طزاحی شبکه لجستیک با استفاده اس SIG
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چکیده
ِجستیه یىی اص فشایٙذٞبی اصّی دس ٔذیشیت ص٘جیش ٜتبٔیٗ  ٚػشض 2ٝاست ثغٛسیى ٝثؼضی اص ٔحممبٖ ٔذیشیت ص٘جیش ٜتبٔیٗ  ٚػشض ٝسا ثش اسبس
ِجستیه تؼشیف ٔی وٙٙذ.ایٗ ثخص اص ٔذیشیت ص٘جیش ٜتبٔیٗ  ٚػشض ٝساثغ ٝتٍٙبتٍٙی ثب فشایٙذٞبی ٞضی ٝٙصا داسد ؤ ٝی تٛاٖ ثب ثىبسٌیشی اثضاس فٙبٚسی
اعالػبت ٚ 3پیبد ٜسبصی یه سیستٓ یىپبسچ ٝاعالػبتی اص ضذت ٞضیٞ ٝٙب وبست .ثٙبثشایٗ یه سیستٓ ِجستیه یىپبسچ ٝث ٝیه سیستٓ سیستٓ اعالػبتی لٛی
٘یبص داسد تب ثتٛا٘ذ ػّٕىشد سبصٔبٖ  ٚص٘جیش ٜخٛد سا ثٟجٛد ثخطذ .ث ٝیه ٔؼٙبی ٌستشد ٜسیستٓ اعالػبت جغشافیبیی ،4سیستٓ اعالػبتی  ٚتخصصی دس ٚسٚدی ٬
ٔذیشیت ٬تجضی ٚ ٝتحّیُ ٌ ٚضاسش جغشافیبیی ( ٔشتجظ ثب فضبیی ) اعالػبت است .دس ٔیبٖ عیف ٚسیؼی اص وبسثشدٞبی ثبِم ٜٛسیستٓ اعالػبت جغشافیبیی ٔی تٛاٖ
اص آٖ دس ٔسبئُ حُٕ ٘ ٚمُ ِ ٚجستیه استفبد ٜوشد.
شزح موضوع
ٔضیت استفبد ٜاص سیستٓ ٞبی ٔجتٙی ثش سیستٓ اعالػبت جغشافیبیی ایٗ است و ٝسیستٓ اعالػبت جغشافیبیی پبیٍب ٜدادٞ ٜب  ٬پشس ٚج ٛاثضاسٞبی
ٌضاسش دٞی ٕٞ ٚچٙیٗ ٕ٘بیص  ٚتحّیُ جغشافیبیی سا ثب  ٓٞتّفیك ٔی وٙذ .سیستٓ اعالػبت جغشافیبیی دس ٔذِسبصی ِجستیه ٔ ٬ضیت دیٍشی ٘یض داسد وٝ
ػجبست اص ٔحبسجبت خٛدوبس فبصّٔ ٚ ٝذت سفش استٛٔ .ضٛع ػٕذ ٜدس پیبد ٜسبصی سیستٓ اعالػبت جغشافیبیی  ٬دستشس پزیشی  ٚویفیت دادٞ ٜبی جغشافیبیی
است .دس اثتذا سیستٓ اعالػبت جغشافیبیی ث ٝعٛس ٌستشد ٜثشای وبسثشدٞبیی اص لجیُ ٔٛاسد ریُ استفبدٔ ٜی ضذ:
 تحّیُ ثبصاس
 تحّیُ دادٞ ٜبی جٕؼیت ضٙبسی  ٚآٔبسٌیشی
