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 مقدمه

هاای   ای پیشایینی ا  برانان  یااب    مماایب باه من اور ااا صنار  انای  بان        مکان ةلئتوجه به مس

اان مین، ا    ةشایس ه   پایادار جمیا  امکانااه پ نا     کارگینی بهمریط  مر مل   همچنین   یست

  یاژ   هن   با پژ هشینان، مسئوال ،های اخین مورد توجه مرصصان موضوعاه م م  اات که در اال

 ,Ghobadi et al., 2014, p.48; Rikalovic et al., 2014) اا مان مریط  یسات رانار گنه اه ااات    

p.59 .)     هاای مناااب بانای     ا  طنه  ا  جمله مناحل موجاود در مماایب اان مین، مینها  مکاان

بنای پااخیوی  به اهداف مادینان   من،مانند  نای ، کشا ر ی، جنیل   جز ، های مخ لف هیالیت

ایان کاار    در  اورت  کاه  (. Stewart et al., 2004, p.310; Graymore et al., 2009, p.461) ااات 

ح ا    ،ناپذینی را به مریط  یست، اکولوژی   ار صاد منطصه های جبنان  یان ییند،درا   انجام ن به

(. De Montis, 2013, p.56؛ 601ص، 6831، همکااران احمد ند   ) جوام  انسان   ارد خواهد کند

این میان یاه ن مکان  در. ااتناپذین  دریق مراابات  در این کار اج ناب کارگینی هنون بهر   ا  این

مخانب   مثاار  ایجااد ب ینه بنای اا صنار  نای  پ ن شیم  به دلیل پ انسایل بااالی ایان  انیت در     

؛ نوری   همکااران،  643، ص6830، همکارانجیفنیان مصدم   )دارد   یادیمریط  اهمیت   یست

 گنه اه انجاام   یاب    ممایب  انای  پ ن شایم    مکان ةترصیصاه گوناگون  در  مین(. 61، ص6831

؛  ;Nejad et al., 2013, p.41; Agostini et al., 2012, p.127; Taghizadeh, 2011, p.686) ااات 

؛ 81، ص6830، همکااران    ؛ الیمان 11، ص6836،همکاران   ؛ الریمیان113، ص6831 یااوری،

امااا اک اان مطالیاااه  ،(44، ص6834 کنیماا ،   ؛ جیفاانی813، ص6833 ،همکاااران   رئیساا 

یا باه   ،های اطالعات  گذاری الیه هم های تنااب ارض  ا  طنیق ر ی نصشه ةت ی گنه ه در  مینة جامان

هاای اخیان گان       در ااال  در حاال  کاه  . گنه ه اات انجامگینی  های م دا ل تصمیم کمک ر ش

بان مبناای مصایسااه   جا ،      اند کاه   مطنح شد  6ای های هنارتبه عنوان ر ش باها  دیینی ا  ر ش

گیانی   تان تصامیم   ااا ی دریاق    ن اا فاد  ا  اطالعاه بیب ا  اندا  ، با کاربندی ماان به مادل بد

                                                           
1. Outranking method 
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یااه ن   لذا در این ترصیاق، باه دلیال ضان ره    (. 38، ص6831 اد    نصنال  ،  ا غنی) پندا ند م 

یااب   انای  پ ن شایم  باه      ، مکاان (Carter & White, 2012, p.231)  نای  پ ن شیم  ةمکان ب ین

ELECTERE IIIهااای  ر ش)ای  هااای هنارتبااه  ر ش ةد  ر ش پنکاااربند ا  خااانواد کمااک
    

PROMETEE II
 ای  ا    در طیف ELECTERE III   PROMETEE IIهای  ر ش. گنهت انجام( 1

 ,Queirugaet et al., 2008) شا نی  ریازی  بنناماه  مانندکاربندهای مخ لف موجود در دنیای  اری  

p.34) ؛ انانژی (Opricovic & Tzeng, 2007, p.519; Diakoulaki & Karangelis, 2007, p.722)، 

 ,Elevli & Demirci)  نصال  حمال  ،(Albadvi et al., 2007, p.678) باور   در باا ار  گذاری انمایه

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

ای  ریزی مریط  یست مطالیه  یژ  با ر یکند بننامه هایب  نای  پ ن شیم    بیاب    مم مکان ة مین

