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مدل سازی مکانی تعیین تناسب سرزمین به منظور مکانیابی و برنامهریزی توسعه
مراکز صنعتی (نمونه موردی ،استان قزوین)
علیرضا قراگوزلو

*1

agharagozlu@yahoo.com

معصومه علیزاده

2

چکيده
كشورهاي در حال توسعه در تالش خود براي پیشرفت و توسعه و رفع نیازها ،به طور معمول در معرض مشكل اساسي يا دوگانگي زيرر رررار
ميگیرند « :وجود منابع كمیاب ،محدود از يک سو و مصرف كنترل نشده اين منرابع از سروي ديگرر» از ايرن رو ارايد بترواف گ رت ،ايرن
پژوهش در اهداف كالف خود تالش دارد تا با فراهم ساختن ابزار مديريت خردمندانه يكي از عناصر بنیادين توسعه يعني «سرزمین» از برروز
دوگانگي در روند توسعه نواحي جلوگیري كرده و با در نظر گرفتن م اهیم كارآيي ارتصادي ،عدالت اجتمراعي و ح اترت از محریي زي رت،
ارايي را براي دستيابي به توسعه پايدار نواحي مهیا سازند .اين تحقیق برآف است تا با كمرک تكنیکهراي تحلیلري و بره كمرک امكانرا
موجود در GISرواي را براي مدلسازي تعیین تناسب سرزمینهاي يک ناحیه براي فعالیتهاي صنعتي مورد اناسايي ررار دهد .از آفجرا
كه وتی ه برنامهريزي تخصیص بهینه منابع كمیاب به اولويتدارترين نیازهاي ان اف است و امروزه بیشترين تقاضا و ررابت برراي تصررف و
مصرف زمین براي كاربريهاي سكونتي و صنعتي است .لذا انجام اين مهم نیازمند سی تمي به روز مانند سی تمهاي اطالعا مكراني مري-
بااد .در اين مقاله با است اده از رابلیتهاي مهم سامانههاي اطالعا مكاني و ضوابي و ارايي توسعه صنعتي در استاف رزوين و بهكرارگیري
روشهاي وزفدهي و تعیین معیارهاي توسعه مدلسازي مكاني براي ارايه تصوير از توسعه صنعتي در اين استاف به انجام رسیده است.

واژههای کليدی :تحلیل مكاني ،توسعه پايدار ،تكنیکهاي وزفدهي ،سامانههاي تصمیمگیري.GIS ،

 - *1دكتراي تخصصي محیي زي ت و متخصص  GIS/RSدانشكده محیي زي ت و انرژي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقا تهراف ،ريیس
آموزاكده سازماف نقشه برداري كشور( .م وول مكاتبا ).
 - 2كاراناسي اراد  GIS&RSدانشكده محیي زي ت و انرژي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقا تهراف.
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مقدمه
ميدانیم اناسايي مكافهاي مناسب براي فعالیتهراي صرنعتي

پايدارترين حالت زي ت محیطري ،سرازماندهي كننرد .يكري از

به معیارهاي گوناگوني ب تگي دارد ( .)2بنابراين پرسش اساسي

مهمترين اهداف اين پژوهش پیشنهاد مدلسازي برراي تعیرین

در اين تحقیق آف است كه «با چه رواري ميترواف مكرافهراي

تناسب زمینهاي ناحیه مورد مطالعه فعالیتهاي صنعتي است.

مناسب را براي صنعت در يک ناحیه اناسايي كررد و آفهرا را

براي اين منظور هزم است ترا نترايم مطالعرا در رالرب نقشره

به اين كاربريها اختصاص داد؟»

تعیین تناسب زمین ها ارايه اود.

در اين مقاله ضمن پاسخ گويي به اين سوال پیگیر اهرداف زيرر

مدل م هومي:

ميباایم:

نمودار اماره  1چارچوب و مدل تحلیلي اين پژوهش را بهطور

 -1افزايش كارآيي و راد ارتصادي به م هوم تولید ثرو .

اماتیک نشاف ميدهد .مدل م هومي اين پژوهش بر پايه مدل

 -2عدالت اجتماعي به م هروم توزيرع عادهنره منرابع و ايجراد

 AHPميبااد كه در بخش تجزيره و تحلیرل دادههرا توضری
داده مياود .همافطور كه مالحظه مياود اين تحقیق ارامل

توازف میاف مناطق.
 -3پايداري محیي زي ت با كمک ح اترت از محریي زي رت و

سه گام اصلي زير است:
 -1اناسايي و حذف زمینهاي نامناسرب برا كمرک معیارهراي

بهرهبرداري عارالنه و عادهنه از منابع طبیعي
هر سه گروه اهداف فوق داراي ارزشهايي ه تندكه بيتوجهي

حذف.

