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 .1استادیار محیط زیست ،دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
 .2استاد ،دانشکدة محیط زیست ،دانشگاه تهران ،ایران
 .3دانشجوی دکتری برنامهریزی محیط زیست ،دانشکدة محیط زیست ،دانشگاه تهران ،ایران

(تاریخ دریافت2931/12/12 :؛ تاریخ پذیرش)2931/10/23 :

چکیده
پژوهش حاضر تحقیقی توصیفی -تحلیلی و از نوع کاربردی است که در استان لرستان با هدف تدوین یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری
فضایی برنامهریزی و مدیریت محیط زیست به منظور مکانیابی و آمایش صنایع پتروشیمی با بهرهگیری از روشهای فرارتبههای انجها
گرفته است .در این تحقیق مهمترین معیارهای توسعه و استقرار صنایع پتروشیمی با بهرهگیری از سیستم اطالعها جغرافیهایی تحلیه
شده و نقشة پهنهبندی محدودة مورد مطالعهه جههت توسهعه و اسهتقرار صهنایع پتروشهیمی بهه کمهک روشههای  PROMETEE IIو
 ELECTERE IIIبا معیارهای ارزیابی تهیهه شهده اسهت .یافتههههای پهژوهش نشهان داد از مجمهوع که مسهاحت منطقهه بهه روش
 PROMETHEE IIحدود  10114کیلومتر مربع ( 21درصد) و بهه روش  13114 ELECTRE IIIکیلهومتر مربهع ( 21درصهد) بهرای
توسعة صنایع پتروشیمی در استان لرستان مناسب است همچنین تحلی حساسیت روشههای بههکارگرفتههشهده نشهان داد نقشههههای
تولیدشده با هر دو روش به دادههای واقعی نزدیکند و نسبت به روشهای متداول دقت باالتری دارند.

کلیدواژگان
استان لرستان برنامهریزی و مدیریت محیط زیست روشهای فرارتبهای صنایع پتروشیمی مکانیابی و آمایش سرزمین.

* نویسندة مسئول ،رایانامهghobadim93@gmail.com :
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مقدمه
توجه به مسئلة مکان یااب

مماایب باه من اور ااا صنار انای بانای پیشایینی ا برانانهاای

یستمریط مر مل همچنین بهکارگینی شایس ه پایادار جمیا امکانااه پ ناة اان مین ،ا
موضوعاه م م اات که در االهای اخین مورد توجه مرصصان ،پژ هشینان ،مسئوالن باه یاژ
اا مان مریط یسات رانار گنه اه ااات (

Ghobadi et al., 2014, p.48; Rikalovic et al., 2014,

 .)p.59ا طنه ا جمله مناحل موجاود در مماایب اان مین ،مینها مکاانهاای مناااب بانای
هیالیتهای مخ لف ،مانند نای  ،کشا ر ی ،جنیل جز من ،بنای پااخیوی به اهداف مادینان
ااات (  .)Stewart et al., 2004, p.310; Graymore et al., 2009, p.461در اورت کاه ایان کاار
بهدرا

انجام نییند ،یانهای جبنانناپذینی را به مریط یست ،اکولوژی ار صاد منطصه ،ح ا

جوام انسان

ارد خواهد کند (احمد ند همکااران ،6831 ،ص601؛ .)De Montis, 2013, p.56

ا این ر بهکارگینی هنون دریق مراابات در این کار اج نابناپذین اات .در این میان یاه ن مکان
ب ینه بنای اا صنار نای پ ن شیم به دلیل پ انسایل بااالی ایان انیت در ایجااد مثاار مخانب
یستمریط اهمیت یادی دارد (جیفنیان مصدم همکاران ،6830 ،ص643؛ نوری همکااران،
 ،6831ص .)61ترصیصاه گوناگون در مینة مکانیاب
ااات (

ممایب انای پ ن شایم انجاام گنه اه

;et al., 2013, p.41; Agostini et al., 2012, p.127; Taghizadeh, 2011, p.686

یااوری ،6831 ،ص113؛ الریمیان همکاران ،6836،ص11؛ الیمان
رئیسا

همکاااران ،6833 ،ص813؛ جیفاانی

Nejad؛

همکااران ،6830 ،ص81؛

کنیم ا  ،6834 ،ص ،)44امااا اک اان مطالیاااه

انجامگنه ه در مینة ت یة نصشههای تنااب ارض ا طنیق ر یهمگذاری الیههای اطالعات  ،یا باه
کمک ر شهای م دا ل تصمیمگینی انجام گنه ه اات .در حاال کاه در ااالهاای اخیان گان
دیینی ا ر شها با عنوان ر شهای هنارتبهای 6مطنح شد اند کاه بان مبناای مصایسااه

