
                                                                   2645-3851: شاپا الکترونیکی

 

 
 323-344، صص3، شماره3، دوره1399 زمستانجغرافیا و روابط انسانی، 

: استان مورد مطالعه) های توسعه پایداربا توجه به شاخص و نواحی صنعتی  ها شهرکتحلیل چندمعیاره فضایی 

 1هرمزگان(

 *3، فاطمه سهولت2محمد ابراهیمی ،1عباس مرادی

مزگان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هر ، . عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان، گروه جغرافیا1

 بندرعباس، ایران.

لوم انسانی، . دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و ع2

 تهران، ایراندانشگاه تربیت مدرس، 

رمزگان، بندرعباس، گروه جغرافیا،  دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هکارشناسی ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین . 3

 sohoolat2500@gmail.com .ایران

 29/11/1399اریخ پذیرش: ت                                                                       09/10/1399تاریخ دریافت:

 چکیده

 موقعیت تعیین رو این از رود می شمار به توسعه روند در مدت دراز و مهم گذاری سرمایه یک صنعتی شهرک ایجاد

 کارگاه رد چه و صنعتی شهرک درون در چه) صنعتی های فعالیت موفقیت عدم یا و موفقیت در بسزایی نقش آن مکانی

 ،اقتصادی فنی، موضوعات شامل که است استراتژیک تصمیم یک صنعتی سایت انتخاب. دارد( مجاور صنعتی های

 بیان ، تلفمخ های شاخص از تعدادی از استفاده با معموالً معیارها این. باشد می سیاسی و محیطی زیست اجتماعی،

 کردن پیاده حاضر تحقیق از هدف .شود می بیان احتمالی های قطعیت عدم برخی با کیفی و کمی های روش به شده

اضر تحقیق ح.است هرمزگان استان سطح در صنعتی نواحی و ها شهرک مکان انتخاب در گیری تصمیم در فازی روش

، متکی بر بررسی کتاب ها، مقاله های سنادی()ا ایکتابخانه . گردآوری داده ها در بخشاست اکتشافی-تحلیلی از نوع

. در ادامه  انجام شده است مختلفی هاسازمانمراجعه به  علمی و گزارش های مربوطه  و در بخش اطالعات مکانی با

 (ANP)تفاده از به منظور ارزیابی و اهمیت نسبی مولفه های موثر در ارتباط با هدف تحقیق از ابزار پرسشنامه با اس

فاده شده استArcGIS10.5و   excel, matlab. الزم به ذکر در فرایند انجام کار از نرم افزارهای شده است استخراج

 توجه و دهبو اولویت ( در73محیطی )با امتیاز  ها عوامل زیست شهرک  یابی دهد، مکاننتایج پژوهش نشان می است.

وسعه پایدار، در تهای همچنین از نظر شاخص .است ( شده54اجتماعی )با امتیاز   -اقتصادی فاکتورهای  کمتری به

حاجی  و نواحی صنعتی شامل: شهرک صنعتی پارسیان، نواحی صنعتی هاشهرک  %35شهرک و ناحیه صنعتی،   20بین

مناسبی  های صنعتی بندر خمیر و بندرلنگه، نواحی صنعتی بشاگرد، بستک، کالهی در وضعیتآباد و ایسین، شهرک

 رساند.ها و نواحی را میها در این شهرکاستقرار نیافته اند، که لزوم بازبینی در ادامه فعالیت

 یدی: شهرک و ناحیه صنعتی، روش فازی، توسعه پایدار، استان هرمزگان.کلمات کل

                                                           
استفاده از سیستم اطالات جغرافیایی و روش تصمیم گیری چند معیاره با تاکید  مکان گزینی باتحلیل فضایی »مقاله حاضر از پایان نامه با عنوان 1

  اوره محمد ابراهیمی انجام شده است.شبه راهنمایی دکتر عباس مرادی و م« بر رویکرد توسعه پایدار)مطالعه موردی: استان هرمزگان(
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 مقدمه و بیان مسئله

اقتصادی و وضعیت -تصمیم گیری در مورد موقعیت استقرار صنعت اثرات غیرقابل انکاری بر روابط اجتماعی

اکولوژیکی حاکم بر منطقه دارد به طوریکه از آن به عنوان یک عامل مهم در موفقیت و یا شکست فعالیت های 

ت عمیق اجتماعی، اقتصادی و صنعت و توسعه صنعتی دارای تاثیراصنعتی نام برده می شود. از آنجاییکه 

، درک رابطه بین رشد صنعت و حفاظت محیط زیست و پیامدهای (Ruiz, et al, 2012)محیطی است 

اقتصادی آن نیازمند مطالعه و تنظیم یک چارچوب جامع در ارتباط با مکان گزینی صنایع است -اجتماعی

(Nearhood,1976:440 از این رو توسعه پایدار به عنوان یک .) ضرورت مهم در ارتباط با فعالیت های

به طور معمول شامل که  -صنعتی به دلیل برقراری ارتباط بین مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

می تواند راهگشایی بسیاری از تنگاهای  -ارزیابی چندین معیار با توجه به چندین هدف اغلب متناقض است

اینگونه تصمیم گیری ها که عمدتاً دارای ماهیتی فضایی هستند  ع باشد.موجود در انتخاب مکان استقرار صنای

(. Rikalovic et al,1055:2014نامیده می شوند ) 1تحت عنوان مشکالت تصمیم گیری جغرافیایی یا فضایی

