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چکيده اطالعات مقاله         
اندازی، گسترش یا تغيير مکان ميمات ضروری کليدی در فرآیند راهانتخاب سایت صنعتي یکي از تص

ن با آترین تصميماتي که مدیران عملياتي یکي از مهمترین و طوالني های صنعتي است وانواع سيستم

 هدفسيسات صنعتي جدید است. بر این اساس گيری در مورد محل استقرار تأصميممواجه هستند، ت

در استان   Fuzzyو   Swaraهای انتخاب مکان مناسب برای صنایع بر اساس روش مطالعه، این از

و روش، این تحقيق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهيت  .استبوده  Gis محيط درکرمانشاه  و 

گيری چند معياره برای ارزیابي تناسب های تصميماز مدل ،باشد. در این مطالعهتوصيفي و تحليلي مي

های مناسب برای مناطق صنعتي در استان کرمانشاه استفاده شده است. زمين برای پيشنهاد مکان

اند تا رکيب شده( با هم تMcdmگيری چند معياره )( و تصميمGisهای اطالعات جغرافيایي )سيستم

 به طور مشخص مناطق مناسب برای صنایع را شناسایي کنند. برای تشخيص بهترین سایت صنعتي از

گان با استفاده از تکنيک آوری نظرات خبرده معيار استفاده شد. معيارهای انتخاب شده از طریق جمع

Swara .نقاط شهری و  از فاصله سطحي، شيب، هایباز آ فاصله شامل معيارها این مشخص گردید

نقشه دما   مناطق گسلي، نوع کاربری زمين، از فاصله حفاظت شده، مناطق از جاده، فاصله روستایي،

مرحله در شدند. استانداردسازی و واردGis به  مشابه فرمت با معيارها کليه و باران هستند. سپس

روش  از استفاده با هاالیه کليه رنهایتد و شد  استفاده معيارها دهيبرای وزن  Swara   روش از بعد

Fuzzy کيلومتر مربع  20600دهد که، از کل مساحت نتایج این پژوهش نشان مي .شدند تلفيق داروزن

درصد، معادل  26مناسب، سطح کامالً هکتار در ۳3/2220درصد، معادل  ۱۱/9استان کرمانشاه، 

درصد،  26تفاوت، هکتار در سطح بي 09/0606درصد، معادل  69/۱8هکتار در سطح مناسب،  09/60۱0

 هکتار در سطح کامالً 80/۳530درصد، معادل  5/۱0هکتار در سطح نامناسب و  22/6۳9۳معادل 

نامناسب جهت استقرار صنایع در استان کرمانشاه قرار دارند.

گيری چند معيارهصنایع، تصميم یابياستان کرمانشاه، مکانها: واژه کليد
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 همقدم

مطرح  صنعتی مراکزبقاء  و موفقیت در کلیدی عناصر از یکی عنوان به صنعتی یابیمکان مطالعات اخیر هایسال در

 این است. در گرفته قرار توجه مورد بسیار المللیبین سطح در هم و ملی سطح در هم صنعتی یابیاست. مطالعات مکان

 صنعتی مناطق یابیمکان است. برخوردار زیادی بسیار اهمیت از یابی،مکان مسائل حل هایروش و هاهدف میان شناخت

 باشد.می ایمنطقه هایریزیبرنامه در کلیدی فاکتور یك محیطی،زیست و اقتصادی اجتماعی، پیامدهای نظر گرفتن در با

 پایداری با را اعیاجتم و اقتصادی فواید و داشته توجه معیارها از وسیعی دامنه به صنایع استقرار مناسب برای مکان

 کلیدی گیریتصمیم یك سنگین صنایع احداث مکان پیرامون گیریتصمیم. نمایدمی و همراه هماهنگ محیطیزیست

 پایداری که مهمی است تصمیم صنعتی مراکز یابیمکان گفت باید واقع در است. مرمسئوالن ا و صنایع صاحبان برای

 این در واقع دهد.می قرار تأثیر تحت منطقه در را پایدار توسعه کل در و نیپیرامو هایمحیط در را صنعتی هایفعالیت

 .(Ahadnezhad et al, 2013: 63است ) وابسته معیارها از وسیعی دامنه به و بوده پیچیده بسیار گیریتصمیم از نوع

ی است که باید در نظر ها و پارامترهایانتخاب مکان صنایع یك مطالعه پیچیده است. این به دلیل تعدد محدودیت

موانع نظارتی و غیره(. به عبارت دیگر،  های عمومی،محیطی، توپوگرافی و جغرافیایی، مخالفتگرفته شوند )زیست

هایی را طراحی کنند که به رشد اقتصادی کمك کند و پروژه های مضاعفی روبرو هستند، زیرا بایدریزان با چالشبرنامه

طی را به حداقل برساند و مخالفت ذینفعان محلی را کاهش دهند. در نتیجه، شناسایی محیدر عین حال خطرات زیست

های مناسب برای توسعه صنایع بسیار مهم است. انتخاب مکان صنعتی معموالً نه تنها نیازمند الزامات )ارزیابی( مکان

هایی ترین تصمیمترین و طوالنیمهمیکی از  فنی، بلکه نیازمند عوامل اقتصادی، اجتماعی، محیطی و سیاسی نیز است و

 Sohal nda(Bhatnagar ,سیسات صنعتی جدید استیابی تأگیری در مورد مکانتصمیم که مدیران با آن مواجه هستند،

ای از شود مجموعههای بالقوه است که در آن تالش میانتخاب مکان صنعتی فرآیند انتخاب مکان .456) -2005:443

. به (Rikalovic Et Al., 2014:1054-1063) ای مفید باشدریزی منطقهتواند در برنامهآورده کند و میالزامات جامع را بر

شد. با این حال، امروزه درجه طور سنتی، انتخاب مکان صنعتی منحصراً بر اساس معیارهای اقتصادی و فنی انجام می

ای جامع از معیارها در انتخاب در نظر گرفتن مجموعه .(Ramin et al, 2017: 252-255) باالتری از توجه مورد نظر است

 کندمحیطی را نیز برآورده میرساند، بلکه نیازهای اجتماعی و زیستسایت، نه تنها منافع اقتصادی را به حداکثر می

(Karimi et al, 2022: 155-167) .هایفعالیت آن در که است صنعتی مکانی واحد یك برای مکان ترینمناسب پس 

ها و ثرات مخرب بر کاربریکمترین ا و) هزینه و زمان مواد، تجهیزات، نسانی،نیروی ا(منابع  مصرف صنعتی با کمترین

. از این جهت، یکی از اهداف (Kamali et al, 2017: 99-105)گیرد های انسانی و طبیعی پیرامون آن صورت میفعالیت

یت با شرایط مطلوب تعیین شده توسط معیارهای انتخابی ترین سااصلی انتخاب سایت صنعتی، یافتن مناسب

ها بسته به معیارهای های مناسب برای استقرار پروژه. انتخاب مکان، فرآیند یافتن مکان (Williams, 1983: 22)است

سیسات جدید به عنوان یك مسأله یك تأ دایجا (Eldrandaly, 2013: 2455-2482). اقتصادی و محیطی است  -اجتماعی