جا ،

بد ن اا فاد ا اطالعاه بیب ا اندا  ،با کاربندی ماان به مادلااا ی دریاقتان تصامیمگیانی
1. Outranking method
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نصنال  ،6831 ،ص .)38لذا در این ترصیاق ،باه دلیال ضان رهیااه ن

م پندا ند (ا غنی اد

مکان ب ینة نای پ ن شیم ( ،)Carter & White, 2012, p.231مکاانیااب

انای پ ن شایم باه

کمااک د ر ش پنکاااربند ا خااانوادة ر شهااای هنارتبااهای (ر شهااای

ELECTERE III

 )1PROMETEE IIانجام گنهت .ر شهای

ELECTERE III

 PROMETEE IIدر طیف

کاربندهای مخ لف موجود در دنیای اری مانند بنناماهریازی شا نی (
)p.34؛ انانژی

Queirugaet et al., 2008,

( & Tzeng, 2007, p.519; Diakoulaki & Karangelis, 2007, p.722

انمایهگذاری در باا ار باور

ای ا

( ،)Albadvi et al., 2007, p.678حمال نصال (

،)Opricovic

Elevli & Demirci,

 ،)2004, p.553کشا ر ی ( )Kokot & Phuong, 1999, p.187بهکار گنه ه شاد ااات .لایکن در
مینة مکانیاب

ممایب نای پ ن شیم

به یژ با ر یکند بننامهریزی مریط یست مطالیهای

انجام نینه ه اات .بنابناین ،در این ترصیق با توجه به ضن ره مسائلة تییاین مکاان ب یناه بانای
اا صنار نای پ ن شیم  ،بنای ا لینبار نای پ ن شیم در اا ان لناا ان باه کماک ر شهاای
ELECTERE III

 PROMETEE IIمکانیاب شد در پایان ،تجزیاه ترلیال حسااایت اجانای

مدلها انجام گنه ه اات.
معرفی منطقة مطالعه
اا ان لنا ان با مساح

حد د  13618کیلوم ن منب  ،در ناحیة جنوب غنب اینان بین  41درجاه

 10دریصه تا  10درجه  06دریصة طول شنر

 81درجه  40دریصه  84درجه  18دریصة عنض

شمال ا نصفالن ار گنینویچ ار شد اات (شکل  .)6میانیین ارتفاا من بایب ا  1100م ان ا
اطح دریا اات پستتنین نصطة اا ان با ارتفا  183م ن در دشتهای ااا ان بلنادتنین رلاة من،
اش نانکو  ،با ارتفا حد د  4030م ن ا اطح دریا در میان رش هکو اگن

رنار دارد .این ااا ان باا

حد د  6/81در د ا مساحت کل کشور در رتبة  61اا انها به لراظ اایت در کشاور رانار دارد
1. Elimination and Choice Translating Reality
2. Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations

 611

آمایش سرزمین ،دورة  ،7شمارة  ،2پاییز و زمستان 4931

(االنامة مماری اا ان لنا ان .)6830 ،اا ان لنا ان ا شمال به اا ان همادان ،ا شامال شانر باه
اا ان منکزی ،ا شنق به اا ان ا ف ان ،ا جنوب شنر به اا ان چ ار مرال بخ یاری ،ا جنوب
به اا ان خو ا ان ،ا غنب به اا ان ایالم ا شمال غنب به اا ان کنمانشا مرد د اات .لنا ان
تنااو گونااههااای جااانوری گیاااه  ،تنااو

بااه ااااطة بنخااورداری ا جنیاالهااای اگاان

اکوایس مهای مخ لف ،بخب ع یم ا میناث طبیی کشور را در خود جاای داد ااات ،ا ایان
ر  ،در بننامههای توایة هیالیتهاای انی  ،خادمات
گس ند بنای حفظ این موهبتهای خدادادی

کشاا ر ی جاز من نیا مناد تالشا

اات.

