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 چکیده

. باشدمیصنعتی و ساماندهی آن در استان قزوین  هایشهرکهدف از پژوهش حاضر تحلیل الگوی پراکنش 

صنعتی استان  هایشهرککه در ابتدا به شناسایی الگوی توزیع  باشدمیتحلیلی  -روش تحقیق از نوع توصیفی

صنعتی با توجه به پیشینه مطالعاتی استخراج گردید. به  هایشهرکس معیارهای ساماندهی قزوین پرداخته و سپ

( بهره گرفته شد و در نهایت با استفاده از AHPمعیارها از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ) گذاریارزشمنظور 

در واقع روی هم د. صنعتی جدید پیشنهاد گردی هایشهرکتکنیک منطق فازی فضاهای مناسب جهت استقرار 

منطق  کارگیریبهداد. نتایج نشان داده است که  دستبهصنعتی را  هایشهرک، نقشه ساماندهی هاالیهگذاری فازی 

صنعتی  هایشهرکساماندهی  بندیپهنهابزاری کارآمد در  عنوانبهتوانسته است  GISفازی به همراه تحلیل فضایی 

قابلیت و  خوبیبهصنعتی در نزدیکی راه ارتباطی و دوری از گسل  هایشهرکمورد استفاده قرار گیرد. قرارگیری 

 توانایی مدل تحلیلی پژوهش را به اثبات رسانده است.

 قزوینشهرک صنعتی، ساماندهی، تحلیل فضایی، آمایش سرزمین،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ها، جایگزینی منبع تأمین انرژی و نحوه انتقال آوری تولید از طریق تغییر در طبیعت و حجم دادهپیشرفت فن

یابی صنعتی را تحت تأثیر قرار های مکانو مقیاس و ظرفیت تولید، روش آالتماشینآن، تعادل میان نیروی کار و 

رچوب سنتی خود خارج گزینی صنعتی نیز از چای امر مکانهاها، محدودیتپیشرفت موازاتبه کهطوریبهداده، 

های آمایشی در زمینه ها و نگرشد عوامل تأثیرگذار در گزینش مکان مناسب، استفاده از برنامهشده است. تعد

 طرفی از و حساس ایمنطقه عنوانبه صنعتی هایشهرک سازد. امروزهیابی استقرار صنایع را ضروری میمکان

 مناطق این یابیمکان در علمی معیارهای و اصول رعایت عدم که باشندمی مناطق جغرافیایی در توسعه رمؤث عاملی

ها فضایی پدیده –دانان با رسالتی که در زمینه مطالعات تغییرات مکانی است. جغرافی شده گوناگونی باعث مشکالت

های صنایع را در کارکرد مؤثرطبیعی و انسانی های ساماندهی صنعتی سهیم بوده و عوامل دارند، در تکوین تئوری

 نواحی و هاشهرک یابیمکان ایران، کنونی شرایط اند. درمورد توجه قرار داده هاآندر ارتباط با عامل موفقیت مکانی 

 و ملی مقیاس در سرزمین، آمایش مسأله به که دهدمی نشان سنتی، روش به کشور مختلف نقاط در صنعتی

 و هاسیاست بلکه نیست؛ مطرح کارشناسی دیدگاه از وظایف محدود و کارتقسیم و شودنمی هیتوج ایمنطقه

 کاهش و وظایف در تداخل باعث قضیه، این .شودمی و شده سرزمین آمایش گیریشکل باعث نفوذها اعمال

برخی از اشتباهات (. از طرفی همواره 417 ،1388 همکاران، و )شاد شد خواهد صنعتی هایشهرک و نواحی کارایی

ارزان اما  هایزمینزمین و انتخاب  هایهزینهاین نوع از کاربری همچون توجه بیش از اندازه به  یابیمکانرایج در 

به توسعه  توجهیبیو  یابیمکان هایتکنیک کارگیریبهحمل و نقل، خطا در  هایهزینهنامناسب، عدم توجه به 

حساس و از طرفی  ایمنطقه عنوانبهصنعتی  هایشهرکشته است. امروزه آینده شهرک و غیره همواره وجود دا

این مناطق باعث  یابیمکانکه عدم رعایت اصول و معیارهای علمی در  باشندمیدر توسعه شهرها  مؤثرعاملی 

ها فضایی پدیده –دانان با رسالتی که در زمینه مطالعات تغییرات مکانی مشکالت گوناگونی شده است. جغرافی

های صنایع را در کارکرد مؤثرهای ساماندهی صنعتی سهیم بوده و عوامل طبیعی و انسانی دارند، در تکوین تئوری

اند. هدف از پژوهش حاضر تحلیل الگوی پراکنش مورد توجه قرار داده هاآندر ارتباط با عامل موفقیت مکانی 

 .باشدمیصنعتی و ساماندهی در استان قزوین  هایشهرک

 مفاهیم و مبانی نظری

 تحلیل فضایی

و ابزار علمی  هاروش کارگیریبهاز مطالعات مکانی در جغرافیا است که از طریق  ایشیوهیک فعالیت علمی و 

علمی و الزم  هایزمینهابعاد متفاوت آن شناسایی و در از علوم مختلف شرایط محیطی زندگی را  گیریبهرهو 

، این شیوه مطالعه هاویژگی. در تحلیل فضایی برخی آوردمیمحیطی فراهم  هایریزیبرنامهشناخت محیط را برای 
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در تحلیل فضایی نگاه  -1 :عبارت از هاویژگی. این سازدمیمکانی را از سایر مطالعات مکانی در جغرافیا متفاوت 

سو ایی تنها با نگاه همه تحلیل فض -2به محیط و عوامل محیط همواره نگاه جستجوگر، ارزیاب و انتقادی است. 

