اني مشکالت و چالشگیري مکهاي تصمیمگزينه

گیرد. بطور مثال ممکن است براي يک مسئله بر مي

گیري مکاني گزينه پیشنهادي به کاربر، چندان به تصمیم

کاربر گزينه هاي وي نزديک نباشد و يا اينکهنظر و اولويت

ديگري را براي آن مسئله ارجحتر بداند، يا اينکه کاربر 

 ها داشته باشد. گزينه تمايل به حذف و يا ويرايش

اين پژوهش تصمیم دارد به بیان ايدهبه همین علت، 

گیري مکاني را پرداخته و تصمیم در اين زمینه اي نو

)از لحاظ تعداد، وسعت، غیرثابت  مکاني هايبرروي گزينه

-هاي تصمیماي که گزينه، به گونهبنا نهدشکل، اندازه و...( 

گیري مکاني عمل تصمیمگیري را خود کاربران در حین 

تعیین و ترسیم کنند. اين پژوهش در رابطه با ارائه يک 

گیري مکاني بوده که تصمیم 1گیريسامانه پشتیبان تصمیم

رساند. را در فضايي مشارکتي و تحت وب، به انجام مي

گیرنده اين امکان و فرصت داده به تصمیم کهبطوري

گیري مکاني شود که نه تنها در حل مسئله تصمیممي

نقش داشته باشد، بلکه بطور پويا و فعال در تعريف 

ها و ارزيابي آنها ايفاي نقش کند و دانش، عاليق، گزينه

گیري مکاني هاي فردي خود را در تصمیمساليق و اولويت

هاي گذشته اين وارد کند. اين در حالیست که در پژوهش

                                                           
1 Desion Support System (DSS) 

طي  ها درامکان وجود نداشت. به همین منظور، گزينه

گیران گیري مکاني و توسط خود تصمیمفرايند تصمیم

گیرند و اين خود مزيت ايجاد و در معرض ارزيابي قرار مي

 .هاي سابق  استو نوآوري اين پژوهش نسبت به پژوهش

به اين شکل، نقش و اثر کاربر از طريق دخیل نمودن 

گیرنده ها و ترجیحات مطلوب تصمیمعاليق، دانش، اولويت

اي آزادي عمل گیري مکاني وارد شده و به گونهمیمدر تص

هاي و وجه کاربر محوري و دموکراسي را در سامانه

   پشتیبان از تصمیم بهبود مي بخشد.

 مبانی نظری پژوهش -2

 گیری مکانیهای پشتیبان تصمیمسامانه -2-1

ها به وسیله سه مفهوم شکل گرفته اساس اين سامانه

اثربخشي  -2یمه ساختار يافته، مسائل مکاني ن -1است: 

هاي پشتیبان تصمیم گیري. روش -9گیري مکاني، تصمیم

گیرنده در حل گیري مکاني، به تصمیمپشتیباني از تصمیم

تصمیمات و مسائل نیمه ساختار يافته و پیچیده مکاني 

کند. مسائل نیمه ساختار يافته در بافت مکاني کمک مي

موقعیت،  -چون: تخصیصهايي تواند به شکل مسئلهمي

مکانیابي، ارزيابي تناسب کاربري اراضي، حمل و نقل، 

ارزيابي اثرات محیط زيستي و ارزيابي طرح باشد. بخش 

تواند توسط کامپیوترها و ساختار يافته اين مسائل مي

 گیرنده اعمال شود. بخش ساختار نیافته آن توسط تصمیم

یري مکاني، گهاي پشتیبان تصمیممفهوم اصلي سامانه

هاي رايانه محور است که شامل تعامل کاربران با سامانه

اي از ابزارها براي تحلیل مکاني و غیرمکاني و يا مجموعه

. [22]باشد گیري مکاني ميمدلسازي مسائل تصمیم

ها، بر روي مسائل مکاني بوده و به تمرکز اين گونه سامانه

: کسب و مديريت اطالعات مکاني، هايي چونسامانه

هاي مکاني و ايجاد نمايش اشیا و روابط مکاني، تحلیل

. اجزاي [28]شود هايي به شکل نقشه منجر ميخروجي

مکاني يک سامانه پشتیباني از تصمیم مکاني، بطور معمول 

گیرد. يک سامانه از سامانه اطالعات جغرافیايي نشات مي

اطالعات جغرافیايي، براي تحلیل، ورود، دستکاري و خروج 

گیرد هاي مرجع دار مکاني مورد استفاده قرار ميداده

[29]. 

، اغلب براي پشتیباني از تصمیم GISدر حالیکه 

هاي توان آن را، بعلت فقدان مدلشود اما، نمياستفاده مي
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هاي پشتیبان تصمیم گیري، سامانهتحلیلي مختص تصمیم