ثرات بلندمدتی بر پایداری، در دسترس بودن و سودآوری شود زیرا ااتژیك در نظر گرفته میگیری مهم و استرتصمیم

 قابل جبرانی را ایجاد نماید تواند نتایج غیرتسهیالت خواهد داشت. انتخاب مکان نامناسب در دنیای رقابتی امروزی می

22)-, 2015:18Eldemir nda(Onden . های مختلف وشامروزه از رMcdm شود برای حل مسائل مختلف استفاده می

)90-2019: 72 Stevic, (Chatterjee and. های عالوه بر روشMcdm از ،Gis های اطالعات جغرافیایی( نیز )سیستم
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 زاده فانید و همکارانتقی/...  ارهیچند مع یریگمیمدل تصم

 

ه، دستکاری، آوری، ذخیرهای جغرافیایی را جمعتواند دادهمی Gisتوان برای حل مسأله انتخاب مکان استفاده کرد، زیرا می

مطالعات بسیاری از  . )Bolstad, 2002:12؛ Eldemir, ndOnden a 2015:18-(22مدیریت و مهمتر از همه ارزیابی نماید 

های گذشته افزایش یافته اند و تعداد آنها در سالهای مختلف علوم و مهندسی استفاده کردهدر زمینه Mcdmرویکرد 

در آن به کار گرفته شده است، مسأله انتخاب مکان است. انتخاب مکان  Mcdm هایهایی که مدلاست. یکی از زمینه

 و اقتصادی اجتماعی، تأثیرات گرفتن نظر در با صنعتی مناطق یابیاست. مکان Mcdmهای یکی از کاربردهای مهم مدل

 جهت بایستی صنایع استقرار برای مناسب مکان .است اییمنطقه هایریزیبرنامه در کلیدی فاکتوری محیطی،زیست

 به دستیابی جهت باشد. داشته مدنظر را معیارها از وسیعی دامنه محیطی،زیست مسائل با اقتصادی فواید هماهنگی

 مراکز یابیمکان واقع در رساند. حداقل به را صنایع از برداری هبهر و ایجاد از حاصل منفی تأثیرات بایستی پایدار توسعه

 قرار تأثیر تحت منطقه در را پایدار توسعه کل در و صنعتی هایفعالیت پایداری که است مهمی گیریتصمیم صنعتی،

با هدف ارائه ابزارهایی  (Mcdm)معیاره گیری چندتجزیه و تحلیل تصمیم(. 247-1۸3: 1376 دهد )ایمانی و همکاران،می

ظر دیدگاه، اغلب متناقض، باید در ن گیری است که در آن چندینگیرنده برای پیشرفت در حل مسأله تصمیمبه تصمیم

های تجزیه و تحلیل ترین شاخهشدهشاخصه یکی از شناختهگیری چند. تصمیم(Chakhar, 2006: 11)گرفته شوند 

 کند.گیری در تحقیقات است که به حل مسائل مربوط به عوامل گوناگون کمك میتصمیم

 Mcdm گانه وجود دارند سروکار دارد. هدف انتخاب یك گزینه از میان که اهداف چندگیری در زمانیبا فرآیند تصمیم

. عوامل زیادی باید در فرآیند (Baban, 2001: 59-71)گیری است چندین گزینه با استفاده از تعدادی معیار تصمیم

 به چالش ها راسازی و تجزیه و تحلیل دادهگیری دخیل باشند، که انتخاب ابزارهای مناسب برای امکان ذخیرهتصمیم

 ۸4تخمین زده شده است که  های متعددی مرتبط است. با داده گیری برای انتخاب یك مکان صنعتیتصمیم کشد.می

 (Worrall, 1991: 34)گان ماهیت جغرافیایی )مکانی( دارندهای مورد استفاده توسط مدیران و تصمیم گیرندهدرصد داده

ا گیری جغرافیایی یشود به عنوان مسائل تصمیمهای جغرافیایی میداده گیری که شاملاز این رو، از مسائل تصمیم .

های گیری منجر به پیشرفتهای اخیر در زمینه تصمیم. توسعه(Malczewski, 2004: 3-65)شود مکانی نام برده می

م سیستم اطالعات و ادغا ، And Voss,(Rinner :2013 12- (13در تحلیل مکانی شده است Gisهای گیری در قابلیتچشم

سازی کاربردی پویا شده است. قادر به ایجاد یك مدل (Mcdm)گیری چند معیاره های تصمیمو روش (Gis)جغرافیایی 

افزایش می مکانی آنالیزهای در را گیریتصمیم کیفیت چندمعیاره، هایتکنیك و جغرافیایی اطالعات سیستم ترکیب

سازی، کاری، ذخیرههای زیادی برای دستجغرافیایی قابلیت اطالعات تمسیس (.0: 13۸9دهد )رئیسی و همکاران، 

ها ها و الگوریتمها، تکنیكای از رویهمجموعه Mcdmکه های مکانی دارد، در حالیمدیریت، تجزیه و تحلیل و تجسم داده

 دهدهای جایگزین ارائه میمیمبندی تصگیری، ساختارسازی، طراحی، ارزیابی و اولویتها در تصمیمرا برای حل پیچیدگی

(Gigovic et al, 2017: 501-521)هایی برای مناطق مناسب برای صنایع در استان . هدف از این مطالعه، انتخاب مکان

 (Mcdmگیری چند معیاره )( و تجزیه و تحلیل تصمیمGisهای اطالعات جغرافیایی )کرمانشاه با استفاده از ادغام سیستم

 است.

 و پيشينه پژوهش یمباني نظر

گیری پیچیده است که شامل تعداد زیادی از عوامل است که باید به دقت در نظر فرآیند انتخاب سایت یك کار تصمیم

 معین، جغرافیایی حوزه یك در فعالیت ایجاد برای مناسب هاین. یافتن مکا(Current et al, 297 :1990) گرفته شود
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 امکان حد باید در انتخابی هایمکان رود.می شمار به ملی و سطح کالن در ویژه به ،اجرایی هایهمهم پروژ مراحل جزء

 خواهد دنبال به را فراوانی نامطلوب نتایج ها،اجرای پروژه از قبل شرایط این بررسی عدم و باشند دارا را الزم شرایط

و  شده بررسی مورد مطالعه، منطقه سطح در ،هافعالیت ایجاد در مؤثر عوامل کلیه یابی موفق،مکان یك اجرای با داشت.

 یابی مراکزگیرد. مکانمی گیران قرارتصمیم و مدیران اختیار در یابی،مکان فرآیند خروجی قالب در مناسب، هایمکان

 در را پایدار توسعه کل در و پیرامونی هایمحیط در را های صنعتیفعالیت پایداری که است مهمی تصمیم صنعتی

ایی از انتخاب یك سایت صنعتی شامل مجموعه پیچیده (.3: 13۸9 سفیانیان، و دهد )رئیسیقرار می تأثیر حتت منطقه

ه بدیهی است ک شود.محیطی، سیاسی و غیره میعوامل ضروری است که شامل مسائل اقتصادی، اجتماعی، فنی، زیست

ز مهمترین یکی ا کند.له انتخاب را چالش برانگیز میگیری دخیل باشند، که این مسأعوامل زیادی باید در فرآیند تصمیم

نعتی سیسات صگیری در مورد محل استقرار تأصمیمترین تصمیماتی که مدیران اجرایی با آن مواجه هستند، تو طوالنی

ترین مکان با شرایط مطلوب و مشخص شده توسط یکی از اهداف اصلی انتخاب سایت صنعتی، یافتن مناسب جدید است.