به هر يک از آفها ميتواند مشكلساز باارد .از ايرنرو در ايرن

 -2تصمیمگیري براي زمینهاي باريمانرده بره ازاي معیارهراي

تحقیق هدف آف است ترا تناسرب اراضري نرواحي را در جهرت

مختلف .

كارآراترين وضعیت ارتصادي ،عادهنهترين ارايي اجتماعي و

 -3تهیه نقشه نهايي تناسب زمینهاي باريمانده براي اسرتقرار
واحدهاي صنعتي.

گام دوم:

گام اول:

تهيه نقشه نهایي تناسب

تصميمگيری برای زمينهای

شناسایي و حذف زمينهای

زمينهای باقيمانده برای

باقيمانده به ازای معيارهای

نامناسب با کمک معيارهای

استقرار واحدهای صنعتي

مختلف

حذف

تل یق هيه هاي اطالعاتي
در محیي  GISو به
كمک مدل AHP

تهیه نقشه تناسب زمین
براي توسعه صنعت به
ت كیک هر معیار

گام سوم:

نمودار  -2چارچوب نظری و مدل تحليلي تحقيق

جمعآوري اطالعا پايه

جمعآوري اطالعا
بررسي و اناخت
معیارهاي حذف
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مدل منطقي:

روش بررسي

امكاف ارناخت ترفیرت و ترواف اراضري يرک ناحیره برا كمرک

گررام اول :اناسررايي و حررذف زمررینهرراي نامناسررب بررا كمررک

مدلهاي تحلیلي مكاني در محیي  GISبراي تعیرین تناسرب

معیارهاي حذف.

زمینها براي كاربريهاي صنعتي فراهم است ( )9و همرافطرور

معیارهاي حذفي كه در اين مطالعه جهت ساخت نهرايي مردل

كه در مدل م هومي باه مشاهده مياود هر سه گام تحلیل برر

در نظر گرفته اده است عبار اند از:

پايه اطالعا مكاني رابل دسترسري مري باارد .ايرن مردل بره

 -1معیار اریب (حرذف اریبهاي براهي  33درصرد) ،معیرار

صور خالصه در  7سط تهیه میشود.

ارت را (حرذف ارت اعرا براهي 2433مترر) ،معیرار كراربري

1ر اناسايي و حذف زمینهاي نامناسب

اراضي(حذف زمین هاي كشاورزي اامل اراضي زراعرت آبري و

2ر انتخاب معیارهاي تعیین تناسب زمینهاي باريمانده

ديم ،باغا  ،جنگل ،بیشه و مراتع متراكم) ،معیار سرطو آب و

3ر تعیین زيرمعیارها و امتیاز دهي به آفها

سیل گیر :حذف سطو آبري (ب رتر رودخانرههرا ،دارتهراي

4ر تعمیم مقادير (امتیازها) به سط پیك ل در نقشه ررومي

سیالبي و  )...و حريم رودخانهها ،معیار حررايم (حرذف حرريم

5ر تعیین ضريب اهمیرت معیارهراي تعیرین تناسرب بره روش

ابكه ارتباطي (آزادراه ،بزرگرراه ،راهآهرن ،فرودگراه)) آزاد راه و

AHP
6ر تركیب هيههاي نقشه وزفدهي اده در سامانه GIS

بزرگراه  133متر ،راه اصلي  25متر ،راه فرعي  12متر ،راه آهن

7ر طبقهبندي طی ي زمینهاي باري مانده و تعیین تناسب آف-
ها براي صنعت

 53متر ،معیار سطو ساخته ارده :حرذف لكرههاي ارهري و
روستايي و تاسی ا و صنايع ،معیار پهنههاي محریي زي رت:
حررررذف پهنررررههاي تحررررت ح اتررررت محیيزي ررررت.

جدول -2مساحت زمينهای قابل حذف
و باقيمانده(هکتار)
1557161/96

م احت كل منطقه

1166767/11

م احت اراضي حذف اده

393394/55

م احت زمینهاي باريمانده

24555/35

م احت اراضي ساخته اده

15/9

ن بت اراضي باريمانده به
اراضي ساخته اده

نقشه  -2مکان های قابل حذف به اعتبار معيارهای تعيين شده

29

پایداری ،توسعه و محيط زیست ،شماره ،3پایيز49

قراگوزلو و همکاران

گام دوم :تهیه نقشه تناسرب زمرین برراي توسرعه صرنعت بره

است و معیارهاي گوناگوني از جمله معیار دسترسي به انرژي،

ت كیک هر معیار.

