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  چکیده

 مکانی هایتحلیل انجام ،حاضر مطالعه اصلی هدف ست.ا رانـای غرب لشما در واقع تجاری و صنعتی متروپل شهرهای از یکی ،تبریز شهر
 پاالیشـگاه  محـل  برای زیستیمحیط سوء آثار حداقل با بهینه هایمحدوده یابیمکان منظور به جغرافیایی اطالعات سیستم از گیریبهره با

 از فاصـله  ارتباطی، خطوط لغزش، زمین اراضی، کاربری شیب، نقشه نظیر اطالعاتی متعدد هایالیه ابتدا منظور، همین به است. تبریز نفت
 اس آی جـی  آرک و ادریسـی  افزارهـای  نـرم  وارد هیدرولوژی و حاضر کاربری نوع مسکونی، مناطق حفاظتی، هایمحدوده شهری، مراکز
 بنـدی طبقـه  و دهیوزن موجود هایاستاندارد اساس بر رقومی هایالیه دوم مرحله در ،سپس شد. تشکیل ایویژه اطالعاتی پایگاه و شدند
 تحلیلـی  معیـاره  چند گیریتصمیم مختلف هایالگوریتم ،نفت پاالیشگاه محل برای مناسب هایمکان یافتن هدف با سوم، مرحله در .شدند
 پاالیشـگاه  سیسات برای را هامکان بهترین مطالعه این نتایج شد. اعمال موجود هایالیه بر خطی وزنی ترکیب مراتبی، سلسله تحلیل نظیر
 و مطلوبیت میزان تصویری صورت به توانمی زیستیمحیط آثار بیارزیا در روش این از استفاده با ،رو این از دهد.می نشان منطقه، در نفت
 داد. نشان محیط بر را توسعه نوع هر مطلوبیت عدم
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 سرآغاز
 بـه  گـر، ید یمهندسـ  پروژه هر مانند یصنعت یواحدها یابیمکان

 انتخــاب اســت. ازمنــدین قیــدق یزیــربرنامــه و هیــپا اطالعــات
 هـا کوشـش  و شـود یم لیتحل یدگیچیپ سبب متعدد یفاکتورها

ـ ز تعـداد  لیتحل برای مناسب یحل راه افتنی یبرا  هـای هیـ ال ادی
 ناخودآگاه طور به را رانیگمیتصم ح،یصح جهینت اخذ و یاطالعات

 یدرسـت  بر عالوه که دهدیم سوق یستمیس از استفاده سمت به
ـ عمل انجـام  سـهولت  و عمل سرعت نظر از باال ـ ن اتی  حـد  در زی
 جغرافیایی، اطالعات هایسیستم امروزه، .باشد داشته قرار ییباال
 هــایریــزیبرنامــه در کــارگیریهبــ قابلیــت گســترده طــور بــه

 هـای سـال  در باشـند. می دارا را مهندسی لیمسا و زیستیمحیط
 در کلیـدی  عناصـر  از یکـی  عنـوان  به یابیمکان مطالعات اخیر،

 یـابی مکـان  مطالعات است. مطرح صنعتی مراکز بقای و موفقیت
 توجـه  مـورد  بسـیار  المللی بین سطح در هم و ملی سطح در هم
 هـای مکـان  در صنعتی واحد چند یا یک اثاحد است. گرفته قرار
 خدمات و مواد گردش تنها نه ممکن، وضعیت بهترین در و بهینه
 وضـعیت  یـک  در را کارخانه بلکه بخشد،می بهبود را مشتریان به

 فراگیـری  و انتخـاب  بـا  مرتبط هایتصمیم دهد.می قرار مطلوب
 توانـایی  بـر  بزرگی اثر تواندمی مرکز، یک یابیمکان هایویژگی
 .(Mazzrol & Choo, 2003)باشد رقابتی مزیت حفظ و کسب
 تـاثیر  بـر  عـالوه  مناسب، و درست هاییابیمکان مطالعات انجام

