
  
  
  
  
  183- 207، صفحات 1397بهار ، 4، شماره سوماي، سال  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه 

  سنجی استقرار صنایع در شهرستان اردبیل امکان
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 14/09/1397: تاریخ پذیرش   14/07/1396: تاریخ دریافت

  
  چکیده

تواند محیط طبیعی و انسانی را  هاي است که جانمایی مناسب آن می کاربري صنعتی از کاربري
از تأثیرات منفی استقرار کاربري صنعتی مصون دارد و به تحقق توسعه پایدار با رویکرد کمترین 

تحقیق با لحاظ نمودن استانداردهاي رو در این  ازاین. خطرزایی و خطرپذیري کمک نماید
هاي معیارهاي طبیعی و انسانی موجود در محدوده شهرستان اردبیل به  ها و دسترسی حریم
. بندي اراضی شهرستان اردبیل جهت تعیین مکان مناسب براي استقرار صنایع اقدام گردید پهنه

باشد،  و تحلیلی میاین تحقیق ازلحاظ هدف، کاربردي و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی 
بدین معنی که با استفاده از استانداردهاي موجود به جانمایی صنایع در محدوده موردمطالعه 

نتایج پژوهش حاکی از آن است که اراضی کامالً مناسب براي استقرار صنایع، . اقدام شده است
 AHPکه مدل  با توجه به این. شود هکتار از اراضی محدوده موردمطالعه را شامل می 43720

تواند  هاي مناسب و نامناسب براي استقرار صنایع را داراست و نمی فقط توانایی شناسایی پهنه
هاي مناسب را تحقق بخشد؛ بنابراین با استفاده از  اولویت و ارجحیت استقرار صنایع، در مکان

ه حداقل هاي کامالً مناسب ک به شناسایی و جداسازي پهنه ARC MAPافزار  هاي نرم قابلیت
معیار مؤثر در  8و  VIKORهکتار مساحت داشته باشند، اقدام گردید و با استفاده از مدل  200

نتایج تحقیق نشان . شده اقدام شد  هاي شناسایی بندي پهنه یابی صنایع، به اولویت امر مکان
این تحقیق، شده در   هاي بهینه شناسایی دهد که مکان فعلی صنایع در شهرستان اردبیل با پهنه می

پهنه مناسب جدید براي استقرار واحدهاي صنعتی در محدوده  6مغایرت دارد و همچنین 
 .ها مشخص شد بندي استقرار صنایع در این پهنه شهرستان اردبیل شناسایی و اولویت

، مدل AHPیابی صنایع، مدل  بندي اراضی، مکان توسعه پایدار، پهنه :هاي کلیدي واژه
VIKORدبیل، شهرستان ار.  
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  مقدمه
هاي  منظور استقرار صنایع براي پیشگیري از بحران یابی به توجه به مسئله مکان

محیطی محتمل و همچنین استفاده شایسته و پایدار از جمیع امکانات پهنه  زیست
و  مسئوالنهاي اخیر موردتوجه  سرزمین، یکی از موضوعاتی است که در سال

: 1384 جعفري و کریمی،(رگرفته است زیست قرا خصوص سازمان حفاظت محیط به
ها و واحدهاي صنعتی استقرار یافت و در حال  در ایران از زمانی که کارخانه). 45

حاضر نیز تداوم دارد، توجیه اصلی در ایجاد صنایع این بوده است که این بخش 
دي تواند شرایط الزم را براي رشد و توسعۀ اقتصا ها می تر از سایر بخش مراتب آسان به

هاي بالنسبه کمتري  تر و محدودیت در واقع بخش صنعت از امکانات وسیع ،فراهم آورد
ها و نواحی  شرایط کنونی ایران و ایجاد شهرك). 12: 1378زندیان، (برخوردار است 

هاي صنعتی  صنعتی در نقاط مختلف کشور حتی پس از تصویب قانون شرکت شهرك
اي،  لۀ آمایش سرزمین چه در مقیاس ملی و یا منطقهتنها به مسئ دهد که نه ایران نشان می

کار و محدودة وظایف از دیدگاه  شود و تقسیم توجه نمی نیزحتی در شرایط حاضر 
گیري مسائل  نفوذها موجب شکل ها و اعمال کارشناسی مطرح نیست بلکه سیاست

  ). 46: 1384جعفري و کریمی، (شود  مرتبط با آمایش سرزمین شده و می
ابی مناطق صنعتی با در نظر گرفتن تأثیرات اجتماعی، اقتصادي و ی مکان

مکان مناسب براي . اي است هاي منطقه ریزي محیطی، فاکتوري کلیدي در برنامه زیست
محیطی، دامنه  استقرار صنعت بایستی جهت هماهنگی فواید اقتصادي با مسائل زیست

ی به توسعه پایدار بایستی یاب جهت دست. وسیعی از معیارها را مدنظر داشته باشد
در واقع . برداري از صنایع را به حداقل رساند تأثیرات منفی حاصل از ایجاد و بهره

هاي صنعتی و در  گیري مهمی است که پایداري فعالیت تصمیم ،یابی مراکز صنعتی مکان
. )Ruiz Puente et al: 2007, 1(دهد  کل توسعه پایدار را در منطقه تحت تأثیر قرار می