به عنوان علم مدیریت و تحلیل اطالعات می توانند بسیاری از مشکالت  چندمعیارهروش های تصمیم گیری 

سیستم های . از دیگر سو (Fataei et al,2015:324 ) مربوط به انتخاب سایت های صنعتی را برطرف سازند

به عنوان یک ابزار تحلیل های فضایی تأثیر زیادی در فرایند تصمیم گیری فضایی  (GIS) اطالعات جغرافیایی

سیستم های اطالعات  توسعه اخیر در زمینه تصمیم گیری منجر به پیشرفت چشمگیر آن در قابلیت های.  ردا

در تحلیل موقعیت مکانی به ویژه از طریق تحلیل داده های توصیفی به روش تصمیم گیری چند  جغرافیایی

داشته است. مواردی مانند به همراه  سیستم های اطالعات جغرافیایی معیاری و چندهدفه و آنالیز مکانی در

بیان عدم قطعیت ها در برقراری رابطه بین شواهد و تصمیمی  ،ادغام برداشت های ذهنی در متن تصمیم گیری

روش های حل و فصل اختالف در خصوص ، جمع آوری شواهد از میان معیارهای مختلف و که باید اتخاذ شود

 Rikalovic et) کیدهای ویژه این روش ترکیبی استمشکالت مروبط به تصمیم گیری چند هدفه از جمله تأ

al,1055:2014.)  

 فازی منطق و معیاره چند گیری جغرافیایی، تصمیم اطالعات سامانه از محققان از بسیاری اخیر، های سال در

 Balist & et)اند  کرده استفاده دیگر امکانات از بسیاری و صنعت برای بهینه سایت یک یافتن برای

al,2019:45) .های صنعتی در توسعه و ضرورت انتخاب مکان بهینه جهت استقرار با توجه به اهمیت شهرک

های صنعتی با توجه به معیارهای توسعه پایدار، در این پژوهش ضمن معرفی معیارهای توسعه پایدار شهرک

                                                           
1  . geographical or spatial decision problems 
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( و روش منطق فازی پرداخته؛ GISهای صنعتی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی )یابی شهرکبه مکان

توان انجام ها، با استفاده از عملگرهای مختلفی میو با توجه به اینکه در این روش)منطق فازی(، همپوشانی الیه

ترین تعیین مطلوبداد، اقدام به همپوشانی الیه با استفاده از عملگرها، و انتخاب بهترین عملگر جهت نمایش و 

پردازیم. در واقع پژوهش ما در در استان هرمزگان می و نواحی صنعتی قرار شهرکبندی اراضی جهت استپهنه

ها صنعتی منظور احداث شهرکبندی اراضی بهاینجا پاسخ به این سؤال است که: کدام عملگر فازی در پهنه

  .یطیاجتماعی، زیرساختی و زیست مح-پژوهش عبارتنداز: اقتصادیمورد معیارهای تر است؟ همچنین مناسب

نعتی هدف از تحقیق حاضر پیاده کردن روش فازی در تصمیم گیری در انتخاب مکان شهرک ها و نواحی ص

 در سطح استان هرمزگان است.

 مبانی نظری

وزارت صنایع  های صنعتی ایران وابسته بههایی هستند که توسط شرکت شهرکمکان، 1های صنعتیشهرک

شده، طراحی و آماده  های از پیش ساختهصنعتی به صورت شهرکهای و معادن در سراسر کشور و در قطب

. به طور کلی (Kapur, 2004:379؛1-12:1393باشند)رضایی و خاوریان گرمسیر،گذاران میاستفاده سرمایه

 صنایع چه شوند. اگرمی انسانی اقتصاد طریق از انرژی و مواد جریان تعیین و ایجاد باعث صنعتی هایسیستم

 توسعه از مهمی بخش شوند، اما به عنوانمی نگریسته منابع کاهش و زیست محیط تخریب منبع عنوان به اغلب

مسأله مهم در مورد صنایع، انتخاب سایت مناسب بر اساس معیارهای اند.  شده شناخته رسمیت به ثروت ایجاد و

به طور کلی همواره در ارتباط با مکان یابی و استقرار صنایع، معیارهای اقتصادی )در دسترس  منتخب است.

بودن زمین( و کالبدی )تاکید بر بعد زیرساختی( مهمترین عوامل در استقرار طرح های صنعتی به خصوص در 

 نقش اجتماعی باید عامل مهم یک عنوان به اما امروزه صنعتکشورهای در حال توسعه مورد توجه بوده اند. 

 (. Azapagic and Perdan,2000:262-243باشد ) پایداری داشته های گزینه اجرای و شناسایی در اساسی

یابی تا حدود زیادی ماهیت بررسی های زیادی وجود دارند که نشان می دهند پارامترهای موجود در مکان

ه مربوط به فاصله مناسب از برخی عوارض موجود باشند کفازی دارند. مثال روشن این موضوع، فاکتورهایی می

ها هر پیکسل به عنوان عضوی از این شود که در آنهای فازی تعریف میهستند. برای این فاکتورها، مجموعه

گیرد. اگر تمام پارامترهای ای که از عارضه دارد درجه عضویت متفاوتی به خود میمجموعه با توجه به فاصله

توان برای تلفیق پارامترها از عملگرهای ی با مقادیر عضویت صحیح تعریف شوند. میصورت فازمسأله به

نحوه تأثیرپذیری فاکتورها از یکدیگر و یا مناسب فازی استفاده نمود. نوع عملگر مورد استفاده نیز بستگی به

                                                           
1 -  Industrial Estates 
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 ,1malek-11:1385مسگری،اثر نهایی)افزایشی یا کاهشی( عملگر روی مجموعه پارامترها دارد)؛مهدی پور و 

et al,2011.) 