شکل .1نقشة موقعیت استان لرستان

روش تحقیق
به من ور تد ین ایس م پش یبان تصمیمگینی ترصیق ،در اب دا منطصة مورد مطالیه تییین ،داد های
مورد نیا بنای اجنای ترصیق ،مماد شد .اپس

ن هن یک ا مییارها گزینههاا مرااابه شاد

نصشة پ نهبندی مرد دة مورد مطالیاه ت یاه شاد .ر شهاای

ELECTRE III

PROMETHEE II

بنای ت یة نصشة پیوا ة تنااب اراض بهمن ور توایه اا صنار انای پ ن شایم

ر ش

ANP
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بنای اخ صاصدادن

611

ن به هن یک ا مییارها بهکار گنه ه شد .بنای مماد کندن الیههای اطالعات ،

ترلیلها در ننماهزار  ArcGIS10.2انجاام گنهات .تییاین

نهاا در نانماهازار ،Super decision

تجزیه ترلیل ر شهای هنارتبهای ،ننماهزار  Matlabبهکار گنه ه شد .هنایناد ترصیاق در شاکل 1
بیان شد اات.
ایس م پش یبان هضای بننامهریزی مدینیت مریط یست بنای
ممایب نای پ ن شیم
مکانیاب
تییین،منالیز طبصهبندی مییارهای ا ل مکانیاب
شنایط مرل

ار صادی-اج ماع
نای موجود
را ها
نصاط ش نی
نصاط ر ا ای

ممایب نای پ ن شیم
من ر مناب

مصاحبه پناشنامه

ار صادی -اج ماع

ار صادی-اج ماع

ر دخانه
مناطق حفاظتشد
گسل
کاربنی اراض

شیب
ارتفا

مماد اا ی داد ها
نهای بهداتممد
ا ر شهای ANP

تییین پارام نهای
مورد نیا

اجنای ر شهای هنارتبهای

ر ش ELECTERE III

ر ش PROMETEE II

ت یة نصشة ن ای

ت یة نصشة ن ای

تجزیه ترلیل
حساایت
شکل  .2فرایند پیادهسازی تحقیق
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آمادهسازی دادهها

در پژ هب حاضن مجموعة داد های د مییار ان خاب بانای منطصاه باا ن ناانج  11کارشانا
م خصص دانشیاه

اجنای در بننامهریازی مادینیت مرایط یسات ،مکاانیااب

ان مین گندم ری شد به من ور اجانای ر شهاای

ELECTERE III

مماایب

 ،PROMETEE IIهماة

الیههای مییارها به هنمت را ن با پیکسل اایز  80م ن در  80م ن تبدیل شدند .د الیة مماد شاد  ،باه
عنوان الیههای داد های ر دی بهکارگنه هشد در مدل پیشن ادی ،در شکل  8نشان داد شد

شکل .3الیههای ورودی برای اجرای مدل پیشنهادی جهت مکانیابی و آمایش صنایع پتروشیمی لرستان

اات.
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ادامة شکل .3الیههای ورودی برای اجرای مدل پیشنهادی جهت مکانیابی و آمایش صنایع پتروشیمی لرستان

روش فرایند تحلیل شبکهای ()ANP

ر ش هنایند ترلیل شبکهای ) (ANPارتباطاه پیچید بین عنا ن تصامیم را ا طنیاق جااییزین
ااخ ار السلهمناتب با ااخ ار شبکهای در ن ن م گیند .هنایناد  ANPشاامل مناحلا ااات کاه
بهاجمال بیان م شود (:)Chang et al., 2015, p.117; Hwang et al., 2014, p.102
 گام ا ل ،پایهریزی مدل ااخ ار مسئله :مسئله باید بهطور ر شن تبیین شدایس م منطص

به اوره

عصالن  ،مانند شبکه تجزیاه شاود .یینا هادف ،مییارهاا ،ینمییارهاا،

گزینهها ر ابط بین منها شنااای
 -گام د م ،ماتنیس مصایساه

ج

تنایم شود.
بنم رد

ن نسب  :تییین

ن نسب در  ANPشبیه باه
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 AHPاات .به عبارت ا طنیق مصایسة ج م توان ن نساب مییارهاا

ینمییارهاا را

مشخص کند.
 -گام اوم ،تشکیل اوپنماتنیس ا لیه :در این منحله

ن نسب هن ماتنیس بن ااا

مصایسة

ج مراابه م شود ،نهای حا ل در اوپنماتنیس ارد م شوند که رابطة م صابل بین
عنا ن ایس م را نشان م دهند.
 گام چ ارم ،تشکیل اوپنماتنیس ن  :هن ا ون مااتنیس ،ااا اندارد ما شاود .در ن یجاهماتنیس جدیدی به دات م مید که جم هن یک ا ا ونهای من بنابن یک خواهد بود.
 گام پنجم ،مراابة بندار ن عموم  :در منحلة بید ،اوپنماتنیس ن  ،باه تاوان حادیم راد تا عنا ن ماتنیس همینا شد