بندي  ها را در دو فاز گروه توان آن شده که می  یابی صنایع از چندین گام تشکیل مکان



   
  
  
  

 185     صنایع در شهرستان اردبیل سنجی استقرار امکان

. باشد این دو فاز شامل یافتن محدوده مناسب و انتخاب شهرهاي مناسب، می. کرد
هایی که داراي خصوصیات موردنظر  انتخاب محدوده مناسب یعنی انتخاب اولیه مکان

شرایط هیدرولوژیکی، سطح فرسایش، ارتفاع،  نظیر نوع خاك، نوع پوشش گیاهی،
ترین  مرحله دوم یعنی انتخاب مناسب. باشند ... آهن و ها و راه شیب، نزدیکی به جاده

اجتماعی، جمعیتی،  - شهر، بر اساس معیارهاي غیرمکانی نظیر فاکتورهاي اقتصادي
 ).Dudukovic et al: 2005, 23... (اکولوژیکی و

توان بیان داشت که  وهش در محدوده موردمطالعه میدر ارتباط با ضرورت پژ
در . باشد هاي کشاورزي وسیعی در محدوده خود می شهرستان اردبیل داراي زمین

شود و با توجه به  هاي کشاورزي به کشت محصوالت متنوع اقدام می این زمین
 ،ها حیاتی بودن محصوالت کشاورزي براي استان و کشور، محافظت از این زمین

استقرار صنایع در . باشد ترین اهداف مدیران شهري این شهرستان می از مهم یکی
هاي کشاورزي و  تواند باعث جلوگیري از تخریب زمین هاي مناسب می پهنه

همچنین . ها جلوگیري نماید هاي صنعتی به این زمین همچنین از وارد شدن آالینده
باشد،  خام فروشی می صورت صنعتی استان بیشتر به تولیدات کشاورزي و نیمه

تواند به استقرار صنایع تبدیلی و صنایع  بنابراین شناسایی پهنه مناسب صنایع می
افزوده تولیدات این شهرستان را  باالدستی در این شهرستان منجر شده و ارزش

بخشی اقتصادي این شهرستان و  همچنین استقرار صنایع به تنوع. افزایش دهد
همچنین جانمایی مناسب صنایع در ارتباط . منجر شود تواند توسعه مناسب آن می

محیطی امر بسیار  با شرایط محیط طبیعی در جهت دسترسی به توسعه پایدار زیست
تواند عالوه بر حمایت از محیط طبیعی به  باشد که تحقق این موضوع می مهمی می

  .مصونیت صنایع در برابر بالیاي طبیعی نیز منجر شود
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  یشینه پژوهشمبانی نظري و پ
هاي صنعتی همراه بوده  رشد و گسترش شهر و شهرنشینی همواره با توسعه فعالیت

هاي اقتصادي را  سو امکان اشتغال و توانمندي این همراهی و همزیستی از یک. است
ها را در معرض آلودگی آب، هوا،  براي شهروندان به ارمغان آورده و از سوي دیگر آن

بحث درباره زدودن . اي بصري و شیمیایی قرار داده استه خاك، سروصدا و آلودگی
هاي اخیر تردیدي در مورد لزوم  تمام صنایع از دامان شهرها ناممکن است، اما در سال

یافتن . ها در درون یا پیرامون شهرها وجود ندارد رویه آن مهار تمرکز صنایع و رشد بی
فیایی معین، جزء مراحل مهم هاي مناسب براي ایجاد فعالیت در یک حوزه جغرا مکان
هاي انتخابی باید  مکان. رود ویژه در سطح کالن و ملی به شمار می هاي اجرایی، به پروژه

در حد امکان شرایط الزم را دارا باشند و عدم بررسی این شرایط قبل از اجراي 
ی یاب با اجراي یک مکان. ها، نتایج نامطلوب فراوانی را به دنبال خواهد داشت پروژه

شده و   ها، در سطح منطقه موردمطالعه، بررسی موفق، کلیه عوامل مؤثر در ایجاد فعالیت
یابی، در اختیار مدیران و تصمیم گیران  هاي مناسب، در قالب خروجی فرآیند مکان مکان

هاي  یابی مراکز صنعتی تصمیم مهمی است که پایداري فعالیت مکان. گیرد قرار می
یرامونی و در کل توسعه پایدار را در منطقه تحت تأثیر قرار هاي پ صنعتی را در محیط

  ).2: 1388رئیسی و سفیانیان، (دهد  می
سو مسئله اشتغال، تولید، خودکفایی و بسیاري  یابی مناسب صنایع از یک در مکان

هاي مشابه دیگر مطرح است و از سوي دیگر آلودگی، تخریب، خسارت و  از مشخصه
اي که در آن عالوه  خورد؛ بنابراین پیدا کردن حد بهینه شم میدست به چ مسائلی ازاین

بر ایجاد اشتغال، افزایش تولید، رسیدن به خودکفایی، افزایش درآمد ناخالص و موارد 
زیست و انسان ساکن در آن نیز آسیب نبیند و یا آسیب و تخریب در حد  مشابه، محیط

