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چکیده
شناسایی ظرفیتهای توسعه صنعتی در هر کشوری جزء الویت های انکارناپذیر میباشد .بدیهی است استفاده از روشهای کمی
و کاهش دخالت کارشناسی در فرایند تصمیم گیری و ارزیابی میتواند نتایج بهتری ارائه کند .لذا در این تحقیق به منظور
ارزیابی جزیره قشم برای توسعه شهرکهای صنعتی از روش ارزیابی چند معیاره ( )MCDMمبتنی بر منطق فازی و فرایند تحلیل

سلسه مراتبی ( )AHPاستفاده شده است .در این پژوهش معیارهای مؤثر بر تعیین مکان مناسب جهت احداث شهرکهای صنعتی
شامل پارامترهای اکولوژیکی و اقتصادی اجتماعی میباشند که به روش دلفی شناسایی شدند .جهت انجام تحقیق ابتدا الیههای
تهای میدانی در منطقه مورد مطالعه تهیه شدند و معیارها و
رقومی و دادههای مورد نیاز از پایگاههای اطالعاتی و برداش 

شاخصها به روش فازی کمی و نرمال گردید .همچنین وزن عوامل با فرایند تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردید .سپس با استفاده
از روش ترکیب خطی وزنی کلیه الیههای اطالعاتی در سیستم اطالعات جغرافیایی تلفیق شده و نقشه نهایی مکانیابی

کهای صنعتی تهیه گردید .نتایج نشان داد پارامترهای اقتصادی و اجتماعی با وزن  0/6بيشترين تأثير را در مکانیابی
شهر 
کهای صنعتی منطقه دارد و شاخص کاربری اراضی با وزن ( 0/ 24از بین معیارهای اقتصادی اجتماعی) و شاخص گسل با
شهر 
وزن ( 0/ 13از بین معیارهای اکولوژیکی) از مهمترین شاخصها در مکانیابی شهرکهای صنعتی در منطقه میباشند.

واژگان کلیدی :مکانیابی شهرکهای صنعتی ،دلفی ،فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،منطق فازی ،ترکیب

خطی وزنی
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مقدمه
رشد صنعت پدیدهای است که اخیرًاًا با توجه به بهره گيري از امكانات و قابلیتهای هر منطقه مورد توجه قرار گرفته
است .هر كشوري كه بخواهد در راه توسعه صنعتی گام بردارد میبایست از حیث آمايش سرزمين و تقسيم نيروي كار
در مناطق مختلف كشور با هدف توسعه صنعتي ،مکانهایی را براي تجمع واحدهاي صنعتي به صورت شهرك يا
یباشد .بدين
مجتمع ،انتخاب و سازماندهي كند ( .)Forslid et al 2002اين سازماندهي متأثر از عوامل مختلف م 
یشود
يرويه صنعت در برخي از نواحي و مناطق ،به و ژي ه از آلودگي محيط زيست جلوگيري م 
ترتيب از رشد ب 
یهای توسعه منطقهای ،مكان يابي محل مناسب
( .)Mirata and Emtairah, 2005يكي از عوامل كليدي در برنامه ریز 
استقرار مناطق صنعتي است (احمدی زاده و همکاران0931 ،؛ فیروز و همکاران .)1931 ،مکانیابی شهرکهای
صنعتی ،یک تجزیه و تحلیل پیچیده چند معیاره است که شامل مجموعهای از معیارهای مربوط به مسائل فنی،
اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و سیاسی است.
(احدنژاد و همکارانKeeney, 1980; Williams and Massa, 1983;3931 ،؛  .)Khalid, 2013تحوالت اخیر در
یهای سیستم اطالعات جغرافیایی به منظور تجزیه و تحلیل
زمینه تصمیم گیری منجر به بهبود قابل توجهی در توانای 
مناطق صنعتی شده است ( )Xu et al. 2008; Chang et al. 2006در این ارتباط سیستم اطالعات جغرافیایی به عنوان
یباشد ضمن گزینش مکان مناسب در رفع مشکالت و پیچیدگیهای تعیین
ابزار مدیریت اطالعات مکانی ،قادر م 
مکان بسیار مفید باشد (فیروز و همکاران ;1931 ،شاد و همکاران; 388 1 ،حاجبی و همکارانTaibi and 5931 ،

