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 چکیده

تررین  . مهمشودرازد می شاوزغذایی مالی ر به صوز ت ضایعا ت از بین زفته ر خساز ت بززگی بر منابع   ت شاارززیساالنه مقادیر زیادی از محصوال
محصروال ت شارارززی   سازی ر انباز، فررورزی ر توزیرع   بندی، ذخیرهبندی ر دستهرنقل، بستههای مختلف حملمربوط به بخش ضایعا تاین علل ایجاد 

هرای لجسرتیب بخرش شارارززی ایجراد مرشرز لجسرتیب        رزی دز زنجیره تأمین ر شاهش هزینهرح برای افزایش بهرهیکی از زاهکازهای مط شود.می
پژرهش حاضر دزصدد شناسایی پهنه مناسب جهت احداث مرشز لجسرتیب شارارززی دز اسرتاص اصر هاص اسرت. دز ایرن زاسرتا ابتردا          است. شاارززی

یابی دز طی در مرحله تکمیل شده است. دز ت کیب جبرانی ر غیرجبرانی( شناسایی ر سپس فرویند مکاص یابی مراشز لجستیب )بهمعیازهای مؤثر بر مکاص
پذیر جهت احداث مرشز لجستیب شناسایی های امکاصهای جغرافیایی مربوط به معیازهای غیرجبرانی از پهنه استاص محدردهمرحله ارل با حذف محدرده

شننده هزینه یب مدل زیاضی ازائه شده ر برمبنای وص هزینه اسرتقراز مرشرز لجسرتیب دز    های مکانیابی حداقلهشده است. دز مرحله درم براساس نظری
هرای  ها تهیه ر دزنهایرت تمرامی الیره   های اطالعاتی مربوط به هریب از وصپذیر استاص به ت کیب معیازهای جبرانی محاسبه ر الیههای امکاصمحدرده

اند. نتایج پژرهش حاشی از وص است شره پهنره مناسرب جهرت     ترین هزینه با یکدیگر تل یق شدهوز شناسایی پهنه دازای شماطالعاتی ایجاد شده به منظ
 بره  ایرن منطقره  . اسرت  لنجراص  ر وبادنجف رشررص،تیراص هایشهرستاص مابین اص هاص ر شهری مجموعه غرب احداث مرشز لجستیب شاارززی منطقه

ایرن   عمرده  شننرده مصررف  عنرواص  بره  اصر هاص  شرهری  مجموعه ر استاص غرب ر دامی دز ززاعی، باغی محصوال ت لیدتو مراشز بین راسطه یب عنواص
 . شندمی عمل محصوال ت
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  3  2 1  مقدمه

بره عنرواص بخرش محروزی دز زشرد ر توسرعه        ارززیبخش شا
اقتصادی ر بخش زاهبردی دز تأمین امنیت غذایی جمعیت زر به زشد 

(. 32 ر 11از اهمیت زیادی برخروزداز اسرت )  شاوزهای دزحال توسعه 
دز این شاوزها بره منظروز ترأمین     هالتدر یجد یهاسیاست از یکی

دز ایررراص . ترررسا رززیشاا بخررش  تضایعا شاهشامنیررت غررذایی 
 یهازاوررررش وص دز زفاررررمتع اصمیز از رززیشاا بخرررش  تضایعا
سراالنه مقرادیر زیرادی از    شره  ؛ بطروزی ترر سا االتررر ب هریافتعهرتوس

بره صروز ت ضرایعا ت از برین      دزصد( 23تا  32) محصوال ت شاارززی
 13شرود ) رازد می شاوزغذایی مالی ر زفته ر خساز ت بززگی بر منابع 
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های مختلف مربوط به بخش ضایعا تاین ایجاد  ترین عللمهم(. 32 ر
سرازی ر انبراز، فررورزی ر    بندی، ذخیرره بندی ر دستهرنقل، بستهحمل
میرزاص  دز ایرراص   (.23 ر 12) شرود مری محصروال ت شارارززی   توزیع 

ر  رنقرل بره دلیرل نامناسرب برودص شررای  حمرل       این بخشضایعا ت 
 (. 32 ر 3) دزصد است 21 لجستیب دز شاوز

ابتدا دز ومریکرا ر سرپس دز    1293هایی شه از دهه حلزاهیکی از 
های رزی دز زنجیره تأمین ر شاهش هزینهازرپا به منظوز افزایش بهره

ای دز لجستیب بخش شاارززی ازائه شد ر به سررعت جایگراه ریرژه   
بروده   2مدیریت زنجیره تأمین یافت، ایجاد پازک لجستیب شارارززی 

ای اطرال   ززی بره مراشرز یکپاز ره   (. پازک لجستیب شاار23است )
هایی دز حوزه تجمیع محصروال ت شارارززی از   شود شه بر فعالیتمی

هرای  هرا، انتقرال برین انرواش زر     سرازی وص مبادی مختلرف، ذخیرره  
رنقل ر توزیع محصوال ت شاارززی دز مقاصرد مختلرف ر دیگرر    حمل

                                                           
4- Agricultural Logistics Park 
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گر، (. به عباز ت دی33 ر 13افزرده تخصصی تمرشز دازد )زز خدما ت ا
ر ازائره   1هرای ناشری از مقیراس   این مراشز برا ایجراد تمرشرز، صررفه    

 تواننررد منجررر برره شاهرررشتخصصرری خرردما ت بررا شی یررت برراال مرری
رنقل، انبازدازی، شنترل های حمل)هزینه لجسرتیب شلری هرایهزینه
وص  برا  مرتب  صنایع برای زقابتی مزیت ایجاد جایی( ر دز نتیجهر جابه
  (.22 ر 2، 2شوند )

شردص   لیدز تبد وصپتانسیل عظیم زغم )علی راصیا 3319دز سال 

زتبه  LPI(0) دز شاخص عملکرد لجستیب (منطقه یبه هاب لجستیک

 یتجراز  یتوانمندسراز ی جهران دز شاخص شاوز( ر  193)از میاص  29
((ETI0  از  راصیر ا(. 23) است داشته ( زاشاوز 129 از میاص) 123زتبه

 برا  یتقر  یشررا  یصروز ت ت کیکر   بره  یلجستیک یهارساختیز لحاظ
صروز ت   لجسرتیب شاروز بره    زا دازاست، اما دز شرل شربکه   یمناسب

زا وص  لیر شه عمده دال دهدیزا نااص م یرضعیت بسیاز ضعی  یرشیبت
برین   یهمبنرد  یبرقرراز  یشرازا بررا   یهرا رسراخت یشمبود ز تواصیم

 هرا رسراخت یز نیاز ا یبردازمختلف لجستیب ر نحوه بهره یهامؤل ه
یی هرا رسراخت یر توسعه ز جادیا راص،یلجستیب ا لدانست. پاشنه وشی