ٔ ؼبٔالت أالن
 صٔیٗ ضٙبسی
 جٍّٙذاسی
 mohsentahsinpour@gmail.comمهندسی صنایع  ،دانشگاه آزاد قزوین  ،دانشکده مهندسی صنایع
)Supply Chain Management (SCM
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)Information Technology (IT
)Geographical Information System (GIS
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دس ٘تیج ٝث ٝدِیُ إٞیت وبسثشد سیستٓ اعالػبت جغشافیبیی دس ٔذیشیت ص٘جیش ٜتبٔیٗ  ٚػشض ٚ ٝثخص ِجستیه  ٚحُٕ ٘ ٚمُ أشٚصٌ ٜشایطی جذیذ
ثب ٘بْ سیستٓ ٞبی اعالػبت جغشافیبیی ثشای حُٕ ٘ ٚمُ 5پذیذ آٔذ ٜاست و ٝثٛٔ ٝجت آٖ عشاحی ضجىِ ٝجستیه ؤ ٝستّضْ آٖ تؼییٗ ٔحُ ا٘جبسٞب  ٚوبسخب٘ٝ
ٞب ٚ ٬اختصبظ دادٖ خشد ٜفشٚضبٖ یب ٔطتشیبٖ ث ٝا٘جبسٞب است سا تسٟیُ ٕ٘ٛد ٜاست و ٝایٗ أش ٔٛجت وبٞص ٞضیٞ ٝٙبی حُٕ ٘ٚمُ  ٚا٘جبسداسی  ... ٚو ٝثبػث
وبٞص ٞضی ٝٙوبال  ٚخذٔبت  ٚسشا٘جبْ افضایص سفب ٜػٕٔٛی ٔی ٌشدد.
مقدمه
أشٚص ٜسلبثت ضذیذ دس ثبصاسٞبی جٟب٘ی ٚجٛد داسدٔ ،ؼشفی ٔحصٛالت ثب وٛتبٞتشیٗ عشاحی  ٚچشخ ٝص٘ذٌی (ٔذت ػٕش ٔحص ٚ )َٛافضایص ا٘تظبس
ٔطتشیبٖ ،ضشوت ٞب سا ثشای سشٔبیٌ ٝزاسی  ٚتٕشوض ٚتٛج ٝخبظ ث ٝص٘جیش ٜتبٔیٗ ٔججٛس سبخت ٝاست .ایٗ أش ٕٛٞاس ٜثب پیطشفت  ٚتح َٛدس صٔیٞ ٝٙبی سیستٓ
ٞبی اعالػبت ،استجبعبت  ٚفٗ آٚسی ٞبی حُٕ ٘ ٚمُ ( ثؼٛٙاٖ ٔثبَ استجبعبت ٔٛثبیُ ،ایٙتش٘ت  ٚتحٛیُ ضت ) داسای اٍ٘یضٔ ٜذا ْٚثٟجٛد ٔذیشیت ص٘جیش ٜتبٔیٗ ٚ
تذاسوبت سا تحت پٛضص ضجىٔ ٝمذٚس ٔی سبصد .یىی اص جٙجٞ ٝبیی و ٝدس ٔذیشیت ص٘جیش ٜتبٔیٗ ٚجٛد داسد فؼبِیتٟبی ٔشثٛط ثِ ٝجستیه است ثغٛسیى ٝوٕیًٙ
