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چکیده
کشورهای در حال توسعه تا حد زیادی به استفاده مطلوب از بخش صنعت بستگی دارد.  توسعه شهری و منطقه ای در 
کوچک و متوسط به دلیل صرفه های در  کوچک و متوسط نقش بسیار مهمی دارند. اغلب صنایع  در این میان، صنایع 
کشورهای در حال توسعه همانند ایران، به دلیل ضعف برنامه  ریزی  مقیاس، خوشه های صنعتی را شکل می دهند. در 
فضایی منطقه ای، اغلب خوشه های صنعتی به شکل برنامه ریزی نشده در فضای منطقه ای پخش می شوند. این مسئله 
به شکل گیری و تشدید ناپایداری توسعه منطقه ای می انجامد. استفاده صحیح از مزیت های خوشه های صنعتی، نیازمند 
مکان گزینی مناسب آنها در سطح منطقه ای است. برای مکان گزینی مناسب خوشه های صنعتی، استفاده از روش های 
کدام  که با توجه به ویژگی های منطقه ای،  مناسب علمی ضروری است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است 
شناسایی  پژوهش،  اصلی  این  هدف  هستند؟  مطلوب  صنعتی  خوشه های  مکان گزینی  برای  اردبیل  استان  پهنه های 
پهنه های مناسب مکان گزینی خوشه های صنعتی در استان اردبیل است. در این زمینه، با توجه به قابلیت های استان در 
خوشه صنعتی چوب، این خوشه برای نمونه انتخاب شده است. در این پژوهش از 20 شاخص در قالب مدل  تصمیم گیری 
VIKOR در محیط GIS استفاده شده است. از نرم افزارهای Arc GIS 10.3 و IDRISI SELVA به عنوان ابزارهای تجزیه و 
که حوزه بالفصل  گرفتن از اطالعات، استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند  تحلیل داده ها و خروجی 
سکونتگاه های شهری استان، به دلیل مزیت های جغرافیایی، مناسب ترین  پهنه های استقرار خوشه های صنعتی چوب در 
استان محسوب می شوند. در پایان، بر مبنای یافته های پژوهش، پیشنهادهایی برای برنامه ریزی فضایی در حوزه توسعه 

خوشه های صنعتی منطقه مورد مطالعه، ارائه شده اند.

.GIS ،VIKOR گان کلیدی: مکان گزینی، خوشه های صنعتی، مدل تصمیم گیری چند معیاره واژ
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1. مقدمه
توسعة منطقه ای تا حد زیادی به مدیریت سرزمین و برنامه ریزی 
 Zali, 2012; 82; Zali et al., 2010:( فضایی مناسب بستگی دارد
که توسعه پایدار منطقه ای نیز مستلزم رعایت اصول  (84. همچنان 
قرن بیستم  از آغــاز   . (Sarrafi, 1998: 12) است سرزمین  آمایش 
میالدی، رشد صنعت به  صورت ملی، منطقه ای، ناحیه ای، قطبی 
یا شهرك صنعتی و نواحی صنعتی، برای توسعه صنعتی، از سوی 
کشورهای در حال توسعه مورد توجه  کشورهای جهان به خصوص 
قرارگرفته است )Shad et al., 2009: 417(. در این میان خوشه های 
رشد  به  بخشیدن  شتاب  به  منظور  گذشته  دهــه  دو  در  صنعتی 
شده اند. بــرخــوردار  خاصی  اهمیت  از  اشتغال  ایجاد  و  اقتصادی 
تخصصی،  تقسیم کار  واسطه  به    (Fritsch and Falck, 2007:15) 
برای  که  ــوری  ام سایر  و  تعاملی  یادگیری  صنایع،  بین  همکاری 
برای  مناسبی  الگوی  می توانند  الزم انـــد،  صنایع  شــدن  رقابتی تر 
 Afkhami and Razavi, 2002:( شوند  محسوب  صنعتی  توسعه 
گرچه در تمامی جنبه های اقتصادی  خوشه های صنعتی ا  .)29
در توسعه ملی و منطقه ای تأثیر می گذارند، اما اغلب به دلیل عدم 
به کارگیری روش های اصولی و مبتنی بر توسعه پایدار در مکان گزینی 
آنها، می توانند باعث بروز بحران های زیست محیطی و عدم تداوم 
 .(Kamali et al., 2010: 34( شوند  منافع اقتصادی درازمـــدت 
صنعتی با در نظر گرفتن تأثیرات اجتماعی،  استقرار خوشه های 
اقتصادی و زیست محیطی عامل کلیدی در برنامه ریزی های 
و تصمیم گیری   )Ahadnejad et al., 2014: 75)  اســت منطقه ای 
کشور  مهمی است که نتیجه آن بر حیات و پایداری کل منطقه و 
بنابراین  )Khalijia and Zarabadi, 2015: 107(؛  مــی گــذارد  تأثیر 
مسئله مکان گزینی خوشه های صنعتی با لحاظ نمودن توان بالقوه 
محیط پیرامون برای احداث صنایع، یکی از مهم ترین راهکارها در 
مسیر توسعه همه  جانبه است (Azimi, 2011: 43(. محل مناسب 
منافع  بــا  هماهنگی  منظور  بــه   عــوامــل،  از  وسیعی  طیف  بــا  باید 
شود  تنظیم  پایدار  زیست محیطی  اثــرات  و  اجتماعی  اقتصادی، 
ضرورت و اهمیت انتخاب مکان   .)Ziaei and Hajizadeh, 2011)
مناسب برای بنگاه صنعتی تا حدی است که در ادبیات این حوزه 
به  عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر موقعیت بنگاه اقتصادی صنعتی 
خــروج  رشــد اشتغال بنگاه،   ،)Hamidi and Rahimi, 2011: 7)
می شود  ســودآوری بنگاه و رقابت آن محسوب  صنعت،  بنگاه از 
(Khaliji et al, 2015: 2(. همچنین استفاده شایسته و پایدار از کل 
اشتغال زایی،   ،Jafari et, al. 2005: 45)( امکانات پهنه سرزمین 
متوازن نمودن سیاست های  جلوگیری از مهاجرت افراد منطقه، 
دانــش بین  و  انتشار مهارت   )Motiei et al., 2011: 44) توسعه
به  اردبیل  استان  در   .)Nasrollahi, 2011: 94( واحدها می گردد 
دلیل عدم اجرای اصول آمایش سرزمین و برنامه ریزی فضایی در 
ج از  سطح منطقه ای و استقرار بدون برنامه صنایع و خوشه ها خار
چارچوب های محیط زیستی، مطالعه برای مکان گزینی خوشه های 
در حال رشد صنعتی، امری بسیار ضروری است. ضرورت پژوهش 
که طبق اسناد )از جمله سند اجرا  حاضر از جایی نشأت می گیرد 
کنده  پرا رشــد  جمله  )از  شواهد  و  اردبــیــل(  استان  آمایش  نشده 