: جعفري و همکاران(اهد بود متعارف و معمول کاهش یابد، بسیار حائز اهمیت خو
مطالعه، باالخص در مورد صنایع با توجه به اهمیت این بخش در اقتصاد ). 2، 1386
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ناپذیر  زیست، موضوعی اجتناب هاي وارده از آن بر محیط کشور و از طرفی خسارت
ومانع در کشور به انجام  صورت اختصاصی و جامع حال به اي که تابه مسئله. است

هاي صنعتی از دو دیدگاه اکولوژیک و مسائل  عملی شدن آن براي فعالیتنرسیده و با 
پیشینه بحث ). 46: 1384 جعفري و کریمی،(یابی خواهد شد  اقتصادي اجتماعی، مکان

گردد، در ایران هم تحقیقات زیادي در  یابی صنایع عمدتاً به کار آلفرد وبر برمی مکان
  :توان به موارد زیر اشاره کرد می گرفته است ولی در اینجا این زمینه انجام

یابی اراضی  تحلیلی بر مکان«در مقاله خود با عنوان ) 1393(احد نژاد و همکاران 
بخش : نمونه موردي( VIKORو  AHPهاي  منظور استقرار صنایع با استفاده از روش به

ش هاي مناسب براي استقرار صنایع در بخ به شناسایی پهنه» )مرکزي منطقه آزاد ارس
دهد که مکان فعلی صنایع در  نتایج نشان می. مرکزي منطقه آزاد ارس اقدام نمودند

  .محیطی در وضعیت مناسبی قرار ندارند بخش مرکزي ارس، ازنظر اصول زیست
و با  1:250000یابی صنایع استان قم را در مقیاس  مکان) 1384(جعفري و کریمی  

محیطی  منظور انجام این مطالعه، منابع زیست به. وتحلیل سیستمی انجام دادند روش تجزیه
وتحلیل و  در دودسته منابع اکولوژیک و اقتصادي، اجتماعی مورد شناسایی، تجزیه

ها و همچنین  هم گذاري آن هاي مطالعاتی و روي بعد از تولید الیه. بندي قرار گرفتند جمع
پهنه در چهار  17... هاي فعلی سرزمین و شده، کاربري  پس از حذف مناطق حفاظت

  .بخش سیاسی استان، در دوطبقه مناسب و نسبتاً مناسب شناسایی شد
کارگیري منطق بولین براي یافتن  در مقاله خود با به) 1388(رئیسی و همکاران  
اند و هدف از اجراي این مطالعه  اقدام نموده) اصفهان بزرگ(هاي بهینه صنایع  مکان

بر سیستم اطالعات جغرافیایی، جلوگیري  ایع با تکیهبازنگري محدوده ممنوعیت استقرار صن
  .هاي خاص و نهایتاً حرکت به سمت توسعه پایدار است از تراکم صنایع در قسمت

استفاده از سیستم اطالعات «اي با عنوان  در مقاله) 1390(سلیمانی و همکاران 
ي منطقه در بخش مرکز» براي تحلیل مکانی استقرار صنایع سنگین) GIS(جغرافیایی 

هاي صنعتی  دهد محل کنونی استقرار کاربري اند که نتایج نشان می آزاد ارس اقدام نموده
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یابی  طور مناسب مکان شده در تحقیق به  هاي بررسی منطقه آزاد ارس با توجه به ویژگی
  .اند شده

  
  روش تحقیق

راي تولید هاي زیر ب افزاري از مواد و داده در این مطالعه با رویکرد اسنادي و نرم
  :شده است  معیارهاي مورداستفاده در پژوهش استفاده

براي تولید نقشه کاربري اراضی ) TM(اي لندست  استفاده از تصاویر ماهواره - 1
 .وضع موجود

هاي  تولید نقشه گسل( 1:100000شناسی منطقه با مقیاس  هاي زمین نقشه - 2
 ).منطقه

ه موردمطالعه براي محدود DEM1براي گرفتن  Global Mapperاستفاده از  - 3
 تولید نقشه شیب

هاي محدوده موردمطالعه با استفاده از  عالوه بر موارد یاد شده، سایر نقشه
هاي  در ادامه کلیه نقشه. اند شده  تهیه ARC GISافزار  هاي موجود از طریق نرم نقشه

گردآوري، ذخیره و بعد از وزن دهی، با استفاده از  ARC GISتولید شده در محیط 
هاي بهینه براي استقرار  هم گذاري شده و نقشه پهنه روي) AHP(مراتبی  رایند سلسلهف

هاي  بعد از مشخص شدن پهنه. صنایع در منطقه، مورد شناسایی و تحلیل قرارگرفته شد
ریزي  صورت یکسان قابلیت برنامه ها به مناسب براي استقرار صنایع، چون تمام پهنه

هایی که ازنظر مساحت قابلیت کمتري براي  باشند، پهنه نمیبراي استقرار صنایع را دارا 
هکتار را  200ریزي داشتند، حذف گردیده و اراضی مناسبی که مساحتی باالتر از  برنامه

معیار  8و  VIKORریزي انتخاب شدند و با استفاده از مدل  شدند، براي برنامه شامل می
یکی به فرودگاه، جهت باد، دوري از ها، نزدیکی به خطوط نیرو، نزد نزدیکی به جاده(