تییاین مکاان ب یناه بانای      ةدر این ترصیق با توجه به ضن ره مسائل  ،بنابناین. نینه ه اات انجام

هاای    بار  نای  پ ن شیم  در اا ان لناا ان باه کماک ر ش    اا صنار  نای  پ ن شیم ، بنای ا لین

ELECTERE III   PROMETEE II ترلیال حسااایت اجانای     تجزیاه  ،در پایان شد   یاب  مکان 

  .اات گنه هها انجام  مدل

 مطالعه  ةمعرفی منطق

   درجاه  41 بین اینان جنوب غنب  ةناحی در ،منب  کیلوم ن 13618حد د  مساح   با لنا ان اا ان

 عنض ةدریص 18   درجه 84   هدریص 40   درجه 81   شنر  طول ةدریص 06   درجه 10 تا دریصه 10

 م ان ا   1100 ا  بایب  من ارتفاا   میانیین .(6شکل ) اات شد   ار  گنینویچ الن ار نصف ا  شمال 

 ،من ةرلا  بلنادتنین    ااا ان  های دشت در م ن 183 ارتفا  با اا ان ةنصط تنین پست   اات دریا اطح

باا   ااا ان  این .دارد رنار  اگن  کو  رش ه نمیا در دریا اطح ا  م ن 4030 حد د ارتفا  با، اش نانکو 

 دارد رانار  در کشاور   اایت  لراظ به ها اا ان 61 ةرتب در کشور کل مساحت ا  در د 81/6حد د 

                                                           
1. Elimination and Choice Translating Reality 
2. Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations 
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 باه  شانر   شامال  ا  همادان،  اا ان به شمال ا  لنا ان اا ان .(6830 مماری اا ان لنا ان، ةنام اال)

 جنوب ا  بخ یاری،   مرال چ ار به اا ان شنر  وبا  جن ا ف ان، اا ان به شنق ا  منکزی، اا ان

 لنا ان .اات مرد د کنمانشا  اا ان به غنب  ا  شمال   ایالم اا ان به غنب ا  خو ا ان، اا ان به

 گیاااه ، تنااو    جااانوریهااای  گونااه تنااو     اگاان  هااای جنیاال ا  بنخااورداری ة ااااط بااه

 ایان  ا  جاای داد  ااات،   خود در را کشور طبیی  میناث ا  ع یم  بخب مخ لف،های  اکوایس م

 تالشا   نیا مناد  جاز من  انی  ، خادمات    کشاا ر ی      هاای   هیالیت ةتوایهای  در بننامه ،ر 

  .اات خدادادی های این موهبت حفظ بنای گس ند 
 

 
 موقعیت استان لرستان ةنقش .1شکل

  روش تحقیق

های    داد  ،مطالیه تییینمورد  ةاب دا منطصگینی ترصیق، در  به من ور تد ین ایس م پش یبان تصمیم

   شاد  مرااابه   هاا  گزینها  مییارها    یکاپس   ن هن . شد مورد نیا  بنای اجنای ترصیق، مماد  

 ELECTRE III    PROMETHEE IIهاای  ر ش. شاد مورد مطالیاه ت یاه    ةبندی مرد د پ نه ةنصش

 ANPر ش    اا صنار  انای  پ ن شایم      توایه من ور بهض  اتنااب ار ةپیوا  ةنصش ةت ی بنای
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اطالعات ، های  الیه کندن بنای مماد . کار گنه ه شد بهدادن   ن به هن یک ا  مییارها  بنای اخ صاص

،   Super decisionاهازار   در نانم هاا   تییاین   ن . گنهات انجاام   ArcGIS10.2اهزار  در ننم ها ترلیل

 1هنایناد ترصیاق در شاکل     .شد کار گنه ه به Matlabهزار ا ننم ،ای هنارتبههای   ترلیل ر ش تجزیه

 .اات بیان شد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سازی تحقیق  پیاده فرایند .2شکل 

 ن ای  ةنصش ت یة ن ای  ةنصش ةت ی

 ترلیل  تجزیه
 حساایت

ریزی   مدینیت مریط  یست بنای  همایس م پش یبان هضای  بننا
 یاب    ممایب  نای  پ ن شیم  مکان