سازی تعدادی اهداف در تعیین مناسب بودن یك مکان انتخاب مکان صنعتی، به عنوان بهینه ارهای انتخاب است.معی

که  گیری متعددی استسازی اغلب شامل عوامل تصمیمچنین بهینه خاص برای یك سیستم صنعتی تعریف شده است.

 هایی دارند.که هرکدام مزایا و محدودیتاغلب متناقض هستند و این فرآیند اغلب شامل تعدادی سایت ممکن است 

ایی از فرآیند انتخاب مکان صنعتی به معنای یك تجزیه و تحلیل چند معیاره پیچیده است که شامل مجموعه پیچیده

 عوامل مرتبط با مسائل اقتصادی، اجتماعی، فنی، محیطی و سیاسی است که ممکن است منجر به اهداف متضاد شود

17) a, 1983:nd Massa(Williams . گیری های تصمیماده از تکنیكزیادی با استف هایپژوهش اخیر سالیان دنیا در در

 . است شده انجام معیارهچند

تجزیه و تحلیل مناسب بودن محل دفن زباله برای دفع زباله جامد  »تحقیقی با عنوان (، در 2422جلیلیان و همکاران )

که در آن از معیارهای فاصله تا  ،«مطالعه موردی در کرمانشاه، غرب ایران Multimoora و Swaraهای با استفاده از روش

های زیرزمینی، های سطحی، عمق آبشده، فاصله تا مناطق مسکونی، فاصله تا آبگسل، فاصله تا مناطق حفاظت

ای مورفولوژیکی مانند شناسی، فاصله تا فرودگاه، فاصله تا جاده، فاصله از خطوط برق و کاربری زمین، و معیارهزمین

برای ارزیابی، ترکیب، تجزیه و تحلیل و همچنین  Swara و Multimooraهای اند و از روشجهت و شیب استفاده کرده

درصد از منطقه تحقیقاتی  ۴0/97آمده، دست سازی معیارهای انتخاب شده استفاده کرده بودند. بر اساس نتایج بهیکپارچه

درصد به عنوان مکان دفن زباله مناسب تشخیص  74/1و تنها درصد مناسب متوسط  764/4، نامناسب برای دفن زباله

 .)et al Jalilian:2022 , (1175سایت به عنوان جایگزین مناسب شناسایی شدند  19داده شد. سپس 

معیاره ی چندگیرو تصمیم Gisتجزیه و تحلیل مبتنی بر  »در پژوهشی با عنوان (، 2422و همکاران )محمد ایفکرن 

سب های منا، برای شناسایی مکان«های مناسب برای مزارع بادی خشکی در جنوب شرقی فرانسهبرداری مکانبرای نقشه

ها نرا به کار بردند. آ Ahpمانند  Mcdmبا رویکردهای  Gisبرای مزارع بادی آینده در منطقه جنوب شرقی، ترکیبی از 

مناطق حفاظت شده با وزن ،  درصد 3۸ا که شامل؛ میانگین سرعت باد با وزن کننده ردر پژوهش خود شش عامل تعیین

درصد و در نهایت شیب و ارتفاع  13ایی هر دو با وزن نسبی های جادههای برق و شبکهفاصله تا پست، درصد 26نسبی 

ان نشان داد که، مناطق نتایج تحقیقات ایش درصد بودند را به کار گرفتند. 3درصد و  ۴های که به ترتیب دارای وزن

کیلومتر مربع  6۴1اند که در مجموع پیکسل تعریف شده 962612های بادی در مجموع شناسایی شده برای نصب توربین
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شود. همچنین نتایج محاسبات نظری پتانسیل درصد از منطقه تحقیقاتی را شامل می 699۸دهند و حدود را پوشش می

 24/2۸4و  64/1۸2هکتار، انرژی خروجی بین  044یك سایت با مساحت بزرگتر از  باد نشان داده است که حداقل برای

 0۴تواند میانگین ظرفیت نصب شده رسند و هر سایت میریزی شده مناسب به نظر میهای برنامهمگاوات است و سایت

کند را برآورده می مگاوات را پشتیبانی کند. این مزیت نیازهای انرژی حمل و نقل، گرمایش و برق جمعیت منطقه

15) , 2022:et al Ifkirne(.  

سیسات بیوگاز با سیستم اطالعات ترین مکان تأانتخاب مناسب» (، در تحقیقی با عنوان 2422تولون و همکاران )

های با استفاده از روش ،«حوضه بسته قونیه، ترکیه  معیاره: مطالعه موردیگیری چندهای تصمیمجغرافیایی و روش

 (Kcb)سیس نیروگاه بیوگاز در حوضه بسته قونیه ، منطقه مناسبی برای تأ(Gis)و  (Mcdm)گیری چند معیاره تصمیم

برای انتخاب  معیار 9بزرگترین حوضه بسته ترکیه و دارای پتانسیل قابل توجه میدان انرژی تجدیدپذیر تعیین کردند. 

دار ساخته شود، استفاده شد. این معیارها با استفاده طق اولویتتواند در مناهایی که نیروگاه بیوگاز میترین مکانمناسب

های های محاسبه شده با دادهشدند. با ترکیب وزن، بر اساس نظرات متخصصان وزن (Fucom)از روش سازگاری کامل 

یسات رای تأسترین مکان ببر اساس نقشه نهایی، مناسب های مناسب برای ساخت نیروگاه بیوگاز ایجاد شد.مکانی، نقشه

  .)l., 2022: 11)et a Tulunبیوگاز بر روی یك منطقه صنعتی تازه تأسیس در مرکز کارامان همپوشانی دارد 

های برای انتخاب روستای هدف گردشگری بر اساس روش Mcdmمدل » در تحقیقی با عنوان (، 1044فانید و قدسی )

swara وaras  بندی روستاهای هدف شناسایی معیارهای حکمرانی خوب و رتبه، بر «موردی: شهرستان پاوه(  )مطالعه

ری، پذیشفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، مشارکت، مسئولیت گردشگری شهرستان پاوه بر اساس هشت معیار

دهی معیارها و از برای وزن Swaraاز روش  أثربخشی و کارایی، اجماع و مشروعیت و برابری و فرآگیری استفاده کردند.