هاي پشتیباني تصمیم، منجر به . ظهور سامانه[22]نامید 

هاي اطالعات هاي تحلیلي سامانهايجاد نوعي از توانمندي

جغرافیايي شد که نیاز به توسعه و ايجاد دارند. نقطه قوت 

هاي تصمیم در ها توسعه و ارزيابي گزينهاين سامانه

بستري تعاملي و بصري است. يک سامانه پشتیباني تصمیم 

 به شکل زير توصیف شود: تواندمي

 دريافت، ورود و ذخیره اطالعات توصیفي و مکاني -

نمايش ساختارهاي پیچیده مکاني و ارتباطات  -

 هاي مکانينسبت داده شده با داده

 هاادغام مدلهاي خارجي با داده -

معماري منعطف و وفق پذير براي ايجاد  -

 کاربردهاي خاص

یباني از بستري کاربر محور و آسان، با قابلیت پشت -

 تعامالت بین کامپیوتر و انسان

هاي مکاني براي حمايت اي از خروجيايجاد دامنه -

 هاي مکاني.گیرياز تصمیم

 
 تعامل سه علم در اين پژوهش -1شکل

هاي پشتیباني از تصمیم، به علت تمرکزي که بر سامانه

سازي تحلیلي، کاربردهاي خاص روي حمايت از مدل

مقیاس تحلیلي ثابت )درحالیکه در  کارتوگرافیکي،-نمايشي

ها متغیر هستند(، هاي اطالعات جغرافیايي مقیاسسامانه

ها و تضمین تعامل انعطاف در گزارش و خالصه سازي داده

هاي اطالعات جغرافیايي قابل کافي با کاربر دارند، از سامانه

 .[23]تشخیص و تمايز هستند 

 

 

های مکانی گیرینقش وب در تصمیم -2-2

 مشارکتی

گیري هاي تصمیماستفاده از روش 1338از دهه 

)وب( به شکل يکي  معیاره در محیط اينترنت مکاني چند

 ،27 ،26 ،10،21]از نقاط عطف اين فناوري در آمده است 

20]. 

هاي فناوري وب امکان جديدي براي استفاده از روش

-گیري مبتني بر سامانه اطالعات مکاني در محیطتصمیم

هاي مشارکتي فراهم آورده است. اين فناوري الگوهاي 

کتي را از شکل بسته، گیري مکاني مشارفرايندهاي تصمیم

در يک محیط، مکان و زمان ثابت به فرآيندي باز، همه 

زمانه، توزيع يافته و فعال مبدل کرده است. مکان و زمان 

هاي توزيع شده تحت وب، نه تنها انعطاف در در محیط

گیري مکاني مشارکتي را در هاي تصمیماستفاده از روش

کند، اد فراهم ميهاي مختلف براي راحتي افرزمان و مکان

بلکه دسترسي بهتري را براي دستیابي به اطالعات مکاني 

 کند. و افزايش فوايد استفاده از آنها را نیز ايجاد مي

هاي روش براي استفاده از روش 3با اين رويکرد، 

گیري چند معیاره مبتني برسامانه اطالعات مکاني تصمیم

)جلسات  در زمان و مکان مشابه -1قابل تشخیص است: 

در يک مکان ولي در زمانهاي مختلف  -2رو در رو(؛ 

مکانهاي مختلف ولي زمانهاي  -9)جلسات استوري بورد(؛ 

 .[23،98]مشابه )جلسات توزيع شده( 

ها و ابزارهاي مورد نیاز مکاني، دسترسي آسان به داده

هر مکاني که شبکه هاي اينترنتي در در هر مکان )

 7ساعت شبانه روز و هر  23دسترس باشند(، در هر زمان )

روز هفته(، با هر وسیله اي )تبلت، لپتاپ، گوشي موبايل 

و...( و با هر شکل از شبکه ها )بي سیم و سیم دار( به طور 

چشم گیر سطح استفاده از برنامه ريزي مشارکتي مکاني را 

 .[91،92،99]ت گسترش داده اس

در حالیکه تا قبل از اينکه فناوري وب با ايجاد 

گیري مکاني به اطالعات مکاني برخط و ابزارهاي تصمیم

هاي گیري مکاني مشارکتي بیايد، توانمنديکمک تصمیم

ناچیزي در زمینه تعامل، ارتباط و همکاري در فرايندهاي 

-توان گفت هدف از روشمشارکتي وجود داشت. پس مي

یري چندمعیاره مبتني بر سامانه اطالعات گهاي تصمیم

مکاني مشارکتي حمايت از کاربر جهت همکاري، مشارکت، 

اشتراک گذاري و تغییر اولويت/ديدگاه خود با درنظرگیري 
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ها و... است. چیزهايي که تا قبل معیارهاي تصمیم و گزينه

 هاي مربوط به وب امکانپذير نبود. از فناوري

، که تعامل باالتر وب 2.8بوهاي اييعالوه بر اينها، توان

با کاربر را ممکن کرده است، در پیشرفت مشارکت، تعامل 

هاي اطالعات جغرافیايي پذيري و همکاري در سامانه

گیري مکاني گروهي گروهي در مفهوم عام و تصمیم

مشارکتي در بیان خاص نقشي بسیار کلیدي ايفا کرده 

هاي ر محدوديتدستاوردهاي اخیر در حوزه وب ب است.