فرد عنوان سیستمی ویژه و منحصر بههای سیستم اطالعات جغرافیایی که آن را بهترین توانایییکی از مهم

گذاری ها از طریق ارزشیابی و تعیین تناسب کاربریسازی، مکانها برای مدلکند، توانایی تلفیق دادهجدا می

های بهینه در نتیجه ترکیب و تلفیق معیارها، بهترین نقطه برای استقرار مراکز و مکانپهنه سرزمین است. زیرا 

های متفاوتی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتنداز: تحلیل سلسله برای ترکیب معیارها روش .شودانتخاب می

 مراتبی، فرایند تحلیل شبکه، منطق بولین، منطق فازی.

 باالتر سلسله شاخه های و هابخش که است این مراتبی سلسله تحلیل فرایند مفروضات جمله ازاز آنجا که  

 تواننمی هاگیریاز تصمیم بسیاری در که صورتی در باشند.می ترپایین وسطوح هابخش از مستقل مراتب،

کرد)فرجی سبکبار و  سازی یکدیگر مدل از مستقل و مراتبی سلسله صورت به را تصمیم عناصر

 (ANPای)شبکه تحلیل فرایند تکنیک موضوعی، از چنین حل برای رو این از (.127-149: 1387همکاران،

دهی بر اساس یک در مدل بولین وزن .شوداستفاده می سازندوابسته می یکدیگر به را مختلف عناصر که

 .شودنامناسب تقسیم مینهایی فقط به دو قسمت مناسب و ه است. بنابراین نقش (نامناسب(و صفر (مناسب)

)نورمندی پور رودکار میبندی و تلفیق داده بههایی است که برای طبقهترین روشمنطق فازی یکی از پیشرفته

ها، مجموعه فازی زیر مجموعه ای است که . بر اساس نظریه فازی مجموعه(133-154: 1394و عباس نژاد،

به تابع عضویت حد واسط بین، صفر و یک  مقدار عضویت عناصر آن در مجموعه اصلی با توجه

   (.,. Menhaj, 2007 ,2006., Ghazanfari,. Zadeh,1965 Hansen, 2003باشد)

 پیشینه

 موقعیت در تأثیرگذار عوامل عنوان به محیطی و زیربنایی اقتصادی، اجتماعی، عوامل از( 2009) فرناندز

 اقتصادی و محیطی زیست عوامل دهد نشان تا کند می استفاده الگویی از و کند می یاد صنعتی شهرک های

 همکاران و رویز. هستند اسپانیا شمال در کانتابریا منطقه در صنعتی شهرک های یافتن در عوامل مهمترین

 دهد می نشان آنها تحقیق نتایج. کردند بررسی را اسپانیا شمال در صنعتی شهرهای برای مناسب مناطق( 2012)

 حمل ، بیکاری نرخ زمین، قیمت به مربوط شهری و زیرساختی عوامل فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی، عوامل که

 Khaliji et)است  صنعتی های شهرک مکانی موقعیت در عوامل مهمترین زمین بندی پهنه و نقل و

al,2015:2.) 
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-این پژوهشهای متعددی از سوی محققین انجام شده، که غالب های صنعتی پژوهشدر زمینه استقرار شهرک

و 1ژائوگیری چندمعیاره و سیستم اطالعات جفرافیایی انجام شده که از جمله آنها ها با استفاده از روش تصمیم

 چند گیری تصمیم روش از استفاده اکولوژیک با صنعتی هایپارک جامع مزایای به ارزیابی (،2017همکاران)

صنعتی  های پارک ارزیابی شاخص سیستم نخستاقتصادی پرداختند. در این مقاله،  برای چرخه معیاره

 هایرشته از کارشناسان سوی از شده ارائه نظرات به توجه با دلفی خاکستری روش از استفاده با اکولوژیک

 معیارهای محیط، وریبهره معیارهای اجتماعی، وریبهره معیارهای اقتصادی، سود معیارهای شامل که مربوطه

 کیفی زیرمعیار نه و کمی زیرمعیار هفده شامل سطح، مدیریت معیارهای محیطی، زیست صنایع ساز و ساخت

 گیریتصمیم روش یک فازی، زمینه پس در مبهم و نامشخص پیچیده، مسائل حل منظوربه است. ثانیاً،

 و وزن تعیین برای آنتروپی وزن روش و برتری شناختی زبان ارزیابی مبنای بر( MCDM)ترکیبی چندمنظوره

 عملی و اثربخشی نهایت، ها مورد استفاده قرار گرفت. دربندی گزینهرتبه برای VIKOR فازی روش همچنین

 داده نشان چین در صنعتی پارک شش موردی تحلیل و تجزیه طریق از MCDM ترکیبی پیشنهادی روش بودن

 ،(2017) تایبی و اتمانیهمچنین   .گرفت قرار توجه مورد موثر طور به صنعتی پارک 6 جامع مزایای و شد

صنعتی انجام  هایسایت انتخاب برای گیریتصمیم قوانین و GIS با فازی AHP پژوهشی با عنوان ترکیب