مایب  نای  پ ن شیم میاب       مکانا لبندی مییارهای  تییین،منالیز   طبصه  

 من ر مناب  مصاحبه   پناشنامه شنایط مرل 

 اج ماع  -ار صادی اج ماع -ار صادی اج ماع -ار صادی

  نای  موجود
 ها را 

 نصاط ش نی
 نصاط ر ا ای 

 شیب
 ارتفا 

 ر دخانه
 شد  مناطق حفاظت
 گسل

 کاربنی اراض 

 ها اا ی داد  مماد 

 ای های هنارتبه اجنای ر ش
ممد   دات ههای ب   ن

 ANPهای  ا  ر ش

تییین پارام نهای 
 مورد نیا 

 ELECTERE IIIر ش  PROMETEE IIر ش 
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 ها سازی داده آماده

کارشانا      11باا ن ناانج     هبانای منطصا   ان خاب  مییار د  های داد  ةمجموع حاضن پژ هب در

یااب    مماایب    ت، مکاان  یسا  ریازی   مادینیت مرایط    م خصص دانشیاه    اجنای  در بننامه

 ةهما ، ELECTERE III   PROMETEE II هاای   اجانای ر ش  من ور بهشد    گندم ری ان مین

 باه  شاد ،  مماد  ةالی د  .شدند تبدیل م ن 80 در م ن 80 اایز پیکسل با را ن هنمت به مییارها های الیه

 .اات شد  داد  نشان 8 شکل در پیشن ادی، در مدل شد  کارگنه ه به  ر دی های داد  های  الیه عنوان
 

  

  

  
 یابی و آمایش صنایع پتروشیمی لرستان جهت مکان پیشنهادی مدل اجرای برای ورودی های الیه .3شکل
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 یابی و آمایش صنایع پتروشیمی لرستان جهت مکان پیشنهادی مدل اجرای برای ورودی های الیه .3شکلادامة 
 

 ( ANP)ای حلیل شبکهروش فرایند ت

ارتباطاه پیچید  بین عنا ن تصامیم را ا  طنیاق جااییزین       (ANP)ای  ر ش هنایند ترلیل شبکه

 کاه  ااات   مناحلا  شاامل  ANP هنایناد . گیند ای در ن ن م  مناتب  با ااخ ار شبکه ااخ ار السله

  (:Chang et al., 2015, p.117; Hwang et al., 2014, p.102)شود م بیان  اجمال به

ر شن تبیین شد    به  اوره   طور مسئله باید به: لهئریزی مدل   ااخ ار مسگام ا ل، پایه -

یینا  هادف، مییارهاا،  ینمییارهاا،     . منطص    عصالن ، مانند شبکه تجزیاه شاود    ایس م

 .ها شنااای    تنایم شود   ر ابط بین منها  زینهگ

باه   شبیه ANPدر  نسب    ن تییین:  ن نسب گام د م، ماتنیس مصایساه   ج    بنم رد   -
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AHP را یارهاا یمین    مییارهاا  نساب     ن توان  م   ج  ةمصایس طنیق ا  عبارت  به .اات 

 . کند مشخص

 ةمصایس بن ااا ماتنیس  هن نسب  در این منحله   ن: ا لیه سیاوپنماتن گام اوم، تشکیل -

 بین م صابل ةرابط که شوندم   ارد سیاوپنماتن در حا ل یها   ن شود،م    ج  مراابه

  .دهند  م نشان را ایس م عنا ن

 ن یجاه  در. شاود  ما   ااا اندارد  مااتنیس،  ا ون هن:   ن  سیاوپنماتن گام چ ارم، تشکیل -

 . بود خواهد یک بنابن من های ا ون ا  یک جم  هن که میدم  دات به جدیدی ماتنیس

 حادی  تاوان  باه    ن ، اوپنماتنیس بید، ةنحلم در: عموم    ن  بندار ةم پنجم، مراابگا -

 اااا   بان . شاوند  بنابان  بااهم  من ااطنی    مصاادین  شد  همینا ماتنیس عنا ن تا راد م 

 .شودم  عموم  مشخص   ن بندار ممد ، دات هب ماتنیس

(6)     
   

   

 باشایم  تنیس داش هاوپنما چند یا د  اات ممکن باشد، داش ه  اری نجین  اثن اوپنماتنیس اگن