); .Atmani, 2017; Caloz and Collet, 2011; Chakhar, 2006بعضی از ابزارهای پشتیبانی تصمیم گیری جهت
بترین مکانهای صنعتی از جمله سیستمهای اطالعات جغرافیایی ( )GISو تجزیه و تحلیل تصمیم
شناسایی مناس 
یباشد ( ;Wang et al., 2008; Vahidniaa et al., 2008
گیری چند معیاره ( )MCDMو سیستمهای کارشناسی م 

).Saaty, 2000
یهای مختلف (توسعهی شهري ،كشاورزي ،جنگل ،و  )....صورت
مطالعات بسياري جهت تعیین مکانیابی برای کاربر 
گرفته است .بطور مثال نصراللهی و صالحی ( ،)1931در تحقیق خود با توجه به شاخصهای توسعه پایدار ،استفاده از
معیارهای اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی به بررسی و تحلیل مکان مناسب برای شهرك صنعتی پرداختهاند .نتایج
تحقیق نشان میدهد که معیارهای اجتماعی و اقتصادی بیشترین اهمیت را در این امر به عهده داشتند .جعفری و
کریمی (  ،) 1384به مکانیابی عرصههای مناسب صنعتی در استان قم با استفاده از سیستمهای اطالعات جغرافیایی
پرداخت نتایج حاصل از تحقیق ایشان نشان داد  71پهنه در چهار بخش سیاسی استان قم ،در  2طبقه مناسب و نسبتًاًا
مناسب شناسایی شده است و پهنه جعفر آباد به عنوان بهترن مکان شناسایی شد .رئیسی و همکاران ( ) 388 1در مقاله
خود با به کارگیري منطق بولین براي یافتن مکانهای بهینه صنایع اصفهان بزرگ پرداختهاند و هدف از این تحقیق
بازنگري محدوده ممنوعیت استقرار صنایع با تکیه بر سیستم اطالعات جغرافیایی و جلوگیري از تراکم صنایع در
قسمتهای خاص و نهایتًاًا حرکت به سمت توسعه پایدار است )Ruiz et al, 2011( .در پژوهشی به بررسی نواحی
یدهد که از میان عوامل
کهای صنعتی در شمال اسپانیا پرداخت .نتایج تحقیق رویز نشان م 
مناسب برای مکان شهر 
اقتصادی ،اجتماعی ،فیزیکی ،زیربنایی و توسعه شهری به ترتیب قیمت زمین ،نرخ بیکاری ،حمل و نقل و طبقه بندی
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زمین مهمترین عوامل در مکانیابی شهرك صنعتی به شمار میروند (Massucato, 2013) .عوامل مؤثر بر مکانیابی
صهای توسعه پایدار بررسی نموده و برای اولویت بندی معیارها از روش AHP
کهای صنعتی را با توجه به شاخ 
شهر 