مصاادین ااطنی من بااهم بنابان شاوند .بان اااا

ماتنیس بهداتممد  ،بندار ن عموم مشخص م شود.
()6

اگن اوپنماتنیس اثن نجین اری داش ه باشد ،ممکن اات د یا چند اوپنماتنیس داش ه باشایم
اوپنماتنیس ن ا طنیق هنمول  1همینا م شود (:)Dong & Liu, 2012
6

()1

 گام ششم ،مراابة ن ن ای مییارها :در مخنین منحله با توجه به جد ل ن خوشههاااوپنماتنیس حد ،ن ن ای مییارها مراابه م شود.
روشهای فرارتبهای

ر ش های هنارتباهای بااه عنااوان شااخهای ا ماادلهااای تصمیمگینی چنادمییار  6باه کماک
)1. Multiple-Criteria Decision-Making (MCDM

611

سیستم پشتیبان فضایی برنامهریزی و مدیریت محیط زیست برای مکانیابی و آمایش صنایع پتروشیمی ...

تینیاف ر اباط هنارتباهای بان مبناای مصایسههای

ج میان گزینه ها به مدلاا ی دریقتاان

اریا تان مسائل تصمیمگینی م پندا ند .ر ابط هنارتبهای خود شامل ر ابط بنتنی ،6اکید ،بنتنی
ضییف ،اخ الهاه جزئ
اخ الف جزئ ()q

غین رابل مصایسی

اات که با تییاین حاد ماا انههاای بنتانی (،)p

تو ( )vتینیف م شود ( .)Figueira et al., 2005, p.211در ایان ترصیاق ا

میان مدلهای مخ لف که در رالب ر شهای هنارتبهای مطنح شاد اناد ،ر ش  ELECTRE IIIباه
دلیل ب ن گینی ا شبهمییارها مدلاا ی دریاقتان مساائل دنیاای اریا ان خااب شاد ر ش
II

 PROMETHEEنیز به عناوان یکا ا اااد تانین پنکااربندتنین ر ش خاانوادة ر شهاای

هنارتبهای بهکار گنه ه شد که امکان رتبهبندی کامل گزیناههاا را هاناهم ما کناد .در اداماه ر ناد
پیاد اا ی این ر شها بیان شد اات.
روش PROMETHEE II

ر ش  PROMETHEE IIبنای رتبهبندی مجموعاة م نااه ا گزیناههاا در میاان مییارهاای غالباا
م نارض که باید رتبهبندی شوند ،بهکاار گنه اه ما شاود (.)Behzadian & Pirdashti, 2009, p.132
مناحل اجنای ر ش  PROMETHEE IIبه اخ صار عباره اات (:)Figueira et al., 2005, p.173
الف) ااخت ماتنیس تصمیمگینی که ا ار یاب هن یک ا گزینهها نسبت به همة مییارهاا در
رالب ایجاد م شود.
ب) ان خاب تاب مطلوبیت ( )Fjا جد ل  1مراابة مصدار (( )P )a,bبنای همة
در ریا

جگزینههاا

با همة مییارها ا ر ابط .4 8
()8
()4
6

0
1. Preference
2. Indifference
3. Incomparable
4. Veto
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شایان ذکن اات ر ابط یادشد بنای مییارهای اود اات ،که بیشاینهکاندن منهاا ال م ااات.
بنای مییارهای هزینه که باید کمینه شوند ،مصدار ( dj )a,bدر ر ابط یادشد رنینه م شود.
پ) تییین

ن مییارها (

61

ه) مراابة درجة غلبی
مییارها ،بنای همة

) با شنط 6

6

 ،میزان بنتانی گزیناة  aبان گزیناه  bدر ریاا

باا هماة

ج گزینههای مسئله مطابق با رابطة .1

()1

6

ث) مراابة جنیان هنارتبهای م بت

مطابق با ر ابط .8 1

منف
6

()1

6

()8

6

6

مراابة جنیان هنارتبهای مطابق با رابطة .3
()3

-

چ) رتبهبندی گزینهها مطابق د شنط یادشد در رابطة  3تییین ر ابط بنتنی ( )Pاخا الف
جزئ ()I
()3