ٔی ٌٛیذ ٔذیشیت ص٘جیش ٜتبٔیٗ یه تئٛسی است و ٝثش ِجستیه ثٙب ٟ٘بد ٜضذ ٜاست و ٝثصٛست د ٚجض ِجستیه داخّی  ٚخبسجی تؼشیف ٔی ضٛد .یه سیستٓ
ِجستیه یىپبسچ ٝضبُٔ یىپبسچ ٝسبصی ٔذیشیت ٔٛجٛدی ،استجبعبت ٔطتشی ،حُٕ ٘ ٚمُ ،تٛصیغ ،ا٘جبس  ٚاسائ ٝسشٚیس ٔی ثبضذ ٞ ٚذف آٖ جّت سضبیت ٔطتشی
ثب وبٞص صٔبٖ اسائٔ ٝی ثبضذ .ثٙبثشایٗ یه سیستٓ ِجستیه یىپبسچ ٝث ٝیه سیستٓ اعالػبتی لٛی ٘یبص داسد تب ثتٛا٘ذ ػّٕىشد سبصٔبٖ  ٚص٘جیش ٜخٛد سا ثٟجٛد
ثخطذٕٞ .یٗ أش ثبػث ضذ ٜاست تب خشد ٜفشٚضبٖ  ٚتٛصیغ وٙٙذٌبٖ دس ضشایظ سلبثتی  ٚتٟذیذات آٖ ثشاحتی جزة چٙیٗ سیستٕٟبی یىپبسچ ٝای ض٘ٛذ .الصْ ثٝ
روش است و ٝدس یه سیستٓ ِجستیه یىپبسچ ٝتؼییٗ جغشافیبیی ٔىبٟ٘بی تِٛیذ ٬ا٘جبس تٛصیغ ٚ ... ٚ ٬چٍٍ٘ٛی سبختبس آٟ٘ب ثسیبس حبئض إٞیت است}2{.
دس ٔذیشیت ص٘جیش ٜتبٔیٗ ،ثیطتش خشٚجی ٞبی سیستٓ پطتیجب٘ی اص تصٕیٓٔ 6بٞیت جغشافیبیی داسد .ثشای ٔثبَ ٘شْ افضاس عشاحی ضجىِ ٝجستیه تحّیُ لّٕشٚ
فشٚش ٔ ٚسیشیبثی وبٔی ٕٝٞ ٬ٖٛخشٚجیٟبی جغشافیبیی داسد .دس چٙذ سبَ اخیش سیستٓ ٞبی اعالػبت جغشافیبیی ثٙٔ ٝضِٚ ٝسیّٕ٘ ٝبیص ٌضیٞ ٝٙب ٬ثشای ثسیبسی
اص سیستٓ ٞبی پطتیجب٘ی تصٕیٓ ٌیشی ٔذیشیت ص٘جیش ٜتبٔیٗ ٔتذا َٚضذ ٜاست .ث ٝیه ٔؼٙبی ٌستشد ٜسیستٓ اعالػبت جغشافیبیی ،سیستٓ اعالػبتی ٚ
تخصصی دس ٚسٚدی ٔ ٬ذیشیت ٬تجضی ٚ ٝتحّیُ ٌ ٚضاسش جغشافیبیی ( ٔشتجظ ثب فضبیی ) اعالػبت است .دس ٔیبٖ عیف ٚسیؼی اص وبسثشدٞبی ثبِم ٜٛسیستٓ
اعالػبت جغشافیبیی ٔی تٛاٖ اص آٖ دس ٔسبئُ حُٕ ٘ ٚمُ ِ ٚجستیه استفبد ٜوشد .دس ادأ ٝسیستٓ سیستٓ اعالػبت جغشافیبیی سا ثب جضئیبت ثیطتش ضشح ٔی
دٞیٓ
شزح و توضیح
سیستم اطالعات جغزافیایی