 (:Dong & Liu, 2012) شود م  همینا 1هنمول  ا  طنیق   ن  اوپنماتنیس  

(1)           
   

 
6

 
    

  

   هاا خوشه   ن جد ل به توجه با منحله مخنین در: مییارها ن ای    ن ةگام ششم، مرااب -

 .شودمراابه م  مییارها   ن ن ای  حد، اوپنماتنیس

 ای فرارتبههای   روش

 کماک  باه  6چنادمییار   گینی هااای تصمیم ماادل ا  ای شااخه عنااوان بااه ای هنارتباههای  ر ش

                                                           
1. Multiple-Criteria Decision-Making (MCDM) 
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   تاان  دریق اا ی مدل بهها  گزینه میان   ج  های مصایسه مبناای بان   ای هنارتباه ر اباط تینیاف

 بنتنی اکید، ،6بنتنی ر ابط شامل خود ای هنارتبه ر ابط .پندا ند م  گینی تصمیم مسائل تان  اریا 

 ،(p) هاای بنتانی   ماا انه  حاد  تییاین  با کهاات   مصایسی  رابل غین    جزئ  اخ الهاه ضییف،

در ایان ترصیاق ا     .(Figueira et al., 2005, p.211) شود م  تینیف( v)   تو  ( q) جزئ  اخ الف

باه   III ELECTREاناد، ر ش  شاد  نحمط ای هنارتبه های ر ش رالب در که مخ لفهای  میان مدل

تان مساائل دنیاای  اریا  ان خااب شاد   ر ش        اا ی دریاق  مییارها   مدل گینی ا  شبهدلیل ب ن 

PROMETHEE II     هاای   ر ش ةتانین   پنکااربندتنین ر ش خاانواد    نیز به عناوان یکا  ا  اااد

در اداماه ر ناد    .کناد  هاناهم ما    راهاا   بندی کامل گزیناه  که امکان رتبه کار گنه ه شد بهای  هنارتبه

 . ااتها بیان شد   این ر شاا ی  پیاد 

 PROMETHEE II روش 

هاا در میاان مییارهاای غالباا      م نااه  ا  گزیناه   ةبندی مجموعا بنای رتبه PROMETHEE IIر ش 

(. Behzadian & Pirdashti, 2009, p.132)شاود   گنه اه ما   کاار   بندی شوند، بهم نارض که باید رتبه

 (:Figueira et al., 2005, p.173)اات  به اخ صار عباره PROMETHEE IIناحل اجنای  ر ش م

مییارهاا در   همةنسبت به ها  گینی که ا  ار یاب  هن یک ا  گزینه ااخت ماتنیس تصمیم (الف

 .شود م  ایجادرالب 

هاا   گزینه  ج  همةبنای ( P( a,b))مصدار  ة  مرااب 1 ا  جد ل( Fj) ان خاب تاب  مطلوبیت (ب

 .4   8مییارها ا  ر ابط  همةدر ریا  با 
                                                                                  (8)                   

                                                                                  (4)  

0          6 

                                                           
1. Preference 
2. Indifference 
3. Incomparable 
4. Veto  
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. ال م ااات هاا   من کاندن  ، که بیشاینه اات بنای مییارهای اود یادشد شایان ذکن اات ر ابط 

 .شود رنینه م  یادشد در ر ابط  dj( a,b)د، مصدار شونکمینه  دبنای مییارهای هزینه که بای

             با شنط (     1 6      )تییین   ن مییارها ( پ
 

  6
 6   

 هماة در ریاا  باا    bبان گزیناه    a ة، میزان بنتانی گزینا           غلبی  ةدرج ةمرااب (ه

 .1 ةرابط با مسئله مطابقهای    ج گزینه همةمییارها، بنای 

                 
 
  6                                                 (1)  

 .8   1ر ابط  با طابقم           منف          ای م بت جنیان هنارتبه ةمرااب (ث

      
6

  6
                                                         (1)  

      
6

  6
                                                         (8)  

 .3ة رابط با ای مطابق ن هنارتبهجنیا ةمرااب

(3)                                                 -       

  اخا الف  ( P)  تییین ر ابط بنتنی  3 ةدر رابط یادشد مطابق د  شنط ها   بندی گزینه هرتب (چ

 (I) جزئ 

 (3) 
                    

                    