های حکمرانی خوب در روستاهای هدف گردشگری ترین معیارها در ارتباط با مهمبندی گزینهبرای اولویت Arasوش ر

ترین معیار مهم 172/4 نشان داد که معیار مشارکت با وزن Swaraگرفتند. نتایج روش در منطقه مورد مطالعه بهره 

دومین معیار  1۴0/4د از آن معیار برابری و فراگیری با وزن حکمروایی خوب در سطح روستاهای شهرستان پاوه است و بع

، حاکمیت قانون 111/4پذیری با ، مسئولیت11۸/4، شفافیت با 124/4مهم حکمرانی خوب است و معیار پاسخگویی با 

 Arasوش به ترتیب قرار دارند. نتایج محاسبه ر 4۸۸/4و اجماع و مشروعیت با  492/4ثر بخشی و کارایی با ا، 149/4با 

دارای باالترین اهمیت کلی بوده و در رتبه اول قرار دارد و بعد از آن روستای  ۸۴9/4نیز نشان داد که، روستای داریان با 

سوم و چهارم و روستای هجیج بزرگ با  در رتبه 741/4، و شمشیر با 762/4در درتبه دوم، خانقاه با  769/4دشه با 

 (. ۴6-7۴ : 1044نید و قدسی، در رتبه آخر قرار دارد )فا 6۸6/4

های ارزیابی چند معیاره در صنایع با استفاده از روش یابیمکان» ، در تحقیقی با عنوان (1399افشاری و لطفی )

 27۸3، از چهار معیاره استفاده کردند. نتایج تحقیق نشان داده است که، در روش منطق بولین، «شهرستان گلپایگان 

هکتار از منطقه و در روش ترکیب  1769گذاری فازی هموسعه صنعتی مناسب بوده و در روش رویهکتار از منطقه برای ت

هکتار از منطقه برای توسعه صنعتی در طبقات خوب تا عالی قرار  17۴۸دهی هکتار و در روش وزن 1942خطی وزنی 

 (.166-1۴1 :1399 اند )افشاری و لطفی ،گرفته

و بر اساس  Gisانتخاب مکان برای یك مرکز تولید نساجی با » تحقیقی با عنوان ، در (2421اولوتاس و کاراکاس )

 Piv-Fدهی شدند و از روش وزن Fucomاز هشت معیار استفاده کردند. معیارها توسط روش  Mcdmرویکرد ترکیبی 

روابط  د که، معیاربندی مناطق مناسب برای یك مرکز تولید نساجی استفاده کردند. نتایج تحقیق نشان دابرای رتبه
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، چهار منطقه به Piv-fبه عنوان مهمترین معیار تعیین شده است و با توجه به نتایج  Fucomعمومی با توجه به نتایج 

 ,Ulutas, And Karakus)اند ترین مناطق برای ایجاد کارخانه تولید پارچه در استان سیواس بدست آمدهعنوان مناسب

2021: 126-132). 

برای انتخاب محل  (Mcdm)معیاره گیری چندرویکردهای تصمیم» نوان ، در تحقیقی با ع(241۸) رانوانگ و همکا

سه روش شامل؛ فرآیند تحلیل را با ترکیب  (Mcdm)گیری چند معیاره ، یك مدل تصمیم«نیروگاه خورشیدی در ویتنام 

آل حل ایدهاولویت بر اساس شباهت به راهو تکنیك ترتیب  (Dea)ها ، تحلیل پوششی داده(Fahp) مراتبی فازیسلسله

(Topsis)  را برای یافتن بهترین مکان برای ساخت نیروگاه خورشیدی بر اساس معیارهای کمی و کیفی را ارائه کردند

(Wang et al, 2018: 653-663). 

، با استفاده از «دبیلار شهرستان در صنایع استقرار سنجیامکان» ، در پژوهشی با عنوان (1396ایمانی و همکاران )

 پرداختند. نتایج شده شناسایی هایپهنه بندیاولویت به صنایع، یابیمکان مرادر  مؤثر معیار و هشت Ahp–Vicorمدل 

تحقیق،  این در شده شناسایی بهینه هایپهنه با اردبیل شهرستان در صنایع فعلی مکان کهنشان داده است  تحقیق

 شناسایی اردبیل محدوده شهرستان در صنعتی واحدهای استقرار برای جدید مناسب نهپه همچنین شش و دارد مغایرت

 (.247-1۸3 : 1396شد )ایمانی و همکاران ،  مشخص هاپهنه این در صنایع استقرار بندیاولویت و

 روش پژوهش
جهت احداث یك مکان  های عمده یك منطقهفرآیندی است که در آن تمام ویژگی Site Selectionیا  یابیمکانفرآیند 

های موجود، برای ایجاد یك مکان صنعتی نیاز داریم بعضی از متغیرها گیرد. بر اساس نقشهصنعتی مورد ارزیابی قرار می

را سنجیده و بر اساس ارزش و اهمیت هر یك از متغیرهای موجود، مهمترین مکان را برای احداث صنعت مورد نظر مورد 

از نوع  Demها به فرمت رستری تبدیل شوند. در این مطالعه تنها نقشه ن مرحله باید تمام دادهارزیابی قرار دهیم. در ای

وع ها را به نقشه از ناند. ابتدا همه دادهها از نوع وکتوری هستند و هنوز به نقشه تبدیل نشدهرستری بوده و بقیه نقشه

ی صنعتی یك مطالعه پیچیده است که نه تنها شامل هانماییم. انتخاب سایت جهت جانمایی فعالیترستری تبدیل می

گان یك مدل محیطی است. در این مطالعه، نویسندههای اقتصادی، اجتماعی و زیستمالحظات فنی، بلکه نیازمندی

Mcdm   شامل Swara و Fuzzyهای صنعتی در استان کرمانشاه ارائه را برای انتخاب بهترین مکان برای استقرار فعالیت

ترین سایت با شرایط مورد نیاز است. رویکرد ما نند. یکی از اهداف اصلی در انتخاب مکان صنعتی، یافتن مناسبکمی

های برای ارزیابی مکان (Mcdm)معیاره گیری چندو تجزیه و تحلیل تصمیم (Gis)مبتنی بر سیستم اطالعات جغرافیایی 

 اساس بر و کاربردی هدف اساس بر پژوهش نشاه است. روشهای صنعتی در استان کرمامناسب برای استقرار  فعالیت

 سیستم از مطالعه مورد منطقه در صنایع یابی استقرارمکان و معیارها ارزیابی جهت .باشدتحلیلی می توصیفی ماهیت

سعه یك رویکرد پویا، جامع، و استفاده شد. هدف تحقیق ما تو Swaraشاخصه  چند تکنیك و جغرافیایی اطالعات

ای از شناختی عمیق و مشاوره گسترده با مجموعهعیاره برای ارزیابی اراضی با کیفیت است که از یك مطالعه کتابمچند

های شطرنجی و برداری از نهادهای مختلف دولتی های دیجیتال در قالبمتخصصان در این زمینه حاصل شده است. داده

متر  34ده شامل یك مدل رقومی ارتفاعی دیجیتال با وضوح آوری شهای جمعآوری شد. دادهها جمعبرای تهیه نقشه

(Dem)ها، دما، بارش، مناطق حفاظت شده و شیب ها، کاربری زمین، گسل، جاده، مرزهای روستاها، شهرها، رودخانه

 (. 1) شماره باشد جدولمی
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 تحقیق معیارهای مورد استفاده در این .1جدول 