سیستٓ اعالػبت جغشافیبیی سیستٕی یىپبسچ ٝثشای وبس ثب ٘مطٞ ٝبی سایب٘ ٝای ٔ ٚذیشیت پبیٍب ٜدادٞ ٜبی جغشافیبیی است و ٝآسایٚ ٝسیؼی اص وبسوشدٞبی الصْ
ثشای رخیش ٜسبصی ٬ثبصیبثی ٔذیشیت ٬تحّیُ ٕ٘ ٚبیص دادٞ ٜبی جغشافیبیی ٔشجغ سا فشأ ٓٞی وٙذ.
لبثّیت ٞبی ٔتذا َٚسیستٓ اعالػبت جغشافیبیی ػجبست است اص:
٘ مطٍ٘ ٝبسی ٘ ٚمطٍ٘ ٝبسی ٔٛضٛػی
ٔ ذیشیت پبیٍب ٜدادٞ ٜب
GIST
DSS
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 پشس  ٚج ٛتؼبّٔی
 ثبصاسیبثی دادٞ ٜبی جغشافیبیی
 وبس سٚی دادٞ ٜبی جغشافیبیی
 تحّیُ دادٞ ٜبی فضبیی
 وذ ٌزاسی ٔٙبعك جغشافیبیی
 جبیٍزاضت الیٞ ٝبی چٙذ ضّؼی
ٔٛضٛع ػٕذ ٜدس پیبد ٜسبصی سیستٓ اعالػبت جغشافیبیی  ٬دستشس پزیشی  ٚویفیت دادٞ ٜبی جغشافیبیی است .دس آٔشیىب  ٬دادٞ ٜبی جغشافیبیی ثسیبس
خٛة ثب اعالػبتی دس ٔٛسد ضجى ٝخیبثبٟ٘ب  ٚجٕؼیت ٬ثب لیٕت ثسیبس اسصا٘ ی دس دستشس لشاس داسد .أب دس وطٛسٞبی دیٍش ٕٔىٗ است ایٗ دادٞ ٜب ثشای ٞش وبسثشدی
وبُٔ ٘جبضذ ٬یب ٕٔىٗ است لذیٕی ضذ ٜثبضذ  ٚثشای وبس ثب آٟ٘ب الصْ ثبضذ ؤ ٝشتجب ثشٚص ض٘ٛذ.
کاربزد سیستم اطالعات جغزافیایی در مدیزیت سنجیزه تامین و شبکه لجستیک
أب سیستٓ اعالػبت جغشافیبیی ث ٝتبصٌی وبسثشدٞبی دس صٔیٞ ٝٙبی ثبِم ٜٛجبِت تش ثشای ٔذیشاٖ ص٘جیش ٜتبٔیٗ ٚیبفت ٝو ٝػجبستٙذ اص:
 تحّیُ ضجى ٝحُٕ ٘ٚمُ  ٚاستجبعبت سا ٜدٚس
 ا٘تخبة ٔىبٖ وبسٌبٜ
ٔ سیشیبثی
ٔ ذیشیت ص٘جیش ٜتبٔیٗ  ٚػشضٝ
ضىُ ( )1ساثظ یه سیستٓ اعالػبت جغشافیبیی ٔتذا َٚسا ثشای ٔذیشیت ص٘جیش ٜتبٔیٗ  ٚػشض ٝسا ٘طبٖ ٔی دٞذ .صفحٕ٘ ٝبیص اعالػبتی دسثبس ٜا٘جبسٞبی
ػشض ٝوٙٙذٌبٖ ٔ ٬طتشیبٖ  ٚجشیبٖ ٔٛاد دس سشتبسش ضجىِ ٝجستیه سا ٘طبٖ ٔی دٞذ.