                                                
1. Digital Elevation Model 



   
  
  
  

 189     صنایع در شهرستان اردبیل سنجی استقرار امکان

  هاي انتخاب به ارزیابی پهنه) ها، دوري از باغات گسل، نزدیکی به مراکز صنعتی، مسیل
نشان  1مراحل کلی تحقیق در نمودار شماره . ها اقدام شد بندي این پهنه شده و اولویت

  .شده است  داده
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  یابی صنعتی در شهرستان اردبیل فلوچارت روند کلی مکان -1شکل 

  
به علت درجه اهمیت  VIKORهاي بکار رفته در مدل  ذکر است که شاخص قابل

هاي  تر پهنه یابی صنعتی بوده و به علت جانمایی دقیق ها در مکان این شاخصبیشتر 
تري از  مدنظر قرارگرفته تا اولویت دقیق VIKORهاي مدل  پیشنهادي صنعتی شاخص

خطوط 
انتقال 
  نیرو

  ها ادهج  گسل  شیب
کاربري 
  اراضی

مناطق 
حفاظت 

  شده
  ها مسیل

حریم 
  شهر

حریم 
  روستاها

دریاچه 
  و سد

  فرسایش
خاك 
  شناسی

 یابی بر اساس شناخت محیط طبیعی و انسانی منطقه استفاده در مکان انتخاب معیارهاي قابل

  )تولید نقشه معیارها وزن دهی به معیارها( مورداستفادههاي  الیه سازي آماده

 شده  بندي طبقهبراي ترکیب معیارهاي  AHPاستفاده از مدل  

 هکتار 200هاي مناسب باالي  پهنه جداسازيهاي مستعد براي استقرار صنایع و همچنین  شناسایی پهنه

 هکتار براي استقرار صنایع 200هاي باالي  پهنه بندي اولویتبراي  VIKORاستفاده از مدل 

 ي بهینه براي استقرار صنایع در بخش شهرستان اردبیلها مکاناسایی شن
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هاي مدل  چون صرف استفاده از شاخص. هاي پیشنهادي ارائه نماید محل اجراي پهنه
AHP هاي صنعتی را مشخص نماید نهتواند محل دقیق و اولویت اجرایی په نمی.  

  
 هاي تحقیق و محدوده موردمطالعه یافته

این شهرستان . هاي استان اردبیل در کشور ایران است شهرستان اردبیل یکی از شهرستان
دقیقه طول شرقی و  19درجه و  48دقیقه تا  15درجه و  48در مختصات جغرافیایی 

مرکز این . عرض شمالی قرار دارددقیقه  17درجه و  38دقیقه تا  11درجه و  38
باشد و از  کیلومترمربع می 11081مساحت این شهرستان . شهرستان شهر اردبیل است

دهستان  10بخش و  3این شهرستان از . متر ارتفاع دارد 1500سطح دریاهاي آزاد 
، جمعیت 1390بر اساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال . شده است  تشکیل

  ).1394روحی پور، (باشد  نفر می 564365بر  بالغشهرستان اردبیل 

 
  موقعیت سیاسی شهرستان اردبیل -2شکل 
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  روش کار
  AHPمراتبی  فرایند تحلیل سلسله

چارچوبی منطقی است که درك و تحلیل ) AHP(مراتبی  فرآیند تحلیل سلسله
  د کن مراتبی آسان می هاي پیچیده را با تجزیه آن به ساختاري سلسله گیري تصمیم

)Al Shalabi et al, 2006: 5 .(ساعتی«مراتبی که توسط  روش فرآیند تحلیل سلسله« 
باشد که مبانی سادة  گیري چند معیاره می هاي پرکاربرد تصمیم ارائه شد، یکی از تکنیک

فرجی راد و همکاران، (گیرد  ریاضی را براي حل مشکالت بسیار پیچیده به کار می
اي،  ریزي منطقه مراتبی جهت برنامه یند تحلیل سلسلهامروزه از فرآ ).245: 1392
در این روش با استفاده از چندین ضابطه . شود بندي استفاده می یابی و اولویت مکان

یابی به هدف  بندي جهت دست ها، طبقه ی و کیفی و بر اساس چگونگی توزیع آنکم
ها  الیتی است که قابلیتیابی، فع مکان). 50: 1390احد نژاد و همکاران، (شود  انجام می
هاي یک منطقه را ازلحاظ وجود زمین مناسب و کافی و ارتباط آن با سایر  و توانایی

ها و تسهیالت براي انتخاب مکانی مناسب براي کاربري خاص را مورد  کاربري
پذیر است  یابی بهینه زمانی امکان مکان). 18 :1378فرهادي، (دهد  وتحلیل قرار می تجزیه

آمده از  دست هاي به بتواند ارتباط علمی و منطقی مناسبی میان اطالعات و داده که محقق
احد نژاد و (ها برقرار سازد  یابی را با توجه به اولویت کارشناسان مرتبط با موضوع مکان

  ).65: 1392همکاران، 
  

 تنظیم و برقراري ترجیحات از طریق مقایسات زوجی

شود  مراتبی شناخته می فرآیند سلسله عنوان اساس در واقع مقایسه زوجی به
)Ülengin et al, 2001: 366 .( در این مرحله هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در