فازی و اعداد فازی مثلثی استفاده نمودند .حاجبی ( )5931در تحقیق خود به مکانیابی شهرک صنعتی شهرستان
کهای تصمیم گیری چند معیاره پرداخت و سپس با استفاده از
دیواندره در استان کردستان با بهره گیری از تکنی 
شهای SAW، TOPSISو  AHPرتبه بندی مکانهای پیشنهادی صورت گرفته و نتایج به دست آمده مورد مقایسه
رو 
قرار گرفت.
شهای پارامتریک مدل سازی است که در زمینههای متفاوت تعیین و اولویت
روش ترکیب خطی وزنی ،یکی از رو 
بندی مناطق کارایی باالیی دارد ( .)Mirdeylami et al, 2015هدف از تحقیق حاضر تعیین مناطق مناسب برای
یباشد .لذا در این تحقیق از روش ترکیب خطی وزنی ،فازی و فرایند تحلیل
شهرکهای صنعتی در جزیره قشم م 
کهای صنعتی در منطقه مورد بررسی استفاده
سلسله مراتبی ( ،)AHP1جهت تعیین بهترین مکان جهت استقرار شهر 
یتواند به عنوان الگویی مناسب برای مکانیابی مورد استفاده قرار گیرد.
شده است .لذا نتایج حاصل م 
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
جفارس در تنگه هرمز قرار
جزیره قشم یکی از جزایر استان هرمزگان است که به عنوان بزرگترین جزیره ایران و خلی 
دارد و از دیرباز به ایران تعلق داشته است .طول اين جزيره كه جزء ادامه يچ نخوردگيهاي زاگرس ميباشد حدود
 031يك لومتر و عرض آن در بار كي ترين مكان  01يك لومتر و در عريضترين آن حدود 35

يك لومتر است .جزيره قشم

در مجاورت تنگه هرمز و در  56درجه و  16دقيقه طولشرقي و  26درجه و  57دقيقه عرضشمالي نسبت به نصف-

النهار گرينويچ قرار دارد( .فرهنگ دره شوري) 388 1 ،
روش تحقیق
یهای یک منطقه را از لحاظ وجود زمین مناسب و کافی و ارتباط آن با
مکانیابی فعالیتی است که قابلیتها و توانای 
یدهد
یها و تسهیالت براي انتخاب مکانی مناسب براي کاربري خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار م 
سایر کاربر 
(رضویان.) 1381 ،
یباشد و برای جمع آوری دادهها از مطالعات کتابخانهای و
روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی م 
مشاهدات میدانی استفاده شده است .بدین منظور ابتدا معیارهای مناسب با استفاده از مطالعات کتابخانهای ،قضاوت
2

خبرگان و اطالعات بدست آمده از مقاالت معتبر ،به روش دلفی ( ;Barzekar et al. 2011; Ghoddousi 2014

 )Aliani et al 2017شناسایی شدند که این معیارها شامل پارامترهای اکولوژیک (شیب ،گسل ،فرسایش ،خاک،
ارتفاع و رودخانه) و پارامترهای اقتصادی اجتماعی (فاصله از جاده ،فاصله از سکونتگاهها ،فاصله از مناطق حفاظت
یباشد.
شده ،فاصله از فرودگاه و کاربری اراضی) م 
1 Analytical Network Hierarchy
2 Delphi
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نقشه معیارها و شاخصها تولید و در محیط  GISرقومی و بانک اطالعاتی مربوطه تشکیل شد ( Mirata and