 نقشه در شده بندی رتبه مناطق تجسم برای و معیار های نقشه ایجاد روی هم گذاری، برای GISدادند. از 

 استفاده برای را گیرندگانتصمیم که است شاخصی آمده دستبه که ایمنطقه رتبه در این پژوهش .شد استفاده

  .کندمی راهنمایی آینده در منطقه از بهینه

 MCDM روش از استفاده با صنعتی هایشهرک گزینیبه مکان (، 2015)و همکاران فتائیدر پژوهشی دیگر، 

 شیب ، ساالنه دما پژوهش میانگینایران پرداختند. معیارهای مورد بررسی در این  ، اردبیل ، گرمی در GIS و

 نقشه وزن تعیین است. برای شناسی زمین گسل و مسکونی مناطق ، اراضی از استفاده ، ها جاده ، آب منابع ،

 با و تحلیل و تجزیه و میدانی کار از پس ترجیحی مناطق. شد استفاده( AHP) تحلیلی مراتبی سلسله فرآیند از

 وجود به توجه با. دسترسی و زمین مالکیت ارزش جمله از محیطی و اجتماعی ، اقتصادی شرایط به توجه

(، 2014و همکاران) 2و ریکالویچ  .شد انتخاب اول اولویت ، گرمی شهر تا کوتاه مسافت و زیرساختی امکانات

از صنعتی  در این مقاله مشکل تعداد زیادی  سایت انتخاب برای GIS بر مبتنی معیار چند تحلیل و تجزیه

هایی بود که با معیارهای های ممکن)جایگزین( در مرحله غربالگری حل شد، مثال انتخاب فقط سایتسایت

                                                           
1 -  Zhao 

2 -  Rikalovic 
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 با ترتیب، این به .های الزم( مطابقت داشتندهای صنعتی با زیرساختاساسی برای انتخاب سایت صنعتی)پارک

 گیریتصمیم در کیفیت و کارایی افزایش گیری، تصمیم برای الزم زمان بالقوه، های سایت تعداد سازی بهینه

 و هاگزینه انتخاب همچنین با مرحله و( ده) 10 در تصمیم اتخاذ برای یافته تا توسعه مدل .یابدمی کاهش

 صنعتی انجام شد. سایت انتخاب برای MCDM و GISروش از استفاده ها باگزینه ارزیابی

( FMCDA)فازی و GIS معیاره چند گیریتصمیم تحلیل و تجزیه تلفیقی مدل (،2012ضیایی و دیگران)

ارائه کردند. در این پژوهش نه معیار شامل  (ایران ، بیرجند)، صنعتی مناطق مطلوب انتخاب /ارزیابی جهت

 آهن راه ، جاده) موجود نقل و حمل امکانات ، مسکونی مناطق ، شیب ، اراضی کاربری ، ها گسل ، آب منابع

 مطالعه شده مورد ارزیابی قرار دادند. این حفاظت مناطق و گردشگری و تاریخی مراکز ، کشاورزی ،( فرودگاه ،

 برای روش مفیدترین همچنین. کند می تعیین را ها اولویت درستی به FMCDA رویکرد که است داده نشان

 .است جایگزین های گزینه وزن تخمین

 معرفی منطقه مورد مطالعه

 لحاظ از ،(سرزمینی و جزایر دریای مساحت احتساب بدون) مربع کیلومتر 68771 مساحت با هرمزگان استان

 14 و درجه 59 تا دقیقه 44 و درجه 52 جغرافیایی طول بین هرمز تنگه شمال در و ایران جنوب در موقعیت

جمعیت  .است شده واقع شمالی دقیقه 53 و درجه 28 تا دقیقه 24 و درجه 25  جغرافیایی عرض و شرقی دقیقه

 7/54که  است نفر 1776415 معادل ،1395 مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج اساس بر هرمزگان استان

 (.74:1395سالنامه آماری، ) ساکنان شهری تشکیل می دهند آن را درصد
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 نقشه محدوده مورد مطالعه: 1تصویر شماره

 روش و ابزار و گام های تحقیق

، متکی بر )اسنادی( ایکتابخانه . گردآوری داده ها در بخشاست اکتشافی-تحلیلی تحقیق حاضر از نوع

ی هاسازمانبررسی کتاب ها، مقاله های علمی و گزارش های مربوطه  و در بخش اطالعات مکانی با مراجعه به 

بیعی، آب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان، سازمان محیط زیست، اداره منابع طنظیر:  مختلف

انجام شده است.  در ادامه  به منظور ارزیابی و  های صنعتیمنطقه ای، اداره منابع طبیعی و شرکت شهرک

نظرات اهمیت نسبی مولفه های موثر در ارتباط با هدف تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده که با استفاده از 

 استخراج (ANP)ایشبکه تحلیل فرایندها با استفاده از میزان اثرگذاری هر کدام از معیار کارشناسان و خبرگان

جهت تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شده است. منطق فازی  شده است. در بخش تحلیل فضایی از کاربرد

 استفاده شده است.ArcGIS10.5و   excel, matlabالزم به ذکر در فرایند انجام کار از نرم افزارهای 
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 (.1399)مأخذ:نگارندگان،: مراحل انجام پژوهش1نمودارشماره

 

 

 