معیار دسترسي به راه و راهآهن ،معیار دسترسري بره ارهرها،

در اين مرحله اناسايي معیارهراي تعیرین تناسرب زمرینهراي

معیار توپوگرافي و تحلیل واحدهاي اكل زمین صرور گرفتره

باريمانده براي استقرار مراكز صنعتي با است اده از تجربرههراي

است.

انجام اده در كشور و بررسيهاي صور گرفته به انجام رسیده

نمودار  -1ساختار سلسله مراتبي معيارها و زیرمعيارهای تعيين تناسب زمينهای باقيمانده

تعیین ضريب اهمیت معیارهاي تعیین تناسب به روش :AHP

«انتخاب مكاف» مناسرب برراي فعالیرتهراي صرنعتي از روش

فرآيند تحلیل سل ه مراتبي ( )AHPتكنیكي اسرت منعطرف،

 AHPبهرهگیري و حل اده است .در فرآيند برنامهريزي براي

روي و ساده برراي تصرمیمگیري در اررايطي كره معیارهراي

مكافيابي پس از تعیین اهرداف و تعیرین گزينرههراي مختلرف

تصمیمگیري گزينهها غیرهم و بوده و انتخراب برین گزينرهها

براي رسیدف به اهداف ،بايد بین گزينرههرا «رضراو » صرور

ال

پذيرد تا گزينه بهینه انتخراب ارود .برراي رضراو گزينرههرا،

مشرركل بااررد .ايررن روش در سررال  1953توسرري تومررا

ساعتي پیشنهاد گرديد و تاكنوف كاربردهاي متعددي در علروم

معموه از معیارهايي است اده مريارود .ايرن معیارهرا بره طرور

مختلف دااته است .روش  AHPاز اين نظرر م یرد اسرت كره

معمول با يکديگر همسو نی تند ( )3و گروهي كمي و گروهي

امكاف تبديل م ايل مشكل و پیچیده را بره سل رله مراتبري از

كی ي ه تند .اين موضو عمل تصمیمگیري و انتخاب گزينهها

م ايل منطقي و سادهتر فراهم ميآورد .در اين مقاله ،در زمینه

را مشكل ميكنند .زيرا در اين حالت تصمیمگیري بايد در يک
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فضرراي چنررد بعرردي صررور پررذيرد .در چنررین ارررايطي

و ساير گزينهها ن بت به هدف م اله ،رتبرهبنردي اروند (.)5

دربرنامررهريزي بررراي انتخرراب گزينرره بهینرره از مرردلهرراي

البته در اين مقاله فقي معیارهاي كمري در نظرر گرفتره ارده

تصمیمگیري است اده مياود.

است همچنین ماتريس مقاي ه زوجي فقري برراي معیارهراي

مدلهاي تصمیمگیرري بره دو دسرته كلري ارامل مردلهراي

اصلي تشكیل اده است و وزفدهي زيرمعیارهرا طبقهبنردي و

"تصمیمگیري چند هدفه" و مدلهراي "تصرمیمگیرري چنرد

با است اده از سامانههاي اطالعا مكراني تحلیرل گرديردهانرد.

معیاره" ،تق یم مياوند .مدلهاي چند هدفه به طور معمرول

براي تعیین ضريب اهمیت زيرمعیارها ،هرر هيره اطالعراتي در

براي طراحي و مدلهاي چند معیاره براي انتخاب گزينه برتر و

يک مقیا

و محدوده ارزاي بین مقادير  1تا  133طبقهبندي

يا اولويتبندي گزينهها ن بت بره هردف ،مرورد اسرت اده رررار

اده است .اين طبقهبندي از طريق انتخاب طبقهبنردي مجردد

ميگیرند ( .)5روش  AHPيكي از جامعترين روشهراي حرل

( )Reclassifyامكافپرررذير ميباارررد .نقشرررههاي  2ترررا 6

م ايل تصمیمگیري چند معیراره اسرت .تحلیرل  AHPايرن

نقشههاي تناسب زمین براسا

ضريب اهمیت زيرمعیارهرا بره

امكاف را فراهم ميسازد كه گزينه بهینره از میراف گزينرههراي

اعتبار معیارها در زير نشاف داده اده است.