ضىُ ( : )1یه ساثظ ٔتذا َٚسیستٓ اعالػبت جغشافیبیی ثشای ٔذیشیت ص٘جیش ٜتبٔیٗ  ٚػشضٝ
لبػذتب ٔالحضبت خبصی دس ٔٛسد استفبد ٜاص سیستٓ اعالػبت جغشافیبیی ثشای ٔذِسبصی ِجستیه ٚجٛد داسد .اغّت ٬ثبیذ صٔب٘ی سا صشف سٔض ٌزاسی
ٔٙغك جغشافیبیی  ٚثشآٚسد صٔبٖ سفش وشد .سٔضٌزاسی ٔٙبعك جغشافیبیی ثٔ ٝؼٙبی تشجٕ ٝآدسسٟب ثٔ ٝختصبت جغشافیبیی است .سٔضٌزاسی ٔٙبعك جغشافیبیی ثٝ
پبیٍبٞ ٜبیی اص دادٞ ٜب ٘یبص داسد و ٝثتٛاٖ ث ٝایٗ تشجٕ ٝوٕه وٙذ .اٌشچ ٝایٗ دادٞ ٜب ثغٛس ٌستشد ٜای دس آٔشیىب دس دستشس لشاس داسد ٬أب ٕٔىٗ است دس
وطٛسٞبی دیٍش ث ٝسختی ثذست آیذ ٬ا٘جبْ ایٗ ٔشاحُ ثشای آٔبد ٜوشدٖ دادٞ ٜبی ٔطتشی ثٙٔ ٝظٛس استفبد ٜدس سیستٓ پطتیجب٘ی اص تصٕیٓ الصْ است ٚثست ٝثٝ
ویفیت دادٞ ٜبی ٔشثٛط ث ٝآدسسٟب ٕٔ ٬ىٗ است فشآیٙذی ٚلت ٌیش ثبضذ .دس ثسیبسی اص وبسثشدٞبی ِجستیىی  ٬استفبد ٜاص فبصّٔ ٝیبٖ دٔ ٚىبٖ ثشای ثآٚسد صٔبٖ
سفش ٞ ٚضیٞ ٝٙبی حُٕ ٘ ٚمُ الصْ است .ایٗ وبس سا ث ٝچٙذ عشیك ٔی تٛاٖ ا٘جبْ داد .یه سأ ٜحبسج ٝفبصّٔ ٝستمیٓ ٔیبٖ د٘ ٚمغ ٚ ٝضشة وشدٖ آٖ دس
ضشیجی است و ٝا٘حٙبی ٔسیش جبدٞ ٜبی ٔیبٖ ایٗ د٘ ٚمغ ٝسا ثشآٚسد ٔی وٙذ .اِجت ٝایٗ سٞیبفتی سبد ٜاٍ٘بسا٘ ٝاست و ٝث ٝاعالػبت دیٍشی جض ٔختصبت ٘یبص
٘ذاسد .سا ٜدیٍش ٔحبسج ٝسفش  ٬ثب استفبد ٜاص ضجى ٝاص ضجىٚ ٝالؼی جبدٞ ٜب  ٬ضٙبسبیی ثٟتشیٗ ٔسیش  ٚتؼییٗ ٔسبفت است.ایٗ وبس ث ٝاعالػبت ٌستشد ٚ ٜدلیمی
دس ٔٛسد ضجى ٝجبد ٜای  ٬اص جّٕ ٝخیبثبٖ ٞبی یىغشف ٚ ٝجضئیبت دیٍشی اص ایٗ لجیُ ٘ ٬یبص داسدٔ .حبسج ٝضجى ٬ ٝحتی ثشای ٔسئّ ٝای ثب ا٘ذاصٔ ٜتٛسظ فشآیٙذی
ٚلت ٌیش است .دس جذ )1( َٚد ٚسا ٜحُ سا ثب ٔ ٓٞمبیس ٝوشد ٜایٓ:
جذ : )1( َٚفبصّ ٝجبد ٜای  ٚثشآٚسدی
الالْ ٔٛسد ٔمبیسٝ