 زیسـتی، محـیط  اجتماعی، آثار صنعتی، واحد عملکرد بر اقتصادی
 تحلیـل  روش داشت. خواهد زیستمحیط در اقتصادی و فرهنگی
 معیـاره  چنـد  هـای تکنیـک  از یکی که (AHP) (1)مراتبی سلسله
 ،روش این شد. داده توسعه (Saaty, 1980) ساعتی توسط است
 مختلفی هایزمینه در پیچیده گیریتصمیم لیمسا حل منظور به
 عملکــرد، گیــریانــدازه منــابع، ارزیــابی ریــزی،برنامــه جملــه از

 و گزینه تعدادی میان از سیاست بهترین انتخاب منابع، اختصاص
 است. رفته کار به بندی اولویت

 در رایج هایروش از یکی ،(AHP) یمراتب سلسله لیتحل روش
 از ،(Tzeng et al., 2002) همکاران و تزنگ است. یابیمکان
 استفاده تایپه در رستوران یک یابیمکان منظور به روش این

 لیتحل روش از استفاده با را مختلف هایگزینه آنها کردند.
 آلفونسه دادند. قرار ارزیابی مورد (AHP) یمراتب سلسله

(Alphonce, 1997)، لیتحل روش کاربرد نام به ای مطالعه در 
 از توسعه حال در کشورهای کشاورزی رد (AHP) یمراتب سلسله

 محصوالت هایفروشگاه مکان کردن پیدا منظور به روش این
 زمینه در متنوعی تحقیقات نیز ایران در کرد. استفاده کشاورزی

 ،(AHP) یمراتب سلسله لیتحل روش از استفاده با هایابیمکان
 تحلیلی هایروش با (،1335 ،امینی) جمله از است گرفته انجام

 پرداخته ساری شهر در زباله دفن محل یابیمکان به مختلف
 کرده استفاده فازی و بولین روش دو از ،تحقیق این در وی است.
 شهری هایزباله دفن یابیمکان نیز، (1335 ،علیشاه) است.
 با (،1331 ،رشیدی) است. داده انجام فازی روش با را زنجان
 روش و متغیره چند تحلیل پایه بر که CAPS(2) روش از استفاده
 استان حفاظتی هایلکه سیستماتیک انتخاب به باشدمی فازی

 به AHP فازی روش از همکاران و فرقانی پرداخت. گلستان
 برای هاداده در موجود هایقطعیت عدم گرفتن نظر در منظور
 اند.کرده استفاده ایران جنوب در آلومینیم کارخانه یک احداث

 فازی و مراتبی لسلهس هایروش ،(1333 ،همکاران و زادهنقیب)
 از استفاده اند.برده کار به سبزوار فوالد کارخانه یابیمکان برای را

 بر وهعال تبریز شهر پاالیشگاه یابیمکان برای شده ذکر روش
 را آن قوت و ضعف نقاط تواندمی نظرانصاحب به آن معرفی
 سازد. آشکار
 

  هاروش و مواد

 مطالعه مورد محدوده
 با که است تبریز شهرستان تحقیق این در مطالعه مورد محدوده
 11˚46جغرافیایی موقعیت دریا سطح از متر 1431 متوسط ارتفاع

 گرفته قرار شمالی عرض 3˚33وَ 1˚33 شرقی طول 23 ˚46وَ
 است. مطالعه مورد محدوده موقعیت دهندهنشان ،(1) شکل است.

 

 پژوهشروش 

 مورد استفاده یافزارهاها و نرمداده
نفت،  شگاهیمکان مناسب به منظور احداث پاال کیانتخاب  یبرا
سـامانه   طیو وارد محـ  یآورجمـع  دیـ الزم با یاطالعات یهاهیال

ـ اطالعات جغراف ـ تحق نیـ شـوند. در ا  ییای ضـمن اسـتفاده از    ق،ی
 ب،ینقشه ش رینظ یمتعدد اطالعات هایهیای از الماهواره ریتصاو

فاصـله از   هیـ ال ،یرتبـاط لغـزش، خطـوط ا   نیزم ،یکاربری اراض
نـوع   ،یمنـاطق مسـکون   ،یحفـاظت  یهـا مراکز شهری، محـدوده 