باید توجه کند که تاب مطلوبیت بنای مصادین منف

d

فن اات .همچنین ،در هن یک ا توابا

(جد ل  )6فن ،یک یا د پارام ن باید تینیف شوند که در من  qحاد ماا انة با تفاا ت  p ،حاد
ما انة بنتنی اکید  sمصداری بین

p

 qاات .حد ماا انة اخا الف جزئا  ،بزرگ انین اخ الها

اات که بنای تصمیمگینی ب اهمیت اات حد ما انة بنتنی ،کاوچک نین اخ الها ااات کاه
بنای تخصیص بنتنی کامل بین د گزینه کاه اات (.)Figueira et al, 2005, p.171

سیستم پشتیبان فضایی برنامهریزی و مدیریت محیط زیست برای مکانیابی و آمایش صنایع پتروشیمی ...
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جدول  .2انواع معیارهای تعمیمیافته

روش ELECTRE III

ر ش  ELECTRE IIIنیز بنای رتبهبندی گزینهها ج ت حل مسائل با داد های کمدرت یا ماب م
طناح شد اات .در این ر ش شبهمییارها (مییارهای اری به همنا حاد ماا انههاا) باهجاای
مییارهای اری بهکار گنه ه م شوند .مناحل این ر ش به اخ صار عباره ااات ا (

Figueira et

:)al., 2005, p.145
الف) مراابة شاخص هماهنی بنای

ج گزینههای

a

 bدر همة مییارها (رابطة :)60
6

()60
6

که در من

6

(جم ا ان) اات (( cj )aSbشاخص هماهنی بنای

 bدر مییار  )jنیز ا رابطة  66مراابه م شود.

ج گزیناة

a
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6
()66
0

ب) مراابة مصدار شاخص ناهماهنی (رابطة )61
6
()61
0

پ) مراابة ماتنیس درجة اع بار رتبهبندی (رابطة )68

6-

()68

6-

ه) رتبهبندی گزینهها
بنای رتباهبنادی گزیناههاا در ر ش  ELECTRE IIIانجاامدادن هنایناد تصطیان (بانای ایجااد
پیبرتبهبندی نز ل

یودی گزینهها) هنایند تصاط (بنای باهدااتم ردن رتباهبنادی ن اای

گزینهها به کمک اطالعاه بهداتممد ا مناحل ربل) ضن ری ااات .انجاامدادن ایان عمال باه
تییین ر ابط بنتنی ،اخ الف جزئ

غینرابل مصایسی گزینهها منجن م شود کاه باه رتباهبنادی

جزئ گزینهها مش ور اات.
یافتههای تحقیق
در این ترصیق پندا ش ترلیل داد ها با توجه به مییارهای طبصاه ارتفا  ،طبصاه شیب ،ها اله ا

611
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مناطق حفاظتشد  ،رابلیت کاربنی اراض  ،ها له ا ر دخانهها ،ها له ا گسال ،ها اله ا نصااط
ر ا ای  ،ها له ا نصاط ش نی ،ها له ا
گنه ه اات .بنای این کار

GIS

نای موجود ها له ا را ها در اا ان لناا ان انجاام

مدلهای تصمیمگینی چندمییار به وره تنکیب بهکار گنه اه

شاادند .ا بااین ر شهااای مخ لااف تصاامیمگیاانی نیااز ANP ،باانای
ر شهای

ELECTRE III

ندهاا بااه مییارهااا

 PROMETHEE IIبنای تییین تنااب اراض ان خاب شدند.

نهای

مراابهشد به کمک  ANPدر ترصیق حاضن در جد ل  8بیان شد اات.
جدول .3جدول وزنهای نهایی استخراجشده از نرمافزار Matlab

معیار

وزن

معیار

وزن

طبصاه ارتفا

0/038

ها له ا گسل

0/604

طبصاه شیب

0/081

ها له ا نصاط ر ا ای

0/036

ها له ا مناطق حفاظتشد

0/611

ها له ا نصاط ش نی

0/606

کاربنی اراض

0/613

ها له ا ر دخانهها

0/681

ها له ا

نای موجود

ها له ا را ها

0/036
0/081

همانطور که پیبتن اشار شد ،پس ا مماد اا ی ت یة الیههای اطالعات بن اااا

ر نادنما،

بنای اجنای ر شهای هنارتبهای ،اب دا د الیة اطالعات به وره را نی ارد مرایط  GISشاد
ترلیلهای مکان ا لیه بن ر ی منها انجام گنهت .اپس ،مصاادین پیکسالهاای مجموعاة داد هاای
را نی منتبط با مییارهای مکانیاب