( است شره  یرجه رنقل  ندحمل یهاانهیپا ر یمراشز لجستیک مانند:)
ر  ادهپیونرد د  گریکرد یجدا زا بره   یلجستیک یهارساختیز این بتوانند

 یر خازج یدز تجاز ت داخلزا بدرص انقطاش  اصیجر بی یامکاص برقراز
  (.22) شند جادیشاوز ا

شه با توجه به  شاوز است هایاز جمله استاصاستاص اص هاص 
 حدرد مساحتی دصبو دازا اص،یرا  تفال یمرشز ناحیه وص دز یگیرازقر

 2 با ازیهمجوز(، شاو سطح از صددز 32/9) مربع شیلومتر ازهز 133
 به بجنو از ص؛سمنا ر قم ی،مرشز یهاصستاا به لشما )از صستاا
 ر دیز هایصستاا به  شر از ؛حمدابویر ر شهگیلویه ر زسفا یهاصستاا

ر  لمحاز ها ر صلرستا یهاصستاا به بغر از ر جنوبی صسااخر
 - شر ر بجنو -لشما تباطیاز یهازمحو دز یگیرازقر زی(،بختیا
فازس ر دزیای عماص های خلیجز ر دسترسی زیلی به حوزهشاو بغر

 د ر توصیه شده استایجاد مرشز لجستیب شاارززی دز وص پیانها
جا شه مراشز لجستیب (. با توجه به مباحث مذشوز ر از وص8)

 تعیین مندزنیادیگر  سانیز تخدما شزامر از زیبسیا مانندشاارززی، 
ترین یکی از مهم هاوصصحیح  یابیمکاص ر هستند بهینه صمکا

ناشی از شمند ازز یهارزدستاعواملی است شه منجر به حاصل شدص د
مطالعه حاضر پس از شناسایی ر تبیین معیازهای  شود،می هاصایجاد و

یابی مراشز لجستیب شاارززی به شناسایی پهنه مناسب مؤثر بر مکاص
دز استاص اص هاص جهت احداث پازک لجستیب شاارززی با زریکرد 

  پردازد.شبکه لجستیب می سازی هزینهحداقل

                                                           
1- Economies of Scale 

2- Logistics Performance Index 

3- Enabling Trade Index 

 بر ادبیات مروری

هرا رجرود   ها ر فعالیتیابی بنگاهمکاص در دسته نظریه دز زابطه با
 دز ر هرا هرر هزینسازی حداقل ایرمبن بر مکاصیابی، ارل دسته دزدازد. 

 صرررررروز ت 2بازاز ساختاز ر شرای  برمبنای مکاصیابی درمدسررررررته 
شره توجره    2های مبتنی بر هزینه عبازتند از: مدل ربرر مدلرد. رگییرم

(؛ 32ر محصروال ت( دازد )  هرا رنقل )نهراده های حملای به هزینهریژه
شه دز وص تعیین نحوه شازبری ازاضی شاارززی با توجه  9توننمدل رص

 ؛(39 ر 13گیررد ) نسبت به بازاز صروز ت مری   هابه موقعیت مکانی وص
شه بر معیازهایی مانند تقاضرای   8شریستالر ر لو  3مدل مکاص مرشزی

رنقرل ر مسرافت   ها با هزینه حملفضایی، حوزه ن وذ بازاز ر ازتباط وص
مدل مجموش حرداقل فواصرل شره براسراس وص      (؛13 ر 9)تمرشز دازد 

تر از سایرین باشد، ای شه مجموش فواصل وص با سایر مناطق شممنطقه
هرای مسرتقیم شره براسراس وص     دازای مزیت است؛ مدل تعداد ازتباط

ترین ازتباطا ت مستقیم زا برا سرایر منراطق داشرته     ای شه بیشمنطقه
دازای  مزیت است؛ مدل لئونازد شه به تحلیل تمایل صرنایع بره   باشد، 
گیری دز نزدیکی بازاز مصرف یا محل مواد ارلیره برا توجره بره     شکل

 پرردازد رنقل میهای حملازز  ر رزص محصول ر مواد ارلیه ر هزینه

یابی مبتنی بر نزدیکی به بازاز مصرف معمروال   های مکاص(. دز مدل3)
های مختلف ازه بازاز دز تعیین مزیت صنایع ر بنگاهعنصر جمعیت ر اند

 گیرد. مدنظر قراز می

یابی مراشز لجستیب نااص مطالعا ت پیاین مربوط به مکاص
یابی مراشز دهد شه دز طی  ند دهه گذشته برای حل مسائل مکاصمی

رنقل یا های حملها )هزینهسازی هزینهلجستیب با زریکرد حداقل
است. نمونه این مطالعا ت  است اده شده تنوعیهای مشل( از زر 

 -های لجستیب دز منطقه بیجینگ یابی هابعبازتند از: مکاص
رنقل ر با است اده از سازی هزینه حملبا حداقل 2هبی  ین تیانجین ر

یابی پازک لجستیب سبز با (، مکاص21) 13الگوزیتم ژنتیب
یطی با است اده محهای زیسترنقل ر هزینهسازی هزینه حملحداقل

یابی مراشز لجستیب دز زرسیه (، مکاص 23) 11از الگوزیتم هیوزیستیب
ترین مسیر، حداشثر شردص پوشش بازاز ر با است اده از زر  شوتاه

است اده از تحلیل  حداقل شردص تأسیسا ت ر تجهیزا ت موزدنیاز با
سازی رنقل هوایی باز با حداقلیابی هاب حمل(، مکاص18) فضایی

                                                           
ترری بره برازاز    هایی شه نزدیکری بریش  ها دز شرای  انحصازی مکاصدز این مدل 2-

ترری دازنرد، دازای مزیرت    هایی شه هزینه تولید شرم داشته ر دز شرای  زقابتی مکاص
 هتلینگ است. هستند. در مدل ماهوز دز این زمینه مدل  رخه عمر شاال ر مدل

5- Weber 

6- Von Thunen 

7- Central-Place Theory 

8- Christaller and Losch 

9- Beijing-Tianjin-Hebei  

10- Genetic Algorithm 

11- Heuristic Algorithm 
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(، 33زیزی خطی صحیح مختل  )ینه شل با است اده از برنامههز
با است اده  رنقلسازی هزینه حملیابی مراشز لجستیب با حداقلمکاص

سازی هزینه یابی هاب با حداقل(، مکاص12از تحلیل فضایی )
یابی (، مکاص1) 1ترین مسیررنقل با است اده از زر  شوتاهحمل
رنقل ر سازی هزینه حملداقلهای لجستیکی شهری با حهاب