 معيارهای مورد استفاده در این تحقيق

 معیارهای محیطی معیارهای اقتصادی و اجتماعی

 هافاصله از رودخانه شیب

 شدهفاصله از مناطق حفاظت فاصله از جاده

 کاربری زمین فاصله از نقاط شهری

 بارش هافاصله از گسل

 دما فاصله از نقاط روستایی

د استفاده فاصله از شهرها، فاصله از مناطق معیار استفاده شد. معیارهای مور 14برای تشخیص بهترین مکان صنعتی از 

ها، نوع کاربری زمین، دما، ها، فاصله از گسلها، فاصله از مناطق حفاظت شده، فاصله از رودخانهروستایی، فاصله از جاده

زمین  وارد شد. سپس با سیستم Arc Gisها به محیط ها، ابتدا تمامی نقشهشیب و باران بود. به منظور تهیه این الیه

برای پردازش و ارزیابی آماده شدند. همه  Gisدر محیط  (Cell Size 50)و  (Utm; Wgs 1984, Zone 39)مرجع همسان 

 پژوهش، مورد نیاز هایهای نقشهالیه Arc Gisافزار  نرم از استفاده با ها از حالت برداری به رستر تبدیل شدند والیه

 تکیه با استفاده شد. سپس Swaraاز روش  تحقیق هایشاخص به دهینوز برای که ذکر است به الزم شدند. سازیآماده

استقرار  منظور به هاترین پهنهمناسب تشخیص و یابیمکان مرا انجام به Fuzzy-Membershipابزار  و Fuzzy بر تکنیك

 دهد.دی تحقیق را نشان می(، چارچوب روش پیشنها1)شماره شکل  .گردید صنعتی در استان کرمانشاه اقدام هایکاربری

 
 چارچوب روش پیشنهادی تحقیق .1شکل 

 (1041منبع: )فانید و همکاران،

مساحت  (،2) شماره شود شکلمحدوده مورد مطالعه در این تحقیق، استان کرمانشاه واقع در غرب ایران را شامل می

مساحت کشور را به خود اختصاص داده است. درصد از کل ۴/1باشد که تقریباً کیلومتر مربع می 20030کل این منطقه 

 33دقیقه طول شرقی و عرض جغرافیایی  1درجه  0۸دقیقه الی  24درجه و  0۴های جغرافیایی این منطقه بین طول

از نظر وسعت به  ایران هفدهمین استان .دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است 17درجه و  3۴دقیقه الی  37درجه و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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آید شمار میهای غربی به گیرد، از دسته استاندرصد مساحت کشور را در بر می ۴/1رود. استان کرمانشاه که شمار می

، از شرق ایالم و استان لرستان ، از جنوب بهاستان کردستان این استان از شمال به مرز مشترک دارند. کشور عراق که با

شود. مرکز استان کرمانشاه، و حلبچه در کردستان عراق محدود می دیاله هایو از غرب به استان استان همدان به

بخش و  31، شهر 3۴ شهرستان، 10استان کرمانشاه از  1394بر اساس آخرین تغییرات در سال   .است کرمانشاه شهر

 است.دهستان تشکیل شده  ۸0

 منطقه مورد مطالعهموقعیت  .2شکل 

 (1041منبع: )فانید و همکاران،

 ۱روش فازی

دهنده عضویت کامل در  نشان 1کند. مقدار تبدیل می 1تا  4، رستر ورودی را به مقیاس 2گیری فازیروش عضویت

 Mcdmو   Gisما از  دهد عضوی از مجموعه فازی نیست.ر(، که نشان میمجموعه فازی است، با کاهش عضویت تا )صف

 Arc Gisهای مکانی از نرم افزار برداری و تحلیل دادهصنایع استفاده کردیم. برای تصویربرای انتخاب مکان مناسب برای 

پوشانی بندی مجدد و تحلیل هممانند، فاصله اقلیدسی، طبقه Gisاستفاده شد. تعدادی از ابزارهای تجزیه و تحلیل  7/14

 در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند.

 دهيانواع وزن

است. برخی از رویکردهای معروف ارزیابی وزن عبارتند از:  Madmارزیابی وزن یك مسأله مهم در بسیاری از مسائل  

 ،(Saaty, 2016: 363 - 419) (Anp) فرآیند شبکه تحلیلی ، (Saaty, 2008: 83-98) (Ahp) –فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

روش  ،:1067 (Ginevicius, 2011- (1095– (Fare)- روش فار ،)Shannon,1948: 379-423 (تکنیك آنتروپی شانون

 .(Kersuliene et al, 2010) - (Swara)سوارا 

                                                           
1. Fuzzy 

2  . Fuzzy-Membership 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
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 ۱روش سوآرا

، Fareهای دیگر مانند های کامالً جدید است که کامالً با روشز روشالذکر، روش سوارا یکی اهای فوقدر میان روش

Bwm ،Ahp  یاAnp  از روش سوآرا استفاده شد. روش  متفاوت است. برای ارزیابی وزن معیارهاSwara  به عنوان یك ،

ابی یل نسبت وزن ارزیکند. روش تحلشود که از کارشناسان برای تعیین وزن معیارها استفاده میروش ذهنی استفاده می

بندی گام به گام )سوآرا( کارآمدترین روش برای ارزیابی معیارها است. سوآرا شامل دو مرحله مهّم است: اول اولویت

ها و محاسبه وزن، وظیفه دهی است. در روش سوآرا، ارزیابیمعیارها با مشورت کارشناسان، و مرحله دوم فرآیند وزن

شوند. سوآرا روشی است دهی میکنند و تمام معیارها به این طریق وزنعیار را تعیین میکارشناسان است و ارزش هر م

.کارشناسان  (Aghdaie, 2014: 1-7) کند که در آن یك متخصص از دانش، اطالعات و تجربیات ضمنی خود استفاده می

د و به این طریق کمترین امتیاز به آورناز طریق اطالعات، تجربیات و دانش ضمنی خود، مهمترین معیار را به دست می

 ,Thakkar) کنندهای کلی را مشخص میها، رتبهشود. آنها با توجه به ارزش متوسط رتبهمعیار در رتبه آخر داده می

ترین تاهمیکه آخرین رتبه به بیترین معیار رتبه یك به عنوان بهترین، در حالیبر اساس این روش، شاخص (.14 : 2021

ها توسط های کلی بر اساس ارزش متوسط رتبهو رتبه (Hashemkhani Zolfani, 2018: 7399-7405)شود ار داده میمعی

. پس از تعریف و تشکیل فهرستی از معیارهای (Vafaeipour et al., 2014: 653-663)شوند گروه خبرگان مشخص می

 :گیری، روش سوارا شامل مراحل زیر استدخیل در فرآیند تصمیم

معیارها باید بر اساس اهمیتشان مرتب شوند. برای تعیین اهمیت هر معیار، از روش قضاوت متخصص که  گام اول:

شود. در این مرحله کارشناسان، معیارهای تعریف شده را با توجه (، پیشنهاد شده است استفاده می1974توسط کندال )

اساس دانش، اطالعات و تجربه ضمنی خود اولویت هر معیار را کنند. هر متخصص بر بندی میبه اهمیتی که دارند رتبه