تحلیل فضایی  -4تحلیل فضایی اساساً مطالعه کاربردی است.  -3جه خواهد رسید. تیو سیستمی به محیط به ن نگر

 (.1379،4 ،)نوری محیطی است ریزیبرنامهمقدمه حتمی هر 

 پراکنش فضایی

در زیر بناهای  گذاریسرمایه( جهت کارکردی )مقدور و مناسب /ساختاری مراتبسلسلهو تنظیم یک  استنتاج

اکنش فضایی گویند کردن روابط منطقی مکمل و عادالنه را پرم اقتصادی و خدماتی به منظور فراه–اجتماعی 

الگوهای پراکنش فضایی بر اساس مطالعات انجام گرفته سه حالت دارند:  طورکلیبه(. 46 ،1384،)صالحی واسکسی

 تصادفی -3پراکنده  -2 ایخوشه-1

 

 صنعتی با طرح آمایش سرزمین هایشهرک گزینیمکانطه راب

 گذاریسرمایهمسائل  ترینمهمصنعتی و مناطق تولیدی صنعتی، یکی از  هایمجتمعمسأله تعیین مکان برای  

آمایش سرزمین است. هدف از طرح  هاآناست. در این راستا باید اهداف گوناگونی مد نظر قرار گیرد که یکی از 

مختلف صنعت در فضا، رشد  هایرشتهن از لحاظ صنعت در مقیاس کل کشور، قرار گرفتن منطقی آمایش سرزمی

مختلف صنعتی توأم با استفاده کامل از  هایشاخهو  هارشتهمختلف کشور در  هایاستانموزون، متناسب و متعادل 

 آوردن حداکثر کارایی است. دستبهمنابع طبیعی و انسانی به منظور 

پدید  هااستانو  هامنطقهمیان  کارتقسیمعلمی، نوعی  هایضابطهین از لحاظ صنعت بر اساس آمایش سرزم

مختلف تقسیم  هایاستان؛ به این معنا که باید میزان معینی از کار اجتماعی و نتایج آن در تناسب معینی میان آوردمی

و مناطق مختلف  هامنطقهدر  گذاریسرمایه و تقسیم منابع ریزیبرنامهطرح آمایش سرزمین است که  بر اساسشود. 

 (.50، 1389احمدی و همکاران، ) شودمیکشور، انجام 

 فضایی ریزیبرنامه

باشد. به عبارتی دیگر پیدا کردن رابطه ریزی فضایی، سازماندهی عوامل و عناصر در محیط جغرافیایی میبرنامه

ریزی فضایی، هماهنگی الزم (. برنامه19 ،1378ند )سعیدنیا، ریزی فضایی گویو ساماندهی بین عناصر فضا را برنامه

ای را فراهم کرده و حرکت بخشی را در چهارچوب مشخص خود به سمت اهداف های بخشی و منطقهبین برنامه

 عنوانبهاجتماعی است و  -ریزی اقتصادیریزی فضایی مکمل برنامهتوسعه ملی هدایت خواهد کرد. بنابراین برنامه
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ریزی فضائی (. شکل ذیل جایگاه برنامه20 ،1364ریزی، رود )سازمان مدیریت و برنامهر اصالح آن به کار میمعیا

 دهد.را نشان می

 

 

 

 ریزی فضائیجایگاه برنامه :1نمودار 

 (16 ،1364ریزی، )مأخذ: سازمان مدیریت و برنامه

ریزی توسعه ریزی فیزیکی و برنامهرنامهریزی فضایی، اصطالحی است که اشاره دارد به ببرنامه

 Regional Council of) اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( از سطح محلی تا سطح ملی هایریزیبرنامه)

Soatakunta, 1998,4.) 

 

 ساماندهی 

است که بهبود  ایگونهبهسامان دادن و به نظم درآوردن ساختاری عملکردی اجزای یک سیستم،  و به مفهوم سر

ریزی و عمران شهری، بیشتر دارای مفهوم عمومی آن سیستم را در پی داشته باشد. واژه ساماندهی در ادبیات برنامه

(. ساماندهی یعنی ضمن حفظ و نگهداری 25 ،1386کالبدی و خدمات شهری است )کمانرودی،  -و ابعاد فیزیکی

 (.1376،6 ،رسایی موجود را برطرف نمود )اطهاریو نا هاناموزونیهزینه و کمترین تخریب،  بافت موجود با حداقل

 صنعتی هایشهرک گزینیمکانمطرح در  هایدیدگاه

صنعتی به سه دسته کالسیک نوین، رفتاری و ساختاری تقسیم  هایشهرک گزینیمکانمطرح در  هایدیدگاه

 :پردازیممی هاآنکه در ادامه به شرح  شودمی

بهینه  گزینیمکان، شودمیاه که به آن اندیشه حداقل سازی هزینه نیز گفته در این دیدگ :دیدگاه کالسیک نوین

. قرار داردتحت تأثیر عوامل مشخصی مانند دسترسی به مواد اولیه، نیروی کار، بازار و...  صرفاًصنعتی  هایشهرک

مستلزم پیمودن مسافت و  هاآندر یک نقطه متمرکز نیستند و جدایی فضایی  لزوماًاین عوامل و دیگر عوامل تولید، 

 صرفه هزینه است.

سند تصويري طرح 

 آمايش سرزمين

ريزي فيزيکيبرنامه  

ريزي بخشيبرنامه  

ريزي فضائي روند برنامه

ريزي توسعه جامعهبرنامه  
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است که مدعی تبیین تمامی حیات روانی  شناسیروان، مکتبی استقرایی در رفتارگرایی :دیدگاه کالسیک رفتاری

یک نوع رهایی از وابستگی شدید به نظریاتی بود  رفتارگراییاز راه قوانین تعامل میان انسان و محیط است. دیدگاه 

بیش از شرایط اقتصادی، از محیط  گیرندهتصمیمن اقتصادی مطرح شده بودند؛ یعنی ادراک شخص که بر پایه انسا

 .پذیردمیاو اثر 

های مترتب بر بخش خصوصی صنعت، اقتصادی در سطح جهان و پیامد هایبحرانبروز  :دیدگاه ساختاری

صنعتی را در چارچوب نظام یک  هایشهرکدیدگاه دیگری در مطالعات صنعتی را مطرح کرد. دیدگاهی که مسائل 

گوناگون فضای  هایپدیدهاین دیدگاه که نزدیکی خاصی با نگرش سیستمی دارد،  بر اساس .کردمیکشور تعیین 

؛ بلکه هر پدیده جزئی از کل یک ساختار است و شوندنمیجداگانه و مستقل از یکدیگر مطالعه  صورتبهزندگی 

 .شودمیتنها در درون این ساختار تحلیل 

 وتحلیلتجزیهدر قالب نگرش فراگیر سیستمی مورد توجه قرار داد. بدین معنی که  توانمیاین سه نگرش را 

مربوط به آن انجام  هایشاخصکالسیک نوین و  هایروشفضاهای صنعتی بر مبنای نگرش رفتاری، ولی در قالب 