ـ برای مکـان  یدرولوژیحاضر و ه یکاربر  شـگاه یمحـل پاال  یابی
ـ نفـت تبر  ـ اســتفاده شـده اسـت. پــس از اسـتخرا  ال    زی  هــایهی
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قابـل اسـتفاده در    هایهیها به صورت المختلف، نقشه یاطالعات
ـ مـدنظر بـرای تحل   ییایسامانه اطالعات جغراف طیمح  لیتبـد  لی

ـ مکـان  اتیـ شدند تا جهت عمل کـردن   لیاقـدام شـود. تبـد    یابی
هـای مناسـب و مـورد قبـول     بـه فرمـت   ازیـ هـای مـورد ن  نقشـه 
( 5)یسـ یو ادر (4)3.2اس  یآ ی، آرک جـ (3)یردسـ یا یافزارهـا نرم

 مرحله بود. نیانجام گرفته در ا اتیاز عمل یبخش
 

 
  مطالعه مورد منطقه جغرافیایی محدوده (:1) شکل

 (1331 همکاران، و )متکان
 

 استفاده مورد هایمدل
 هستند هامدل جغرافیایی اطالعات سامانه در گیریتصمیم مبانی

 واقعی جهان از ایساده بیان مدل (.1331 همکاران، و )مخدوم
 منظوربه هامدل که طوری به ،(Benders, 1996) است
 زیستمحیط اکولوژیک و اجتماعی -اقتصادی هایجنبه بندیجمع

 زدهاینشان یا آثار توانمی آن طریق از و شوندمی گرفته کار به
 نمود ارزیابی مکانی و زمانی مقیاس در را انسانی هایفعالیت
 اهداف دارای است ممکن مدل یک .(1331 همکاران، و )مخدوم
 به باشد. آن مانند و یابیمکان بندی،پهنه بینی،پیش مثل خاص
 ارایه در بیشتری عوامل چه هر مشخص حد یک تا ،معمول طور
 بر همچنین و بود خواهد باالتر مدل دقت ،باشند دخیل مدل یک

 تاس مدلی مدل، بهترین .شد خواهد افزوده هم مدل پیچیدگی
 ،شیخ)آل نماید هیارا را نتیجه بهترین عامل، تعداد کمترین با که

 منطق مدل :از عبارت تحقیق نیا در رفته کارهب مدل دو (.1331
 د.باشنمی مراتبی سلسله مدل و (6)فازی

 
 

 تحلیلی مراتب سلسله فرایند
 که است ایپیچیده ایلـمس حل برای ادهـس ابزار یک ،روش این
 آنها برتری تعیین و باشدمی متفاوت و زیاد معیارها تعداد هاآن در

 شکسته سطح به سطح مؤثر عوامل روش، این در است. مشکل
 عوامل سپس، ندارند. یکدیگر به وابستگی سطوح عوامل و شوندمی

 اهمیت: )درجات شوندمی بندیاولویت زوجی ماتریس توسط مؤثر
 (.3 عالی: ،1 خوب: ،5 متوسط: ،3 ضعیف: ،1ضعیف: خیلی

 

 تایی دو صورت به گیریتصمیم عناصر مقایسه
 توسط که است استوار زوجی هایمقایسه پایه بر ،روش این

 (AHP) مراتبی سلسله تحلیل و تجزیه فرایند قالب در ساعتی
 تعیین برای زوجی مقایسات در .(Satty, 1988) است شده هیارا

 مقایسه یکدیگر با دو به دو معیارها نسبی، اهمیت ضریب
 3 جدول یک زوجی هایمقایسه برای قضاوت مبنای شوند.می

 شدت بررسی، هدف به توجه با و آن اساس بر که است کمیتی
 (.1331 ،)زبردست ودشمی تعیین ،j معیار به نسبت i معیار برتری
 ،زیرا .کاهدمی توجهی قابل طور به مدل پیچیدگی از ،روش این
 قوت نقطه .ندشومی بررسی زمان یک در مؤلفه دو تنها