ها شود و متعاقباً، میانگین ارزش رتبهکند. به مهمترین معیار رتبه یك و کمترین معیار رتبه آخر داده میمشخص می

ت ذهنی یك کننده قضاورویکرد ذهنی منعکس های بدست آمده باشود. وزنهای کلی در نظر گرفته میبرای تعیین رتبه

ترین معیارها در باال قرار شود. به عنوان مثال: مهمها برای یك مسأله معین میبندی گزینهفرد است که منجر به رتبه

 گیرند و معیارهای بینابینی هم از اهمیت برخوردار هستند.گیرند و معیارهای با اهمیت کمتر در جایگاه آخر قرار میمی

بندی شده، تعیین اهمیت است. با شروع از دومین معیار رتبه 𝑠𝑗 نسبی مقدار متوسطتعیین کردن اهمیت  گام دوم:

های نشان دهنده نگرش𝑠𝑗 تر است. مقادیر در ستون مهم𝑐𝑗+1 ازمعیار  𝑐𝑗آنها ضروری است، به این معنا که، چقدر معیار 

 کارشناس است، یعنی مقادیر داده شده توسط متخصصان.

 :کنیمرا به صورت زیر محاسبه می 𝑘𝑗ضریب سوم: گام 

𝑘𝑗 = {
1        𝑗 = 1
𝑠𝑗+1   𝑗 > 1               1معادله

 به صورت زیر: 𝑞𝑗 کردن وزن مجدد محاسبه شده تعیین گام چهارم:

𝑞𝑗 = {
1       𝑗 = 1 

𝑞𝑗−1

𝑘𝑗
𝑗 > 1               2معادله

 به دست آوردن مقادیر وزنی معیارها با مجموع برابر با یك: :گام پنجم

   𝑤𝑗=
𝑞𝑗

∑ 𝑞𝑗
𝑛
𝑘=1

                    3معادله

                                                           
1 . Swara 
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ارزیابی وزن  منظور به ادامه دهنده اهمیت هر معیار است. دردهد که نشانهر معیار را نشان میوزن   wJکه در آن 

 معیارها از کدام هر ثرگذاریا میزان خبرگان و کارشناسان نظرات از استفاده با و شد استفاده پرسشنامه ابزار معیارها از

 .(Keršuliene, 2010: 243-258; Stanujkic et al, 2015: 18-181)مشخص شد  Swaraتکنیك  از استفاده با

 ها و بحثیافته

، اطالعات پیشینه نخبگان خبره تشکیل شد 3از  تیمی متشکل هابرای تعیین وزن معیار(، 2با توجه به جدول شماره )

 متخصص در آن مشخص شده است.

 . اطالعات پیشینه متخصصان2جدول

 عدادت ایيریزی شهری و منطقهبرنامه ریزی آمایش سرزمينبرنامه بندیطبقه دسته بندی

 3 مرتبط سابقه کاری

 کارشناسی ارشد سطح تحصیالت

 دکترا

2 

1 

 مرد جنسیت

 زن

2 

1 

 1041های پژوهش، : یافتهنبعم

نشان داده شده است.  ۴و  0و  3ها در جداول نگرش کارشناس اول و دوم و سوم و همچنین وزن محاسبه شده معیار

های متخصص است، یعنی مقادیر داده شده توسط متخصصان. مقادیر در نشان دهنده نگرش Sjمقادیر در ستون 

 آیند.دست میبه  3و2و 1های  معادلهبا استفاده از  wjو  kj ،qjهای ستون

 نگرش کارشناس اول و همچنین وزن محاسبه شده هر معیار .3جدول 

 معيار
ترتيب    

 اهميت

اهميت نسبي 

 مقدار متوسط
Sj 

 Kjضریب 
Kj = Sj + 1 

 𝐰𝐣وزن 

𝒒𝐣=

𝐰𝐣

∑ 𝐰𝐣
𝐧
𝐤=𝟏

 

وزن محاسبه 

 شده مجدد

𝒘𝒋 = {

𝟏
𝒙𝒋−𝟏

𝒒𝒋

 

 C 1  44/1 1 1۸4/4 1-فاصله از شهر

 C 2 24/4 24/1 ۸33/4 1۴4/4 2-فاصله از روستا

 C 3 1۴/4 1۴/1 720/4 131/4 ۸-شیب

 C 0 14/4 14/1 6۴۸/4 11۸/4 0-فاصله از رودخانه

 C ۴ ۴/4 ۴/1 672/4 110/4 ۴-فاصله ازمناطق حفاظت شده

 C 6 ۴/4 ۴/1 01۸/4 47۴/4 6-فاصله از گسل

 C 7 14/4 14/1 3۸4/4 46۸/4 7-فاصله از جاده

 C ۸ 2/4 2/1 316/4 4۴۸/4 ۸ کاربری زمین

 C 9 4۴/4 4۴/1 341/4 4۴0/4 14-بارش

 C 14 4۴/4 4۴/1 2۸7/4 4۴2/4 9-دما

 1 ۴0۸/۴    جمع

  1041، های پژوهش: یافتهمنبع
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 معیار نگرش کارشناس دوم و همچنین وزن محاسبه شده هر .0جدول 

 معيار
ترتيب 

 اهميت

اهميت نسبي 

 مقدار متوسط
Sj 

 Kjضریب 
Kj = Sj + 1 

 𝐰𝐣وزن 

𝒒
𝐣=

𝐰𝐣

∑ 𝐰𝐣
𝐧
𝐤=𝟏

 

 وزن محاسبه شده

 مجدد

𝒘𝒋 = {

𝟏
𝒙𝒋−𝟏

𝒒
𝒋

 

 C 1  44/1 1 214/4 1-فاصله از شهر

 C 2 2۴/4 2۴/1 ۸/4 16۸/4 2-فاصله از روستا

 C 3 24/4 24/1 666/4 104/4 0-صله از رودخانهفا

 C 0 34/4 34/1 ۴12/4 147/4 3-کاربری زمین

 C ۴ 1۴/4 1۴/1 00۴/4 934/4 6-فاصله از گسل

 C 6 14/4 14/1 04۴/4 ۸۴4/4 ۴-فاصله ازمناطق حفاظت شده

 C 7 24/4 24/1 337/4 714/4 7-فاصله از جاده

 C ۸ 4۴/4 4۴/1 22۴/4 074/4 ۸-شیب

 C 9 1۴/4 1۴/1 19۴/4 014/4 9-دما

 C 14 24/4 24/1 163/4 304/4 14-بارش

 1 7۴2/0    جمع
 1041، های پژوهش: یافتهمنبع

 

 نگرش کارشناس سوم و همچنین وزن محاسبه شده هر معیار .۴جدول 

 معيار
ترتيب 

 اهميت

اهميت نسبي 

 مقدار متوسط
Sj 

 Kjضریب 
Kj = Sj + 1 

 𝐰𝐣وزن 

𝒒
𝐣=

𝐰𝐣

∑ 𝐰𝐣
𝐧
𝐤=𝟏

 

وزن محاسبه 

 شده مجدد

𝒘𝒋 = {

𝟏
𝒙𝒋−𝟏

𝒒
𝒋

 