صنعتی با تاکید بر ها و نواحی مولفه ها و معیارهای استقرار شهرک

 آمایش صنعتی

 توسعه پایدار 

تحلیل فضایی

 تشکیل ماتریس فضایی

 

 طبقه بندی الیه ها

 وزن دهی به معیارها 

 تلفیق به روش فازی 

 

MCDM-FUUZY 

که
شب

ل 
حلی

ت
- 

A
N

P



 و همکاران مرادی                     

  

 

331 

 

 یافته های تحقیق

 شبکه تحلیل تشکیل ماتریس فضایی و ایجاد نقشه های معیار استاندارد شده وزنی با رهیافت فرآیند
(ANP) 

در تحلیل های فضایی نیازمند این هستیم که هر کدام از معیارهای موثر در قالب نقشه معیار تهیه و مورد 

خطوط انتقال نفت و گاز، گسل، استفاده قرار گیرند بدین منظور در پژوهش حاضر برای عرضه های خطی )

شده، تراکم جمعیت، کاربری اراضی، (، سطحی )مناطق حفاظت های اصلی، خطوط ساحلیرودخانه، راه

( ماتریس فضایی فرودگاه، ایستگاه راه آهن، معادن، چشمه، چاه، نقاط روستاییای )جنس خاک و ...( و نقطه

در ادامه با توجه به میزان اثرگذاری متفاوت هر عارضه نسبت به هدف پژوهش با مطالعه  تشکیل گردید.

منطق فازی استفاده شده است.  1از تابع عضویت خطی صنایع ضوابط و استانداردهای مروبوط استقرار

مجموعه عای فازی در ریاضیات به مجموعه هایی اطالق می شود که عضویت بعضی یا تمام اعضا کامالً 

روشن و مشخص نیست و عناصر آن به طور نسبی متعلق به آن مجموعه هستند. در مجموعه فازی بر خالف 

ه تعریف می مجموعه های قطعی، عناصر به دو دسته عضو و غیرعضو تقسیم نمی شوند بلکه بر اساس آنچ

صفر )کمترین میزان مطلوبیت( و یک )بیشترین کنیم میزان عضویت عناصر مختلف در مجموعه های فازی 

 (.5: 1391متغیر است )یوسفی پور و دیگران،  میزان مطلوبیت(

در راستای  با توجه به پیچیدگی تصمیم گیری های فضایی از جمله مکان یابی یا پهنه بندی مطلوبیت اراضی 

یان فاکتورها رار صنایع، امکان صورت بندی مسئله به صورت ساختار سلسله مراتبی وجود ندارد و تعامل ماستق

منبع آب یک  )چه ارتباطات درونی و چه بیرونی( در سطح بسیار باالیی قرار دارد به عنوان مثال دسترسی به

حیطی یل اثرات مخرب زیست معامل مهم در انتخاب مکان صنایع به شمار می رود و از طرفی صنعت به دل

 که ای از روابطشب باید در یک نسبت مناسب در فاصله با منبع آب قرار بگیرد بنابراین نیازمند تدوین سیستم و

تصمیم  هایتکنیک از یکی ایشبکه تحلیل در این میان فرایند. هستیم که با نگرش های سنتی همخوانی ندارد

زین جایگ را "شبکه" و است شده طراحی سلسله مراتبی تحلیل ایندفر مبنای که بر است چندمعیاره گیری

متناسب با توضیحات مذکور،  .(Chung et al,2005,22., Dyson,2004,636)است  کرده "مراتب سلسله"

تدوین شده  1ساختار بندی مسئله )ارتباط بین مولفه ها و معیارهای موثر( در تحقیق حاضر در تصویر شماره 

 است.

                                                           

1  .Linear   
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به منظور پهنه بندی شهرک  گیری تصمیم  در مؤثر های معیار زیر بین : شبکه مفهومی روابط2شمارهتصویر 
 (.1399)مأخذ:نگارندگان،صنعتی ها/نواحی

در گام بعدی پس از مقایسات زوجی بین مولفه ها و معیارها، با تشکیل سوپر ماتریس وزنی، سوپر ماتریس 
معیارها استخراج گردید و متنایب با آن نقشه استاندارد شده وزنی هر غیر وزنی )حد(، اوزان نهایی هر یک از 

یک از معیارها تهیه شد که به منظور ارائه درک بهتر در پنج طبقه با ارزش بسیار کم تا ارزش بسیار زیاد در 
 ارائه شده است. 1جدول شماره 
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-شبکه تحلیل وزن نسبی حاصل از فرایند: مولفه های و معیارهای تحقیق بر حسب طبقه بندی و 1جدول شماره