ها با استفاده از  مقایسه زوج. گرفته است صورت زوجی مورد مقایسه قرار سطح باالتر به
  .شده است  آمده، انجام 1اوزانی که در جدول شماره 
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  ها میتی توماس آل ساعتی براي مقایسه دودویی گزینهک 9مقایسه  -1جدول 
  تعریف  )شدت ارجحیت(امتیاز 

  ترجیح یکسان  1
  کمی مرجح 3
 ترجیح بیشتر  5

  ترجیح خیلی بیشتر  7
  کامالً مرجح  9

  )هاي میانه وجود دارد وقتی حالت(ترجیحات بینابین   8، 6، 4، 2
  ).24: 1373توفیق، : (مأخذ

  
  ایع منطقه موردمطالعهیابی بهینه صن مکان

تواند در  معیار مهم طبیعی و انسانی که می 12در این پژوهش با استفاده از 
بندي اراضی شهرستان  هاي استقرار صنایع دخیل باشد، به پهنه یابی بهینه محل مکان

در مورد معیارهاي مورداستفاده در این . اردبیل براي استقرار صنایع اقدام شده است
کر است که این معیارها با توجه به محیط طبیعی و انسانی منطقه ذ پژوهش قابل

معیارهاي مورداستفاده با توجه به . اند موردمطالعه، انتخاب و مورد تحلیل قرارگرفته
  :دنباش یابی به ترتیب زیر می ها در امر مکان اهمیت آن

حریم  - 6حریم شهر  - 5گسل  - 4شیب  - 3شبکه ارتباطی  - 2کاربري اراضی  - 1
خطوط  - 10فرسایش زمین  - 9ها  مسیل و آبراهه – 8شده   منطقه حفاظت - 7روستا 

  .ها حریم دریاچه - 12 و شناسی خاك - 11انتقال نیرو 
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 داردهاي، معیارهاي استقرار صنایعضوابط و استان -2جدول 

  توضیحات  )متر(حریم   معیارها
ي ایجاد ذکر است در این پژوهش برا قابل  متر 300  شده  مناطق حفاظت

هاي وزن دهی شده براي معیارهاي  نقشه
مورداستفاده، با توجه به نوع معیارها بعد از 

هاي ذکر شده، دسترسی  فاصله بالفصل حریم
چون : مثال عنوان به. یا حریم در نظر گرفته شد

یابی  دسترسی به شبکه ارتباطی در مکان
باشد، بعد از فاصله بالفصل  صنعتی مهم می
ارتباطی، دسترسی مدنظر قرار حریم به شبکه 

  .گرفت

  متر 600  )اصلی یا فرعی(گسل 
  متر 150  )اصلی(فاصله از جاده 

  متر 250  فاصله از خطوط برق فشارقوي
شهر و (فاصله از مراکز جمعیتی 

  )روستا
  متر 1500

  متر 1000  هاي آبی فاصله از سد و پهنه

  متر 300  ها فاصله از مسیل و آبراهه

  توضیحات  آل وضعیت ایده  هامعیار

  شیب زمین
 7تا  3شیب 

  درصد
-  

فرسایش کم کد   فرسایش
II 

قرارگیري شیب کم نیز به کاهش فرسایش 
  .کند کمک می

 ).1384(وزیران  ضوابط و معیارهاي استقرار صنایع مصوب هیئت: مأخذ

  
و عالوه بر معیارهاي یاد شده، دخالت دادن برخی معیارها مثل کاربري اراضی 

در مورد الیه کاربري اراضی . باشد یابی استقرار صنایع ضروري می شناسی در مکان خاك
یک ) هاي وضعیت موجود کاربري(هاي زمینه  ذکر است که در نظر گرفتن کاربري قابل

شده و سایر   هاي ساخته باشد و بایستی کاربري یابی می مورد بسیار الزامی در بحث مکان
مناسب ) اراضی کشاورزي آبی باغات و مراتع(اي استقرار صنایع ها که اصالً بر کاربري

شده و از استقرار کاربري صنعتی در این اراضی جلوگیري به عمل   نیستند، شناسایی
هاي  ذکر است که خاك در مورد وضعیت خاك محدوده موردمطالعه نیز قابل. آید

هاي  ناسب بوده و پهنههاي آبرفتی براي استقرار صنایع نام اي، رسی و محدوده ماسه
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فشانی براي استقرار صنایع در محدوده  هاي سخت آتش خاك گرانیتی و خاك
موقعیت معیارهاي  3شکل شماره . شده است  موردمطالعه مناسب در نظر گرفته

  .دهد یابی استقرار صنایع، در شهرستان اردبیل را نشان می مورداستفاده براي مکان
  

 
یابی صنعتی در محدوده  عیارهاي مورداستفاده در مکانموقعیت برخی از م -3شکل 

  موردمطالعه
  

در ادامه برخی معیارهاي مورداستفاده در پژوهش حاضر در راستاي جانمایی مراکز 
شده مورد وزن دهی قرارگرفته و   صنعتی در شهرستان اردبیل با توجه به ضوابط بیان