در هن یک ا  توابا    ،همچنین. اات فن  d که تاب  مطلوبیت بنای مصادین منف  کندید توجه با

حاد   pتفاا ت ،   با   ةحاد ماا ان   qتینیف شوند که در من  د فن، یک یا د  پارام ن بای( 6جد ل )

اخا الف جزئا ، بزرگ انین اخ الها       ةحد ماا ان . اات p   qبین  یمصدار sبنتنی اکید    ةما ان

بنتنی، کاوچک نین اخ الها  ااات کاه      ةاهمیت اات   حد ما ان گینی ب  بنای تصمیم اات که

 (.Figueira et al, 2005, p.171)اات بنای تخصیص بنتنی کامل بین د  گزینه کاه  
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 یافته انواع معیارهای تعمیم. 2دول ج

 

  III ELECTREروش 

درت یا ماب م   کمهای  سائل  با داد   ج ت حل مها  بندی گزینه نیز بنای رتبه III ELECTREر ش 

جاای   باه ( هاا  مییارهای  اری  به همنا  حاد ماا انه  ) مییارها در این ر ش شبه. طناح  شد  اات

 Figueira et) ااات ا   مناحل این ر ش به اخ صار عباره. شوند کار گنه ه م  بهمییارهای  اری  

al., 2005, p.145:) 

 (:60 ةرابط) مییارها همةدر  a   b های هگزین شاخص هماهنی  بنای   ج ةمرااب (الف

(60)        
6

 
     

 

  6

      

     که در من
 
 a ةشاخص هماهنی  بنای   ج گزینا ) cj( aSb)   اات( جم  ا  ان) 6  

  b  در مییارj )شود مراابه م  66ة نیز ا  رابط . 
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(66)           

6    

                     

                   
   

0    

 

 ( 61ة رابط) مصدار شاخص ناهماهنی  ةمرااب (ب

(61)            

6    

                     

                    
   

0    

 

 (68ة رابط) بندی اع بار رتبه ةماتنیس درج ةمرااب( پ

 

 (68)          

          

        
6-       

6-                        
         

 

 ها بندی گزینه رتبه (ه

بانای ایجااد   ) هنایناد تصطیان   دادن انجاام  III ELECTREدر ر ش هاا   بنادی گزیناه   بنای رتباه 

بنادی ن اای     م ردن رتباه  داات  بنای باه )   هنایند تصاط ( ها بندی نز ل     یودی گزینه رتبه پیب

عمال باه    ایان  دادن انجاام . ضن ری ااات ( ممد  ا  مناحل ربل دات به کمک اطالعاه بهها  گزینه

بنادی   شود کاه باه رتباه    م ها منجن  تییین ر ابط بنتنی، اخ الف جزئ    غینرابل مصایسی  گزینه

 . مش ور ااتها  جزئ  گزینه

 های تحقیق یافته

 ا  ها اله  شیب، طبصاه ارتفا ، مییارهای طبصاه به با توجهها  داد  ترلیل   پندا ش ترصیق این در
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 نصااط  ا  ها اله  گسال،  ا  ها له ها، ر دخانه ا  ها له اراض ، یکاربن رابلیت شد ، حفاظت مناطق

 انجاام در اا ان لناا ان  ها  را  ا  ها له   موجود  نای  ا  ها له ش نی، نصاط ا  ها له ر ا ای ،

کار گنه اه    بهگینی چندمییار  به  وره تنکیب   تصمیمهای    مدل GISبنای این کار  .اات گنه ه

دهاا  بااه مییارهااا     باانای   ن ANP ،گیاانی نیااز مخ لااف تصاامیم هااای ا  بااین ر ش. شاادند

های    ن. تییین تنااب اراض  ان خاب شدند بنای ELECTRE III    PROMETHEE IIهای ر ش

 . اات بیان شد  8در ترصیق حاضن در جد ل  ANPشد  به کمک  مراابه
 

 Matlabافزار  نرم از شده استخراج نهایی های وزن جدول .3جدول

 وزن معیار وزن رمعیا

 604/0 ها له ا  گسل 038/0 طبصاه ارتفا 

 036/0 ها له ا  نصاط ر ا ای  081/0 طبصاه شیب

 606/0 ها له ا  نصاط ش نی 611/0 شد  ها له ا  مناطق حفاظت

 036/0 ها له ا   نای  موجود 613/0 کاربنی اراض 

 081/0 ها ها له ا  را  681/0 ها ها له ا  ر دخانه

ر نادنما،   اااا   بن اطالعات  های الیه ةت ی   اا ی مماد  ا  پس ،تن اشار  شد طور که پیب انهم