(، 29با است اده از زر  الگوزیتم ژنتیب ) حداشثرسازی پوشش بازاز
رنقل با است اده سازی هزینه حملیابی مراشز لجستیب با حداقلمکاص

سازی یابی مراشز لجستیب با حداقلمکاص (،33) 3از زر  مرشز جاذبه
(، 29) 2ازدحام ذزا تسازی هزینه شل با است اده از الگوزیتم بهینه

سازی یابی مراشز لجستیب تحت شرای  نااطمینانی با حداقلمکاص
یابی ر بهینه 2یابی تصادفیهای بهینههزینه شل با است اده از زر 

 رنقلسازی هزینه حملیابی بندز خاب با حداقلمکاص (،22) 2توانمند

(، 23  )زیزی خطی صحیح مختلبا است اده از تحلیل فضایی ر برنامه
سازی هزینه شل با است اده از یابی مراشز لجستیب با حداقلمکاص

 مگند خلیدا نقلرحمل شبکه حیاطر (،12) 9زر  الگوزیتم فازی
 مکانیابی(، 31ثابت ) هزینه با هاب مکانیابیاست اده از مدل  با زشاو
 به تیرازدا یشاال بهینه یعزتو ر حمل زمنظو به لجستیکی یهابها
رنقل با است اده از زر  سازی هزینه حملبا حداقل اصیرا خلیدا طنقا

 GIS Arc (19،) دز محی  3(FAHP) زیفا تبیامر سلسله تحلیل

 با جهیر ند نقلرحمل یشبکهها دز بها تبیاسلسلهمر یابیصمکا
 لمدبا است اده از یب نقل رحملر  اثدرحا یارههرهزینسازی حداقل
مسیریابی هاب  -یابیمکاص(، 22صحیح ) دعدغیرخطی  ییززبرنامه

سازی هزینه شل با با حداقلزمینی دز محدرده نامتراشم ر رسیع ایراص 
(، 2زیزی زیاضی عدد صحیح مختل  )است اده از یب مدل برنامه

 دز با ایراص شاالیی رنقلحمل شبکه دز محصوله  ند هاب یابیمکاص
 ی بامحیطزیست زریکرد ر مالی تأمین های زر  گرفتن نظر

رنقل ر انتااز گازهای های احداث، هزینه حملسازی هزینهحداقل
 مختل  غیرخطی زیاضی زیزیبرنامه مدل ای با است اده از یبگلخانه
  .(2صحیح ) عدد

پهنره مناسرب جهرت احرداث      مکانیابی منظوز به پژرهش این دز
 شناسررایی پررس از اسررتاص اصرر هاص، مرشررز لجسررتیب شاررارززی دز

یابی مراشز لجستیب )به ت کیب جبرانی ر مکاص بر ازتأثیرگذ معیازهای
های جغرافیایی مربوط به معیازهای غیرجبرانی از غیرجبرانی(، محدرده

پذیر اسرتاص جهرت   های امکاصپهنه استاص به منظوز شناسایی محدرده

                                                           
1- Shortest Path 

2- Gravity Center 

3- Particle Swarm Optimization 

4- Stochastic Optimization 

5- Robust Optimization 

6- Fuzzy Algorithm 

7- Fuzzy Analytic Hierarchy Process 

هرای  احداث مرشز لجسرتیب حرذف شرده ر سرپس برمبنرای نظریره      
ریکررد مدلسرازی زیاضری هزینره     شننده هزینه ر با زیابی حداقلمکاص

هرای  شبکه لجستیب، هزینره اسرتقراز مرشرز لجسرتیب دز محردرده     
هرای  پذیر به ت کیب معیازهای جبرانری محاسربه شرده ر الیره    امکاص

ها تهیه ر دزنهایت با تل یرق تمرامی   اطالعاتی مربوط به هریب از وص

 8(ISGدز سیستم اطالعا ت جغرافیایی )های اطالعاتی ایجاد شده الیه
  پهنه مناسب پیانهاد شده است.

 

 هامواد و روش

یرابی دز  های مکاصترین شیوهدز پژرهش حاضر از یکی از متدارل
ای نیز دز علم اقتصاد شهری علم جغرافیا شه امررزه به صوز ت گسترده

برمبنای این زر  ابتدا با  ای مطرح است، است اده شده است.ر منطقه
های لجستیکی موفق دنیرا  ود دز زمینه هابمطالعه ادبیا ت تجربی موج
یابی مراشز لجسرتیب شارارززی بره ت کیرب     معیازهای مؤثر بر مکاص

محیطی( شناختی ر زیستمعیازهای دستوزی غیرجبرانی )عوامل زمین
انررد. سرپس فروینررد  ای( شناسررایی شرده ر معیازهرای جبرانرری )هزینره  

حلره ارل بره   یابی دز طی در مرحلره تکمیرل شرده اسرت. دز مر    مکاص
پذیر استاص اص هاص جهت احرداث  های امکاصمنظوز شناسایی محدرده

مربوط به هریرب از معیازهرای    2های اطالعاتیپازک لجستیب، الیه
غیرجبرانی )شه توزیع فضایی هر معیاز زا دز پهنره اسرتاص بره تصرویر     

هرای  تهیه شرده ر محردرده   Arc GISافزاز شاد( با است اده از نرممی
انرد. شرایاص   یایی مربوط به این معیازها از پهنه استاص حذف شدهجغراف

 نظرگرفتندز با مطالعاتی یحدهارا زیساصیکسا زمنظوذشر اسرت بره   
 بهده، سطح اسرتاص  ست ازد امو تحلیلی یهانقاه 1:3233333 سمقیا
. دز 13ستا هشد یبندتقسیمبلوک(  2213) شیلومتر 2 دز 2 یهاکبلو

های اطالعراتی مربروط بره معیازهرای     تهیه الیهمرحله درم به منظوز 
شننرده  یابی حرداقل های مکاصای(، ابتدا براساس نظریهجبرانی )هزینه

هزینرره ازائرره شررده دز قسررمت قبررل ر بررا توجرره برره  رراز وب شلرری 
های لجستیب بخش شاارززی، یب مدل زیاضی شامل تمامی فعالیت

قراز مرشرز لجسرتیب   معیازهای جبرانی ازائه ر برمبنای وص هزینه اسرت 
( راقررع دز شیلررومتر 2دز  2بلرروک ) 1223یررب از شاررارززی دز هر

پذیر استاص اص هاص به ت کیب معیازهرای جبرانری   های امکاصمحدرده
جا شه معیازهای جبرانی مختلرف  تر از وصمحاسبه شد )به عباز ت دقیق

یابی مرشز لجستیب شارارززی  دازای رزص ر اهمیت یکسانی دز مکاص
زیاضی ازائه شده، رزص هرمعیاز )الیه اطالعاتی(  د، برمبنای مدلنیستن