گیري مکاني مشارکتي فائق آمده هاي تصمیمگذشته روش

 هاي آن را برطرف نموده است.و چالش

مفهوم کاربر محوری و دموکراسی در  -2-3

 گیری مکانیتصمیم

گیري مکاني، مفهوم کاربر محوري در فرآيند تصمیم

. هر چند در ]93[باشد مفهومي بسیار کلیدي و مهم مي

ها، تعريف معیارها و گیري، غالبا ارائه گزينهیمفرايند تصم

ها از طريق فردي جز کاربر است. اما چهارچوب محدوديت

کنندگان جهت پشتیباني و مشارکت کاربرمحوري، کاربران

گیري مکاني گروهي، خود شخصا در امر تصمیم در تصمیم

هاي تصمیم، انتخاب مدل تصمیم، در تعريف محدوديت

ها ندهي معیارها، انتساب وزها، شکلگزينهايجاد و ترسیم 

اي نقش بگونه کند وو ادغام نظرات فعاالنه نقش ايفا مي

 شود.گیرنده کمرنگ ميافرادي غیر از تصمیم

در اين روش نقش فناوري وب بسیار کلیدي و موثر 

تواند است. با استفاده از اين فناوري، هر کاربر مي

، معیارها را ارزيابي کرده و هاي خود را تعريف کردهگزينه

هاي ها را تغییر داده و از اين طريق از نظرات و اولويتوزن

سايرين آگاهي پیدا کرده و همین راستا نظرات و 

هاي خود را تعديل يا بهبود بخشد. در اين مفهوم اولويت

کاربر فعاالنه در امر تصمیم نقش ايفا کرده و مفهوم 

کند. لوه و ظهور پیدا ميج "گیريدموکراسي در تصمیم"

هاي متمرکز اغلب اصول دموکراسي در تصمیم گیري

شود. در يک جامعه دموکرات، يکي از ناديده گرفته مي

هاي بنیادين، حق شهروندان در دانستن در مورد آزادي

هاست، آن هم در زماني که تصمیم اصول تصمیم گیري

که در آن ها مربوط به رفاه شهروندان و مکاني باشد گیري

  .[91]کنند زندگي مي

-از اين منظر شهروندان بازيگران کلیدي در تصمیم

د بود؛ چرا که آنها خود بهتر از سايرين گیري مکاني خواهن

در مورد مسائل پیرامون خود اطالعات دارند. يک دولت 

ها و عقايد مختلف بايست ابتدا نظرات، اولويتدموکرات مي

گروه متاثر از تصمیم را جمع آوري نموده و سپس آنها را 

تحلیل کرده و به شکل بستري کارا که نظر اکثريت را 

. بدون اين [3،96،97]وسعه دهد کند، تمنعکس مي

مالحظات شهروندان ممکن است توسط افرادي غیر از 

خودشان که مستقیما ممکن است با مسئله برخورد 

نداشته باشند، تحت تاثیر مسائل غیر قابل جبران قرار 

 گیرند. 

هاي عرصههاي مشارکتي کاربرمحور خصوصا در روش

شوند. چرا که مکاني با اين رويکرد ابزاري مفید قلمداد مي

هاي خود ها و گزينههنگامي که کاربر معیارها، محدوديت

گیري مکاني را اجرا کند، سامانه را تعريف و روش تصمیم

به طور خودکار اطالعات و ابزارهاي موردنظر و مرتبط را 

خواهند شد. بعد  هاي مدنظر ايجادفراخواني کرده و نقشه

هاي فردي بدست آمده در يک فرايند از اين عملکرد نقشه

الزم به ذکر است  شوند.گروهي مشارکتي در هم ادغام مي

کند، که گرچه کاربرمحوري به کارآمدي تصمیم کمک مي

هاي بسیاري به ولي در اين بین و با اين شرايط پیچیدگي

گي نیز قابل شود که اين پیچیدفرآيند تصمیم اضافه مي

 بررسي است. 

ها توسط پژوهش حاضر با ايجاد امکان انتخاب گزينه

تصمیم گیرنده، يک قدم به سمت افزايش نقش کاربر و 

مفهوم کاربرمحوري برداشته است. چرا که تحقیقات 

هاي ثابت عمل گذشته تا پیش از اين بر روي گزينه

 اند.گیري مکاني را انجام دادهتصمیم

 ق روش تحقی -3

همانطور که ذکر شد، اين پژوهش با رويکرد تصمیم 

اي سامانه گیري مشارکتي با استفاده از طراحي و توسعه

-اي مکاني ميپشتیبان از تصمیم تحت وب به حل مسئله

نمايش  2شرح شکلپردازد. مراحل اجراي اين پژوهش به 

 شود:داده مي
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مراحل انجام تحقیق -2شکل

 مکانی گیریصمیمت مسئله تعریف -3-1

مسئله اي که اين پژوهش سعي در حل آن دارد، 

هاي بهداشتي مکان بهینه براي ايجاد سرويس تعیین

در اين زمینه، تا آنجايي که شهر مشهد است.  1منطقه 

نگارنده بررسي کرده است، پژوهش و يا بررسي علمي و 

دقیقي نه در عرصه علمي و نه در عرصه سازماني و اداري 

نشده است و صرفا مطالعات صورت گرفته مربوط به  انجام

ها در رابطه با تعیین آيین نامه ها و مقررات شهرداري

هاي احداث و معماري اين کاربري است. بعالوه سرويس

بهداشتي دائمي از حد قابل قبولي از مساحت برخوردار 

بوده و عالوه بر اهمیت از بعد مکاني براي مسئوالن حیطه 

 افیا، ابعادي چالش برانگیزتر دارد.محیط و جغر

  معیارها توصیفی و مکانی مقادیر تعیین -3-2

هاي کشورهاي در اين مطالعه براساس مطالعات و تجربه

خارجي و همچنین تجارب داخلي و نظرسنجي از متخصصان 

و کارشناسان و متناسب با نوع مدل کاربردي در اين تحقیق و 

 -اقتصادي و کالبدي -عياجتما شناخت شرايط جغرافیايي،
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 شناسايي شدند: 1به شرح جدول  مکانیابي)معیارها( در  فیزيکي منطقه مورد مطالعه، عوامل موثر