فبصّ ٝثشآٚسدی

فبصّ ٝجبد ٜای

لیٕت دادٞ ٜب

اسصاٖ

ٌشاٖ

پیچیذٌی

وٓ

صیبد

دلت

ٔتٛسظ

صیبد

سشػت

صیبد

وٓ

دس ٞش دٔ ٚحبسج ٬ ٝثشای ثشآٚسد ٔذت سفش ٬الصْ است فشضٟبیی دس ٔٛسد ٔذت سفش اختیبس ضٛدٕٞ .یط ٝثشای وبسثش ایٗ أىبٖ ٚجٛد داسد و ٝصٔبٖ سفش
ٔیبٖ ٞش دٔ ٚىبٖ سا دس ٔذَ ٚاسد وٙذ  ٬أب ٔؼٕٛال دس ٔسبئُ ثضسي ایٗ وبس غیش ػّٕی است .اٌشچ ٝوبسثشاٖ سیستٕٟبی ٔسیشیبثی ٕٔىٗ است خٛاستبس ضجىٝ
جبد ٜای ثبضٙذ ٬ث ٝایٗ دِیُ و ٝث٘ ٝظش ٔی سسذ سا ٜحُ دلیك تشی فشأ ٓٞیىٙذ ٬أب تجشث٘ ٝطبٖ داد ٜاست و ٝایٗ سٞیبفت ٕٔىٗ است ٘تبیج ثسیبس ثٟتشی دس
ٔمبیس ٝثب سٞیبفتی و ٝاص ثشآٚسد فبصّ٘ ٝمبط استفبدٔ ٜی وٙذ ٬ث ٝثبس ٘یبٚسد .ایٗ ٔٛضٛع حتی دس ٔٛسد ٔسبفت ٞبی وٛتب ٜحُٕ ٘ٚمُ ٔ ٚسیشیبثی دس ٖٚضٟشی ٔب٘ٙذ
ٔسیشیبثی اتٛثٛس ٔذسس٘ ٝیض صبدق است.
یکپارچه ساسی الگوریتمها و سیستم اطالعات جغزافیایی
سیستٓ اعالػبت جغشافیبیی دس صٔیٞ ٝٙبیی و ٝثشای ٔذیشیت ص٘جیش ٜتبٔیٗ ٚػشض ٝإٞیت داسد  ٬وبسثشد پیذا وشد ٜاست .ایٗ وبسثشدٞب ضبُٔ عشاحی
ضجىِ ٝجستیه ٔ ٬سیشیبثی  ٬ا٘تخبة حبِت  ٚغیش ٜاست .ا٘ذیطٟ٘ ٝفت ٝدس  ٕٝٞایٗ وبسثشدٞب  ٬یىپبسچ ٝوشدٖ سیستٓ اعالػبت جغشافیبیی ثب ٔذِٟب ٚ
اٍِٛسیتٕٟبی سیبضی است .ضىُ  2عشح وّی چٙیٗ سیستٕی سا ٘طبٖ ٔی دٞذ.
ضىُ : 2چبسچٛثی وّی ثشای یىپبسچ ٝسبصی اٍِٛسیتٕٟب GIS