 (.1399)مأخذ:نگارندگان، (ANP)ای

 شرح
 وزن نسبی ارزش بسیار کم ارزش کم متوسط ارزش زیاد ارزش بسیار زیاد

5 4 3 2 1  

 اجتماعی -مولفه اقتصادی

 فاصله از نقاط شهری

0701/0 
 0-10000 >15000 12000-15000 10000-12000  هزار نفر جمعیت 20شهرهای بیش از 

 0-6000 >10000 8000-10000 6000-8000  هزار نفر جمعیت 20تا  10شهرهای بین

 0-2000 > 6000 4000-6000 2000-4000  نفر جمعیت 10شهرهای زیر

 0597/0  0-1500 > 2000 1500-2000  فاصله از نقاط روستایی

 0541/0  0-1000 > 3000 1000-3000  فاصله از معادن

 0617/0 1و حداکثر تراکم امتیاز  0حداقل تراکم امتیاز  میزان تمرکز جمعیت

 مولفه معیار زیرساختی

 0501/0 0-250  >400 250-400  فاصله از خطوط انتقال نفت و گاز

 0667/0 0-150 >1000 800-1000 500-800 150-500 های اصلیفاصله از راه

 0407/0 0-2000 >5000 4000-5000 3000-4000 2000-3000 فاصله از فرودگاه

 0390/0 0-150 >3000 2000-3000 1000-2000 1500-1000 آهنفاصله از ایستگاه راه

 مولفه معیار زیست محیطی 

 0557/0 0-2000 >5000 4000-5000 3000-4000 2000-3000 فاصله از مناطق حفاظت شده

 0360/0 >1500 100-1500 500-1000 100-500 1-100 میزان ارتفاع

 0370/0 >15 12-15 9-12 6-9 6تا درصد شیپ

 0457/0 0-600 600-1000 1000-1500 1500-2000 >2000 فاصله از گسل

 0511/0  0-300 300-1000 >1000  فاصله از چشمه
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 0524/0 0-250 250-500 500-1000 1000-1500 >1500 فاصله از چاه

 0567/0 0-750 750-1000 1000-1500 1500-2000 >2000 فاصله از رودخانه

 0474/0  0-2000 >5000 2000-5000  فاصله از خطوط ساحلی

 0350/0 شمالی غربیشمال غربی جنوب غربی بدون جهت جهت شیب

 0440/0 هامارن ها رسیپهنه آهک میکاشیست هاسنگماسه لیتولوژی

 فرسایش زیاد متوسط فرسایش کم میزان فرسایش
بسیار فرسایش 

 زیاد
 0384/0 

 زارهاشوره اراضی بایر کاربری اراضی
-مراتع و درختچه

 زار

اراضی کشاورزی 

 و جنگلی
 0584/0 
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 (.1399)مأخذ:نگارندگان،: نقشه های معیار استاندارد شده وزنی3تصویر شماره

a 
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 نرم افزاردر محیط  Gamma/9فازی در انتها تمامی نقشه های معیار حاصل از گام قبل با استفاده از عملگر 

Arc Gis  با هم همپوشانی شده و نقشه پهنه بندی در طیفی از کامالً مطلوب تا کامال نامطلوب طبقه بندی

  شده است.

 

 
 (.1399)مأخذ:نگارندگان، حاصل ازهمپوشانی معیارها: نقشه نهایی 4تصویر شماره
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 های توسعه پایدارارزیابی استقرار شهرک های صنعتی با توجه به شاخص

به منظور دستیابی به درکی بهتر از وضعیت استقرار شهرک های صنعتی در رابطه با معیارهای موثر در مکان 

اجتماعی -پایدار، مولفه های زیست محیطی، زیرساختی و اقتصادیگزینی صنایع مبتنی بر شاخص های توسعه 

بیشترین میزان  5در طبقات پنج گانه کالس بندی شده که عدد یک بیانگر کمترین میزان مطبوبیت و عدد 

مطلوبیت را نشان می دهد. نشان کلی نشان می دهد شهرک ها/نواحی های صنعتی موجود از نظر شاخص 

اقتصادی در بدترین وضعیت قرار دارند. به طور -وضعیت و از نظر شاخص اجتماعی زیست محیطی در بهترین

و شهرک گمبرون بهترین وضعیت را نسبت به شاخص های  3، شماره 1تفصیل نیز شهرک صنعتی شماره 

 صنعتی خمیر،  ناحیه بندر صنعتی بندرلنگه، شهرک صنعتی پارسیان، شهرک صنعتی منتخب دارند و شهرک

 آباد در بدترین وضعیت قرار دارند. حاجی صنعتی ناحیهایسین و 
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-زیست محیطی، زیرساختی و اقتصادی هاینسبت به مؤلفه : مطلوبیت فضایی شهرک ها/ نواحی صنعتی 2جدول شماره

 (.1399)مأخذ:نگارندگان،اجتماعی

 ردیف شهرک/ ناحیه صنعتینام  اجتماعی -اقتصادی زیست محیطی زیرساختی میانگین مطلوبیت فضایی

 کامال مطلوب

  .1 1شهرک صنعتی بندرعباس 3 5 5 4.3

  .2 3شهرک صنعتی بندرعباس  5 4 4 4.3

  .3 شهرک صنعتی گمبرون 3 5 5 4.3

  .4 شهرک صنعتی خلیج فارس 3 5 4 4.0

 مطلوب

  .5 2شهرک صنعتی بندرعباس  2 4 5 3.7

  .6 شهرک صنعتی میناب 3 3 5 3.7

  .7 صنعتی رودانشهرک  2 4 5 3.7

 متوسط

  .8 شهرک صنعتی بندر تیاب 3 4 3 3.3

  .9 شهرک صنعتی زرین دشت 3 3 4 3.3

  .10 ناحیه صنعتی جائین 2 3 5 3.3

  .11 ناحیه صنعتی شمجو 3 4 2 3.0

  .12 شهرک صنعتی بستک 3 3 3 3.0

 نامطلوب

  .13 ناحیه صنعتی کالهی 2 4 2 2.7

  .14 ناحیه صنعتی بستک 3 3 2 2.7

  .15 ناحیه صنعتی بشاگرد 3 3 2 2.7

 کامال نامطلوب

  .16 شهرک صنعتی بندرلنگه 2 4 1 2.3

  .17 شهرک صنعتی بندر خمیر 3 3 1 2.3

  .18 ناحیه صنعتی ایسین 2 3 2 2.3

  .19 ناحیه صنعتی حاجی آباد 2 3 2 2.3

  .20 شهرک صنعتی پارسیان 2 3 1 2.0

 مجموع 54 73 63  

 میانگین 2.70 3.65 3.15  
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زیست محیطی، زیرساختی و  هاینسبت به مؤلفه : مطلوبیت فضایی شهرک ها/ نواحی صنعتی 2نمودار شماره