 گیريمعیارهاي تصمیم -1جدول

 توضیحات ماهیت  عنوان معیار شماره 

 شود. يبا افزايش فاصله از ايستگاه، اهمیت کمتر م کاهشي مترو  و نزديکي به ايستگاههاي اتوبوس 1

 شود.با افزايش فاصله از پارکینگ، اهمیت کمتر مي کاهشي نزديکي به پارکینگهاي عمومي 2

 شود.با افزايش فاصله از میادين، اهمیت کمتر مي کاهشي نزديکي به میادين اصلي شهر 3

 شود.با افزايش فاصله از مراکز مذکور، اهمیت بیشتر مي افزايشي نزديکي به مراکز تجاري 4

 شود.با افزايش فاصله از معابر، اهمیت کمتر مي کاهشي نزديکي به معابر پرتردد و اصلي 5

 شود.با افزايش فاصله از مراکز مذکور، اهمیت بیشتر مي افزايشي نزديکي به مراکز مهم اداري و خدماتي 6

 شود.ذکور، اهمیت کمتر ميبا افزايش فاصله از مناطق م کاهشي استقرار در مناطق با تراکم جمعیتي باال 7

 شود.با افزايش فاصله از بوستان، اهمیت بیشتر مي افزايشي نزديکي به بوستانها 8

    

 برای هامحدودیت و مالحظات اعمال -3-3

 هاگزینه تعریف

توان شرايطي در نظر گرفت که ها را ميمحدوديت

 کند. مثال در بافت مکاني نقشهگزينه را محدود مي

هايي براي مسئله دهد که چه قسمتها نشان ميوديتمحد

هايي اين امکان را تصمیم قابل دستیابي بوده و چه قسمت

تواند تنها در دهد. مثال يک گزينه در تصمیم ميبدست نمي

متري از جاده اصلي تعريف شود و در غیر اينصورت  188

 براي ايجاد کاربري مذبور محدوديت دارد. 

دهی به سامانه و ارزیابی و وزن ورود کاربر -3-4

 به معیارها

نام و نام کاربري خود پس از اينکه کاربر به واسطه ثبت

دهي پردازد. وزندهي معیارها ميبه سامانه وارد شد به وزن

به معیارها در اين پژوهش توسط روش تحلیل سلسله 

انتخاب اين مدل، اصلي  کارکردمراتبي اتفاق مي افتد. 

و يا انتخاب بهترين  م يا بهترين راهکاربهترين تصمی

در روش . باشدکل انتخاب بهترين گزينه مي در و مکان

ها دو به دو با يکديگر مقايسه گزينهتحلیل سلسله مراتبي 

شوند؛ اين مقايسه از طريق پرسشنامه )نظر مي

 گیرد.کارشناسان( يا فرد تصمیم گیرنده صورت مي

 شامل تواندمي که هانتیجه مقايسه به توجه با 

 مطلوبیت قوي، خیلي مطلوبیت مطلوبتر، کامال هايپاسخ

  بین عددي ترتیب به باشد، يکسان يا کمي مطلوبتر قوي،

« عناصر تصمیم»تعیین وزن شود. مي داده انتساب 1 تا 3

ي اي از محاسبات عددنسبت به هم از طريق مجموعه

نرخ )روش بردار ويژه، میانگین هندسي و...( است. 

اي است که سازگاري را مشخص ساخته ناسازگاري وسیله

هاي حاصل توان به اولويتدهد که تاچه حد ميو نشان مي

از مقايسات اعتماد کرد. تجربه نشان داده است که اگر نرخ 

باشد سازگاري مقايسات قابل  18/8سازگاري کمتر از ان

ظر ها بايد تجديد نقبول بوده و در غیر اينصورت مقايسه

  شود.

 ها توسط هر کاربرترسیم گزینه -3-5

دهي به گیرنده )کاربر( پس از ارزيابي و وزنتصمیم

ها معیارها، اقدام به ترسیم گزينه ها با توجه به محدوديت

ي شود که گزينهکند. در اين مرحله به کاربر توصیه ميمي

ترسیمي به يکي از اشکال هندسي)مربع، مستطیل، لوزي 

-نزديک باشد؛ چرا که اين حالت کافي به نظر ميو غیره( 

رسد، اما در اين مورد نیز محدوديتي وجود ندارد. پس از 

ها توسط هر کاربر، ارزش مربوط به هر گزينه ترسیم گزينه

با معیار توسط روش ترکیب خطي وزندار ترکیب شده و 

گزينه هاي ترسیمي هر کاربر رتبه بندي شده )به روش 

 شوند.دار( و داراي ارزش ميترکیب خطي وزن

شود و بدين ترتیب اين مرحله براي هر کاربر تکرار مي 

هاي مورد نظر خود را ترسیم، هر کاربر مجموعه گزينه

دهي و رتبه بندي کرده و نهايتا همه مجموعه ارزش

هاي حاصل از عملکرد کل کاربران در يک مجموعه گزينه

به بخش بعدي شوند و آماده ورود کلي گرداوري مي

مراحل اين عملکرد را در  9شوند. شکلتصمیم گیري مي

 دهد.سامانه مذبور بصورت نموداري نمايش مي
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نمايش چگونگي عملکرد کاربر در سامانه -9شکل