) .Emtairah 2005;Ullah and Hafiz, 2013; Piran et al. 2013; Aliani et al 2017تمام الیهها با سيستم زمين
مرجع كي سان ) ،(UTM, WGS 1984, Zone 39 Nبا مقیاس مشترک و  ) 30 × 30 ( Cellsizeدر محیط  ،GISآماده
پردازش و ارزیابی قرار گرفتند .سپس کلیه معیارها و شاخصها به روش فازی کمی و نرمال شدند .در اینجا،
استانداردسازی نقشههای عامل بر اساس منطق فازی در مقیاس بایت (صفر تا  )1و با تعریف تابع عضویت صورت
نتر مطلوبیت کمتر
پذیرفته است ،که در این بازه مقدار عضویت باالتر مطلوبیت (تناسب) بیشتر و مقدار عضویت پایی 
را برای کاربری مورد نظر نشان میدهد.
نقشههای محدودیت مناطقی هستند که بطور طبیعی یا از سوی جوامع انسانی ،بصورت استانداردها ،قوانین و ...
یکنند که به هیچ عنوان قابلیت استفاده برای یک هدف
تحمیل شدهاند .نقشههای محدودیت مناطقی را مشخص م 
یشود ،بدین
خاص را ندارند .به منظور استاندارد سازی نقشههای محدودیت ،از منطق بولین ( 0و  )1استفاده م 
ترتیب که به مناطق محدود شده عدد صفر و به سایر مناطق عدد یک تعلق مییابد.
پس از تعیین پارامترها نوبت به تعیین ضرایب اهمیت هر یک از پارامترها گردید .بدین منظور از  AHPاستفاده
گردید .فرآیند  AHPتوسط توماس آل ساعتی عنوان و بکار گرفته شد ،این مدل روشی است براي تصمیم گیري و
انتخاب بهترین گزینهها ،خصوصًاًا در مواقعی که چندین شاخص و معیار جهت تصمیم گیري وجود داشته باشد
( .)Saaty, 1981در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسه مراتبی ضریب اهمیت هر یک از
پارامترها در مقایسه با یکدیگر از لحاظ میزان تأثیرگذاری در انتخاب مکان شهرک صنعتی تعیین گردید .میزان تأثیر هر
صها در تعیین مکانیابی شهرک صنعتی جزیره قشم در قالب اعداد  1تا  9بیان شد به گونهای که عدد 1
یک از شاخ 
کمترین تأثیر و عدد  9بیشترین تأثیر را دارا بودند .نهایتًاًا وزن نهایی پارامترها به روش  AHPدر نرم افزار Expert

 Choiceمحاسبه گردید.
در نهایت نقشه پارامترها و وزنهای بدست آمده با هم تلفیق و مناطق مستعد توسعه شهرک صنعتی به روش  WLCو
با بهره گیری از رابطه  (Malczewski, 2005; Eastman, 2006)1شناسایی و تولید شدند.

Equation1:S = ΣWiXiIICj
S: Suitability
Wi: Weight factor
Xi: Fuzzy value of i,
Cj: Rating for the limits criteria of j,
II: the index

ینماییم
برای بدست آوردن امتیاز الیههای معیار محدودیت از رابطه زیر استفاده م 
 :Cمحدودیت نهایی
 :Cjامتیاز معیار محدودیت j

 :IIنمایه حاصلضرب

C= II Cj
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شکل  :1موقعیت محدوده مطالعاتی در استان بندرعباس ،جزیره قشم (نویسندگان) 96 31 ،

نتایج
شهای فازی مابین مقادیر صفر و
یدهد .ارز 
شکل  2تا  12نقشههای فازی شده معیارهای تصمیم گیری را نشان م 
یک متغیر است .در شکلهای مذکور با نزدیک شدن به ارزش فازی صفر از میزان تاثیرگذاری هر پارامتر در انتخاب
مکان مناسب جهت توسعه شهرک صنعتی کاسته شده و با نزدیک شدن به ارزش فازی یک ،بر میزان تاثیرگذاری هر
یشود.
پارامتر در انتخاب مکان مناسب افزوده م 

شکل  .2ارتفاع
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شکل  .3فاصله از فرودگاه

ش کل  .4ش ی ب

شکل  .5فاصله از مناطق حفاظت شده
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شکل  .6کاربری اراضی

شکل  .7فاصله از رودخانه

شکل  .8فاصله ازسکونتگاهها
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شکل  .9فاصله از جاده

شکل  .01فاصله از گسل

شکل  .11خاک
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شکل  . 12فرسایش

یدهد که
یدهد .وزن تعیین شده به این روش نشان م 
جدول  1وزن شاخصها را در فرایند تحلیل شبکهای نشان م 
معیارهای اقتصادی و اجتماعی با کسب  60درصد از کل وزن معیارها نقش بیشتری را در فرایند مکانیابی توسعه
صنعتی دارند و همچنین  40درصد از کل وزن معیارها نیز مربوط به معیارهای اکولوژیکی است.
در بین شاخصهای به کار گرفته شده کاربری اراضی بیشترین وزن (  )0/ 2403و فرسایش کمترین وزن ( )0/9010را
به خود اختصاص داده است.
صها بدست آمده از AHP
جدول  :1وزن معیارها و شاخ 
وز ن