 C 1  44/1 1 193/4 1-فاصله از شهر

 C 2 34/4 34/1 769/4 109/4 2-فاصله از روستا

 C 3 24/4 24/1 601/4 120/4 0-فاصله از رودخانه

 C 0 24/4 24/1 ۴30/4 143/4 3-کاربری زمین

 C ۴ 14/4 14/1 0۸۴/4 490/4 ۴-ه ازمناطق حفاظت شدهفاصل

 C 6 1۴/4 1۴/1 022/4 4۸1/4 ۸-شیب

 C 7 4۴/4 4۴/1 042/4 477/4 7-فاصله از جاده

 C ۸ 24/4 24/1 33۴/4 460/4 6-فاصله از گسل

 C 9 14/4 14/1 340/4 4۴9/4 14-بارش

 C 14 1۴/4 1۴/1 260/4 4۴1/4 9-دما

 1 ۴/1۴9    جمع

 1041های پژوهش، فته: یامنبع

های به دست آمده از سه کارشناس پس از تکمیل فرآیند، وزن کلی معیارهای ارزیابی به عنوان میانگین هندسی وزن

 از طریق رابطه زیر به دست آمد:

𝑊J = (∏ WJ
K

K

K=1

)

1/K
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𝑊𝐽 که  
𝐾وزن نسبی معیار  𝑗  است که بر اساس مقایسه زوجی𝑘- آید ون کارشناس به دست میامی  𝐾  تعداد

(  وزن نهایی معیارهای ارزیابی بدست آمده از سه کارشناس بدست آمده 6)شماره در جدول  دهد.کارشناسان را نشان می

 است.

 ها ـ بدست آمده با روش سوآرا. وزن نهایی شاخص6جدول 

ص
شاخ

ها
 

فاصله    

 از

 شهر

 فاصله

 از

 روستا

 فاصله

 از

 رودخانه

کاربری 

 زمين

فاصله 

 از

 گسل

فاصله 

از مناطق 

حفاظت 

 شده

فاصله 

 از

 جاده

 بارش دما شيب

ی
وزن نهای

 

190
/4

 

1۴۴
/4

 

4۸9
/4

 

127
/4

 

497
/4

 

47۸
/4

 

472
/4

 

4۸6
/4

 

40۸
/4

 

40۸
/4

 

 1041های پژوهش، منبع: یافته

 های بعدی پژوهش به صورت زیر آنجام شد:ها، گامبعد از تعیین اوزان شاخص

 1های برداری به رسترتبدیل داده :مرحله اول

افزاری روی آنها صورت گردید و محاسبات نرم Arc Gisهای اطالعاتی گردآوری شده وارد محیط بعد از اینکه الیه

های رستری تبدیل به الیه Arctoolboxافزار های از نوع برداری )نقطه، خط و پلیگون( با استفاده از جعبه گرفت، تمام الیه

ها( ها )یا پیکسلها انجام داد. یك رستر شامل ماتریسی از سلولتوان روی آنگذاری بهو ارزش ا محاسبات ریاضیشدند ت

اند که در آن هر سلول حاوی مقداری است که اطالعات دهی شدهها )یا یك شبکه( سازمانها و ستوناست که در ردیف

های اسکن ها، تصاویر دیجیتالی یا حتی نقشه، تصاویر ماهوارههای هوایی دیجیتالدهد. رسترها، عکسآن را نشان می

 شده هستند.

 2محاسبه فاصله اقلیدسی مرحله دوم:

توانید فایل با ابزار فاصله اقلیدسی می .شوددر بین ابزارهای توابع مختلف مجاورت محسوب می فاصله اقلیدسی ابزار

       برای ساخت نقشه فاصله در .فاصله از یك عارضه را نشان دهدرستری را ایجاد کنید که در هر نقطه و هر پیکس آن 

Arcgis  یا ایجاد یك نقشه که نشان دهنده فاصله در Gis ها و ابزارهای مختلفی استفاده نمود. اما توان از روشباشد، می

رگیری ابزار فاصله اقلیدسی کااجرا کرد، به Gis ای در نرم افزارتوان برای ایجاد چنین نقشهترین روشی که میاصولی

 7، 6، ۴،  0، 3های شماره )است. با استفاده از این ابزار فاصله تك تك نقاط منطقه تا نزدیکترین عوارض به صورت نقشه

 ( بدست آمد. ۸، 

                                                           
1 . Convert vector data to raster 

2 . euclidean distance 
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 های فاصله اقلیدسینقشه .۸تا  3اشکال 

 1041، های پژوهشمنبع: یافته

 1 بندی مجددطبقه مرحله سوم:

دهد(. فرآیند گرفتن مقادیر سلول ورودی و جایگزینی کند )یا تغییر میبندی میدر یك رستر مجدداً طبقه مقادیر را

 ( نشان داده شده است از ضوابط7آنها با مقادیر جدید سلول خروجی. مقادیر ورودی جدید همانطور که در جدول شماره )

 .شده است( اخذ 13۸0وزیران ) هیأت مصوب صنایع استقرار معیارهای و

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 . Reclassify 
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 صنایع معیارهای مناسب و نامناسب در نظر گرفته شده استقرار معیارهای استانداردهای، و ضوابط. 3جدول 

 نامناسب مناسب معيار

 فاصله تا رودخانه )به متر(.

 دما

 هافاصله  از گسل

 شده و طبیعی )به متر(.فاصله تا مناطق حفاظت

 فاصله تا شهر )به متر(.

 به متر(.فاصله تا روستا )

 فاصله  از جاده

 بارش

 شیب )به درصد(.

 نوع کاربری  زمین.

۸44> 

1۸-20> 

1444> 

3444> 

1۴44> 

1444> 

2۴4> 

 متر()میلی <۸44

04> 

 های بایرزمین

 های زراعیزمین

 اراضی مرتعی

<۸44 

<1۸-20 

<1444 

<3444 

<1۴44 

<1444 

<2۴4 

۸44< 

<04 

 هاجنگل

 آبی

 مناطق مسکونی

 کوهستانی یا سنگی
 13۸0وزیران،  هیئت مصوب صنایع استقرار معیارهای و ضوابط منبع: 

توانید مقادیر را در یك رستر ورودی تغییر دهید و تغییرات را در یك رستر خروجی جدید بندی مجدد، میبا طبقه 

ای شده را نشان فهای رستری ریکالسی( نقشه1۸، 17، 16، 1۴، 10، 13، 12، 11، 14، 9های شماره )ذخیره کنید. نقشه

 دهد.می
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 بندی مجدد شدههای طبقهنقشه .1۸تا  9اشکال 

 1041های پژوهش، منبع: یافته

 1عضویت فازی مرحله چهارم:

بندی یا به مقیاس های ورودی را بر اساس امکان عضویت در یك مجموعه مشخص مجدداً طبقهابزار عضویت فازی داده

شود که قطعاً عضوی از مجموعه مشخص شده نیستند هایی اختصاص داده میه مکانکند. صفر بصفر تا یك تبدیل می