احمدی و ، تصمیم نهایی استخراج گردد )کل ساختار هایویژگیشود؛ سپس با در نظر گرفتن معیارهای کلی و 

 (.52 -53، 1389، همکاران

 چند معیارهگیری های تصمیممدل

های ، بهینه شوند، از روشزمانهم صورتبهای از اهداف باید یابی با توجه به اینکه مجموعهدر حل مسئله مکان

گیری انفرادی یا قطعی به دو دسته تصمیم گیری در محیطشود. فرآیند تصمیمگیری چند معیاره استفاده میتصمیم

. در ادامه به (120 ،1388)محمدمرادی و اخترکاروان،  شودگیری گروهی یا پیوسته، تقسیم میگسسته و تصمیم

گیری چند معیاره های تصمیمپردازیم. روشگیری چند معیاره گسسته میهای تصمیمشرح مختصری از روش

 شود:تقسیم می یرتعاملیغگسسته به دو دسته تعاملی و 

 های غیرتعاملی:الف( تکنیک

نفسه هر کدام از معیارها در انتخاب ها این است که هر معیار مستقل از دیگری است و فیدر این تکنیک فرضپیش

 شود:ها خود به سه گروه تقسیم میمهم است. این تکنیک

 های حل بدون ترجیحات معیارها؛روش -1

 اندارد وهای حل با سطح استروش -2

 های حل با ترجیحات کیفی.روش -3

شود: تکنیک اول، روش برتری؛ تکنیک دوم، گیری میروش حل بدون ترجیحات معیارها؛ شامل سه تکنیک تصمیم

 ها و تکنیک سوم، روش حداکثر حداکثرها است.روش حداکثر حداقل
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ول، روش ارضای منفرد و تکنیک باشد. تکنیک اگیری میروش حل با سطح استاندارد؛ شامل دو تکنیک تصمیم

 باشد.دوم، روش ارضای جامع می

باشد. تکنیک اول، روش حذفی؛ تکنیک دوم، گیری میروش حل با ترجیحات کیفی؛ شامل چهار تکنیک تصمیم

 بندی( است.ای و تکنیک چهارم روش تقدم )روش رتبههای نیمه لغتنامهای؛ تکنیک سوم، روشروش لغتنامه

 تعاملی: هایب( تکنیک

تواند ضعف معیارهای ها قوت یک معیار می( مطرح شده است. در این تکنیک2000این تکنیک توسط ساعتی )

هایی که در مدل تعاملی وجود دارد از نوع روش دیگر را بپوشاند و در واقع وزن کل معیارها مدنظر است. تکنیک

 کمی و با ترجیحات است. وزن دهی

شود و تک تک ر این روش از طریق ماتریس زوجی، وزن معیارها تعیین میخطی ساده: د وزن دهیروش  -

ها است و بیشترین امتیاز به بهترین گزینه آمده ضرب شده و جمع هر سطر رتبه گزینه دستبهمعیارها در وزن 

 تعلق دارد.

له اقلیدسی فاص –آلنزدیکی به وضعیت ایده بر اساسها آل: در این روش گزینهروش نزدیکی به حد ایده -

 شود.خطی فرض می صورتبهشوند و صعود و نزول بررسی می

دقیق  صورتبهگیرد، ولی روش الکتر: روش الکتر از مفهوم تسلط ضمنی یک گزینه بر گزینه دیگر نشأت می -

 (.2( )نمودار 85 ،1386شد )فرقانی و همکاران، باریاضی نمی

 
 1386نبع: فرقانی و همکاران، م چند معیاره گیریتصمیم هایمدل :2نمودار 

مدل های  
تصمیم 

گیری چند 
معیاره

تکنیک های 
غیرتعاملی

حل بدون ترجیحات 
معیارها

روش برتری

حداکثر حداقل ها

حداکثر حداکثرها 

های حل با سطح روش
استاندارد

ارضای منفرد 

ارضای جامع

های حل با  روش
ترجیحات کیفی

ای نیمه لغتنامهروش حذفی

روش تقدم ایروش لغتنامه

تکنیک های 
تعاملی

دهی خطی  روش وزن
ساده

روش نزدیکی به حد
آلایده

الکتر
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 ش پژوهشرو

اطالعات و آمار مربوط  آوریجمعتحلیلی است. ابتدا در این مطالعه به منظور  -روش تحقیق از نوع توصیفی

مراجعه  ربطذیهای به سازمان موردمطالعههای کاربری زمین و وضعیت فعلی صنایع در منطقه به صنایع و ویژگی

، ایکارخانهصنایع  گزینیمکاندر  مؤثرهای مرتبط در زمینه آمار عوامل با مراجعه به سازمانگردیده و در مرحله بعد 

های اقدام گردید. در بخش بعدی به تعیین فاکتورها و شاخص موردمطالعهنسبت به تهیه این اطالعات در دوره 

و تعیین  وزن دهیعاتی و انتخاب روش های اطالها و استانداردسازی الیهسازی الیهدر استقرار صنایع و آماده مؤثر

های موجود پرداخته شده است. در نهایت با مدل نهایی تحلیل مکانی با استفاده از دانش کارشناسی و استاندارد

های های استاندارد شده و اعمال وزنو تلفیق الیه (GISتشکیل پایگاه داده در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی )

 .گرددمیای مشخص های مناسب برای احداث صنایع کارخانهکاناختصاص داده شده م

 GIS افزارنرمفضایی با استفاده از  هایتحلیلها و اطالعات از روش منطق فازی و داده وتحلیلتجزیهجهت 

( برای وزن دهی متغیرها AHPوزن دهی، روش تحلیل سلسله مراتبی ) هایروشاستفاده شده است. از بین و... 