 ساعتی، توسط شده پیشنهاد روش کمک به زوجی هایمقایسه
 که زمانی یعنی است. شده انجام قضاوت در سازگاری بررسی
 از نیز Ak معیار و است ترمهم Ak معیار با مقایسه در Ai معیار
 Aj معیار از Ai معیار که داشت انتظار باید است، ترمهم Aj معیار

 و شودمی تکمیل مختلف افراد توسط ماتریس چون باشد. ترمهم
 برای ایسنجه باید شوند،می گرفته کاربه متفاوت هایرجحان
 (.1312)توفیق، شود گرفته کار به ناسازگاری بررسی

 

 الیه هر در واحدها وزن تعیین و یابیمکان معیارهای

 اطالعاتی
 استعداد دهنده نشان که معیارهایی سرزمین، یابیمکان منظور به

 در .شد گرفته نظر در ،باشدمی نظر مورد هدف برای سرزمین
 دهیوزن به نیاز نفت پاالیشگاه یابیمکان منظور به ،پروژه این

 کاربری نوع مسکونی، مناطق شناسی،زمین ها،راه زمین، شکل
 برای باشد.می حفاظتی هایفاکتور و هیدرولوژی حاضر،

 اجتماعی اقتصادی پارامترهای و (2 )شکل اکولوژیک پارامترهای
 وزن و شد آماده هایینامه پرسش جداگانه طور به (3 ل)شک
 در مختلف منابع به استناد با اطالعاتی الیه هر در هادواح

 .آمد دستهب کارشناسی نظر و یابیمکان
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 هایافته
 ارزش گرفتن نظر در بدون مدل هر در اطالعاتی هایالیه تلفیق
 اآنه به مربوط یواحدها و اطالعاتی هایالیه از یک هر
 فازی، مجموعه د.باش داشته بر در را درستی نتایج تواندنمی

 مجموعه در مکان یک عضویت که است مرز بدون ایمجموعه
 منطق در .(Zadeh, 1965) کندمی تغییر تدریجی صورتبه

 رعایت را نظر مورد معیار که مقداری به توجه با منطقه هر فازی،
 مطلوبیت میزان کننده بیان که گیردمی عضویتی مقدار کند،می
 عضویت مقدار با ناحیه، هر که معنی بدین .باشدمی ناحیه آن

 لهامس فازی منطق در .است برخوردار باالتری مطلوبیت از باالتر
 مقیاسی در الیه هر و ندارد وجود بولین منطق در موجود قطعیت

 باالترین از 1 عدد یعنی .شودمی بندیهدرج یک و صفر بین
 هاارزش از طیفی و باشدمی مطلوبیت فاقد صفر عدد و مطلوبیت

 ایجاد برای ریاضی توابع گیرد.می رقرا عدد دو این بین
 و هاالیه ایجاد برای شوند.می استفاده فازی هایمجموعه
 شکل، S خطی، آستانه مانند مختلف توابع از فازی هایمجموعه

 ذکر توابع کرد. استفاده توانمی دیگر توابع سایر و پربولیکیها
 بر عالوه و دارند وجود آماده صورت به ادریسی افزار نرم در شده
 .کند تعریف را تابع خود، نیاز به توجه با تواندمی کاربر توابع، این
 به توانمی را عضویت توابع فازی هایمجموعه ایجاد برای

 ( ,Eastmanکرد اعمال متقارن و کاهشی افزایشی، اشکال

 حفاظت مناطق تا فاصله معیار با رابطه در :مثال برای .2001)
 پاالیشگاه احداث محل از و باشد بیشتر فاصله این چه هر شده،
 تابع از مورد این در نتیجه، در است. بهتر ،باشد دورتر نفت

 روش طریق از پارامترها به دهیوزن کنیم.می استفاده افزایشی
 حاصل نتایج و پذیرفت صورت ،(AHP) یمراتب سلسله لیتحل
 همه از شیب معیار ،اکولوژیکی پارامترهای به دهیوزن در د.ش

 گرفته نظر در تراهمیت کم پارامترها بقیه از ارتفاع معیار و ترمهم
 معیار ،مدیریت قابلیت پارامترهای به دهیوزن در است. شده