و یك به مقادیری که قطعاً عضوی از مجموعه مشخص شده هستند، و کل محدوده احتماالت بین صفر و یك به سطحی 

 Fuzzyطی فازی شود )هر چه عدد بزرگتر باشد احتمال بیشتر است(. تابع عضویت خاز عضویت ممکن اختصاص داده می

Linear Membership  کند، که صفر به کمترین مقدار تبدیل می 1تا  4مقادیر ورودی را به صورت خطی در مقیاس

یابد و همه مقادیر بینابینی مقداری از ارزش عضویت را بر اساس ورودی و یك به بزرگترین مقدار ورودی اختصاص می

                                                           
1 . Fuzzy Membership 
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شود. اختصاص داده می 1دی بزرگتر، احتمال بیشتری یا نزدیکتر به کنند، به مقادیر ورومقیاس خطی دریافت می

 دهند.سازی شده را نشان میهای فازی( نقشه2۸، 27، 26، 2۴، 20، 23، 22، 21، 24، 19های شماره )نقشه
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 شده های فازینقشه .2۸تا  19اشکال 

 1041های پژوهش، منبع: یافته

 1رستر کالکیولیتر مرحله پنجم:

به دست آمده  Swaraسازی شده در وزن به دست آمده از هر معیار که در روش های فازیر این مرحله، تمام نقشهد

 ها بدست آمد.دار شده برای تمام الیههای ضرب شده با هم جمع شدند و نقشه خروجی فازی وزنضرب شد و همه الیه

 2ساخت نقشه نهایی مرحله ششم:

نهایی به صورت  با هم جمع شدند و نقشه Raster Calculatorاند در قسمت دار گردیدهوزن های فازی شده کهتمام الیه

 ( ساخته شد.29شکل شماره )

 
 نهایی تولید شده نقشه .29شکل

 1041های پژوهش، منبع: یافته

 گيرینتيجه

وسط ایط مطلوب تعیین شده تترین مکان با شریکی از اهداف اصلی در انتخاب مکان مناسب برای صنایع، یافتن مناسب

گیران در انتخاب انتخاب مکان مناسب برای های مورد استفاده مدیران و تصمیممعیارهای تعیین شده است. بیشتر داده

                                                           
1  . Raster Calculator 

2.  Final map construction 
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است. به  گیری مکانیصنایع، جغرافیایی است که به این معنی است که فرآیند انتخاب مکان صنعتی یك مسأله تصمیم

العات های اطد، نیاز به استفاده همزمان از چندین ابزار پشتیبانی تصمیم مانند سیستمدلیل ماهیت ترکیبی فرآین

الزم است. تعداد زیادی از محققین به دلیل در دسترس  (Mcdm)معیاره گیری چندهای تصمیمو روش( Gis)جغرافیایی 

ابزار  (Gis)اطالعات جغرافیایی های وابسته هستند. سیستم Gisبودن و کاربردهای گسترده آن در انتخاب مکان به 

هایی را برای ضبط، ذخیره، جستجو، تجزیه و تحلیل، های فضایی هستند که قابلیتقدرتمندی برای تجزیه و تحلیل

های ها و روشهای اطالعات جغرافیایی همراه با سیستمکنند. سیستمنمایش و خروجی اطالعات جغرافیایی فراهم می

افزایی با ترکیب این ابزارها به کارایی و کیفیت ثر همشوند. ااستفاده می (Mcdm)معیاره چند گیریدیگر مانند، تصمیم

یابی کند. تکنیك جدید تجزیه و تحلیل نسبت ارزتجزیه و تحلیل فضایی برای انتخاب مکان مناسب برای صنایع کمك می

استفاده شود.  Mcdmعیارهای مختلف در طور سودمندی برای تخصیص وزن به متواند بهمی Swaraگام به گام وزن 

برای انتخاب مکان مناسب برای استقرار صنایع در  Mcdmو  Gisهدف از مطالعه حاضر توسعه روشی برای استفاده از 

اره به نام گیری چند معیهای تصمیمترین مکان صنعتی، یکی از تکنیكاستان کرمانشاه ایران است. برای تعیین مناسب

معیار فاصله از شهرها، فاصله از  14ترکیب شد تا  GIS( با Swaraنسبت ارزیابی گام به گام وزن سوآرا ) تجزیه و تحلیل

 ها، نوع کاربری زمین،ها، فاصله از گسلشده، فاصله از رودخانهها، فاصله از مناطق حفاظتمناطق روستایی، فاصله از جاده

تخمین زده شد و نقشه معیارها با استفاده  Swaraعیارها با استفاده از دما، شیب و باران، بررسی شود. وزن نسبی اهمیت م

تهیه شد و در نهایت، یك نقشه تناسب نهایی ایجاد شد که مناسب بودن را برای مکان استقرار  Gisاز عملیات مکانی 

ان آوری نظرات خبرگعدهد. معیارهای انتخاب مکان صنعتی در استان کرمانشاه از  طریق جمهای صنعتی نشان میفعالیت

های گیری از روشبا بهره که است این بیانگر کلی نتایج اند.و مطالعه پیشینه تحقیق استخراج شده Swaraدر تکنیك 

Swara-Fuzzy مناسب و  تفاوت،بی نامناسب، نامناسب، سطح کامالً  ۴توسعه صنعتی استان کرمانشاه در  مناسب مناطق

کیلومتر مربع استان کرمانشاه،  20604دهد که، از کل مساحت ایج این پژوهش نشان میتعیین شدند. نت مناسب کامالً

 69/1۸هکتار در سطح مناسب،  49/6010درصد، معادل  26مناسب، هکتار در سطح کامالً 37/2220درصد، معادل  11/9

درصد،  ۴/10نامناسب و هکتار در سطح  22/6393درصد، معادل  26تفاوت، هکتار در سطح بی 49/0646درصد، معادل 

ر د نامناسب جهت استقرار صنایع در استان کرمانشاه قرار دارند. که این مناطق، هکتار در سطح کامالً  ۸4/3۴70معادل 

 ها،گذاریسیاست در که معناست این به شرق و غرب استان و به طور محدود در مرکز استان قرار داشته و شمال

 در مناطق این سرزمین آمایش گرفتن درنظر با منطقه صنعتی توسعه های آینده برایذاریگ سرمایه و ریزیبرنامه

 گیرند.  قرار اولویت

 منابع
چند معیاره در  های ارزیابییابی صنایع با استفاده از روش(. مکان1399) پورمنافی، سعید.و افشاری، سمیرا؛ لطفی، علی؛ 

 . 1۴1-166 :، صص116، شماره «سپهر» ات جغرافیایی پژوهشی اطالع -فصلنامه علمی شهرستان گلپایگان،

 استقرار صنایع در شهرستان اردبیل،سنجی (. امکان1396سولماز. ) ،روحی پورو ایمانی، بهرام؛ یزدانی، محمد حسن؛ 

 . 1۸3-247 :9 صص0فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای9 شماره 
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برای انتخاب روستای هدف گردشگری بر اساس  mcdm (، مدل1044ن. )قدسی، پیما زاد فانید، ابوالقاسم؛ وتقی
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