، این سازدمیرا با مشکل مواجه  هاگزینهمتضاد، انتخاب بین  گیریتصمیمه گردید. در شرایطی که معیارهای استفاد

سلسله مراتبی عناصر  دهیسازمانبه امکان  توانمی AHPباشد. از دیگر دالیل استفاده از  گشامشکل تواندمیمدل 

، قابلیت کنترل کردن سازگاری منطقی زمانهم طوربهیک سیستم، امکان استفاده از معیارهای کمی و کیفی 

نظرات گروهی  کارگیریبهو امکان  هاگزینهنهایی  بندیرتبه، امکان هااولویتاستفاده شده در تعیین  هایقضاوت

 (.20 ،1380نام برد )زبردست،

 همسایه تریننزدیک مدل

 بین موجود روابط و صنعتی هایکشهر توزیع الگوی فضایی تحلیل منظور به همسایه تریننزدیک از مدل

 یا پراکنده بودن، متمرکز نظر صنعتی از هایشهرک پراکنش الگوی تحلیل، روش این است. در شده استفاده هاآن

 تحلیل در الذکرفوقعناصر  میزان و مقدار معموالًاست.  گرفته قرار بررسی مورد بودن منتظم یا و بودن تصادفی

 و عینی هاارزیابی کردن معیاری وسیله همسایه، تریننزدیک آنالیز لیکن ،شودمی آوردبر گمان و حدس با هانقشه

 مشاهده مسافت متوسط است الزم همسایه تریننزدیک آنالیز برای (.3 ،1388است )حیدری و همکار،  آن ساختن

هر شهرک با  انتظار ردمو مسافت متوسط ( همچنینDo̅̅̅̅هر شهرک صنعتی با شهرک صنعتی مجاور ) بین شده

 .آید دستبه (Rنقاط ) واقعی مسافت تا گردد ( محاسبهDe̅̅̅̅شهرک ) تریننزدیک

 :آیدمی دستبه زیر رابطه طریق از همسایه تریننزدیک مدل
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بیانگر  یک عدد متمرکز، توزیع الگوی بیانگر صفر است. عدد متغیر 15/2 تا صفر بین فرمول این ( درRمقدار )

است. هر اندازه عدد  توزیع الگوی بودن ظممن دهنده نشان یک از بیشتر عدد و تصادفی و پراکنده توزیعی الگو

 است. ایخوشهنزدیک باشد نشان از الگوی  1آمده به  دستبه

 (Fuzzy Logic Modelمدل منطق فازی )

و استاد  تبارایرانیطفی زاده دانشمند رسمی اولین بار توسط پرفسور ل صورتبههای فازی ی مجموعهنظریه

مطرح شد )نجمی و  1969ی اطالعات و کنترل در سال ای در مجلهدانشگاه کالیفرنیا در برکلی با انتشار مقاله

ی مشخص و شود که محدودهها گفته میای از عناصر و یا پدیدهی فازی به طبقه(. مجموعه3 ،1385همکاران، 

ای به ها تا اندازهها را به طبقه خاص نشان دهد، ندارد و در این وضعیت عارضهتعلق پدیدهدقیقی که تعلق یا عدم 

ها در جهان واقعی مفید آمیز و غیر شفاف پدیدههای چندگانه تعلق دارند. منطق فازی در تبیین وجوه ابهاممجموعه

شود ها بیان میای از تعلق آنرجهد صورتبهکه تعلق به یک مجموعه در واقع امر  صورتبدینو سودمند است. 

ی اعداد بزرگ. دکتر عسگر زاده برای ای از افراد بلندقد یا مجموعه(؛ مانند مجموعه63 ،1385)مالچفسکی،

ی درجه عنوانبه( 1و  0ی )هایی عددی از بازهها، به هر یک از اعضای چنین مجموعهاین مجموعه وتحلیلتجزیه

 170ی افراد بلندقد، کلیه افراد بلندتر از ، نسبت داده است. مثالً در مجموعهوردنظرمعضویت آن عضو در مجموعه 

متر و غیره، هر کدام با یک مقدار عضویت به مجموعه اعداد بلندقد تعلق خواهد سانتی 180متر یا بلندتر از سانتی

 170( و افراد بلندتر از 0.8)مانند متر با مقدار عضویت بیشتر سانتی 180داشت، بدین ترتیب که افراد بلندتر از 

(. قابلیت 3 ،1385)نجمی و همکاران،  اندمتعلق( به مجموعه افراد بلندقد 0.7متر با مقدار عضویت کمتر )سانتی

دارد که عالوه بر  توجهیقابلهای فازی در تبیین تغییرات تدریجی از عضویت تا عدم عضویت، فواید مجموعه

نیز )مانند تحلیل  GISهای مبتنی بر ، در عملیات و تحلیلغیرصریحهای ایی دارای محدودههای جغرافینمایش پدیده

سازد تا نمایش گویا و توانمندی را از یکی از ما را قادر می تنهانهتواند استفاده شود. این روش تصمیم فضایی( می

: 1رابطه شماره  R =
DO̅̅̅̅̅

De̅̅ ̅̅
 

Do̅̅̅̅ = 
∑ d

N
:2رابطه شماره    

De̅̅̅̅ = 
1

√p2 :3رابطه شماره     

p :4رابطه شماره  =
N

A
 

 که در آن:

شهرک صنعتی  ترينيکنزدفاصله واقعی  = Do̅̅̅̅  

= De̅̅̅̅ فاصله  ترينيکنزد انتظار مورد   شهرک صنعتی 

=∑ dهاشهرک بين شده مشاهده مسافت كل  

=Nحيهنا شهرک در تعداد  مطالعه مورد 

=Aمطالعه مورد ناحيه مساحت 
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-های جغرافیایی و قواعد تصمیما در دادههگیری عدم قطعیاندازه)گیری فضایی های اساسی در فرایند تصمیممؤلفه

را نیز )مانند مفاهیم ناحیه یا فضای  غیرصریحگیری(، ارائه دهیم بلکه، امکان بازنمایی معنادار مفاهیم دارای محدوده 

 (.65 ،1385کند )مالچفسکی، دسترسی( فراهم می

 

 موردمطالعهمحدوده 

و از مغرب به استان همدان و  البرزرق به استان ش مرکزی، از استان قزوین از شمال به گیالن، از جنوب به استان

زنجان محدود است. این استان با توجه به موقعیت جغرافیایی، مانند پلی پایتخت کشور را به مناطق شمالی و نیمه 

مهم توسعه کشور تبدیل شده است. با این موقعیت  هایقطبو به همین علت هم به یکی از  کندمیغربی متصل 

فراوانی را طی نموده است. استان قزوین  فرازهایشهر قزوین در طول تاریخ رویدادهای بسیاری دیده و نشیب و 

الموت،  هایدهستان. منطقه کوهستانی آن در شمال استان قرار دارد و شودمیبه دو ناحیه کوهستانی و دشتی تقسیم 