 کم همه از جاده از فاصله معیار و ترمهم همه از شهر از فاصله
 از هامحدودیت و پارامترها ادغام برای است. شده فرض تراهمیت
   د.ش استفاده (1 )رابطة شده داده وزن خطی ادغام روش

 : (1) رابطه  icxwS 11 

S: مطلوبیت 
wi : معیار وزن i 
xi : معیار شده مقیاسبی ارزش i 

:ci محدودیت i  

 : ضرب عالمت  
 شایستگی نهایی تصویر شده داده وزن خطی ترکیب خروجی
 در تصویر این (.4 )شکل باشدمی نفت پاالیشگاه یابیمکان برای

 دهندهنشان که است شده بندیدرجه 255 و صفر بین مقیاسی
 عبارتبه دارند. بیشتری مطلوبیت تربزرگ اعداد که است این

 فاقد صفر عدد و دارد را مطلوبیت باالترین 255 دعد دیگر،
 قرار عدد دو این بین مقادیر از طیفی و باشدمی مطلوبیت

 افزایش مطلوبیت ،شویم ترنزدیک 255 به هرچه که گیرندمی
 .یابدیم

 
 یکی(: نقشه منابع اکولوژ2) شکل

 

 
 یاجتماع -ی(: نقشه منابع اقتصاد3) شکل
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 گیرینتیجهو بحث 
 هایگام ترینمحل یک مرکز صنعتی یکی از کلیدی تعیین

 مدت دراز در تصمیم این نتایج. زیرا، است کارخانه یک تأسیس
 مسایل زیست،محیط اقتصادی، بعد از سزاییهبو آثار  شده ظاهر

 تأثیر سازمانی، درون تأثیرهای از یکی دارد. آنمانند  و اجتماعی
 برون بعد از و بود خواهد صنعتی واحد سوددهی در آن مستقیم
 تواندمی منطقه یک در بزرگ صنعتی مراکز ساخت سازمانی،
 زیستمحیط فرهنگی، اجتماعی، اجتماعی، اقتصادی، مختلف شرایط

 (.1336 همکاران، و )فرقانی دهدو غیره را تحت تأثیر خود قرار 
 منظور به سرزمین توان ارزیابی اصلی هدف مطالعه، این در

 ارزیابی منظوربه ،بنابراین است. نفت پاالیشگاه یابیمکان
دهنده استعداد سرزمین برای نشان که معیارهایی سرزمین،
 با سپس، شد. گرفته نظر در است بوده نفت پاالیشگاه یابیمکان
 تا شدند ترکیب باهم (1)(WLC) شده یوزن یخط بیترک رویه

این شاخص  (.4 )شکل آید دستهب سرزمین مطلوبیت شاخص
 سرزمین تخصیص با ارتباط در گیریابزار مناسبی جهت تصمیم

 به گیریباشد که سه گام فرایند تصمیممی نفت پاالیشگاه برای
 و طراحی شناخت، شامل (Simon, 1960) سیمون پیشنهاد
 دهد.می نشان را انتخاب

 
  یابی(: نقشه نهایی شایستگی مکان4شکل )

 نفت شگاهیپاال
 

 عنوان به مطالعه مورد منطقه هایپیکسل تمام، ارزیابی مرحله در
شدند. در مرحله  گرفته نظر در بررسی قابل هایگزینه یا داوطلب

 شده داده وزن خطی ترکیب رویه گیری،سوم، فرایند تصمیم

(WLC) شاخص و شد گرفته کاربه گیریعنوان قانون تصمیمبه 
 از حاصل نتیجه آمد. دستهب هاگزینه از یک هر برای مطلوبیت

 نشان ،(WLC) شده داده وزن خطی ترکیب روش به یابیانمک
 با اول پیشنهادی منطقه همراه به کنونی نفت پاالیشگاه دهدمی

 منطقه وعنوان اولویت اول معرفی به 223 و 221 مطلوبیت
 پیشنهاد دوم اولویت عنوان به، 213 مطلوبیت با دوم پیشنهادی

  (.1 و 6 ،5 های)شکل دشومی
 ترینقدیمی از (WLC) شده داده وزن خطی ترکیب رویه
 است معیاره چند گیریهای مورد استفاده در تصمیمروش