ای مرتب  با وص معیاز تعیین شد( شه با توجه بره  براساس شمیت هزینه
                                                           
8- Geographic Information System 

9- Data Layers 
 دبعاا ر مساحت حیث از مطالعاتی یهاردهمحد دشومی باعث یبندتقسیم ینا13- 
 .نباشد ازثیرگذأت تحلیل نتایج بر هاردهمحد ینا سمقیا ر هشد صیکسا
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بلروک( انجرام    1223هرای تحلیرل ر محاسربا ت )   گستردگی زیاد راحد
 نویسری برنامره  افزازمحاسبا ت جبری ر ماتریسی مربوطه دز محی  نرم

++C  هرای  پس برمبنرای محاسربا ت انجرام شرده، الیره     انجام شد. سر
 Arc GISافرزازی  اطالعاتی موزرص معیازهای جبرانی دز محری  نررم  

های برترر بررای اسرتقراز پرازک     تهیه ر با یکدیگر تل یق شدند. گزینه
 اند.ترین هزینه زا داشتههایی هستند شه شملجستیب شاارززی بلوک

ه دز فروینرد پرژرهش دز   های اطالعراتی ارلیره مروزد اسرت اد    الیه

ای ر زیلی( موزد اسرت اده  نااص داده شده است. فواصل )جاده 1جدرل 
دز مدل برای مبادی ر مقاصرد مختلرف بره صروز ت فاصرله شربکه از       

محاسبه ر استخراج شده است. شایاص ذشرر اسرت    Arc GIS افزازنرم
ای اسرتاص نیرز بره صروز ت     های باز ززاعی، باغی ر دامی جادهشه داده
از سازماص  1223-23های ای برای سالهای جادههای خام بازنامهداده

 ای استاص اص هاص اخذ شده است.رنقل جادهزاهدازی ر حمل

 
 های اطالعاتی خام مورد استفاده در پژوهشالیه -1جدول 

Table 1- Primary data layers 

 منبع

Source 
 نوع

Type 
 الیه اطالعاتی

Data layer 
 اص هاص استاندازی

(Governorate of Isfahan province) 
 بردازی

(Vector) 
 مناطق  هازگانه ح اظت شده

(Four protected areas) 

 استاندازی اص هاص
)Governorate of Isfahan province( 

 بردازی
(Vector) 

 مناطق شکاز ممنوش

(No-hunting areas) 

شناسی ر اشتاافا ت معدنی شاوزسازماص زمین  
)National organization of geology and mineral 

exploration( 

 زستر
(Raster) 

 1طبقا ت ازت اعی ر شیب
(Heights and slopes) 

شناسی ر اشتاافا ت معدنی شاوزسازماص زمین  

)National organization of geology and mineral 

exploration( 

 بردازی

(Vector) 

زازها ر ا تراشم باال، مناطق جنگلی، بیاههای پوشش زمین )مراتع بمحدردیت
 ها(زازها، سطوح وبی ر باتال دزختچه

(Land cover restrictions (high-density pastures, forest areas, 

groves and shrubs, water levels and swamps)) 

شناسی ر اشتاافا ت معدنی شاوزسازماص زمین  
)National organization of geology and mineral 

exploration( 

 بردازی
(Vector) 

های سیالبی ر فررناستدشت  

)Flooded and collapsed plains( 

شناسی ر اشتاافا ت معدنی شاوزسازماص زمین  
)National organization of geology and mineral 

exploration( 

 بردازی
(Vector) 

ها(ی گسلشیلومتر 2 های مخاطره گسل )محدردهمحدرده  
)Fault risk areas (5 km fault zone)( 

 پژرهاگراص
)This study( 

 بردازی
(Vector) 

 حریم زیستمحیطی شهرها3
)Environmental privacy of cities( 

 سازماص جهاد شاارززی استاص اص هاص

)Agricultural jihad organization of Isfahan 

province( 

 زستری
(Raster) 

عی ر باغیازاضی ززا  
)Agronomic and horticultural lands( 

 سازماص جهاد شاارززی استاص اص هاص

)Agricultural jihad organization of Isfahan 

province( 

 بردازی

(Vector) 
 راحدهای پررز  دام ر طیوز

(Cattle and poultry breeding units) 

 سازماص صنعت، معدص ر تجاز ت استاص اص هاص
)Industry, mine and trade organization of 

Isfahan province( 

 بردازی
(Vector) 

 صنایع تبدیلی ر تکمیلی محصوال ت ززاعی ر باغی

(Agronomic and horticultural transformative and 

complementary industries) 

                                                           
 (.19) برای احداث مراشز لجستیب مناسب نیستند %33تر از های با شیب بیشپهنه -1
 23های صنعتی ر تولیدی شاوز ایراص ترا شرعاش   محیطی استقراز راحدها ر فعالیتتوجه مراشز لجستیب ر همچنین براساس ضواب  ر معیازهای زیستبا توجه به والیندگی قابل -3

  .ومتری سایر شهرهای بززگ استاص جهت احداث مراشز لجستیب با ممنوعیت ر محدردیت جدی مواجه هستندشیل 13شیلومتری شهر اص هاص ر 
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 سازماص صنعت، معدص ر تجاز ت استاص اص هاص
)Industry, mine and trade organization of 

Isfahan province( 

 بردازی
(Vector) 

 صنایع تبدیلی ر تکمیلی محصوال ت دامی
(Livestock transformative and complementary industries) 

 استاندازی اص هاص
)Governorate of Isfahan province( 

 بردازی
(Vector) 

 مراشز شهری ر زرستایی
)Urban and rural settlements( 

ای استاص اص هاصرنقل جادهسازماص زاهدازی ر حمل  

(Road maintenance and transportation 

organization of Isfahan province) 

 بردازی
(Vector) 

 مبادی رزردی ر خررجی باز
) Freight entry/ exit points  (  

 سازماص جهاد شاارززی استاص اص هاص
)Agricultural jihad organization of Isfahan 

province( 

 بردازی
(Vector) 

هاسردخانه  
)Cold storages( 

وهن استاص اص هاصادازه شل زاه  
)Department of railways of Isfahan province( 

 بردازی
(Vector) 

 شبکه زاه وهن
)Railway network( 

ای استاص اص هاصرنقل جادهسازماص زاهدازی ر حمل  

(Road maintenance and transportation 

organization of Isfahan province) 

 بردازی

(Vector) 

های اصلی(های ترانزیتی ر زاهای )زاهشبکه جاده  

(Road network (Transit routes and main roads)) 

 شرشت توزیع بر  استاص اص هاص

(Isfahan electricity distribution company) 

 بردازی

(Vector) 

بر شبکه   

(Electricity network) 