 به( همپوشانی) مکانی پردازی اجرای -3-6

 اشتراکات یافتن منظور

همانطور که ذکر شد، در مرحله قبل به ازاي هر کاربر 
نقشه خروجي حاوي يکسري گزينه مکاني )پلیگون(  يک

ها براي هر کاربر مشخص بدست آمد. پس از آنکه گزينه
گیري مکاني مشخص گرديد، اين شد و فاز اول تصمیم

ها همگي بصورت کلي در يک فضا گرد هم آمده و گزينه
گیري مکاني گروهي خواهند شد. در اين آماده تصمیم

به منظور پیدا کردن  1مپوشانيمرحله ابتدا از توابع ه
کنیم. پس از آنکه اشتراکات و نقاط همپوشاني استفاده مي

هايي که حداقل همپوشاني مورد نظر انجام شد، تنها گزينه
-يک کاربر آنها را معرفي کرده باشد، براي انجام تصمیم

کند. گیري مکاني گروهي به فاز گروهي راه پیدا مي
نظري گفته شد، روش اکثريت همانطور که در فصل مباني 

 کند. فازي با در نظر گرفتن نظر اکثريت مسئله را حل مي

                                                           
1 Overlay(Unoin) 

 جهت (گروهی)اکثریت  فازی روش اجرای -3-7

 هاگزینه نهایی بندی رتبه

روش اکثريت فازي را ] 90[ 2886ياگر و پاسي، در سال 

عنوان فرآيندي تجمیعي به شکل روشي جهت ترکیب راه هب

شه هاي راه حل فردي( براي يک تصمیم هاي فردي )نقحل

گیري مکاني گروهي، طبق نظر اکثريت تصمیم گیران 

، از اين 2818پیشنهاد کردند. بروشکي و همکارش در سال 

هاي مکاني در پژوهش خود، روش جهت ادغام گزينه

بنابراين اين روش، ادغام نهايي نظرات ]. 10[استفاده کردند 

دهد. ن نظرات بهم انجام ميتريرا به شکل گردآوري شبیه

)اين دو ارزش  B و   Aاين شباهت بین يک جفت ارزش

گیري مکاني فردي است( مقادير هر گزينه در فاز تصمیم

شود. اين تابع مشخص مي 2توسط مفهومي به نام تابع حامي

 قابل توضیح است: (1به شکل رابطه )

                                                           
2 Support 
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(1) 𝑆𝑢𝑝(𝑎, 𝑏) ≥ 𝑆𝑢𝑝 (𝑥, 𝑦)𝑖𝑓 |𝑎 − 𝑏|
< |𝑥 − 𝑦| 

در نتیجه براي هر گزينه، هر چه مقدار ارزش نظر دو 

تصمیم گیرنده بهم نزديکتر باشد، آن دو نظر يکديگر را 

کنند. بعالوه ياگر و پاسي، نشان دادند حمايت مي بیشتر

که روش اکثريت فازي، بطور تلويحي معناي اکثريت را در 

 گیري مکانياولويت دهي تصمیم گیران در فرايند تصمیم

 کند.گروهي وارد مي

گیري به اين ترتیب امتیازاتي که از روش تصمیم 

مکاني چند معیاره )فاز اول تصمیم گیري مکاني( براي 

شماره تصمیم  kP (kآيد، به عنوان هرگزينه بدست مي

کنیم.  به اين ترتیب مسئله با در گیرنده است( تعريف مي

. روش [93]قابل حل خواهد بود  kنظر گرفتن همه مقادير 

 اکثريت فازي شامل مراحل زير است:

مرحله اول: محاسبه کل مقادير حامي براي يک 

تصمیم گیران براي يک تصمیم گیرنده مشخص از ديگر 

(، دو ارزشي که بیشتر هم را 6طبق رابطه ) .گزينه مشخص

در اينجا امتیاز  kPشان بیشتر است. حمايت کنند، وزن

میم گیري مکاني فردي نهايي محاسبه شده با روش تص

آلفا آستانه اي است که به حدي از نزديکي دو  است. مقدار

کند اگر تفاضل دو شود که تعیین ميمقدار وزن گفته مي

مقدار وزن، بیشتر از مقدار آلفا باشد، اين دو مقدار يکديگر 

 3/8و  9/8مقدارآستانه آلفا  کنند و برعکس.را حمايت نمي

گیرنده روي حساسیت تصمیم بوده که بسته به میزان

شود. از مجموع اين مقدارهاي حامي در تعیین مي مسئله

 بدست مي آيد. kT 1 حالت سطري، عدد

(6) 𝑇k =  ∑ 𝑆𝑢𝑝(𝑃𝑖
𝑘  ,  𝑃𝑖

𝑑)  

𝑞

𝑑=1

 

(7) 𝑆𝑢𝑝(𝑃𝑖
𝑘  ,  𝑃𝑖

𝑑) = {
1       𝑖𝑓   |𝑃𝑖

𝑘 −  𝑃𝑖
𝑑| < 𝛼

0       𝑖𝑓   |𝑃𝑖
𝑘 −  𝑃𝑖

𝑑| ≥ α
 

را به ترتیب صعودي مجددا مرتب  kTمرحله دوم: اعداد 

 شود.نامیده مي ′kTشده و  2سازي

به عنوان تابع عضويت فازي مقدار  Qمرحله سوم: تعريف 

 :شودزير محاسبه ميرابطه طبق  "9بیشترين"