همین ناحیه بخشی از رشته کوه البرز از بخش شمال غربی  در .گیردمی در بر رودبار و قسمتی از کوهپایه اقبال ر ا

 (.1استان قزوین کشیده شده است )شکل  جنوب غربی در داخل طرفبهو از استان گیالن 
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 آدرس  شهرک 

 آبيك
 اتوبان 50 كيلومتر
تهران – قزوين  

 آوج
 -آوج جاده 2 کيلومتر

 همدان

بوئين زهرا  

 )آراسنج( 

 جاده 5 كيلومتر

ساوه -زهراينبوئ  

تاكستان 
 )حيدريه(

 جاده 17 كيلومتر
 –اكستان ت ترانزيت

 زنجان

 حكيميه
جاده  15 يلومترک

به  زهراينبوئ
(سگزآباددانسفهان )  

 خرمدشت 
 جاده 28 كيلومتر
آوج–ان تاكست  

 دانسفهان
 2.5 -زهراينبوئ

 به مانده كيلومتر

 دانسفهان

 رامشان 
 جاده 15 كيلومتر

رامشان -قزوين  

 شال
به   یمحور قلعه گنج

(9 يلومترآباد )ک ينز  

2 ينقزو  شهر قزوين 

شهر  
صنعتی 

 البرز 
 شهر قزوين

 كاسپين
-)قزوين

نيرگاه شهيد 
 رجايي(

  بزرگراه 25 كيلومتر
تهران– قزوين  

 ليا
 جاده 14 كيلومتر

زهرا يينبو -قزوين  

صنعتی استان  یهاشهرک -1جدول  

 قزوین
 

http://www.ngdir.ir/industrialunits/PIndustrialTownsDetail.asp?StateCode=22&PId=370
http://www.ngdir.ir/industrialunits/PIndustrialTownsDetail.asp?StateCode=22&PId=378
http://www.ngdir.ir/industrialunits/PIndustrialTownsDetail.asp?StateCode=22&PId=369
http://www.ngdir.ir/industrialunits/PIndustrialTownsDetail.asp?StateCode=22&PId=369
http://www.ngdir.ir/industrialunits/PIndustrialTownsDetail.asp?StateCode=22&PId=368
http://www.ngdir.ir/industrialunits/PIndustrialTownsDetail.asp?StateCode=22&PId=368
http://www.ngdir.ir/industrialunits/PIndustrialTownsDetail.asp?StateCode=22&PId=375
http://www.ngdir.ir/industrialunits/PIndustrialTownsDetail.asp?StateCode=22&PId=373
http://www.ngdir.ir/industrialunits/PIndustrialTownsDetail.asp?StateCode=22&PId=377
http://www.ngdir.ir/industrialunits/PIndustrialTownsDetail.asp?StateCode=22&PId=376
http://www.ngdir.ir/industrialunits/PIndustrialTownsDetail.asp?StateCode=22&PId=371
http://www.ngdir.ir/industrialunits/PIndustrialTownsDetail.asp?StateCode=22&PId=367
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 نگارندگانمنبع:  محدوده مورد مطالعه :1شکل 

 

 

 پژوهش هاییافته

همسایه  تریننزدیکن قزوین یا استفاده از شاخص تحلیل صنعتی استا هایشهرکابتدا به تحلیل الگوی پراکنش 

، به مؤثر. سپس بر حسب معیارهای کنندمیاز چه الگویی تبعیت  هاشهرکتا مشخص شود  شودمیپرداخته 

 هایپهنه. روش مورد استفاده برای یافتن شودمیپرداخته  Arc GIS افزارنرماز طریق  هاشهرکساماندهی پراکنش 

 برای وزن دهی به معیارها استفاده شده است. AHPو همچنین از روش  باشدمیفازی  مناسب منطق

 صنعتی استان قزوین هایشهرکتحلیل الگوی پراکنش 

نشان داده شده است. سپس به منظور تحلیل پراکنش  اینقطه صورتبهصنعتی قزوین  هایشهرک 2در شکل 

 (.3همسایه استفاده شده است )شکل  تریننزدیکمدل از  هاآنصنعتی و الگوی توزیع  هایشهرکفضایی 

که  باشدمی 31/1برابر با  Rنشان داد که مقدار  GIS افزارنرمهمسایه در محیط  تریننزدیکنتایج حاصل از مدل 

(. در واقع جهت رسیدن به الگوی مطلوب توزیع، 3و شکل  2نشان از الگوی پراکنده بودن آن است )جدول 

 جود دارد.فاصله بیشتری و

 

 

موجود در استان قزوین )مأخذ:  یصنعت یهاشهرک -2شکل 
 مطالعات میدانی نگارندگان(

، صنعتی استان قزوین یهاشهرکمنبع: شرکت  

1394 



 4شماره 5دوره ،1402 بهارجغرافیا و روابط انسانی،                             

12 
 

 همسایه تریننزدیکخالصه میانگین  :2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GISهمسایه با استفاده از  ترینیکدزن لیلحت :3 لکش

 تریننزدیکی پراکنش فضایی، مدل نتایج حاصل از روش بکار برده شده برای تحلیل الگو کهاینبا توجه به  

، بدین معناست که همچنان دهدمیصنعتی در استان قزوین را نشان  هایشهرکهمسایه پراکنده بودن الگوی توزیع 

صنعتی مطابق با آمایش سرزمین نبوده است. بنابراین ساماندهی  هایشهرکالگوی منظم در این فضاها وجود ندارد و 

 افزارنرمدر محیط  چند معیارهارزیابی  هایتکنیک. بدین منظور از رسدمی به نظرصنعتی ضروری  هایشهرکفضایی 

GIS  پردازیممی هاآناستفاده شده است که در ادامه به توضیح. 