   شاد  GISمرایط    ارد را نی به  وره اطالعات ة الی د  اب دا، ای هنارتبههای  ر ش اجنای بنای

ی هاا  داد  مجموعاة  هاای  پیکسال  مصاادین  اپس،. گنهت انجام ها من بن ر ی ا لیه مکان  های ترلیل

 تیادادی  در شادند    پ ن شایم ، ااا خناج    انای   ممایب   یاب  مکان مییارهای با منتبط را نی

پاییاا  داد ،   بااالی  بسیار حجم دلیل به مطالیه، این در شدند داد  ذخین  پاییا  در ای جداگانه 6را ة

هازار    نانم  مرایط   ارد داد  پاییاا   ااپس  .انجام گنهات   MATLABاهزار ننم مریط در نویس  بننامه

MATLAB هاای  های ن ای  به من ور اا صنار  نای  پ ن شیم  باه ر ش   نصشه. شدELECTRE III  

  PROMETHEE II  نصشة (. 1   4های  شکل)در ادامه نشان داد  شد  ااتLand Suitability   باه

 .شد ندیب طبصه کال  اه
                                                           
1. Field 
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 PROMETHEE II ی با روشتناسب اراضی به منظور استقرار صنایع پتروشیم ةنقش .4شکل

 

 
 

 ELECTRE IIIتناسب اراضی به منظور استقرار صنایع پتروشیمی با روش  ةنقش .5شکل

 حاد د  منطصه، مساحت کل مجمو  ا  ،PROMETHEE IIن ای  به ر ش  بندی   ن نصشة پایة بن

   مناااب   ا نساب  (در د 86) منب  کیلوم ن 38883حد د  منااب، (در د 61) منب  کیلوم ن 41108

 نای  پ ن شایم  در ااطح    ةنامنااب بنای توای کامال ( در د 11) منب  کیلوم ن 648186 حد د
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ا  مجمو  کل مسااحت   دادنشان   ELECTRE IIIبندی به ر ش  ن ایج   ن ،همچنین .منطصه هس ند

 نساب ا   (در اد  81) منبا   کیلوم ن 601883حد د  منااب، (در د 60) منب  کیلوم ن 13108منطصه 

 انای  پ ن شایم     ةنامنااب بنای توای کامال ( در د 18) منب  کیلوم ن 643186 حد د   منااب

 نشاان  در د   کیلوم ن منب  حسب بن کال  پنج این مساحت 4جد ل  در. منطصه هس ند در اطح

  .اات شد  داد 
 PROMETHEE II و  ELECTRE IIIهای روش برایها  كالس مساحت .4 جدول

 درصد مساحت
PROMETHEE II ELECTRE III 

 کالس (کیلومتر مربع)مساحت  کالس (کیلومتر مربع)مساحت 

 60 13108 61 41108 منااب

 81 601883 86 33883 منااب نسب ا 

 18 643186 11 648186 نامنااب نسب ا 

 600 136618 600 136618 جم  کل

دائما     هاای   م ن ا  ر دخاناه  100کم ن ا   ةمناطص  که در ها ل دهد ن ایج د  ر ش نشان م 

اند   در نزدیک  مناطق ش نی    شد   ار  شد  م نی ا  مناطق حفاظت 6000 ةهصل    در مرد د

مناااب   جه بنای اا صنار  نای  پ ن شیم   چبه هی ،م ن ا  ر ا ا رنار دارند 100هوا ل کم ن ا  

   انای   هاا    ریطا  هسا ند   باه را    م نیس ند   مناطص  که در د رتنین ها له ا  مییارهای  یست

رنار دارند، بنای  1600در د   ارتفا  منااب کم ن ا   60کم ن ا  های    در شیبند موجود نزدیک

 نای  پ ن شیم  در اطح منطصه مناابند، در این مناطق کم انین خسااره بان     ةیاب    توای مکان