                                                           
1 Total support 
2 Reorder 

3 MOST 

(0) 
𝑄𝑚𝑜𝑠𝑡 (𝑥)

= {
1,                                   𝑥 ≥ 0.8

2𝑥 − 0.6,                0.3 < 𝑥 <  0.8
0,                                   𝑥 ≤ 0.3

 

که در مرحله قبل بدست آمد  ′kTدر اين بخش، مقدار 

که برابر تعداد تصمیم گیران است، تقسیم  qرا بر مقدار 

داده قرار  0در رابطه  xکرده و عدد بدست آمده را بعنوان 

 3از رابطه  kV، مقدار Qشود. پس از محاسبه مقادير مي

 آيد:بدست مي

(3) 𝑉k =  
𝑄 (

𝑡′𝑘
𝑞⁄ )

∑ 𝑄 (
𝑡′𝑘

𝑞⁄ )
𝑞
𝑘=1

 

مرحله چهارم: محاسبه امتیاز وزن بدست آمده از روش 

( 18تصمیم گیري مکاني، براي هر گزينه بر اساس رابطه )

 است.

(18) 

𝑃i
majority

= 𝑂𝑊𝐴 (𝑃𝑖
1, 𝑃𝑖

2, … , 𝑃𝑖
𝑞

)

=    ∑ 𝑉𝑘 .  𝑃𝑖
𝑡−𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 (𝑘)

 

𝑞

𝑘=1

 

 گیريهاي نهايي تصمیمپس از اجراي اين مرحله گزينه

هاي بهداشتي به عنوان بهترين مکان جهت احداث سرويس

  شهر مشهد بدست خواهد آمد. 1دائمي براي منطقه 

سامانهپیاده سازی  -4  

  منطقه مورد مطالعه -4-1

شهري در شمال شرقي ايران و مرکز شهر مشهد، کالن

کیلومتر مربع  920با  اين شهراستان خراسان رضوي است. 

دومین شهر پهناور ايران بعد از تهران است. بر  ،مساحت

با  1938اساس سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 

عیت ايران پس دومین شهر پرجم تن جمعیت، 210/766/2

 11درجه و  13 طول جغرافیايي در شهر مشهداست.  تهران از

درجه و  91 عرض جغرافیايي دقیقه و 96درجه و  68دقیقه تا 

. عالوه بر وجود یقه قرار دارددق 0درجه و  97دقیقه تا  39

تاريخي  -ورزشي، باستاني -تفريحي هايجاذبه مذهبي، جاذبه

موجب شده است که هر سال تعداد زيادي از و طبیعي 

اين سیل عظیم  .گردشگران و جهانگردان به مشهد سفر کنند

دهي هم به توريست توريست، خود نیاز به خدمات و سرويس

کند. به علت از گذشته ضروري ميو هم به شهروندان را بیش 
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وسعت اين شهر، پژوهش حاضر تنها برروي يکي از مناطق آن 

 به بررسي پرداخته است. 

 هکتار 1611وسعتي معادل داراي منطقه يک مشهد 

 است. اين منطقه به لحاظ مرکزيت شهري از نظر تجاري،

اي را در خود جاي جمعیت و ترافیک بیش از اندازه اداري،

نفر بوده و بعلت 137/172جمعیت اين منطقه، است.  داده

هاي شلوغ و پر رفت و آمد داشتن بافت تجاري و چهارراه

از جمعیت سیار زيادي برخوردار است، به همین علت اين 

موقعیت اين  3منطقه براي پژوهش انتخاب شد. شکل 

 .دهدمنطقه را بر روي نقشه نشان مي

 
منطقه مورد مطالعه -3شکل  

 معماری سامانه -4-2

اي تحت وب طراحي و براي اجراي اين پژوهش سامانه

نمايش  1سازي گرديد. معماري اين سامانه در شکلپیاده 

 داده شده است.

-هاي مکاني پژوهش نیز، که شامل يکسري اليهداده

شهر مشهد است، از طريق  1هاي مکاني مربوط به منطقه 

عات مشهد و مراجعه حضوري به سازمان فناوري اطال

شهر  1همچنین متصل شدن به سامانه ساختار داده مکاني

هاي ها، به شکل اليهمشهد بدست آمده است. اين اليه

GIS   با فرمت رستري آماده شده و در پايگاه داده تحقیق

سازي به ها پس از آمادهشود. اين اليهذخیره سازي مي

 هاي مکاني برروي نقشه خادم قرارصورت وب سرويس

 گیرد.مي

سرويس مکاني پردازشي تعريف شده، شامل ابزارهاي 

ها و تعیین مساحت و بخش ويرايش براي ترسیم گزينه

هاي کاربران( و ساير ها )گزينهنقطه ثقل چندضلعي

هاي الزم توسط آنها است که در سمت سرور اجرا ويرايش

 هاي مکاني نیز براي محاسبهچنین پردازششود. هممي

                                                           
1 Spatial Data Infrastructure 

 