 های تحقیقمأخذ: یافته
Source: Research findings 

 

 معیارهای دستوری غیرجبرانی 

تررین عرواملی   از مهرم  محیطی شره شناختی ر زیستعوامل زمین
یابی مراشز لجستیب باید دزنظر گرفته شوند، است شه دز فرویند مکاص

احداث مراشرز لجسرتیب    هایی هستند شه برایشننده محدردهماخص
( 22 ر 22، 28، 21، 38نوعیت جردی هسرتند )  دازای محدردیت ر مم

  (.1)شکل 
 

 
 محیطیشناختی و زیستهای اطالعاتی عوامل زمینالیه -1شکل 

Figure 1- Data layers of geological and environmental factors 
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 سازی ریاضیمعیارهای جبرانی و مدل 

های سازی هزینهزریکرد پژرهش حاضر مبنی بر شمینهبا توجه به 
یابی ر تعیین پهنه مناسرب بررای احرداث    شبکه لجستیب جهت مکاص

هررای مرشررز لجسررتیب شاررارززی، برمبنررای  رراز وب شلرری فعالیررت
لجستیب بخش شاارززی معیازهای جبرانی دز  هاز دسته شلری زیرر   

 اند:بندی شدهطبقه
ها(: با توجره  ها ر ستادهرنقل )نهاده( عوامل مؤثر بر هزینه حمل1
شه باز تولیدی باید از مراشز تولید باز )ازاضری ززاعری ر باغرا ت،    به این

راحدهای پررز  دام ر طیوز ر مبادی رزردی باز بره اسرتاص از سرایر    
های شاوز( دز پازک لجستیب تجمیع ر سپس از این مرشز بره  استاص

زرستایی، راحردهای صرنعتی   های شهری ر مراشز جذب باز )سکونتگاه
شنندگاص بخاری  تبدیلی ر تکمیلی بخش شاارززی )به عنواص مصرف

از محصوال ت ززاعی، باغی ر دامی به صوز ت نهاده تولیدی( ر مبرادی  
های شاوز( توزیرع شرود، بنرابراین    خررجی باز از استاص به سایر استاص

شربکه   ای تعیین شود شه هزینه شلگونهمکاص پازک لجستیب باید به
( عوامل مؤثر بر هزینره  3 (.22 ر 28، 21، 38شد )رنقل حداقل باحمل

لحراظ شرردص    هرا(: های لجستیکی موجود )سردخانهاست اده از ظرفیت
فرر   یابی پازک لجستیب با ایرن پریش  ای دز مکاصاین اقالم هزینه

گیرد شه دز احداث وص از امکانا ت موجود لجسرتیب اسرتاص   صوز ت می
( عوامرل  2(. 22 ر 22، 21، 38ده ممکن صوز ت پرذیرد ) حداشثر است ا

 عوامل مؤثر بر هزینه احرداث مرشرز لجسرتیب    مؤثر بر هزینه احداث:
 -3های اصرلی(؛  های ترانزیتی ر زاهفاصله از جاده )زاه -1عبازتند از: 

 ر 21، 38، 33فاصرله از شربکه برر  )    -2وهرن ر  فاصله از خطوط زاه
22 .) 

یرابی  ه تاریح شده فو ، مدل زیاضی مکاصبراساس ساختاز هزین
شراز  ها، پازامترهرا ر متغیرهرای بره   مرشز لجستیب شاارززی، شمازنده

 به شرح زیر است:  زفته دز وص
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 1440,.....,2,1i :هررای راقررع دز مجموعرره شررل بلرروک

پررذیر اسررتاص جهررت اسررتقراز مرشررز لجسررتیب هررای امکرراصمحرردرده
 شاارززی؛

 4510,.....,2,1j  های استاص )اعم : مجموعه شل بلوک
 ناپذیر(؛پذیر ر امکاصاز امکاص

 19,......,2,1k            مجموعه شرل مبرادی رزردی )یرا :
 خررجی( باز استاص؛

 63,.....,2,1g       های استاص؛: مجموعه شل سردخانه 

ijd             فاصله بلوک :i بلوکاز  ام j ام؛ 

ikd           فاصله بلوک :i مبدأ رزردی )یا خررجی(از  ام k ام؛ 

igd             فاصله بلوک :i سردخانه از  امg ام؛ 

irod               فاصله بلوک :i ای ترین مسیر جراده یبام از نزد
 )موجود یا دز حال احداث(؛

irad           فاصله بلروک :i  تررین مسریر زیلری    ام از نزدیرب
 )موجود یا دز حال احداث(؛

ied             فاصله بلوک :i از شبکه بر ؛ ام 

jAG        بلروک از  عی ر باغی تولیدی خررجری : تناژ باز ززا j 

 ام؛

jCO          بلوکاز  : تناژ باز دامی تولیدی خررجی j  ام؛ 

kAGO      مبدأ رزردیاز  : تناژ باز ززاعی ر باغی رزردی k  ام
 های شاوز؛باز به استاص از سایر استاص

kCOO          مبدأ رزردیاز  : تناژ باز دامی رزردی k  ام باز به
 های شاوز؛استاص از سایر استاص

jCA            بلوک به : تناژ باز ززاعی ر باغی مصرفی رزردی 

j ام؛ 

jCC            بلوک به : تناژ باز دامی مصرفی رزردی j ام؛ 

  
jIA          ای )دز صنایع تبدیلی ززاعی ر باغی نهاده : تناژ باز

 ام؛ j بلوک ر تکمیلی محصوال ت ززاعی ر باغی( رزردی به
   

jIG          ای )دزصرنایع تبردیلی ر   براز دامری نهراده    : تنراژ

 ام؛ j بلوک تکمیلی محصوال ت دامی( رزردی به

kOAG          مبدأ خررجیاز  : تناژ باز ززاعی ر باغی خررجی 
k های شاوز؛ام باز استاص به سایر استاص 

kOCO         مبدأ خررجری از  : تناژ باز دامی خررجی k   ام براز
 های شاوز؛استاص به سایر استاص
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gR            ردخانه : ظرفیت سg ام؛  

AGc                 ای : متوس  هزینه راحرد شرایره براز مسریر جراده
 شیلومتر؛ -به ازای هر تنباغی تولیدا ت ززاعی ر 

COc                 ای : متوس  هزینه راحرد شرایره براز مسریر جراده
 شیلومتر؛ -تولیدا ت دامی به ازای هر تن

GOc           :       ای متوس  هزینره راحرد شرایره براز مسریر جراده
 شیلومتر؛ -تولیدا ت شاارززی ر دامی به ازای هر تن

ROc              هزینه ثابت )مستهلب شده( احرداث ر نگهردازی :
 ای به ازای هرشیلومتر؛مسیر جاده

RAc           ثابت )مستهلب شده( احرداث ر نگهردازی    : هزینه
 مسیر زیلی به ازای هرشیلومتر؛

Ec        هزینه ثابت احداث ر نگهدازی خطوط انتقال بر  بره :

 ازای هرشیلومتر.
 