 بارها، رویه این کارگیری به آسانی دلیل به که (1331 )اصغرپور،
 سامانه سیستم هر توسط رویه این است. گرفته قرار استفاده مورد

 (3)گذاریهمروی انجام توانایی که (3)(GIS) ییایجغراف اطالعات
 مستلزم فوق گیریشد، قابل انجام است. فرایند تصمیمبا داشته را

 اطالعات سامانه است. متعددی مکانی هایداده کردن لحاظ
 موقعیت به مربوط هایداده تا است قادر (GIS) جغرافیایی

 یکپارچه طور به آنها توصیفی اطالعات همراه را هاپدیده مکانی
 حل و ریزیبرنامه طراحی، جهت همزمان طور به و نگهداری
 .(1331همکاران، و )مخدوم دهد قرار استفاده مورد مشکالت
 است شده موجب (GIS) ییایجغراف اطالعات سامانه هایقابلیت

 گیریده به عنوان ابزار پشتیبان تصمیمگستر صورت به که
 مبانیآن جا که  از .(Haklay et al., 1998) شود استفاده
 هستند هامدل جغرافیایی، اطالعات سامانه در گیریتصمیم
 ارزیابی مدل تحقیق این در بنابراین، (1331 همکاران، و )مخدوم
 شد. انجام گیریتصمیم GIS کمک به سپس، شد. هیارا سرزمین
  است. سرزمین ارزیابی مدل خروجی آمده دستهب مطلوبیت نقشه
 از حاصل نقشه ،(GIS) جغرافیایی اطالعات سامانه خروجی نقشه
 به پاسخی و جغرافیایی اطالعات سامانه در تحلیل و تجزیه یک
 نفت( پاالیشگاه برای مناسب هایمکان پروژه این )در سوال یک
 .(1331 همکاران، و )مخدوم است گیریتصمیمفرایند  یا

 در جغرافیایی اطالعات سیستم توانایی تحقیق، این هاییافته
 ترکیب و صنعتی مراکز یابیمکان به کمک و الگوسازی
 مدل در را اجتماعی -اقتصادی و اکولوژیکی مختلف معیارهای

 هایروش در که بندی،کالس وسیع طیف به توجه با داد. نشان
 قدرت توانمی د،شومی استفاده فازی و تحلیلی مراتب سلسله
 در شده حاصل نتایج با و برد باالتررا  گیرانتصمیم گیریتصمیم
 ،یزیستمحیط و اقتصادی هایهزینه زا اعم هاهزینه کاهش جهت
  .نمود اعمال را مناسبیهای اقدام
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 منظور به شده داده وزن یخط بیترک رویه از تحقیق، این در
 این شد. استفاده همدیگر با معیارها اطالعات هایالیه تلفیق
ها، مدل این در است. گیریهای تصمیمجبرانی مدل انواع از مدل

 مقدار بودن پایین بنابراین، دارد. وجود هااجازه تبادل بین شاخص
 شود.می جبران باال ارزش با هایک شاخص توسط سایر شاخص

مانند  دیگری گیریتصمیم هایشود: از روشمی پیشنهاد
 با آن نتایج و استفاده شده داده وزن شده مرتب گیریمیانگین
 شود. مقایسه مطالعه این نتایج
 

 قدردانی و تشکر
 که نهایت همکاری را در  محیط پویای آمایشگران شرکت از

 فراهم را تحقیق این انجام امکان و اطالعات آوریزمینه جمع
 آید.می عمل به قدردانی و تشکر، نمودند

 هایادداشت

1. Analytical Hierarchy Process 

2. Conservation Assessment and Prioritization System 

3. Erdas 

4. Arc Gis 9.2 

5. Idrisi 

6. Fuzzy Logic 

7. Weighted Liners Combination 

8. Geographic Information System 

9. Overlay 

 

 

 

 

  
 
 

 
 

 اول پیشنهادی منطقه (:5) شکل
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 دوم پیشنهادی منطقه (:6) شکل

 

 
 1:1110111 مقیاس در نفت پاالیشگاه احداث منظور به پیشنهادی مناطق (:1) شکل
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