ممایب انای پ ن شایم  ،ااا خناج شادند در تیادادی

را ة 6جداگانهای در پاییا داد ذخین شدند در این مطالیه ،به دلیل حجم بسیار بااالی پاییاا داد ،
بننامهنویس در مریط ننماهزار  MATLABانجام گنهات .ااپس پاییاا داد ارد مرایط نانمهازار
 MATLABشد .نصشههای ن ای به من ور اا صنار نای پ ن شیم باه ر شهاای
II

 PROMETHEEدر ادامه نشان داد شد اات (شکلهای  .)1 4نصشة

اه کال

ELECTRE III

Suitability

 Landباه

طبصهبندی شد.
1. Field
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شکل .4نقشة تناسب اراضی به منظور استقرار صنایع پتروشیمی با روش PROMETHEE II

شکل .5نقشة تناسب اراضی به منظور استقرار صنایع پتروشیمی با روش ELECTRE III

بن پایة نصشة نبندی ن ای به ر ش  ،PROMETHEE IIا مجمو کل مساحت منطصه ،حاد د
 41108کیلوم ن منب ( 61در د) منااب ،حد د  38883کیلوم ن منب ( 86در د) نساب ا مناااب
حد د  648186کیلوم ن منب ( 11در د) کامال نامنااب بنای توایة نای پ ن شایم در ااطح

سیستم پشتیبان فضایی برنامهریزی و مدیریت محیط زیست برای مکانیابی و آمایش صنایع پتروشیمی ...

منطصه هس ند .همچنین ،ن ایج

611

نبندی به ر ش  ELECTRE IIIنشان داد ا مجمو کل مسااحت

منطصه  13108کیلوم ن منب ( 60در د) منااب ،حد د  601883کیلوم ن منبا ( 81در اد) نساب ا
منااب حد د  643186کیلوم ن منب ( 18در د) کامال نامنااب بنای توایة انای پ ن شایم
در اطح منطصه هس ند .در جد ل  4مساحت این پنج کال

بن حسب کیلوم ن منب

در د نشاان

داد شد اات.
جدول  .4مساحت كالسها برای روشهای  ELECTRE IIIو PROMETHEE II
PROMETHEE II

درصد مساحت

ELECTRE III

مساحت (کیلومتر مربع)

کالس

مساحت (کیلومتر مربع)

کالس

منااب

41108

61

13108

60

نسب ا منااب

33883

86

601883

81

نسب ا نامنااب

648186

11

643186

18

جم کل

136618

600

136618

600

ن ایج د ر ش نشان م دهد مناطص که در ها لة کم ن ا  100م ن ا ر دخاناههاای دائما
در مرد دة  6000م نی ا مناطق حفاظتشد ار شد اند در نزدیک مناطق ش نی

هصل

هوا ل کم ن ا  100م ن ا ر ا ا رنار دارند ،به هیچ جه بنای اا صنار نای پ ن شیم مناااب
نیس ند مناطص که در د رتنین ها له ا مییارهای یستمریطا هسا ند باه را هاا

انای

موجود نزدیکند در شیبهای کم ن ا  60در د ارتفا منااب کم ن ا  1600رنار دارند ،بنای
مکانیاب

توایة نای پ ن شیم در اطح منطصه مناابند ،در این مناطق کم انین خسااره بان

مریط یست ارد خواهد شد .بنای تجزیه ترلیل حاساایت ،مکانهای منااب تییینشااد باااا
ر ش

PROMETHEE II

 ،ELECTRE IIIدر هان یاک ا مشخصاههاا بنرااا شاد میاازان

انطبااق مکان های باا تاوان منااب هن یک ا مشخصههاای ر دی مرااابه شااد .بانای نموناه
ایاان نمااودار مبااین ایاان اااات کااه  36/81در ااد مکااانهااای باااا تاااوان منااااب حا ااال ا
ر ش
III

II

 PROMETHEEمنطبق بن ارتفا کم ان ا  6400م ان اااات .در حاال کاه بانای ر ش

 ،ELECTREاین میزان انطباق  33/8اات .در مشخاصة شایب ،بنای ر ش

PROMETHEE II
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 38/18در د مکانهای باا تاوان منااب منطبق بن شایب  60-0در د ،در ورت که بنای ر ش
III