 نتایج 

پااریر ج ااد ا اادا  مر اا  هااای امنااا شناسااایی مواادود 

 لجستیک  شاورزی 

های جغرافیایی مربوط به هریرب از  هسمت زاست محدرد 3شکل 
هرای  سمت  ر  محردرده   3یابی ر شکل معیازهای غیرجبرانی مکاص

ناپذیر استاص اص هاص جهت احداث پازک لجستیب پذیر ر امکاصامکاص
پرذیر برا زنرگ ززد ر    های امکراص دهد. محدردهشاارززی زا نااص می

 است. ناپذیر با زنگ خاشستری ماخص شده های امکاصمحدرده

 

     
 ناپذیر استان اصفهان جهت احداث مرکز لجستیک کشاورزیامکان پذیر و های امکانمحدوده -2شکل 

Figure 2- Potential and non-potential site options in Isfahan province for agricultural logistics park establishment  
 

یدی و مصرفی( در  شاورزی )تول تولیل فضایی جریا  بار

 پ نه استا   

 بار  شاورزی تولیدی 

سمت زاست توزیع فضایی تناژ باز ززاعی ر باغی خررجی  2شکل 
 2های استاص )دزرص استانی ر بررص استانی( ر شکل )تولیدی( از بلوک

هرای  سمت    توزیع فضایی تناژ باز دامی خررجی )تولیدی( از بلوک
دهد. بررای محاسربه   انی( زا نااص میاستاص )دزرص استانی ر بررص است

هرای اسرتاص، ابتردا دز محری      تناژ باز ززاعی ر باغی خررجی از بلوک
مجموش مساحت ازاضی ززاعی ر باغی موجود دز  Arc GIS افزازینرم

هر بلوک محاسربه ر سرپس تنراژ براز ززاعری ر براغی خررجری هرر         

هرای  شهرستاص به نسبت مجموش این مساحت دز هر بلوک بره بلروک  
مربوط به هماص شهرستاص تخصیص داده شده اسرت. بررای محاسربه    

 افزازیهای استاص نیز ابتدا دز محی  نرمتناژ باز دامی خررجی از بلوک
Arc GIS  راحدهای پررز  دام ر طیوز مستقر دز هر بلوک شناسایی

ر مجموش ظرفیت عملکردی این راحدها محاسبه شرده اسرت. سرپس    
از هرر شهرسرتاص بره نسربت مجمروش ظرفیرت       تناژ باز دامی خررجی 

هرای مربروط بره همراص     عملکردی این راحدها دز هر بلوک به بلروک 
 تمامی تقریبا جررا شرره شهرسررتاص تخصرریص داده شررده اسررت. از وص 

ه اسرت  شد قعرا وص غربی نیمه استاص دز شاارززی بخش یفعالیتها
جری  ترین تناژ براز شارارززی خرر  بیش 2مطابق با شکل  (،33 ر 12)
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 سهتواص به نیمه می دز این .)تولیدی( نیز به این نیمه استاص تعلق دازد
ارل منطقه متراشم غررب   :منطقه متراشم فعالیت شاارززی اشازه نمود

 شه دز نزدیکی شهرهای گلپایگاص، خوانساز، فریدرناهر ر دازاص شکل
هرای نسربتا  براال    این منطقه به دلیل برخوزدازی از باز  .گرفته است
رمرین  دباشرد.  شاارززی دیم استاص نیز می محدردی از بخشجایگاه 

 ترین منطقه متراشممنطقه متراشم شه دز مرشز استاص راقع شده، بززگ
شاارززی است شه به مرشزیرت شرهر اصر هاص شرکل گرفتره اسرت.       

سرمیرم ر جنروب    دز اطرراف  رمین منطقه نیرز دز جنروب اسرتاص    سو
یت مناسرب اقلیمری قسرمتی از    بره دلیرل رضرع    شه شهرضا قراز دازد

. انرد راقرع شرده  دیم اسرتاص نیرز دز ایرن منطقره      های شاارززیزمین
های شارارززی  به دلیل طبیعت شوهستانی این منطقه زمینهمچنین 

صوز ت یکپاز ه ر عمردتا   به تربرعکس منطقه متراشم مرشزی شم وص،
  .اندصوز ت مجزا ر پراشنده توزیع شدهبه

 
 ضایی تناژ بار کشاورزی خروجی در پهنه استان اصفهانتوزیع ف -3شکل 

Figure 3- Spatial distribution of agricultural cargo tonnage existed across in Isfahan province  
 

 بار  شاورزی مصرفی 

ای ماورد اساتداد  اانایب تبادیلی و     بار  شاورزی ن ااد  

 تنمیلی

ای ززاعی ر باغی نهراده  سمت    توزیع فضایی تناژ باز 2شکل 
)موزد است اده صنایع تبدیلی ر تکمیلری محصروال ت ززاعری ر براغی(     

 2های استاص )دزرص استانی ر بررص استانی( ر شرکل  رزردی به بلوک
ای )موزد است اده صنایع سمت زاست توزیع فضایی تناژ باز دامی نهاده

اص )دزرص های استتبدیلی ر تکمیلی محصوال ت دامی( رزردی به بلوک
دهد. برای محاسبه تناژ باز ززاعری  استانی ر بررص استانی( زا نااص می

راحدهای  Arc GISافزازی ای رزردی ابتدا دز محی  نرمر باغی نهاده
صنعتی تبدیلی ر تکمیلی محصوال ت ززاعری ر براغی مسرتقر دز هرر     

هرا محاسربه شرده ر    بلوک شناسایی ر مجموش ظرفیت عملکرردی وص 

تناژ باز ززاعری ر براغی رزردی هرر شهرسرتاص بره       1دزصد 23سپس 
نسبت مجمروش ظرفیرت عملکرردی ایرن راحردها دز هرر بلروک بره         

های مربوط به هماص شهرستاص تخصیص داده شده است. بررای  بلوک
ای رزردی نیرز بره زرشری مارابه ابتردا      محاسبه تناژ باز دامری نهراده  

امری مسرتقر دز هرر    راحدهای صنعتی تبدیلی ر تکمیلی محصوال ت د
هرا محاسربه شرده ر    بلوک شناسایی ر مجموش ظرفیت عملکرردی وص 

تناژ باز دامی رزردی هر شهرستاص به نسبت مجموش دزصد  23سپس 
هرای مربروط بره    ظرفیت عملکردی این راحدها دز هر بلوک به بلوک
 تمامی تقریبا  جرا شره  هماص شهرستاص تخصیص داده شده است. از وص