 صنعتی هایشهرکدر ساماندهی  (AHP)فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

 استفاده گردید. فرایند AHPصنعتی از روش  هایرکشه یابیمکاندر  مؤثربه منظور وزن دهی به معیارهای 

 و است چندگانه معیارهای با گیریتصمیم برای شده طراحی هایسیستم ترینجامع از یکی مراتبی سلسله تحلیل

 معیارهای به وابسته که تصمیماتی توانمی آن توسط که گیریتصمیم روش از: یک است عبارتتعریف  به بنا

 و کندمی فراهم مراتبی سلسله صورتبه را مسأله کردن فرموله امکان رویکرد این نمود. ذاتخا را است مختلف

(. فرآیند تحلیل 5 ،1387 دارد )قراگوزلو، مسأله در را کیفی و کمی مختلف معیارهای گرفتن نظر در امکان همچنین

از یک شخص به شخص  اندتومی هاقضاوت، در نتیجه نسبی است، زیرا هاستقضاوتسلسله مراتبی متکی بر 

یشهرک صنعت نيترکيزدنفاصله واقعی   

16486.5199 Meters 

نيترکينزد انتظار مورد فاصله شهرک  
یصنعت  

12528.7057 Meters 

 Rمقدار 

1.315900 

 Z ارزش

2.093489 

p-value 

0.036306 
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. عالوه بر این استفاده از آن مستلزم ریاضیات دست و پاگیر نیست، (Whitaker 2001,38) دیگر متفاوت باشد

 Cengiz et،(390د کمی و کیفی را کنترل کن یدادهمؤثر هر دو  طوربه تواندمیبنابراین درک آن آسان است و 

al, 2003 ). 

 صنعتی هایشهرکهی ساماند هایشاخصمعیارها و 

 .شودمیصنعتی بررسی  هایشهرکمعیارهای ساماندهی  ترینمهمدر این قسمت 

 معیارهای طبیعی:

شیب، ارتفاع، دوری از گسل، دوری از مناطق حفاظت شده، عدم مجاورت با مناطق کشاورزی،  •

 آبی منابع وجود

 و معیارهای اجتماعی و کالبدی:

صنعتی  هایشهرکمناسب از مناطق شهری، فاصله از  ایفاصلهی در نزدیکی به راه ارتباطی، قرارگیر •

 موجود

که اشاره گردید: گام اول در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی از موضوع  طورهمان

هار گام بعدی . چشودمینشان داده  هاآنو ارتباط بین  هاگزینهکه در آن اهداف، معیارها،  باشدمی موردبررسی

، هاگزینهدر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی محاسبه ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها، محاسبه ضریب اهمیت 

 که ؛(15، 1380)زبردست،  شودمیرا شامل  هاقضاوتو بررسی سازگاری منطقی  هاگزینهمحاسبه امتیاز نهایی 

وزن  و شودمیاستفاده  Expert choice افزارنرمحیط البته در این تحقیق تنها از وزن دهی معیارها در م

 نشان داده شده است. 3در جدول  Expert Choice افزارنرماستخراج شده از 
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 در ساماندهی مؤثر هایشاخص: وزن نهایی 3جدول 

 (Expert choice افزارنرمصنعتی )تحت  هایشهرک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کمتر بوده و مناسب است. AHPدر  1/0 قبولقابلاست که از حد  08/0ضریب سازگاری مقایسه معیارها نیز 

 صنعتی هایشهرکدر ساماندهی  (Fuzzy Logicتحلیل منطق فازی )

نیک صنعتی، در این مرحله با استفاده از تک هایشهرکدر ساماندهی  مؤثر هایشاخصپس از وزن دهی به 

 .پردازیممی هاشهرکمنطق فازی به تهیه نقشه ساماندهی 

ها بر اساس این ها و عملگرهای منطق فازی، توصیف پارامترهای مسأله و اوزان مربوط به آنبا توجه به ویژگی

 صورتبهها از این عوامل و مقادیر وزن آن هر یکمدل با واقعیت تطابق بسیاری خواهد داشت. در این حالت با 

شود. البته در کاربردهای های مختلفی تعیین میها به روششود که تابع عضویت آنفازی برخورد می هایمجموعه

 حالی کهشود، در مکانی موجود استفاده می هایدادهاغلب از عملگرهای فازی برای تلفیق  یابیمکانمدل فازی در 

ورودی این  عنوانبهفاکتور  هاینقشهراحی شود که برای دریافت خروجی دقیق از این مدل باید سیستمی فازی ط

ها عمل تلفیق نقشه شدهتعیینها بر اساس قوانین از قبل فازی شوند. سپس نقشه هایمجموعهسیستم تبدیل به 

 (.5-7 ،1385مسگری و همکار، سعدی صورت گیرد )

 شاخص وزن نهايی

 شيب 0.084

 مراکز صنعتی موجود 0.072

از مناطق شهریفاصله  0.292  

 فاصله از اراضی کشاورزی 0.124

 دسترسی به راه ارتباطی 0.158

 دوری از گسل 0.083

شده حفاظت دوری از اراضی 0.035  

 دوری از رودخانه 0.068

 ارتفاع 0.075

هاوزنمجموع  1  

 

 

هاشاخصوزن نهایی  -3نمودار   
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 ت:مراحل عملیاتی ذیل صورت گرفته اس GISمدل منطق فازی در  سازیپیادهجهت 

( Spatial Analystفضایی ) گرتحلیلدر  Distanceمرحله اول: ابتدا فاصله اقلیدسی معیارها با استفاده از ابزار 

جداگانه استخراج گردیده و سپس هر یک از  صورتبهآمد. الیه رقومی فاصله هر معیار  دستبهاست  شدهمحاسبه

نمایش  4نمونه در شکل  طوربهآمده که  دستبه داروزن اهالیهضرب شده و  AHPآمده از  دستبهدر وزن  هاالیه

 داده شده است.

 

 پژوهش هاییافتهمنبع:  فاصله اقلیدسی معیارها هاینقشهاز  هاینمونه :4شکل 

مرحله دوم: یکی از مراحل مهم در منطق فازی، تعریف کردن مقدار عضویت فازی برای هر یک از معیارها بوده 

میزان عضویت یک عنصر در یک مجموعه، با مقداری در بازه یک )عضویت کامل( تا صفر  است. در این مدل،

 (.Bonham-Carter, 1991) شودمی)عدم عضویت کامل( تعریف 

استفاده گردیده است. در  Arc Toolboxدر ابزار  Membership Fuzzyبدین منظور از دستور عملیاتی 

 گیریتصمیمهای نداردسازی معیارها بوده که یکی از مراحل مهم روشواقع تعریف میزان عضویت فازی، همان استا

 ( است.MCDM) چند معیاره

 کاربر توسط شدهتعریفشکل، خطی،  Jشکل،  Sاز:  اندعبارت فازی درجات در عضویت توابع

(Eastman,1993, 112( گوسین )Gaussian.) 