 31-6 ،ELECTREدر د انطباق دارد .ن ایج تجزیه ترلیل حسااایت مادل نیاز مبااین ایاان

مطلب اات که مکانهای باا تاوان منااب نصشة ن ای باه هان د ر ش ،منطباق بان کاال هاای
کاااامال مناااااب هااان یاااک ا مشخصااههااای ر دی در ماادل بااود اااات ایاان امااان
رضاایتبخاببودن ن ایج د مدل بهکارگنه هشد را در مطالیاه اا صنار نای پ ن شایم نشاان
م دهد (شکل .)1

شکل .6نمودار تجزیهوتحلیل حساسیت مشخصههای ورودی برای دو روش  ELECTRE IIIو PROMETHEE II

بحث و نتیجه
مکانیاب منااب کاربنیها در راا ای ترصق توایة منااب یکا ا ضان رههاای بنناماهریازی
مریط یست در اطوح مل  ،منطصهای ناحیهای اات .بهطوری که ا طنیق مکاانیااب مناااب
توایه بننامهریزی دریق م توان ا به جودممدن مثار نامطلوب بن مریط یست جلاوگینی کاند.
در اغلب پن ژ های بزرگ نی

به یژ

نای پ ن شیم  ،باا شناااای مراد دیتهاای جادی

یسااتمریطا در مااان بننامااهریاازی طناحا پاان ژ ما تااوان نینانا هااا خسااارههااای
یستمریط را بهطور رابل توج

کاهب داد .این م م با ان خاب پ نههاای ب یناه کاه بیشا نین

سیستم پشتیبان فضایی برنامهریزی و مدیریت محیط زیست برای مکانیابی و آمایش صنایع پتروشیمی ...

ظنهیت بارگذاری توایه را دارند ،مرصق م شوند .در ایان ترصیاق ،مکاانیااب

616

مماایب انای

پ ن شیم ا ن ن بننامهریزی مریط یست با نینش همهجانبه به بنخ ا م متنین عوامل مریط
یس  ،ار صادی -اج ماع
II

هیزیوگناه در اا ان لنا ان با بهکارگینی د ر ش

ELECTRE III

 PROMETHEEهمنا با ایس م اطالعاه جغناهیای بنای بننامهریزی مدینیت ان مین مد

ن ن بود اات .ر ش  ELECTRE IIIبه دلیل ب ن گینی ا شبهمییارها مدلاا ی دریقتن مسائل
دنیااای اری ا ان خاااب شااد ر ش

PROMETHEE II

نیااز بااه عنااوان یک ا ا ااااد تاانین

پنکاربندتنین ر ش خانواد ر شهای هنارتبهای بهکار گنه ه شد که امکان رتبهبندی کامل گزینهها
را هناهم م کند .به این من ور با توجه باه ن ناانج کارشنااا ا
کارشنااان اجنای  ،تأثینگذارتنین بااهمیتتنین عوامل مریط یس
نای پ ن شیم شنااای

ااحبن انان دانشایاه
بنای مکان یااب

مماایب

بهکار گنه ه شد .ن ایج تجزیه ترلیل حساایت مدل بهکارگنه اهشاد

مباین رضاایتبخاببودن ن ایج د مدل در تییین اراض

مناطق مس ید در مطالیاه بننامهریازی

مریط یست اات .کار حاضن بنای ا لینبار با توجه به ضن ره تییین مکان ب ینه بانای ااا صنار
نای پ ن شیم  ،مکانیاب این نای در اا ان لنا ان باه کماک ر شهاای

ELECTERE III

 PROMETEE IIاجنا شد اات ا این طنیق پشا یبان هاای ال م را بانای تصامیمگیننادگان
مدینان مریط یست به عمل م م رد .این ر یکند پیشن ادی م تواند گام اااا بنای ترصیصاه
مت بنای بهکارگینی عمل ر شهای هنارتبهای بنای مکانیاب دیین کاربنیها بن مبنای راا ن در
مریط  GISباشد.
باید توجه کند نای بزرگ به یژ

نای پ ن شیم  ،به دلیل حجم ع یم بن ندادها ،ااا فاد

ا مواد نیمهااخ ه در هنایند تولید ایجاد ضاییاه پسماندهای ناامطلوب در ماواردی اام ،
ا م م م در ایجاد ملودگ های مریط یس
ملودگ های نی