 12اند )استقراز یافته وص دز نیمه غربی تکمیلی استاص ر تبدیلی صنایع

                                                           
دلیرل شمبرود   بره   ،جهاد شاارززی اسرتاص اصر هاص  مطابق با وماز منتاره توس   -1

 دزصد محصوال ت شاارززی 23دز استاص ساالنه تنها حدرد  صنایع تبدیلی ر تکمیلی
 .شودرزی می وفر ی استاصتولید
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ای رزردی ترین تناژ باز شاارززی نهادهبیش 2(، مطابق با شکل 33 ر
منطقره   درترواص بره   نیمه میاین . دز نیز به این نیمه استاص تعلق دازد

مترراشم دز شرمال   منطقره  ارلرین   .اشازه نمرود صنعتی متراشم فعالیت 
ربیردگل شرکل گرفتره ر برا     شهرهای شاشاص ر وزاصپیراموص  راستاص 

تراشم اندشی به سمت ازدستاص دز منطقه مرشرزی متمایرل بره شرر      

ترین ر رمین منطقه متراشم استاص شه البته بززگدیابد. می استاص ادامه
شه حول شرهر   باشد، منطقه متراشم مرشزی استمینیز ترین وص مهم

ی دز ایرن منطقره بره سرمت     اص هاص شکل گرفته است. تراشم صنعت
متمایل شده ر مناطق اطرراف شرهر شوهپایره زا تبردیل بره       شر  نیز

  .محلی برای راحدهای پراشنده صنعتی نموده است

 
 ای ورودی در پهنه استان اصفهانتوزیع فضایی تناژ بار کشاورزی نهاده -4شکل 

Figure 4- Spatial distribution of cargo tonnage of agricultural inputs entered across Isfahan province 

 

 های ش ری و روستاییبار  شاورزی مصرفی سنونتگا 

سمت زاست توزیع فضایی تناژ باز ززاعی ر باغی مصرفی  2شکل 
 2های استاص ر شرکل  رزردی )دزرص استانی ر بررص استانی( به بلوک

رص اسرتانی  سمت    توزیع فضایی تناژ باز دامی مصرفی رزردی )دز
دهد. بررای محاسربه   های استاص زا نااص میر بررص استانی( به بلوک

تنراژ  دزصد  93تناژ باز ززاعی، باغی ر دامی مصرفی رزردی به ترتیب 
باز ززاعی، باغی ر دامری رزردی هرر شهرسرتاص بره نسربت مجمروش       

هرای مربروط بره    جمعیت مراشز شهری ر زرستایی هر بلوک به بلوک
بخرش عمرده    جا شهتخصیص داده شده است. از وصهماص شهرستاص 

(، 33 ر 12استقراز یافته است ) وص دز نیمه غربی ی استاصهاسکونتگاه
 مصرف محصوال ت شارارززی نیرز دز   تمامی تقریبا  2مطابق با شکل 

تواص به سه منطقه متراشم نیمه میاین دز دهد. زخ می صستاا نیمهاین 
تروجهی  قابلمنطقه انطبا  مکانی  سکونتگاهی اشازه شرد شه این سه

. ارلرین منطقره شره    ندبا مناطق متراشم صنعتی ر شاارززی استاص داز
اسرتاص  باشد، منطقه مرشرزی  نیز می هاترین وصترین ر مهمالبته بززگ

 نظام سکونتگاهی بسیازاز است شه حول شهر اص هاص شکل گرفته ر 
شهرهای گلپایگاص،  . درمین منطقه دز نزدیکیبرخوزداز است یمتراشم

 ردز شرمال اسرتاص    نیزسومین منطقه ر شهر ر دازاص خوانساز، فریدرص
ربیدگل شکل گرفته است ر با ترراشم  پیراموص شهرهای شاشاص ر وزاص

اندشی به سمت ازدستاص دز منطقه مرشزی متمایرل بره شرر  اسرتاص     
 یابد. ادامه می
 

 انتخاب پ نه ا دا  مر   لجستیک  شاورزی

دهرد شره مطرابق برا وص     الیه تل یقی نهایی زا نااص مری  9شکل 
ها جهت احرداث پرازک لجسرتیب    ترین( بلوکترین )شم هزینهمناسب

 .شاارززی با سبز پرزنگ نااص داده شده است
 

 گیریبحث و نتیجه

به صوز ت ضرایعا ت   ساالنه مقادیر زیادی از محصوال ت شاارززی
رازد  شاروز غرذایی  ی ر مرال از بین زفته ر خساز ت بززگری برر منرابع    
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هرای  مربروط بره بخرش    ضرایعا ت ایرن  ترین علل ایجاد . مهمشودمی
سرازی ر انبراز،   بنردی، ذخیرره  بنردی ر دسرته  رنقل، بستهمختلف حمل

یکری از زاهکازهرای    شرود. میمحصوال ت شاارززی فرورزی ر توزیع 

هرای  رزی دز زنجیره تأمین ر شاهش هزینره مطرح برای افزایش بهره
 است. بخش شاارززی ایجاد مرشز لجستیب شاارززیلجستیب 

 

 
 ورودی در پهنه استان اصفهان های شهری و روستاییسکونتگاهتوزیع فضایی تناژ بار کشاورزی مصرفی  -5شکل 

Figure 5- Spatial distribution of cargo tonnage of agricultural consumption entered across Isfahan province 

 

 
 پهنه مناسب جهت احداث مرکز لجستیک کشاورزی در استان اصفهان -6کل ش

Figure 6- Optimal site for the construction of agricultural logistics park in Isfahan province 
 

شره ایجراد پرازک     شاوز استهای جمله استاصاز  استاص اص هاص
سرت. پرژرهش   شرده ا لجستیب شاارززی دز وص پیارنهاد ر توصریه   

شناسایی پهنه مناسب جهرت احرداث مرشرز لجسرتیب      حاضر دزصدد

های شربکه  سازی هزینهحداقلاص هاص با زریکرد  شاارززی دز استاص
یرابی  دز این زاستا ابتدا معیازهای مؤثر برر مکراص  بوده است. لجستیب 

یابی دز طی مراشز لجستیب شاارززی شناسایی ر سپس فرویند مکاص
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هرای  ل شد. دز مرحله ارل به منظوز شناسایی محدردهدر مرحله تکمی
هرای مربروط   پذیر استاص جهت احداث پازک لجستیب، محدردهامکاص

محیطی از پهنره اسرتاص حرذف    شناختی ر زیستبه به معیازهای زمین
شننده هزینه یابی حداقلهای مکاصشد ر دز مرحله درم براساس نظریه
هزینه اسرتقراز مرشرز لجسرتیب     یب مدل زیاضی ازائه ر برمبنای وص