 (.1399)مأخذ:نگارندگان،اجتماعی-اقتصادی

 نتیجه گیری

یابی آنها از اهمیت باالیی های توسعه صنعتی در هر منطقه هستند، که مکان های صنعتی مهمترین کانونشهرک

عمده داده های برخوردار است. در صورت مکان یابی درست اثرات مطلوبی بر اقتصاد منطقه خواهد داشت. 

مورد استفاده در زمینه انتخاب سایت مناسب، جغرافیایی هستند بنابراین فرایند انتخاب سایت، یک مشکل 

ایی بین سیسیتم اطالعات جغرافیایی و روش های تصمیم گیری فضایی محسوب می شود. امروزه هم افز

تصمیم گیری چند معیاره به دلیل کارایی و کیفیت آنالیز های فضایی به عنوان ابزاری قدرتمند در حل مشکالت 

تصمیم گیری به شمار می رود. بنابراین استفاده از معیارها و روش های انتخاب سایت یا مکان مناسب یکی از 

های صنعتی در سطح ن زمینه به شمار می رود. در این پژوهش استقرار مناسب شهرکاهداف اصلی در ای

های صنعتی این استان مورد بررسی قرار های خشکی استان هرمزگان با توجه به پتانسیلای شامل پهنهمنطقه

 گرفته است. 

اجتماعی، زیست  –برمبنای سه مؤلفه اصلی ، اقتصادی  استان هرمزگان صنعتی هایشهرک یابی مکان مطالعه

 که است آن گر و تحلیل شبکه بیان توابع فازی حسب بر ها آن بندی اولویت ومحیطی و زیرساختی تنظیم 

 فاکتورهای  کمتری به توجه و بوده اولویت ( در73محیطی )با امتیاز  ها عوامل زیست شهرک  یابی مکان در

( ما بین این دو قرار گرفته، 63. و عوامل زیرساختی)با امتیاز است ( شده54اجتماعی )با امتیاز   -اقتصادی

( انجام دادند مطابقت دارد. نتایج پژوهش 1393حمیدی و رحیمی) پژوهشی که   اولویت این عوامل با نتایج

۱

۲

۳

۴

۵

1234567891 01 11 21 31 41 51 61 71 81 92 0

زیرساختی زیست محیطی اجتماعی-اقتصادی
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 در عوامل مهمترین 73/5و عوامل زیربنایی 74/5 محیطی زیست عوامل که است در پژوهش مذکور بیانگرآن

 . باشند می صنعتی های شهرک  بارعاملی مجموع داشتن با یابی مکان

ها و نواحی صنعتی شامل: شهرک  %35شهرک و ناحیه صنعتی،   20های توسعه پایدار، در بیناز نظر شاخص

درلنگه، نواحی های صنعتی بندر خمیر و بنشهرک صنعتی پارسیان، نواحی صنعتی حاجی آباد و ایسین، شهرک

ها در صنعتی بشاگرد، بستک، کالهی در وضعیت مناسبی استقرار نیافته اند، که لزوم بازبینی در ادامه فعالیت

 رساند.ها و نواحی را میاین شهرک

های توسعه پایدار و آمایش سرزمین شکل های صنعتی بدون توجه به شاخصفعالیتز متأسفانه بسیاری ا

فعالیت و احداث واحدهای جدید هستند، که مسبب آلودگی و آسیب به محیط و افزایش گرفته و درحال 

ها و احیانا جابجایی را در پی خواهد داشت.  مکان بهینه برای هر فعالیتی باید با توجه به شاخص های هزینه

ل، جلوگیری از توسعه قبل از احداث بنا مدنظر قرار گیرد. مکان بهینه بدون آسیب به محیط سبب رشد اشتغا

 ها، همچنین کاهش وابستگی منجر خواهد شد.مهاجرت،کاهش هزینه

 قدردانی

از ریاست محترم و کلیه کارکنان شرکت شرکت های صنعتی استان هرمزگان به خاطر حمایت های مادیو 

یع کوچک این پایان نامه با حمایت مالی سازمان صنا»معنوی این طرح مطالعاتی صمیمانه سپاس گزار می شود. 