به یژ در مصیا

بن مریط یست ،عال بن مکانیاب

مرل دارند .با توجه به مثار اوء

مماایب دراات انای  ،لاز م اعماال

تنهندهای ا نو اهزایب کارای در اا فاد ا اننژی ،تکیه بن منااب انانژی تجدیدشاوند  ،ایجااد
تغیین در هنایند تولید تخصیص یارانه به من ور دا یاب به هنا ری مبار با ملودگ هاای انی
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ضن ری به ن ن م راد .جامیهای که بخواهد رشد همهجانبه مو ن انسانها مریط یسات را
تأمین کند ،موظف اات در بننامههای خود ،به یژ هن نو پن ژ ای که با ندگ انسانها مریط
یست ارتباط دارد ،بننامهریزی حفاظت ا خساارههاا ماایبهاای من را یکا ا ا اول
ضوابط کار خود رنار دهد مگاهانه بنای االمت بیش ن مریط یست جامیه اردام کند.
پیشنهادها
بنای بننامهریزی مطلوب ب ینه ا جنبههای مریط یس

همچنین ا لرااظ مساائل منباوط باه

کاربنی ها با توجه به همة مطالیاه بنرا های انجام گنه ه ،پیشن ادهای باه شانح ذیال مطانح
م شود:
 -اجنای دریاق ضاوابط مراد دیتهاای موجاود در مکاانیااب

باا نینی در ضاوابط

یستمریط در اا صنار نای پ ن شیم با توجه به شنایط منطصه.
 به دلیل درت ،انعت عملیات بودن ایس مهای اطالعاه جغناهیای  ،مطالیاه پاژ هبدر مینة ممایب ان مین بد ن اا فاد ا این ایس مها ،بنراا اان  ،ماانبان

انها

ن نی خواهد بود.
 به من ور اهزایب کاراییست

غنابخشیدن به مطالیاه کاربندی در مینة بنناماهریازی مرایط

ممایب ان مین ااین کارهای مکانیاب  ،پیشان اد ما شاود ر شهاای جدیاد

ایساا مهاااای تصااامیمگیااانی چنااادمییار ا جملاااه ،ANP

GREY SYSTEM

 PROMETHEE II ،ELECTERE ،THEORYبهکار گنه ه شود.
 ای شود ر شهای پیکسل پایه بنای مطالیاه ار یاب توان اااین کارهاای مکاانیااببهکار گنه ه شود.
 -به دلیل حجم گس ندگ ملودگ های ناشا ا

انای پ ن شایم  ،ا مسائوالن ذیرباط

تصاضا م شود تا ا گس نش نفوذ مثار یستمریط منها به مریط یست مناب طبیی
جلوگینی کنند.

سیستم پشتیبان فضایی برنامهریزی و مدیریت محیط زیست برای مکانیابی و آمایش صنایع پتروشیمی ...
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 .6احمد ند ،عل مرمد؛ مینم اهنی ،م ادی؛ ادیبا  ،کماال (« .)6831هن اتهاا ت دیادهای
نیت پ ن شیم اینان» .هصلنامة ار صاد تجااره ناوین ،شامار هاای  ،66 60افراه
.31-666
 .1ا غنی اد  ،عل ؛ نصنال  ،مرمد (« .)6831رتبهبندی شنکتهاا بان اااا

انممدی -ر ش پن م ه» .مدر

مییارهاای مادل

علوم انسان  ،د رة  ،66شمارة اوم ،فراه .34 - 13

 .8جیفنی ،حمیدرضا؛ کنیم  ،ایید (« .)6834مکانیاب عن ههای منااب احاداث انیت در
اا ان رم با اا فاد ا ایس مهای اطالعاه جغناهیای ( .»)GISمجلة مریطشناا  ،شمارة ،88
فراه .41 -11
 .4جیفنیان مصدم ،ال ه؛ ملماا  ،ایید؛ منوری ،اید مسیود؛ جو ی ،اایدعل (« .)6830بنراا
اثناه مریط یس

نای پ ن شیم منطصه یژة ار صادی ماهش ن با ااا فاد ا ر ش ترلیال

السلهمناتب » .علوم مریط  ،اال هش م ،شمارة اوم ،فراه .641-611
 .1رئیس  ،منضیه؛ افیانیان ،علینضا (« .)6833مکانیاب

نای با اا فاد ا مییارهای جغناهیای ».

هصلنامة ترصیصاه جغناهیای  ،شمارة  ،33فراه .811-841
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