  :شده است  نشان داده
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 اي شهرستان اردبیل ري اراضی و شبکه جادهوزن دهی کارب -5و  4شکل 

 

  
  وزن دهی وضعیت خاك و فرسایش شهرستان اردبیل -7و  6شکل 

  
هاي آبی شهرستان  شده و پهنه  وزن دهی حریم گسل و حریم مناطق حفاظت -9و  8شکل 

  اردبیل
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  هاي شهرستان اردبیل ها و آبراهه وزن دهی شیب زمین و مسیل -11و  10شکل 

  
هاي سازگار و ناسازگار در مدل  منظور شناسایی کاربري اي تلفیق معیارها بهبر
AHP  باید یک مقایسه زوجی بین هر یک از معیارها صورت گیرد تا اهمیت هر یک از

منظور تعیین اهمیت نسبی معیارها در هر مرحله از  به. معیارها مشخص شود
ي یکسري این روش دربردارنده .شود دو استفاده می مراتب، از مقایسه دوبه سلسله

این ماتریس تعدادي مقایسه . باشد منظور ساختن ماتریس تناسب می دو به مقایسات دوبه
کند  عنوان خروجی تولید می عنوان ورودي دریافت و اوزان موردنظر را به دوتایی را به

)Malczewski, 1999: 157 .(زن در این رابطه ماتریس مقایسه دوتایی براي تعیین و
ذکر است که ضریب  قابل). 3جدول شماره (نهایی هر یک از معیارها شکل گرفت 

  .محاسبه شد) CR1= 0.085(سازگاري یا نسبت توافق ماتریس مقایسه دوتایی 

                                                
1. consistency ratio 
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  )ماتریس مقایسه زوجی(یابی مراکز صنعتی  هاي معیارهاي بکار رفته در مکان وزن -3جدول 

رها
عیا

م
ضی  
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ري
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شب
 

ش
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خ

 

شهر
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 رو
ریم

ح
 

ظت
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سد
 و 

چه
ریا
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اهه
آبر

ش ها 
سای

فر
 

اك
خ

 
سی

شنا
 

وزن 
  نهایی

0,2537 0,1973 0,1518 0,1145 0,086 0,0562 0,0428 0,0329 0,0247 0,0163 0,0129 0,0109 

  هاي پژوهش یافته: مأخذ
  

 
  یل براي استقرار صنایعبندي اراضی شهرستان اردب پهنه -12شکل 
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پهنه متفاوت براي استقرار صنایع  5مراتبی  نقشه بدست آمده از مدل تحلیل سلسله
شده و تا   ترین قابلیت براي استقرار صنایع شروع دهد؛ که به ترتیب از کم را نشان می

رین ت دهنده نامناسب پهنه اول نشان. دهد بیشترین قابلیت براي استقرار صنایع را نشان می
هکتار از اراضی شهرستان را به خود  19555باشد که  ها براي استقرار صنایع می مکان

عمده مناطق نامناسب براي استقرار صنایع در قسمت مرکزي . اختصاص داده است
در مورد پهنه مناطق . باشد مطالعه می ، شرق و غرب محدوده مورد)اطراف شهر اردبیل(

هکتار از اراضی شهرستان اردبیل را به  43720یع که کامالً مناسب براي استقرار صنا
ذکر است که این مناطق اکثراً در قسمت شمال و شمال غرب  خود اختصاص داده، قابل

هاي جنوبی این منطقه قرار دارند و علل عمده مطلوبیت این مناطق  و همچنین بخش
  :توان چنین بیان کرد براي استقرار صنایع را می

باشند  اضی بایر که باالترین قابلیت براي استقرا صنایع را دارا میقرارگیري ار) الف
وجود ) ج) ها ها و رودخانه گسل، مسیل(آفرین طبیعی منطقه  دوري از عوامل بحران) ب

  .داشتن دسترسی مناسب به شبکه ارتباطی) د وشیب کامالً مناسب براي استقرار صنایع 
فعلی استقرار صنایع شهرستان  دهد که مکان نشان می 12همچنین شکل شماره 

باشد و بایستی تمهیداتی در راستاي  هاي بهینه استقرار صنایع مغایر می اردبیل با پهنه
هاي کامالً مناسب براي  با توجه به اینکه، پهنه. جانمایی صنایع فعلی در نظر گرفته شود

شده   صورت پراکنده در محدوده موردمطالعه پخش به AHPاستقرار صنایع در مدل 
تواند  ها به علت نداشتن مساحت مناسب براي استقرار صنایع نمی است و برخی پهنه

 ARCافزار  هاي نرم ریزي داشته باشد در این پژوهش با استفاده از قابلیت ارزش برنامه

MAP باشند  ریزي را دارا می هایی که ازنظر مساحت ارزش برنامه به جداسازي پهنه
هکتار مساحت داشتند  200اي که باالي  هاي یکپارچه ، پهنهذکر است قابل. اقدام شد

هکتار مساحت در محدوده  200هاي باالي  تعداد پهنه. اند مورد شناسایی قرارگرفته
شاخص نزدیکی به  8و  VIKORشد، با استفاده از مدل  پهنه را شامل می 6موردمطالعه 