هاي پیشنهادي هاي موجود در بین گزينهيهمپوشان

اند که به ها، بکار گرفته شدهکاربران و نمايش خروجي

پردازش مکاني  شکل سرويس بر روي سرويس دهنده

منتشر شد. ESRI(  (ArcGIS For Server10/2 خانواده 

گیري مکاني فردي هاي مربوط به روش تصمیمساير برنامه

در محیط  #Cن برنامه نويسي و گروهي با استفاده از زبا

-نوشته شده Visual Studio 2012نرم افزار برنامه نويسي 

هاي مکاني مثل همپوشاني از سرور مکاني اند. پردازش

هاي رتبه تحقیق فراخواني شد، خروجي اين فرايند نقشه

 ها است.بندي نهايي گزينه

در پیاده سازي بخشي از سیستم که با کاربر در ارتباط 

تا  سعي گرديده تا محیطي ساده و کارآمد ايجاد شود است،

کاربر به راحتي توان تعامل با سامانه را داشته باشد و بدون 

نیاز به داشتن مهارت و تخصص خاصي بتواند در زمینه 

گیري مکاني به انجام کار خود بپردازد. همانطور که تصمیم

در کند. ذکر شد اين وظیفه را بستر سیلوراليت فراهم مي

گیري سامانه ارائه شده با عنوان سامانه پشتیباني از تصمیم

هاي موردنظر در قالب مکاني چندمعیاره گروهي، اليه

در  2هاي شهري بازهاي رايگان برروي نقشهسرويس

                                                           
2 Open Street Maps 
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ها سرويسي دسترس کاربران قرار گرفته اند. اين نقشه

هاي دريافت اطالعات مکاني و اشتراک رايگان با قابلیت

ها که بطور مداوم در حال بروزرساني توسط ي دادهگذار

 .(1دهد )شکلقرار مي باشد را در اختیارکاربران مي

اين سامانه پس از طراحي، جهت ارزيابي عملکرد در 

گیري کاربر قرار گرفت و عمل تصمیم 6معرض استفاده 

مکاني گروهي )مشارکتي( به گونه اي که بخشهايي از آن 

 شود، انجام گرديد.ده مينمايش دا 6در شکل 

 
 معماري سامانه -1شکل

 
 )الف(

 
 )ب(
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 )ج(

 
 )د(

 
 )ه(

 
 )و(

)الف( صفحه  بخشهاي کلیدي سامانه طراحي شده: نمايي از -6شکل

دهي به ها توسط کاربر، )ج( وزننام کاربر، )ب( ترسیم گزينهثبت

-مپوشاني گزينهها توسط هر کاربر، )ه( هبندي گزينهمعیارها، )د( رتبه

 هاي ترسیمي همه کاربران، )و( نتايج حاصل از بخش گروهي )نهايي(

 نتیجه گیری و نوآوری -5

گیري با در اين پژوهش، يک سامانه پشتیبان تصمیم

مشارکت افراد در بستر وب صورت پذيرفت. فرايند 

مشارکتي اجرا شده در اين پژوهش که بطور خاص به 

گیري تاکید دارد، نیاز به یمنقش و رفتار کاربر در تصم

ايجاد بستري باز، تعاملگر، پويا، کاربرپسند و ساده دارد که 

دهي به دهي و اولويتبا آزاد گذاشتن کاربر در ترسیم، وزن

محدوديتي از جانب  "هیچ گونه"ها و بدون اعمال گزينه

تصمیم و مسئله آن، سعي دارد مفهوم دموکراسي و حق 

هاي گذارد. اينترنت و فضاي شبکه انتخاب را  به نمايش

اينترنتي بعلت در دسترس بودن، توانايي بارگذاري 

هاي مکاني و ابزارهاي اطالعات مکاني به صورت سرويس

تصمیم گیري مکاني مرتبط دارد. اين امکان تنها با داشتن 

يک وسیله ارتباطي هوشمند )تلفن همراه، تبلت، لپتاپ 

ي از روز، هر روزي از هفته( و و...(، در هر زماني )هر ساعت

تنها با داشتن يک شبکه اينترنتي )بي سیم و...( افراد را در 

 کند.ارتباطات خود ياري مي

گیري مکاني گروهي که تاکنون اجرا هاي تصمیمروش

 ،نجايي که ادبیات اين پژوهش بدان پرداختهآاند، تا شده

از همواره با ارائه يکسري گزينه ثابت و مشخص )قبل 

گیرندگان فرايند تصمیم( و توسط فردي غیر از تصمیم

به نتايج خود دست يافته اند، حال آنکه اين پژوهش اصلي 

انتخاب گزينه ها از جانب تصمیم گیران و متغیر "با فرض 

اين  کند.ميتصمیم ه سئلاقدام به حل م "بودن تعداد آنها

ها بدون اعمال پژوهش با ايجاد امکان ترسیم گزينه

یچگونه محدوديتي و در حین عمل تصمیم به کاربران ه

آزادي عمل بیشتري بخشیده و در نتیجه سطح باالتري از 

 گذارد. کاربرمحوري را به نمايش مي

هاي مکاني و هاي وب و سرويساز اينرو فناوري

هاي محاسباتي و اجرايي نويسي و قابلیتغیرمکاني، برنامه

هاي مکاني گیريمیمآن، کمک بسیار زيادي است به تص

 که مبتني بر نظرات کاربران در گروه است. 