موجود با توجه به معیارهاي چندگانه (كمي و كی ي) اناسايي

جدول  -3ماتریس مقایسه زوجي معيارهای تعيين تناسب
ضریب

ميانگين

دسترسي به دسترسي به دسترسي به

شيب

توپوگرافي
1

توپوگرافي
شيب

اهميت

هندسي

شهرها

انرژی

راه

3/35

3/32

3/23

3/14

3/17

3/33

3/39

3/63

3/33

3/23

3/25

1

3

3/27

3/59

2

3/53

1

4

6

دسترسي به راه

3/42

2/91

3

1

2

5

7

دسترسي به انرژی

3/17

1/23

1

3/33

3/53

3

5

دسترسي به شهرها

1

6/95
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جدول  -1جدول معي ار دسترس ي ب ه
انرژی
معيار دسترسي به انرژی
زیرمعيارها
وزن

نوع تناسب

(متر)

1

ضعيف

5-155

05

مناسب

155-1555

21

کم تناسب

+1555

نقشه -1مدل تناسب سرزمين به اعتبار معيار دسترسي به انرژی

جدول  -3جدول معيار دسترسي ب ه
شبکه ارتباطي
معيار دسترسي به شبکه ارتباطي
زیرمعيارها
وزن

نوع تناسب

(متر)

51

مناسب

5-5155

11

کم تناسب

+5155

نقشه -3مدل تناسب سرزمين به اعتبار معيار دسترسي به شبکه راه و راه آهن

مدل سازی مکاني تعيين سرزمين به منظور مکان یابي و...

ج

دول  -9ج

دول معي

ار

دسترسي به شهرها
معيار دسترسي به شهرها
زیرمعيارها
وزن

نوع تناسب

(متر)

25

ضعيف

5-1555

55

مناسب

1555-25555

15

کم تناسب

+25555

نقشه  -9مدل تناسب سرزمين به اعتبار معيار دسترسي به شهرها

جدول  -1معيار دسترسي به شيب
معيار دسترسي به شيب
زیرمعيارها
وزن نوع تناسب

(درصد)

31

کم تناسب

5-1/4

15

مناسب

3-29/4

21

ضعيف

21-35

نقشه  -1مدل تناسب سرزمين به اعتبار معيار شيب
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جدول  -1جدول معيار توپوگرافي
معيار توپوگرافي
وزن

نوع تناسب زیرمعيارها(متر)

11

کم تناسب

5-155

15

مناسب

152-2155

11

کم تناسب

2152-1955

نقشه -1مدل تناسب سرزمين به اعتبار معيار تحليل توپوگرافي

گام سوم :تركیب نقشههاي تناسب بره ازاي هرر معیرار و تهیره

صنعتي بهدست ميآيد .همافطور كه در نقشه مشاهده مياود

نقشه نهايي بعرد از تعیرین ضرريب اهمیرت معیارهرا و ضرريب

طیف رنگي ررمز باهترين ارزش و طیف رنگري زرد پرايینترين

اهمیت زيرمعیارها با است اده از تحلیل هاي مكاني و Spatial

ارزش را بررراي مكرراف مناسررب اسررتقرار مراكررز صررنعتي نشرراف

 ، Analystنقشه نهايي تعیرین تناسرب برراي اسرتقرار مراكرز

ميدهد.

نقشه -5طبقهبندی زمينهای متناسب بر حسب درجات تناسب برای توسعه صنعت
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مدل سازی مکاني تعيين سرزمين به منظور مکان یابي و...
اهمیت نقشه تناسب زمینها براي توسعه صرنعت در آف اسرت

كمررک مرروثري در بررسرريهاي مربرروب برره م ررايل اررهري و

كه سرعت و درت تصمیمگیريهاي آينده را در انتخاب اراضري

برنامهريزيهاي اهري و منطقهاي بااند.

مناسب براي استقرار صنايع براي مرديراف و سیاسرتگذاراف و

در اين مطالعره برراي توسرعه فعالیتهراي صرنعتي متوسري و

سرمايهگذاراف ب یار آساف خواهد كرد .دوم آفكه ،اين نقشره از

بزرگ نیز نتايم تحلیل مناسب ه تند

انتخرراب ناآگاهانرره اراضرري فارررد مزيررت و هزينررهزا ،هررمچرروف

به دلیل اهمیت انبارهراي زي رت محیطري و آثرار فرهنگري و

پهنههاي در معرض خطر و نامناسب از نظر ایب ،ارت ا  ،ارلیم

باستاني ،چنافچه در آينده پهنههايي از منطقه به عنواف مناطق

و جزو آف براي توسعه صنعتي جلوگیري خواهد كررد .سرومین

چهارگانرره بررا اهمیررت اناسررايي و ثبررت ارروند ،بايررد از عرصرره

مزيت اين نقشه در ح اتت از اراضي مناسب براي كشراورزي و

زمینهاي رتبهبندي تناسب حذف اوند.