 باااا  شااد  منااب تییینهای  مکانحاساایت،   ترلیل تجزیه بنای. مریط  یست  ارد خواهد شد

 میاازان    شاد  نرااا  هاا ب  مشخصاه  ا  یاک  هان  ، درPROMETHEE II    ELECTRE IIIر ش

 نموناه  بانای  .شااد  مرااابه  ر دی هاای همشخص ا  یک هن منااب تاوان بااهای  مکان انطبااق

 ا  حا ااال منااااب تاااوان بااااهااای  مکااان در ااد 81/36 کااه اااات ایاان مبااین نمااودار ایاان

 در حاال  کاه بانای ر ش   . اااات  م ان  6400ارتفا  کم ان ا    بن منطبق  PROMETHEE IIر ش

ELECTRE III شایب، بنای ر ش  ةمشخاص در. اات 8/33، این میزان انطباقPROMETHEE II 
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در د، در  ورت  که بنای ر ش  60-0شایب  بن منطبق منااب تاوان بااهای  مکان در د 18/38

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

 هاای  کاال   بان  منطباق  ن ای  باه هان د  ر ش،   ةنصش منااب تاوان بااهای  مکان که اات مطلب

 امااان ایاان   اااات بااود  ماادل در  ر دی هااای ا  مشخصااه یاااک هااان مناااااب کاااامال 

 اا صنار  نای  پ ن شایم  نشاان   مطالیاه در را د ش گنه هکار به مدل ن ایج د  بودن بخاب رضاایت

 (. 1شکل ) دهد م 

 
 

 PROMETHEE II و  ELECTRE IIIورودی برای دو روشهای  وتحلیل حساسیت مشخصه یهزنمودار تج .6شکل 

  بحث و نتیجه

ریازی   بنناماه هاای   منااب یکا  ا  ضان ره   ةدر راا ای ترصق توایها  منااب کاربنی یاب  مکان

مناااب   یااب   مکاان که ا  طنیق  طوری به. اات ای ای   ناحیه مل ، منطصه ست در اطوحمریط  ی

.  جودممدن مثار نامطلوب بن مریط  یست جلاوگینی کاند   هب  توان ا ریزی دریق م  توایه   بننامه

جادی  هاای    یژ   نای  پ ن شیم ، باا شناااای  مراد دیت    هبزرگ  نی   بهای  در اغلب پن ژ 

هااای    خسااارههااا  تااوان نیناناا  ریاازی   طناحاا  پاان ژ  ماا   مااان بننامااه مریطاا  در  یساات

ب یناه کاه بیشا نین    هاای   این م م با ان خاب پ نه. طور رابل توج   کاهب داد مریط  را به  یست
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  مماایب  انای     یااب   مکاان  ترصیاق،  ایان  در. شوند مرصق م  ند،ظنهیت بارگذاری توایه را دار

مریط  تنین عوامل به بنخ  ا  م م جانبه همه نینش با زی مریط  یستری بننامه ن ن پ ن شیم  ا 

 ELECTRE III ر ش د  کارگینی به با اا ان لنا ان در اج ماع    هیزیوگناه  - یس  ، ار صادی

  PROMETHEE II  ان مین مد مدینیت   ریزی بننامه بنای جغناهیای  اطالعاه با ایس م همنا 

تن مسائل  اا ی دریق مییارها   مدل گینی ا  شبه به دلیل ب ن  III ELECTREر ش  .اات بود  ن ن

تاانین    نیااز بااه عنااوان یکاا  ا  ااااد PROMETHEE II  دنیااای  اریاا  ان خاااب شااد   ر ش

ها  بندی کامل گزینه که امکان رتبه کار گنه ه شد بهای  هنارتبههای  پنکاربندتنین ر ش خانواد  ر ش

ن انان دانشایاه        ااحب ا  باه ن ناانج  کارشنااا      توجه با  ورمن این هب .کند را هناهم م 

  مماایب   یااب   مکان بنای عوامل مریط  یس   تنین بااهمیت   تأثینگذارتنین ،کارشنااان اجنای 

 شاد   گنه اه کار مدل به حساایت  ترلیل تجزیه ن ایج. کار گنه ه شد شنااای    به  نای  پ ن شیم 

ریازی   بننامه در مطالیاه مس ید مناطق   اراض  تییین در مدل  ایج د ن بودن بخاب رضاایت مباین