بخش ديگري که در اين پژوهش بدان پرداخته شده 

يابي است، اما به شکلي متفاوت از ساير است، عمل مکان

يابي در حیطه هايي که در غالب تحقیقات مکانيابيمکان

 گیري انجام شده است.تصمیم

تفاده از طراحي سامانه از اينرو، اين پژوهش با اس

پشتیبان تصمیم مکاني در بستر تحت وب و با بهره گیري 
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از مشارکت شش کاربر، مکانیابي سرويسهاي بهداشتي 

دائمي شهر مشهد را در حالت گروهي به انجام رسید. 

اي که بر موضوع ذکر شد و مروري نهايتا با توجه به مقدمه

-پژوهش و يافتهبر ادبیات و مباني نظري آن، روش انجام 

توان عنوان کرد که هاي تحقیق و نتايج ذکر شده، مي

گیري چنانچه در تصمیمات مکاني نقش کاربر در تصمیم

گیري تر گردد، همه جانبگي در تصمیممکاني فعاالنه

مکاني باالتر رفته و نتايج کاراتر و به واقعیت نزديکتر 

-ئه گزينهخواهند بود. در حالیکه در تحقیقات گذشته بر ارا

گیران انجام گرفته بود، اين تحقیق در هاي ثابت به تصمیم

ها بدون جهت پاسخگويي به اين چالش که چنانچه گزينه

گونه محدوديت )از نظر وسعت، تعداد، مکان اعمال هیچ

گیرنده و در طي مراحل و...( و توسط شخص تصمیم

گیري مکاني )نه از قبل( ايجاد شود، تا چند بر تصمیم

 گیري مکاني اثر خواهد داشت.صمیمت

با توجه به اينکه هدف نهايي از تحلیل تصمیم گیري 

چند معیاره مکاني حمايت از کاربر براي تعامل، اشتراک 

ها و گذاري، توزيع و تغییر ديدگاه خود با توجه به گزينه

معیارهاي تصمیم است؛ اينکه چگونه کاربران اطالعات 

کنند و هم ترکیب و ادغام مي مکاني و تصمیم گیري را با

رسند به نوعي خود يک چالش به يک نتیجه نهايي مي

شد که اين پژوهش با هدف فائق آمدن و محسوب مي

 اجرايي ساختن اين چالش اجرا گرديده است.

 پیشنهادها -6

با توجه به اينکه اين پژوهش توابع تصمیم را خود 

هاي آتي، شود در پژوهشنمايد، پیشنهاد مياعمال مي

انتخاب توابع تصمیم و يا انتخاب، تعیین و تعريف معیارها 

نیز بر عهده کاربر باشد. بعنوان پیشنهادي ديگر در اين 

هايي را طراحي و پیاده سازي کرده توان سامانهزمینه، مي

برنامه  1هاي کامپیوتري برمبناي عاملکه به شکل مدل

ور عامل هاي شوند. عوامل در اين تعريف، منظنويسي مي

کامپیوتري هستند که رفتار، عملکرد، تعامالت و اثر 

کاربر)انسان( را در کل يک فرايند شبیه سازي کرده که 

توانند به جاي افراد حقیقي فرايند را پیش بدين شکل مي

 برند.

                                                           
1 Agent-Based 

هايي که از امکانات و همینطور اينکه، طراحي سامانه

و  2.8ر وب هاي جديد، قدرتمند و بروز موجود دقابلیت

تواند به عنوان بستري بسیار استفاده کنند نیز مي 9.8وب 

قوي و کارآمد در ايجاد سامانه هايي پوياتر و متعاملتر در 

عرصه تصمیمات مکاني و در حل مسائل آنها به کمک 

گیران بیايد. با توجه به اينکه اين پژوهش بر نقش تصمیم

ان اين نکته را توکاربر در فرايند تصمیم داشته است، مي

گیري مکاني عنوان پیشنهاد بیان کرد که فرايند تصمیمبه

گاهي در بین تمام اقشار الزم به اجرا است، در اينصورت 

ممکن است افراد با هر سطح مهارت و دانش، درگیر شوند، 

هايي را تصور کرد که مبتني توان سامانهدر اين صورت مي

معني که دانش تصمیم  کنند. به اينعمل مي 2بر آنتولوژي

گیري بین متخصصان و غیرمتخصصان به اشتراک گذاشته 

شود و بدين گونه حل مسئله تصمیم در بین همه کاربران 

 .شودبا سهولت و درک باالتري انجام مي

همچنین تاحدي به علت ماهیت مشارکتي و به 

ها بايستي دقت و اي داوطلبانه بودن اين گونه سامانهگونه

در سناريوهاي مختلف و ارزيابي میزان  صحت آنها

رضايتمندي کاربران بیشتر مدنظر قرار گیرد و بدين 

منظور، تحقیق در اين زمینه براي پژوهشهاي آينده 

 شود. پیشنهاد مي

هاي مشارکتي در حالت تحت وب همچنین سامانه

استفاده از محدوديتهايي به همراه دارد، بدين معني که 

کاربران متخصص و اهل فن دارد که  اين سامانه نیاز به

ضمن آگاهي از قوانین ترسیم مناطق، از قوانین توپولوژي 

و ترسیم نیز مطلع بوده که اين امر استفاده از اين سامانه 

را محدود مي کند. براي فائق آمدن بر اين محدوديت، 

هايي که در آينده طراحي شوند شود سامانهپیشنهاد مي

کار برخي از خطاهاي توپولوژي را که قابلیت اصالح خود

جهت جلوگیري از کاهش کیفیت و دقت سیستم، داشته 

 باشند.

                                                           
2 Ontology 
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