اراضي واجد ارزشهراي زي رت محیطري و تراريخي -فرهنگري

زمینهاي ساخته اده (اهري ،روستايي ،صنايع ،تأسی را و

است .توابع تحلیل مكاني كمک موثري در م ریر تحلیرل هراي

 )....به عنواف يک معیار حذف در نظر گرفته ادهاند .در وارع در

فضايي و مكاني داده هاي مرتبي با برنامهريزي مي بااد (.)5

مواجرره بررا وضررع موجررود ،زمینهرراي سرراخته اررده برره عنررواف
پهنههاي مناسب در نظر گرفته ادهاند.

بحث و نتيجهگيری

اراضي مرتعي خوب (متراكم) به عنواف يک معیار حذف در نظر

نتايم بهدست آمرده از ايرن مطالعره نشراف ميدهرد كره روش

گرفته ادهاند.

فرآيند تحلیل سل له مراتب ( )AHPبا توجره بره خصوصریا

در مقاي ه زوجي معیارها و زيرمعیارها تا آفجا كه ممكن بوده

ويژه آف ميتواند در بررسي موضروعا مربروب بره برنامرهريزي

با مباحث گروهي از میزاف خطا در رضاو ها كاسته اده اسرت.

اهري و منطقهاي مانند مكافيابي كاربرد مطلوبي دااته بااد.

در هر كجا هزم بوده از روش رضاو گروهري اسرت اده ارده و

روش  AHPاز اين نظر م ید است كه زمینهاي را براي تحلیرل

براي كاهش خطا ،به افرراد ارركتكننده ب رته بره تخصرص و

و تبديل م ايل مشكل و پیچیده به سل رله مراتبري منطقري و

م وولیت آفها در طر  ،ضريبهاي اهمیت داده اده است.

سادهتر فرراهم مريآورد كره در چرارچوب آف برنامرهريز بتوانرد

هر كجا ااخص ناسازگاري رضاو ها بریش از حرد رابرل ربرول

ارزيابي گزينهها را با كمک معیارها و زيرمعیارها به راحتي انجام

( 13درصد) بوده ،پس از مباحثه گروهي ،فرآيند رضاو تكررار

دهد .افزوف براين ،روش فرآيند تحلیرل سل رله مراتبري امكراف

اده است تا میزاف ااخص ناسازگاري به زير حرد رابرل ربرول

بررسي سازگاري در رضاو ها را نیز فراهم ميآورد و ايرن يكري

كاهش يابد.

ديگر از ويژگيهاي منحصر بهفرد روش  AHPاست.

اهمیت معیارها ،ارزشهاي ذاتي آفهرا و خرارا از اراده ان راف

كاربرد موثر سامانههاي اطالعا مكاني يرا جررافیرا ي  GISدر

نبوده ،بلكره ارزشهرايي واب رته بره اررايي منطقره و نگررش

تحلیل مكاني و برنامهريزي توسعه اهري و توسعه پايدار ب ریار

تصمیمگیرندگاف ه تند.

در حل مشكال آتي اهرها موثر است.

با ترییر اهداف ،ضرور ها و سیاستها در هر زماف ،اين امكراف

با توجه به اينكه اغلب م ايل و موضوعا مربوب به اهرسازي

وجود دارد كه ضرايب اهمیت معیارها را در طر كالبدي ترییرر

از طريق ااخصهاي كی ي و كمي رابل بررسي ه تند ،امكراف

داد .ترییر در ضرايب اهمیت معیارها موجب ترییر سط  ،توزيع

بهكارگیري همزماف معیارهراي كمري و كی ري در روش AHP

جررافیايي و درجه تناسب (رتبره تناسرب) پهنرههاي زمرین در

آف را به ابزاري روي براي م رايل اهرسرازي تبرديل ميكنرد.

طر كالبدي مياود .اين ويژگي به منزله ساختار پوياي طرر

انعطافپذيري ،سرادگي محاسربا و امكراف رتبهبنردي نهرايي

كالبدي است و به برنامهريزاف و تصمیمگیرندگاف آينرده امكراف

گزينهها نیز از مزيتهراي ديگرر  AHPه رتند كره ميتواننرد

ميدهد تا طر را با ارايي جديد ،بهروز سازند.
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