بار با توجه به ضن ره تییین مکان ب ینه بانای ااا صنار    بنای ا لینکار حاضن . مریط  یست اات

   ELECTERE III هاای    نای  در اا ان لنا ان باه کماک ر ش  این یاب    نای  پ ن شیم ، مکان

PROMETEE II  گیننادگان  تصامیم  بانای  را ال م هاای  طنیق پشا یبان   این ا ات   ا اجنا شد   

 ترصیصاه بنای اااا  تواند گام  م  پیشن ادی ر یکند این. م رد م  عمل  یست به مریط مدینان

 راا ن در  مبنای بنها  کاربنی دیین یاب  مکان بنای ای هنارتبههای   ر ش عمل  کارگینی بنای به مت 

 .باشد GISمریط 

 ااا فاد   ،دادها ع یم بن ن حجم دلیل به ،پ ن شیم   نای   یژ  به بزرگ  نای  کندد توجه بای

 ماواردی اام ،   در   ناامطلوب  پسماندهای   ضاییاه ایجاد   تولید ینداهن در ااخ ه نیمه مواد ا 

 وءا مثار به توجه با .دارند مرل  مصیا  در  یژ  به  یس   مریط های ملودگ  ایجاد در م م  ا م

 اعماال  لاز م  یاب    مماایب دراات  انای ،     یست، عال   بن مکان مریط بن  نی   های ملودگ 

 ایجااد  تجدیدشاوند ،  انانژی  منااب   بن تکیه اننژی، ا  اا فاد  در ی ااهزایب کار نو  ا  تنهندهای 

  انی    ایها  ملودگ  با مبار    ریاهن به من ور دا یاب  به یارانه تخصیص   تولید ینداهن در تغیین
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 را  یسات  مریط   ها انسان مو  ن   جانبه همه رشد بخواهد که ای جامیه .راد م  ن ن به ضن ری

 مریط   ها انسان  ندگ  با که ای پن ژ  نو  هن  یژ  هب، خود های در بننامه اات موظف ،کند مینأت

   ا اول  ا  را یکا   منهاای     ماایب  هاا  هخساار  ا  ریزی   حفاظت بننامه دارد، ارتباط  یست

 .کند جامیه اردام  یست مریط بیش ن االمت بنای مگاهانه   دهد رنار خود کار ضوابط

 هاپیشنهاد

 باه  منباوط  لئمساا  لرااظ  ا  همچنین    یس   مریط های جنبه ا  ب ینه   مطلوب ریزی بننامه نایب

 مطانح  ذیال  شانح  باه  پیشن ادهای  ،گنه ه انجام های بنرا    مطالیاه همة به با توجهها  کاربنی

 :شود م 

  باا نینی در ضاوابط    یااب   مکاان موجاود در  هاای   اجنای دریاق ضاوابط   مراد دیت    -

 . مریط  در اا صنار  نای  پ ن شیم  با توجه به شنایط منطصه  یست

 پاژ هب    مطالیاه  جغناهیای ، های اطالعاه ایس م بودن عملیات    انعت درت، دلیل به -

  انها     بان   ماان  اان  ،  بنراا   ها، ایس م این ا  اا فاد  ان مین بد ن ممایب  مینة در

 .بود ن نی خواهد

ریازی مرایط     مینة بنناماه  در مطالیاه کاربندی به غنابخشیدن   کارای  اهزایب من ور به -

جدیاد   هاای  ر ش شاود  ما   پیشان اد  یاب ، مکان ااین کارهای   ان مین ممایب  یست  

 ANP ،GREY SYSTEMجملاااه  ا  چنااادمییار  گیااانی تصااامیم هاااای ایسااا م

THEORY،ELECTERE ، PROMETHEE II کار گنه ه شود به. 

 یااب   مکاان  کارهاای  اااین    توان مطالیاه ار یاب  بنای پایه پیکسل های ر ش شود ای  -

 .شود کار گنه ه به

 رباط  ذی مسائوالن  ا   انای  پ ن شایم ،   ناشا  ا  های  گس ندگ  ملودگ  دلیل حجم   به -

مریط  یست   مناب  طبیی   ها به مریط  من مثار  یست نفوذ   ا  گس نش ات شود م  تصاضا

 .کنند جلوگینی
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