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 چکیده

رسی به تسهیالت مختلف از اهمیت دستبهجمعیت شهرها همواره رو به افزایش است، نیاز با توجه به اینکه 
گوناگون شهري تسهیالت گیري مناسب ها جهت قرارخاصی برخوردار است. بنابراین براي انتخاب مکان

، غیره و مراکز درمانی ،هاي عرضه سوختها، جایگاهنشانی و مترو، مدارس و کتابخانههاي آتشایستگاه مانند
ت احوال اداره ثب ،. یکی از این تسهیالتیابی صحیح تسهیالت مختلف شهري نیاز استبه یک سامانه مکان

نامه ایاندر این پبا کارآیی باال نیاز است.  روشیک  یابی آنها بهو دفاتر پیشخوان دولت است که براي مکان
یابی ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت از ترکیب الگوریتم ژنتیک و تحلیل سلسله مراتبی براي مکان

، تیمعج یپراکندگمعیارهاي  ،یابی ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولتاستفاده شده است. براي مکان
 یبه ادارات یکینزد، نگیپارک، اتوبوس ستگاهیا ایبه مترو  یکینزدی، شعاع دسترسي، شهرازدحام ، مخابرات

تعیین  کارشناسان به وسیلهنامه در این پایانی مؤثر هستند که اراض متیقو  بانک، مارستانیب، چون پست
است. هر یک از این معیارها داراي اولویتی متمایز هستند که باید وزن نسبی آنها نسبت به معیارهاي  شده

 از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. نامهدر این پایان دیگر محاسبه شوند. براي این منظور
یشنهادي بررسی شده قابلیت اطمینان، همگرایی وپایداري روش پ هاي مختلف،جهت ارزیابی در حالت

خوان ثبت احوال و دفاتر پیش مراکزفعلی قرارگیري  وضعیتها نسبت به براي اطمینان از بهبود پاسخاست. 
میانگین دهد که ها نشان می. نتایج آزمایششده استهاي بیشتري انجام دولت در شهر تبریز آزمایش

 تر است.هی و روش سنتی، بهاي یافته شده با این روش نسبت به حالت فعلمکان برازش

ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت، الگوریتم ژنتیک و تحلیل  یابی تسهیالت،مکان کلیدي:گان واژ
 سلسله مراتبی
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