صها و معیارها
شاخ 

0/ 084

شیب

0/ 0554

فاصله از جاده

0/ 1301

گس ل

0/ 1045

فاصله از سکونتگاهها

0/9010

فرسایش

0/ 2403

کاربری اراضی

0/13 16

فاصله از مناطق حفاظت شده

0/ 0212

خ اک

0/ 0345

ارتفاع

0/ 038

فرودگاه

0/ 18 1

رودخانه

کهای صنعتی را با استفاده از روش ترکیبی  WLCدر منطقه
شکل  13پهنه بندی مناطق مستعد جهت احداث شهر 
یدهد .همانگونه که در جدول  2نشان داده شده است نتایج حاصل از پهنه بندی نشان داد از کل
مورد مطالعه نشان م 
منطقه مورد مطالعه  29167 / 11هکتار دارای توان زیاد برای توسعه شهرکهای صنعتی و  9 195 3/ 45هکتار دارای
یباشد.
توان متوسط 39193 /2 ،هکتار دارای توان کم و  47542 / 32هکتار دارای توان بسیار کم یا ناچیز م 
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کهای صنعتی در جزیره قشم
شکل  :31نقشه مناطق مستعد جهت توسعه شهر 

کهای صنعتی به روش WLC
جدول  :2طبقه بندی مناطق مستعد جهت توسعه شهر 
طبقه بندی توان منطقه

مساحت به درصد

مساحت (هکتار)

19 /7

29167 / 11

توان زیاد

21 /6

9 195 3/ 45

توان متوسط

26 /5

39193 /2

توان کم

32 /1

47542 / 32

نامناسب

بحث و نتیجه گیری
از تبعات رشد روز افزون جمعيت در ايران و ديگر کشورها ،وسعت يافتن سطوح انواع كاربريهاي شهري ،مسكوني و
کهای صنعتی یکی از عوامل مهم برنامهریزی در امر توسعه منطقهای است .یکی از
یباشد .مکانیابی شهر 
صنعتي م 
مسائل مهم در روند مکانیابی حداکثر کردن کارایی در فرایند توسعه ملی و منطقهای است لذا تصمیم گیری در مورد
کهای صنعتی در منطقه لزوم استفاده بهتر از منابع طبیعی و انسانی را به دنبال خواهد
مکان مناسب جهت احداث شهر 
یرود.
داشت .بدین لحاظ فرایند مکانیابی بخش مهمی از آمایش سرزمین به شمار م 
در مطالعه حاضر جهت مکانیابی براي كاربري توسعه شهرکهای صنعتی در جزیره قشم با تاکید بر معیارهای
اکولوژیکی و اقتصادی اجتماعی از روش ارزیابی چند معیاره ( )MCDMاستفاده گردید که در این فرایند ،از تلفيق
 WLCو  AHPاستفاده شد.
یدهد که شاخصهای کاربری اراضی ( ،)0/042فاصله از مناطق حفاظت شده (  )0/13 16و
نتایج این پژوهش نشان م 
کهای
فاصله از گسل (  )0/ 1301و فاصله از سکونتگاهها (  )0/ 1045از جمله مهمترین عوامل مؤثر در مکانیابی شهر 
یباشند.
صنعتی در پژوهش حاضر م 

ارزیابی توان سرزمین به منظور استقرار313 ...