ت باد، دوري از گسل، نزدیکی ها، نزدیکی به فرودگاه، نزدیکی به خطوط نیرو، جه جاده
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ها  بندي این پهنه بندي و اولویت ها و دوري از باغات به رتبه به مراکز صنعتی، مسیل
  .براي استقرار صنایع اقدام شد

  
  VIKORمدل 

، توسعه »آپریکوویچ و زنگ«توافقی است که توسط  MCDM1ویکور یک روش 
  .یافته است توسعه 2ککه بر مبناي روش آل پی متری) Wei, Lin:2008(یافت 

  :1فرمول شماره 
  
  
  

تواند یک مقدار بیشینه مطلوبیت گروهی براي اکثریت و یک کمینه  این روش می
  .تأثر انفرادي براي مخالفت را فراهم نماید

  :هاي ذیل است مراحل این روش شامل گام
. شدبا هاي بکار رفته در تحقیق موردنظر می اولین مرحله در این مدل ارائه شاخص

هاي بکار رفته نسبت به اراضی باالي  نشانگر نحوة قرارگیري شاخص 4جدول شماره 
ذکر است که در این پژوهش براي ارز  قابل. باشد هکتار در محدوده موردمطالعه می 200

ها نسبت به موقعیت  هکتار، فاصله این پهنه 200هاي کامالً مناسب باالي  شدهی به پهنه
. شده است  استفاده AHPگذاري منطق  محاسبه و از روش ارزشمعیارهاي مورداستفاده 

را  VIKORهکتار مورداستفاده در مدل  200هاي باالي  موقعیت پهنه 13شکل شماره 
  .دهد نشان می

                                                
1. Multiple Criteria Decision Making 
2. LP-metric 
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هاي مدل  هکتار، نسبت به برخی شاخص 200هاي مناسب باالي  موقعیت پهنه -13شکل 

VIKOR  
  

به ترتیب نشانگر وضعیت کامالً  9و  7، 5، 3، 1هاي  ارزش 4در جدول شماره 
  .باشد تفاوت، نسبتاً مناسب و کامالً مناسب می نامناسب، نسبتاً نامناسب، بی

  
  .هاي مناسب براي استقرار صنایع بندي پهنه کاررفته در اولویت هاي به شاخص -4جدول 

نزدیکی  ها پهنه
 ها به جاده

نزدیکی به 
 فرودگاه

نزدیکی به 
 خطوط نیرو

دوري از  دجهت با
 گسل

نزدیکی به 
 مراکزصنعتی

دوري از  ها مسیل
 باغات

 9 1 3 1 9 9 5 7 اول

 9 3 3 1 9 9 5 7 دوم

 5 5 3 7 3 3 3 5 سوم

 3 5 3 7 1 5 3 5 چهارم

 5 7 7 7 5 9 5 7 پنجم

  5  3  5  1  9  7  5  9  ششم
  )1397نگارندگان، (اطالعات استخراجی از محدوده موردمطالعه : مأخذ
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ذکر است که از گلباد  شده قابل  اط با جهت باد منطقه و امتیازات ارائهدر ارتب
 .شده است  ایستگاه سینوپتیک شهر اردبیل استفاده

  
  تعیین وزن معیارها

در این مقاله از  .شود ها محاسبه می اوزان معیارها، براي بیان اهمیت روابط آن
ذکر است که ضریب  قابل. شده است  براي وزن دهی به معیارها استفاده AHPروش 

 .محاسبه شد) CR1= 0.07(سازگاري یا نسبت توافق ماتریس مقایسه دوتایی 

  
  .AHPبا استفاده از مدل  VIKORکاررفته در مدل  وزن دهی به معیارهاي به -5جدول 

 ها شاخص
نزدیکی به 

 ها جاده

نزدیکی به 
 فرودگاه

نزدیکی به 
خطوط 

 نیرو

جهت 
 باد

دوري 
 از گسل

 نزدیکی به
مراکز 
 صنعتی

 ها مسیل

دوري 
از 

 باغات

 0,0175 0,0235 0,035 0,0608 0,0932 0,1466 0,2477 0,3756 وزن

  هاي پژوهش یافته: مأخذ
  

  ها در مدل ویکور بندي گزینه رتبه
هاي قبلی مدل ویکور،  شده در گام  محاسبه iQدر این مرحله بر اساس مقادیر

ذکر است که در مدل ویکور  قابل. نماییم گیري می بندي کرده و تصمیم ها را رتبه گزینه
باشد که این موضوع یکی از  کمتر باشد رتبه آن مؤلفه بیشتر می iQهرچقدر مقدار

  .باشد بندي می هاي رتبه هاي اساسی این مدل با سایر مدل تفاوت
  

  
  

                                                
1. consistency ratio 
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  VIKORاستقرار صنایع با استفاده از مدل  هاي مناسب براي بندي پهنه رتبه -6جدول 
 رتبه ویکور iQمقادیر )هکتار(مساحت  ها پهنه

 4 0,304851358 3998 اول

 3 0,299557134 1796 دوم

 6 1 2502 سوم

 5 0,986663062 1781 چهارم

 2 0,26360147 3620 پنجم

  1  0  1258  ششم
  هاي پژوهش یافته: مأخذ

  
، 3، بیشترین قابلیت و پهنه شماره 6دهد که پهنه شماره  پژوهش نشان می نتایج

همچنین نتایج ). 6جدول شماره . (باشند کمترین قابلیت براي استقرار صنایع را دارا می
شده با توجه به معیارهاي مورداستفاده   هاي بهینه مشخص حاکی از آن است که مکان