( استفاده گردیده است. Linearاز روش خطی ) در این تحقیق با توجه به ماهیت خطی )صفر تا یک( معیارها

 زیر حاصل شده است: صورتبهخطی  سازینرمال هایفرمول

 مثبت هایدادهبرای 
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𝑟𝑖𝑗 =
𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖𝑗)

rij
 

 منفی هایدادهو برای 

𝑟𝑖𝑗 = 1 − 
𝑥𝑖𝑗

max (𝑥𝑖𝑗)
 

 نشان داده شده است. 5برای برخی از معیارها در شکل  Fuzzy Membership رقومی حاصل از هایالیه

 

 پژوهش هاییافتهمنبع:  ویت فازی معیارهاعضاز نقشه  هایینمونه :5شکل 

است نمایش داده  1و  0با درجات عضویت فازی که بین  هاکالسمرحله سوم: در این مرحله ارزش هر یک از 

دستور آخر پس از فازی شدن تمام معیارها و به دست آوردن وزن نهایی هر کدام از معیارها با  یمرحله. در شودمی

Fuzzy overlay  در محیط  هاالیهتمامGIS  ضرب و جمع و گامای فازی تهیه  هاینقشهو  شوندمیفراخوانده

. الزم به یادآوری است که اپراتور ضرب فازی به دلیل حساسیت بسیار باال و اپراتور جمع فازی به دلیل گرددمی

بنابراین در این پژوهش از  ؛ددهنمیدور از واقعیت را ارائه  ینتیجهحساسیت بسیار پایین در تعیین نواحی مستعد 

به دلیل حساسیت  9/0، گامای 9/0و  8/0و  7/0میان اپراتورهای مختلف اپراتور گامای فازی و از میان گامای 

 (.6شکل صنعتی انتخاب گردید ) هایشهرکنواحی مستعد توسعه  بندیپهنهمناسب آن برای تهیه نقشه نهایی 
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 نگارندگانمأخذ:  صنعتی( هایشهرکنی فازی معیارها )مطلوبیت فضاها برای احداث نقشه نهایی حاصل از همپوشا :6شکل 

 

نشان  6الیه رقومی حاصل از عملیات همپوشانی فضاهای مناسب جهت ساماندهی شهرک صنعتی در شکل 

کاسته  تر شده از مطلوبیت فضاهاها به رنگ بنفش نزدیکداده شده است. بطوریکه در این نقشه، هر اندازه پیکسل

صنعتی  هایشهرکها برای احداث ترین مکانهایی که دارای رنگ سبز بوده مناسبشود و برعکس پیکسلمی

 باشند.می

 کهطوریبه. شودمیمسأله ای چند معیاره محسوب  یابیمکانمرتبط با ساماندهی و  مسائلو یا  بندیپهنهاصوالً 

 مؤثروجود دارد. در این پژوهش نیز ابتدا معیارهای  پذیرآسیبا معیارهای متعددی در شناسایی فضاهای بهینه و ی

آمد. سپس از مدل منطق فازی و تلفیق آن با  دستبهصنعتی با توجه به سوابق مطالعاتی  هایشهرکدر ساماندهی 

 سیستم اطالعات جغرافیایی برای پاسخگویی به فرضیه تحقیق استفاده شد.

 ترینمهمصنعتی در استان قزوین بوده است، بدین ترتیب  هایکشهرهدف از انجام تحقیق ساماندهی 

، AHPبا توجه به پیشینه تحقیق بررسی گردید، سپس با استفاده از مدل  هاشهرک یابیمکاندر  مؤثر هایشاخص

 ترینمطلوب، GISاز تکنیک منطق فازی در محیط  گیریبهرهبه وزن دهی معیارها پرداخته شد و در نهایت با 

 ها موارد زیر را در نظر گرفته است:برای احداث شهرک صنعتی مشخص گردید. این محدوده هانمکا

فضایی مناسبی  هایپهنهصنعتی موجود  هایشهرکشمال و غرب استان: با توجه به دوری از گسل و فاصله از  -1

 صنعتی پیشنهاد شده است. هایشهرکبرای احداث 
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های ارتباطی جهت دسترسی، دوری از اراضی وجود شریان یلدل بهبخش جنوبی استان: این بخش نیز  -2

 است شدهگرفتهصنعتی در نظر  هایشهرکمکانی بسیار مناسب جهت ساماندهی  شدهحفاظتکشاورزی و مناطق 

 .(7)شکل 

 

 پژوهش هاییافتهمنبع: ی صنعت هایشهرکمناسب احداث  هایپهنه :7شکل 

های ارتباطی جهت دسترسی، دوری از اراضی وجود شریان دلیل به جنوب استان: این پهنه نیز -پهنه دوم

 صنعتی در نظر گرفته شده است هایشهرککشاورزی و مناطق حفاظت شده مکانی بسیار مناسب جهت ساماندهی 

 (.8)شکل 

 

 پژوهش هاییافتهمنبع: ی صنعت هایشهرکمناسب احداث  هایپهنه :8شکل 
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 سازیمدلآمد. برای  دستبهصنعتی  هایشهرکاستان قزوین در ارتباط با  یهاپهنه ترینمطلوببدین ترتیب 

استفاده شد و برای هر یک از  AHPمراتبی مطلوبیت فضایی در پژوهش حاضر، از مدل تحلیل سلسله  بینیپیشو 

، آمدهدستبه که مجموع فازی این امتیازها و ادغام هر الیه در وزن آیدمی دستبهوزن و امتیازی  مؤثرمعیارهای 

 را مشخص خواهد کرد. هاپهنهمطلوبیت نسبی 

ابزاری  عنوانبهتوانسته است  GIS فضاییمنطق فازی به همراه تحلیل  کارگیریبهنتایج نشان داده است که 

صنعتی در نزدیکی  هایشهرک قرارگیریصنعتی مورد استفاده قرار گیرد.  هایشهرکساماندهی  بندیپهنهکارآمد در 

 قابلیت و توانایی مدل تحلیلی پژوهش را به اثبات رسانده است خوبیبهارتباطی و دوری از گسل  راه

 گیرینتیجه

برای چه کاربری در نظر گرفته شود، متفاوت خواهد بود،  کهاینیک مکان با توجه به  هایتوانو  هاقابلیت

ایی تلفیق شود تا توان مکان با توجه به آن، ها با معیاره، باید شاخصموردنظربنابراین بسته به نوع کارکرد 