بر اساس نتایج بدست آمده تشخیص  41 /3درصد از اراضی به عنوان مناطق دارای قابلیت برای توسعه شهرکهای
یباشد .از کل مناطق بررسی شده  19 /7درصد به
صنعتی نشان دهنده ظرفیتهای باالی منطقه برای توسعه صنعتی م 
یتواند به عنوان مناطق هدف برای سرمایه
میزان  29167 / 11هکتار دارای توان زیاد برای این منظور است که م 
گذاری در زمینه توسعه شهرکهای صنعتی لحاظ گردد .در ضمن حدود  32 /1درصد از مناطق به دالیل مختلف
اکولوژیکی (از نظر فیزیوگرافی ،فرسایش و  )...و یا اقتصادی اجتماعی فاقد هرگونه توان برای توسعه شهرکهای
یباشد .استفاده از فرایند تحلیل سلسه مراتبی در این تحقیق بدلیل انعطاف پذیری ،امکان استفاده از
صنعتی م 
معیارهای کیفی و کمی بطور همزمان ،قابلیت کنترل کردن سازگاری منطقی قضاوتهای استفاده شده در تعیین اولویتها
و امکان به کارگیری نظرات گروهی بوده است .همچنین بررسی ارتباطات میان معیارها و شاخصهای اکولوژیکی و
اقتصادی و اجتماعی و تعیین وزن شاخصها مستلزم استفاده از روش  AHPبوده است.
دریافت خروجیهایی با صحت باال در استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره ( )MCDMدر مطالعات زیادی
به اثبات رسیده است .به عنوان مثال احدنژاد و همکاران ( )3931در مطالعه خود بر مکانیابی اراضی به منظور استقرار
کهای صنعتی در ارس نیز به نتایج قابل قبول دست یافتند.
صنایع با استفاده از  ،AHPبه شناسایی مناطق شهر 
کهای صنعتی با استفاده از  GISو مدلهای فازی به ارزیابی بهترین مدل
شاد و همکاران ( ) 388 1در مکانیابی شهر 
کهای صنعتي پرداختند و در ارزیابی مدل فازی را مدل مطلوبی عنوان
جهت تلفيق پارامترهاي مکان يابي شهر 
نمودند .در مطالعه تحقيقي که توسط زنگانه و سليماني انجام شده ،عوامل و معيارهاي مؤثر در مكان يابي شهر صنعتي
اراك و آثار آن بر وضعيت محيط زيستي اين شهر مورد بررسي قرار گرفته است .در پايان به اين نتيجه دست يافتند كه
مکانیابی شهر صنعتي در چارچوب الگوي نو شهرهاي صنعتي پيوسته ،انتخاب مناسبي براي توسعه شهر اراك نبوده و
آثار منفي چشمگيري در شرايط محيط زيستي اين شهر داشته است (زنگانه و سلیمانی.) 1384 ،
در پژوهش دیگر شیری ( )0 38 1دو نگرش اقتصادي و محیط زیست را در مكان يابي شهرك صنعتي گچساران با هم
صهای اقتصادي ،انساني و محيط زيستي ،مدلهای گوناگون
تلفیق نمود ،در اين پژوهش عالوه بر معرفي شاخ 
مكانيابي از جمله مدل تاكسونومتري عددي نيز مورد بررسي قرار گرفته و نتايج حاصل ،سازگاري اين مدل در تحليل
یدهد.
عوامل محيط زيستي را به خوبي نشان م 
مقایسه روش بکار گرفته شده در این تحقیق در مقایسه با تحقیقات پیشین نشان دهنده این است که روش تصمیم
یباشد.
گیری چند معیاره روش مناسبتری جهت مشخص نمودن مناطق مستعد جهت استفاده شهرکهای صنعتی م 
به دلیل اینکه روش  WLCدارای انطباق بیشتری با شرایط طبیعی سرزمین است همچنین روش  WLCبا استفاده از
یدهد که عوامل مهمتری را که از نظر او مساله مکانیابی را بیشتر تحت تأثیر
وزندهی این قدرت را به تصمیم گیر م 
بتری را ارائه کند .نقشه حاصل از این روش دارای
یدهند با همان اهمیت در مساله قرار دهد و نتایج مطلو 
قرار م 
قابلیت باالیی برای ارائه گزینههای مناسب است.
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