صنایع متفاوت بوده و مکان فعلی استقرار صنایع  در این پژوهش، با مکان فعلی استقرار
شکل . است نشده یابی  استفاده در این پژوهش صحیح مکان با توجه به معیارهاي مورد

ها در مدل  هکتار و اولویت آن 200هاي مناسب باالي  ، موقعیت پهنه14شماره 
VIKOR دهد براي استقرار صنایع در شهرستان اردبیل را نشان می.  
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هکتار براي استقرار کاربري صنعتی با  200هاي مناسب باالي  بندي پهنه اولویت -14شکل 

  VIKORاستفاده از مدل 
  
  گیري بندي و نتیجه جمع

ها مجبور به اتخاذ  توسعه، دولت یافته یا درحال در همه کشورها اعم از توسعه
ن راستا در ای .یابی صحیح صنایع هستند هاي مناسب براي استقرار و مکان سیاست

اي و  تر صنایع در سطح کشور با انجام مطالعات منطقه ها جهت توزیع متعادل دولت
محیطی و آرایش مناسب صنایع، مکانی را براي استقرار صنایع،  رعایت مسائل زیست

ها و نواحی خاص صنعتی با تأمین کلیه امکانات  کنند و به ایجاد شهرك سازي می آماده
گذاران بتوانند با جدیت و تالش بیشتر و اطمینان از  ق سرمایهپردازند تا از آن طری می

هاي تولیدي پرداخته، زمینه رشد و  هاي صنعتی به فعالیت وجود امکانات و زیرساخت
  . توسعه را فراهم سازند
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تواند عالوه بر فواید اقتصادي، اثرات  یابی مناسب محل استقرار صنایع می مکان
در این . تواند بر محیط داشته باشد را تقلیل و کاهش دهد نابهنجاري که این کاربري می

راستا در این پژوهش با استفاده از معیار محیطی و انسانی که داشتن حریم و دسترسی 
هاي صنعتی را نوید دهد،  تواند یک مکان مناسب براي ایجاد مکان به این معیارها می

ربري صنعتی در شهرستان اردبیل هاي مناسب براي استقرار کا یابی مکان اقدام به مکان
هکتار از اراضی این شهرستان باالترین  43720دهد که  نتایج پژوهش نشان می. شد

با توجه به . دنباش ترین قابلیت براي استقرار صنایع را می هکتار کم 19555قابلیت و 
ش ازنظر مساحت داراي ارز ،کامالً مناسب براي استقرار صنایع يها که تمام پهنه این

دهد که مکان فعلی استقرار  نتایج تحقیق نشان می. دنباش ریزي نمی یکسانی براي برنامه
هاي مورداستفاده در این پژوهش مناسب  صنایع در شهرستان اردبیل بر اساس شاخص

  .باشد نمی
هاي  گونه بیان کرد که بایستی مکان توان این با توجه به نتایج بدست آمده می

آفرین  هاي عوامل بحران فاصله ایده آل از مراکز جمعیتی و حریم استقرار صنایع در یک
فاصله مناسب از شهر عالوه بر ایجاد حریم مناسب براي شهر در برابر . واقع شوند

کننده نیروي متخصص براي صنایع ایجاد  عنوان تأمین تواند به هاي صنعتی می آالینده
ریزي مناسب، عالوه بر  ا یک برنامهبنابراین بایستی ب .شده در شهرستان را عمل نماید

شده، به   برق و گاز براي محدوده شناسایی ،ایجاد و تأمین امکانات زیربنایی اعم از آب
به ... قیمت و  هاي مالیاتی، ارائه زمین ارزان ارائه تمهیدات دیگري همچون معافیت

صاحبان سرمایه در جهت حمایت از ایجاد صنایع کوچک و بزرگ، در جهت 
 .بخشی به اقتصاد این شهرستان اقدام نمود عتنو

هاي مناسب براي  یابی پهنه با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، باهدف مکان
هایی به شرح زیر ارائه  استقرار صنایع و ارزیابی آن نسبت به عوامل محیطی، پیشنهاد

  :گردد می
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هاي اقتصادي آن در بحث  عدم توجه زیاد به بحث تملک زمین و بحث - 
 یابی صنایع؛ کانم

 ی صنایع، در محدوده موردیبا توجه به مغایرت نتایج پژوهش با محل اجرا - 
ها و صنایع جدید در  شود که از احداث کارخانه مطالعه و شرایط طبیعی آن پیشنهاد می

 شده براي صنایع در شهرستان اردبیل جلوگیري به عمل آید؛  محدوده در نظر گرفته

ها، با توجه به مسائل  ث صنایع و کارخانهیک مکان جدید براي احدا - 
هاي مالیاتی، ارائه زمین و  محیطی در نظر گرفته شود و تمهیداتی همچون معافیت زیست

  .در نظر گرفته شود) آب، برق و گاز(هاي زیر بنایی  انتقال زیرساخت
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