هررای بلرروک راقررع شررده دز محرردرده 1223شاررارززی دز هریررب از 
های اطالعاتی پذیر به ت کیب معیازهای جبرانی محاسبه ر الیهامکاص

هرای  مربوط به هریب از این معیازها تهیره ر دزنهایرت تمرامی الیره    
 اند. اطالعاتی ایجاد شده با یکدیگر تل یق شده

تایج پژرهش پهنه مناسب جهت احداث مرشز لجستیب مطابق با ن
 شرهری  مجموعه غرب دز ای راقعشاارززی دز استاص اص هاص منطقه

 1لنجراص  ر وبراد نجرف  شرررص،  ر تیراص هایشهرستاص مابین اص هاص ر
 تولیرد  مراشرز  برین  راسرطه  یرب  عنرواص  بره  پیارنهادی  منطقه. است

 شرهری  مجموعره  ر اسرتاص  غرب ر دامی دز ززاعی، باغی محصوال ت
ر  ززاعی، براغی  محصوال ت عمده شنندهمصرف یب عنواص به اص هاص

 ازسرال  امکراص  شرمال،  به غرب وزادزاه به نزدیکی. شندمی دامی عمل
 شاروز زا  شررقی  ر شمالی هایاستاص به استاص غرب محصوال ت مازاد
 نیز اص هاص استاص سرزمین ومایش قواعد با منطقه این. ورزدمی فراهم
 بره  اسرتاص  غرب استاص، سرزمین ومایش سند دز  راشه دازد؛ تمطابق

 تکمیلری  ر تبردیلی  صنایع ر شاارززی عمدتا  ر غیروالینده هایفعالیت
با مطالعا ت صوز ت گرفته وب شرب موزدنیراز از   .است یافته اختصاص

تأمین بوده ر با توجه به اقلیم ایرن  طریق یب خ  لوله انتقال وب قابل
های شر  اص هاص نیز دز وص رجرود  تب  با ولودگیمنطقه ماکال ت مر

 فیاییاجغر  تطالعاا سیستم ناییاتو پرررژرهش،ین ا ییافتههانررردازد. 
(GISزا ) مراشرررررز لجسرررررتیب  یابیصمکا به شمب ر زیلگوساا دز

 ر محیطییستشرررناختی، ززمرررین مختلف یهازمعیا با شارررارززی
جا شه مطرابق  از وص تیو دا تپیانها زمنظو بهدهد. می صناا دیقتصاا

با سند ومایش مراشز لجستیب شاوز احداث پازک لجستیب شاارززی 
 3منطقه دیگر نیز پیانهاد شرده اسرت،   13بر استاص اص هاص دز عالره
تحلیررل مکانیررابی پررازک لجسررتیب شاررارززی دز سررایر   به اصمیتو
عردد  زیاضری  زیرزی  مردل برنامره  های پیانهادی با اسرت اده از  استاص

 یگرد از. ختداپرزیرزی عردد صرحیح    برنامره  صررفا  صحیح مختل  یا 
مکانیابی این  دد،گر زهشاا تیو  تتحقیقا اصعنو به ندامیتو شه ازدیمو

رنقل با است اده دز حمل 2الگوی هاب ر اسپوک گرفتن نظرمراشز با دز
 از تحلیل فضایی یا به صوز ت یب مدل زیاضری مخرتل   نرد هدفره    

رنقل سازی هزینه حملبال حداقلتوانند به دنشه توابع هدف میست ا
   محیطی باشند.های زیستر هزینه
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Introduction: Annually, large quantities of agricultural products are wasted and a lot of damage is done to 

the country's financial and food resources. The most important causes of this waste are related to the various 

sectors of transportation, packaging, storage, processing and distribution of agricultural products. One significant 

tool to increase in supply chain productivity and reduce logistics costs of the agricultural sector is to establish 

agricultural logistics centers. The current study seeks to identify a suitable area for the construction of an 

agricultural logistics center in Isfahan province. In this regard, criteria affecting the selection of locations for 

logistics centers (compensatory and non-compensatory) were first identified and then the process of locating was 

implemented in two separate phases. In the first phase, in order to identify potential site options for a logistics 

center within the province, geographical boundaries associated with non-compensatory criteria were excluded 

from the study. In the second phase, according to the mathematical model presented, the cost of establishing a 

logistics center was calculated in possible sites in terms of compensatory criteria and then relevant geographic 

data layers were developed and, at the end, all data layers were integrated. 

Materials and Methods: This paper, first, studies the experimental literature in the field of successful 

logistics centers across the world as to identify criteria affecting the location of agricultural logistics centers in 

terms of non-compensatory grammatical (geological and environmental factors) and compensatory (measurable 

factors with quantitative values) criteria. Next, the process of locating is implemented during two stage. In the 

first stage, in order to identify possible sites for Logistics Park within the province, geographic data layers 

associated with non-compensatory criteria are gathered and the respective boundaries are excluded from the 

study. Note that in order to unify mapping units being studied with respect to 1: 2500000 scale map of analytical 

maps used, the province is divided into 4510 separate blocks of 25 Km2. For the second stage, based on the 

general framework of logistics activities, the spatial analysis is carried out for load flows (the production and 

consumption profiles) of agronomic, horticultural and livestock. According to the location theories in 

minimizing costs, a mathematical model is developed to compute costs of agricultural logistics center 

establishment per each 1440 blocks located in potential sites in terms of compensatory criteria and then under the 

Arc GIS software environment, all data layers related to these criteria are developed and integrated. The best 

option is to install a block logistics center having the minimum cost. Due to the large volume of data gathered as 

well as the variety of analysis and calculation units (blocks of 25 Km2), the C++ programmer is used to perform 

algebraic and matrix calculations. (Road and rail) distances applied in the model for different origins and 

destinations are calculated and extracted as the distance of the network through the Arc GIS software. Raw data 

of road bill of lading blocks have been obtained from the Road Maintenance and Transportation Organization of 

Isfahan for the period between 2013 and 2018 for the commodity groups including agronomic, horticultural and 

livestock  

Conclusion: The most optimal (least expensive) area for the establishments of an agricultural logistics center 

is located in the west of the urban complex of Isfahan and between the counties of Tiran and Karvan, Najafabad 

and Lenjan. The proposed area acts as an intermediary between the production centers of agronomic, 

horticultural and livestock products in the west of the province and the urban complex of Isfahan as a major 
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consumer of agronomic, horticultural and livestock products. Proximity to the west-north freeway makes it 

possible to send the province's surplus products to the northern and eastern provinces of the country. 
 

Keywords: Agricultural Logistics center, Compensatory and non-compensatory criteria, Locating, Spatial 

distribution of load flows, Supply chain 