 «های صنعتی ایران انجام شده استو شهرک

 منابع

های اطالعات جغرافیایی، سیستم ،ترجمه مدیریتهای اطالعات جغرافیاییسیستم ،1375آرنوف، استن، -

 .75-81انتشارات سازمان نقشه برداری

 یابی مکان تلفیقی جدید مدل ارائه، 1390زاده، فاطمه، ضیائی، مهدی،احمدی زاده، سعیدرضا، حاجی -

،  بیرجند( صنعتی شهرک موردی نمونه) GISمراتبی در محیط  سلسله تحلیل و فازی منطق بر مبتنی

 .61-74، 4، شماره2های محیط زیست، سالپژوهش

 توان ارزیابی و مطالعه، 1397چهرآذر، فائزه، نهاوندچی، مهرداد، بالیست، جهانبخش، امیری ،محمدجواد، -

 علوم مطالعات،)همدان شهرستان :موردی )مطالعهGIS محیط در فازی منطق از گیری بهره با گردشگری

 .659-672 اول، شماره سوم، دوره زیست، محیط

ررسی میزان سازگاری مکان یابی شهرک های صنعتی با شاخص ب ،1393حمیدی، ناصر، رحیمی، سهیال، -

 . 35-5. صفحه 3. شماره 5مطالعات کمی در مدیریت. دوره  ،استان قزوین در های محیط زیست پایدار
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-نامه کارشناسی پابان ،تاکستان خودرو ایران صنعتی شهرک یابی مکان ارزیابی ،1387،بهاره خالصی، -

 .تهران مدرس، تربیت دانشگاه ارشد،

 به منظور  Arc Gisمحیط در فازی منطق توابع کاربرد، 1395لو، وحید،  عیسی پاسبان خمر، غالمعلی،-

 .44-65، 40، فصلنامه آمایش محیط، شمارهاردبیل( آباد)استانپارس شهر هایآرامستان یابیمکان

تلفیق تکنیک ، 1396دودانگه، اسماعیل، ستاری، محمدتقی، دادرسی سبزوار، ابوالقاسم، ناطقی، محمدباقر، -

GISوRS شماره 1، شماره30، دوره سیالب پخش مناسب مناطق یابیمکاندر  فازی منطق هایمدل و ،

 .14-24، 114پیاپی 

 شهرک یابی مکان های شاخص و معیارها بر تحلیلیرضایی، محمدرضا، خاوریان گرمسیر، امیررضا، -

 آمایش و جغرافیا ،1393 ،ایران در سرزمین آمایش و فضایی ریزی اصول برنامه بر تأکید با صنعتی های

 .1-12،12 شماره ای،منطقه – شهری

 .74، استان هرمزگان سالنامه آماری، 1395سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، -

 (GISاجرای) و طراحی ،1388علیرضا،  نژاد، محمد، وفائی مسگری، سعدی حمید، عبادی، روزبه، شاد، -

 ،ژنتیک و نشانگر های وزن فازی، های مدل از استفاده با صنعتی های شهرک یابی مکان برای کاربردی

 .547-559: 5 شماره ،43 دوره فنی، دانشکده نشریه

 جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده با خندقی فرسایش بررسی در فازی منطق ، کاربرد1393شادفر، صمد، -

(GIS)92،شماره23پژوهشی اطالعات جغرافیایی، دوره  –، فصلنامه علمی (طرود حوضه: )موردی مطالعه ،

 .35-42، 1393زمستان 

 مکان ،1389فرجی سبکبار، حسنعلی، سلمانی، محمد، فریدونی، فاطمه، کریم زاده، حسین، رحیمی، حسن،-

 تحلیل مطالعه ای شبکه فرایند مدل از استفاده با  (ANP):روستایی زباله بهداشتی دفن محل یابی

 .128-149 ،1 شماره ، 14 دوره انسانی، علوم مدرس فصلنامه ،قوچان شهرستان روستایی نواحی موردی

-52، 156، تدبیر، شماره یابی مراکز صنعتیمسایل مکان، 1387فرقانی، علی، پورابراهیم گیل کالیه، علی،  -

49. 

های سوخت یابی جایگاهمکان، 1395علوی، سیدعلی، معززبر آبادی، دیوساالر، اسداهلل، جعفری، بهبود،  -

CNG های فضایی های تلفیقی عملگرهای فازی و تحلیلبا استفاده از تکنیکGIS پژوهش موردی: منطقه ،

 .9-18. 13، پیاپی1های بوم شناسی شهری، سال هفتم، شمارهشهر مشهد، پژوهش 7

در شناسایی مناطق روستایی با پتانسیل اکوتوریستی  GISکاربرد روش ، 1396عفیفی، محمدابراهیم،  -

، فصلنامه مطالعه موردی دهستان دولت آباد داراب استان فارس AHPبا استفاده از منطق فازی و مدل 

 .177-194، 3ای، سال هشتم، شماره پژوهشی جغرافیا)برنامه ریزی منطقه –علمی 
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 ، انتشارات جهاد دانشگاهی. قتصاد فضا، ا1394منافی آذر، رضا،  -

برای یافتن مکان های  GIS بکاربری منطق فازی در ،1385،محمدسعدی ،مسگری، فاطمه ،مهدی پور -

 .1-11. 3،دورههمایش سیستم های اطالعات مکانی ،بهینه مراکز خدماتی بین راهی وزارت راه و ترابری

با و  نمنطق فازی و بولی روش شهربابک به انیابی دفن بهداشتی زبالهمک ،1394عباس نژاد،نورمندی پور و  -

سال دوم،  ،مطالعات نواحی شهری دانشگاه شهید باهنرکرمان هشری، ناستفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی

 133-154، 2هشمار

مکان یابی نیروگاه خورشیدی جهت  ftopsis (، کاربرید منطق فازی 1391یوسفی پور، حسین و دیگران )

 1391، اسفند 4، شماره 15)مطالعه موردی استان تهران(، نشریه انرژی ایران، دوره  gisبا استفاده از 
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