دس چٙیٗ سیستٕی  ٬دادٞ ٜبی جغشافیبیی تٛسظ سیستٓ اعالػبت جغشافیبیی فشأ ٓٞی ضٛد دس حبِی و ٝدادٞ ٜبی تٛصیفی  ٬اص جّٕ ٝاعالػبت ٔشثٛط
ث ٝتمبضبٞ ٬ضیٞ ٝٙب ٬تِٛیذ  ٚظشفیتٟبی رخیش ٜسبصی اص پبیٍبٟٞبی دادٟٞبیبستب٘ذاسدا٘تمبَ ٔی یبثذ .ایٗ دادٞ ٜب ثٛٔ ٝتٛس سیستٓ اعالػبت جغشافیبیی و ٝلّت
سیستٓ است فشستبدٔ ٜی ضٛدٛٔ .تٛس ٬ضجى ٝای ٕ٘بدیٗ ٔی سبصد و٘ ٝطبٖ ٌش سٚاثظ ٔختّف ٔیبٖ اجضای ص٘جیش ٜتبٔیٗ  ٚػشض ٝاست .سپس ایٗ ضجى ٝتٛسظ
ٔجٕٛػ ٝای اص اٍِٛسیتٕٟبی دلیك  ٚاثتىبسی ثشای ایجبد سا ٜحّٟب یب ساٞجشدٞب ث ٝوبس ٔی سٚد ث ٝعٛسی وٞ ٝذف ٞبی ٔختّف سا ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ لیٛد سیستٓ
ثٟیٔ ٝٙی وٙذ.وبسثش ٔی تٛا٘ذ ایٗ سا ٜحّٟب سا ثٙٔ ٝظٛس اجشای ٔٙبست تشیٗ سا ٜحُ ٔ ٬طبٞذ ٬ ٜاصالح  ٚتحّیُ وٙذٔ .ضایبی یىپبسچ ٝسبصی سیستٓ اعالػبت
جغشافیبیی ثب ٔذِٟب  ٚاٍِٛسیتٕٟبی سیبضی ایٗ است و ٝایٗ سیستٓ أىبٖ ا٘جبْ وبسٞبی ریُ سا فشأ ٓٞی وٙذ:
 -1ثشای وبسثش أىبٖ ٔجسٓ وشدٖ دادٞ ٜب ٔ ٚذَ سا ثٙٔ ٝظٛس ثشسسی صحت ایٙى ٝآٟ٘ب ث ٝدسستی ٘طبٍ٘ش ٔحیظ ص٘جیش ٜػشضٞ ٝستٙذ سا فشأ ٓٞی وٙذ.
 -2پبیٍب ٜدادٞ ٜبی دلیمی اص خیبثبٟ٘ب (دس صٛست ٘یبص)  ٬ضبُٔ خیبثبٟ٘بی یىغشفٛٔ ٚ ٝا٘غ تغییش ٔسیش ٚسیّ٘ ٝمّی ٝدس خیبثبٖ سا فشأ ٓٞی وٙذ.
 -3ث ٝوبسثش أىبٖ ٔی دٞذ سا ٜحُ  ٚساٞجشدٞبی ایجبد ضذ ٜتٛسظ سیستٓ سا ٔجسٓ وٙذ.
 -4أىبٖ تحّیُ حسبسیت (یؼٙی چٔ ٝی ضذ اٌش )....سا ثٛجٛد ٔی آٚسد]1[ .
نتیجه گیزی
ث ٝدِیُ إٞیت وبسثشد سیستٓ اعالػبت جغشافیبیی دس ٔذیشیت ص٘جیش ٜتبٔیٗ  ٚػشض ٚ ٝثخص ِجستیه  ٚحُٕ ٘ ٚمُ أشٚصٌ ٜشایطی جذیذ ثب ٘بْ
سیستٓ ٞبی اعالػبت جغشافیبیی ثشای حُٕ ٘ ٚمُ پذیذ آٔذ ٜاست و ٝثٛٔ ٝجت آٖ عشاحی ضجىِ ٝجستیه ؤ ٝستّضْ آٖ تؼییٗ ٔحُ ا٘جبسٞب  ٚوبسخب٘ٞ ٝبٚ ٬
اختصبظ دادٖ خشد ٜفشٚضبٖ یب ٔطتشیبٖ ث ٝا٘جبسٞب است سا تسٟیُ ٕ٘ٛد ٜاست و ٝایٗ أش ٔٛجت وبٞص ٞضیٞ ٝٙبی حُٕ ٘ٚمُ  ٚا٘جبسداسی  ... ٚو ٝثبػث
وبٞص ٞضی ٝٙوبال تب  ٚخذٔبت تب  ٚ %33وبٞص صٔبٖ تحٛیُ ثٔ ٝطتشی ثب ویفیت ٔغّٛة و ٝسشا٘جبْ افضایص سفب ٜػٕٔٛی ٔی ٌشدد  ٕٝٞایٗ وبسٞب دس ٌشٚ
ضجى ٝحُٕ ٘ ٚمُ وبسآٔذ  ٚپٛیب أىبٖ پزیش ٔی ثبضذ ث ٝأیذ آٖ سٚص.
منابع وماخذ
[ ]1سیٕچی ِٛی ٬وبٔیٙسىی ٬سیٕچی .عشاحی ٔ ٚذیشیت ص٘جیش ٜػشض .ٝتشجٕ ٝغٙی پٛس  ٚجٍٙی ٬تٟشاٖ ٬ا٘تطبسات دا٘طٍب ٜضشیف 1311
[ ]2حسیٗ اثٛیی ٟٔشیضی  ٬آریٗ فشصاٖ٘ ٬طشی ٝدا٘طٍب ٜضشیف4831
)]3[. David.٬S,Managing the supply chain .McGraw-Hil(2004
Avijit, SarkarGIS Applications in Logistics. Redlands: School of Business, University (May 2007).
[4[ of Redlands