یک تحلیل مکانی متداول در  عنوانبهصنعتی  هایشهرکقرار گیرد. هدف اصلی فرآیند ساماندهی  موردبررسی

GISهای این فرآیند، الیه موردنیازهای ها و تضمین حداکثر کارایی است. ورودی، جلوگیری از هدر رفتن هزینه

ها است. خروجی از منطقه مطالعاتی و یک مجموعه مقادیر عددی برای اعمال وزن بر روی الیه اطالعاتی آماده شده

 های ورودی است.باشد که حاصل تلفیق دادههای مناسب برای ایجاد فعالیتی خاص مییابی، مکانهای مکانمدل

عتی جدید در قزوین جهت احداث شهرک صن هامکان تریننامناسبو  ترینمناسبهدف تحقیق حاضر، تعیین 

داده در راستای  آوریجمع. پس از مطالعات ادبیات مرتبط و توصیف استان قزوین از جهات مختلف، به باشدمی

از بررسی وضعیت موجود استان قزوین و دسترسی  شدهحاصلهدف تحقیق مذکور پرداختیم. با توجه به نتایج 

 هاشهرک گزینیمکان، دوری از گسل، ارتفاع و شیب و... برای (هادسترسی) هاراهاطالعات، معیارهای نزدیکی به 

 انتخاب گردید.

 ترکاربردیوجود برخی از استانداردهای الزم در ارتباط با وزن دهی معیارها، به جهت  رغمعلیدر تحقیق حاضر 

از دانش کارشناسی  و در واقع شدن تحقیق، نوعی تعدیل مقادیر با استفاده از نظرات کارشناسان انجام یافته است

، AHPکه روش  آنجامناسبت هر معیار استفاده شده است. از  هایکالسبرای وزن دهی به ضوابط، معیارها و 

 هادادهاز آن برای وزن دهی استفاده شد.  شودمیبیشتر حالت کاربر مبنا داشته و در آن از دانش کارشناسی استفاده 

، در قالب عملیات انطباقی و همپوشی AHPند، پس از وزن پذیری با روش که در مراحل قبلی تهیه شد هاییالیهو 

منطقی و حسابی قسمتی از تمام  صورتبه هاالیهترکیب و تلفیق گردیدند. عملیات انطباق و یا همپوشی  هاالیه

با توجه به وزن از نظر معابر استان قزوین  هامکان ترینمناسب. در نهایت نقشه باشدمی GISی افزارنرم هایبسته

 باشد:صنایع کارخانه ای ارائه شد. در پایان ذکر دو نکته ضروری می یابیمکانبر  مؤثر
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ها نبوده و در آن ایدئالوضعیت  دهندهنشاندر سطوح باالی مطلوبیت،  هاپهنهنکته اول: واقع شدن بعضی از 

 اید.نممشخص می هاپهنهفقط جایگاه پهنه مزبور را در ارتباط با سایر 

صورت گرفته است. بدیهی است در  معیار 9صنعتی بر اساس  هایشهرکنکته دوم: در این پژوهش، ساماندهی 

 تغییر خواهد کرد. بندیپهنهدیگر، این  متفاوت معیارهایصورت در نظر گرفتن 

 

 پیشنهادات

 مدیریتی. هایگیریمتصمیو همچنین در  نگرآینده هایریزیبرنامهاستفاده از نتایج نقشه پیشنهادی در  -1

در پژوهش و معیارهای دیگر  موردبررسیصنعتی جدید در آینده با توجه به عوامل  هایشهرکتوجه در ایجاد  -2

 جغرافیایی.

 و حاکم بر موضوعات آمایش سرزمین. ایمنطقهکارشناسان مرتبط با مسائل شهری و  ازنظراستفاده  -3

بر اساس هر کدام از  تربرنامهیک نگاه با  توانمی، موردبررسیه گان 9های معیارو  تحقیق هاییافتهبا توجه به  -4

 داشت. هاشاخصاین 

استان  هایشهرستانصنعتی در  هایشهرکمکانی  -مدیریتی برای بررسی توزیع فضایی هایینشستبرگزاری  -5

 و استفاده از نقشه پیشنهادی.

 ایمنطقهشهری و  هایطرحتوجه بیشتر مدیران به اصول آمایش سرزمین و لحاظ کردن آن در  -6

 

 منابع

، 11-10، شماره 6 دورهشهرسازی،  و معماری مجلۀ فضا، و جامعه رابطۀ به ایمقدمه (.1376) کمال اطهاری، .1

 .1-15صص 

فضاهای آموزشی با  یابیمکانتحلیل توزیع فضایی و  (.1388) محسنروشتی،  احد نژاد؛ حیدری، عبداهلل .2

شهر زنجان، همایش  2مطالعه موردی؛ مدارس ابتدایی منطقه  GIS و Fuzzy Logic فازیاستفاده از منطق 

 ، تهران.88ژئوماتیک 

صنعتی، فصلنامه  هایشهرک گزینیمکاناهمیت  (.1389) بهارهخالصی، ؛ داداش پور، هاشماحمدی، حسن؛  .3

 .48-55، صص 47، شماره 1 دورهجامعه مهندسان مشاور ایران، 

، نشریه ایمنطقهشهری و  ریزیبرنامهدر  رآیند تحلیل سلسله مراتبیفاربرد ک (.1380) اسفندیارزبردست،  .4

 .13-21، صص 10، شماره 1 دوره هنرهای زیبا،
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 ،GISهای دانشجویی با استفاده از خوابگاه یابیمکان (.1386) فاطمهمهدی پور،  ؛سعدی مسگری، محمد .5

 .همایش ژئوماتیک :تهران

 شهری وزارت کشور ریزیبرنامهز، جلد اول: شهرسازی مرکز مطالعات کتاب سب(. 1378) احمدسعید نیا،  .6

 GISی طراحی و اجرا (.1388) شاد، روزبه؛ عبادی، حمید؛ سعدی مسگری، محمد و وفایی نژاد، علیرضا .7

و ژنتیک، نشریه  گرنشان هایوزنفازی،  هایمدلبا استفاده از ی صنعت هایشهرک یابیمکانجهت  کاربردی

 .417-429، صص 4، شماره 43، دوره دانشگاه تهران یدانشکده فن

دوره  نامهپایانفضایی مراکز تجاری، -ساماندهی کالبدی هایشیوهبررسی  (.1386) صالحی واسکسی، احمد .8
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