کاربری زمین در  صنایع، تخریب محیط زیست، فقدان برنامه ریزی 
سطح منطقه ای( تهدیدهای فزاینده ای در اثر مکان گزینی  نادرست 
کرده  کاربری های صنعتی، توسعه استان را با تهدید جدی مواجه 
است. متأسفانه سیاست گذاران و مدیران منطقه ای از این مسئله 
که دخالت برنامه ریزان فضایی  به شدت غافل هستند؛ به  طوری 
را ضروری می نماید. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، شناسایی 
خوشه های  توسعه  و  مکان گزینی  برای  پهنه ها  مناسب ترین 
صنعتی )نمونه: صنایع چوبی( در استان اردبیل تعریف شده است. 
کتشافی بودن موضوع و نیز فقدان پیشینه مطالعاتی  با توجه به ا
کلیدی پاسخ داده  در موضوع، در استان اردبیل، به این  پرسش 
شود که مناسب ترین پهنه ها برای مکان گزینی و توسعه خوشه های 

کدامند؟ صنعتی )صنایع چوبی( در استان اردبیل 
کلیدی شامل  مقاله حاضر مطابق با قالب نشریه، در چهار بخش 
روش   پیشینه(،  و  نظری  مبانی  مسئله،  بیان  )شــامــل  مقدمه 
)شامل  یافته ها  قلمرو(،  ابزارها،  داده هــا،  روش،  )شامل  پژوهش 
تجزیه و تحلیل و یافته ها( و نتیجه گیری )شامل بحث و پیشنهادها( 

تدوین شده است. 

2. چارچوب نظری 
)مــتــرادف  عــنــوان مفهوم خــاص  بــه   کنونی صنعت  دنــیــای      در 
 (Rezaei and Garmsir, 2014: 78( نــدارد  مرز  و  حد  انبوه(  تولید 
اقتصادی  بخش های  سایر  پیشتاز،  بخش  عنوان  به   می تواند  و 
امروزه   .)Akhavan and Nazari, 2007: 6) دهد  قرار  تأثیر  تحت  را 
را  کشوری  هر  صنعت  و  اقتصاد  پایه  متوسط،  و  کوچک  صنایع 
به 99 درصد  نزدیک   .)Ghamkhari, 2009: 85( تشکیل می دهند 
و متوسط  کوچک  نیز واحدهای  را  ما  کشور  اقتصادی  بنگاه های 
نمی توان  این،  وجود  با   .(Ashour, 2011: 63( می دهند  تشکیل 
 Malekinejad, 2011:( تعریف واحد و یکسانی از آنها به دست آورد
143(. در ایران، به واحدهایی با اشتغال بین 50 تا 250 نفر صنایع 
 .(Mohammadi and Asgari, 2011: 130( متوسط اطالق می شود
به تمرکز پیوند یافته بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط، در یک 
 Brownf et al.,( فضای جغرافیایی، خوشه های صنعتی می گویند
25 :2007(. خاستگاه نظری پدیده خوشه شدن یا تجمیع را برای 
 Hadi Zenooz) نخستین بار می توان در نظریات آلفرد مارشال یافت
بیشتری  اخیر عمومیت  که در سال های   )and Barmaki, 2011:8
نــوآوری هــای  دانــش و  افزایش سطح  با  بنگاه ها  ایــن  اســت.  یافته 
خود، برای استفاده بهینه از منابع به همکاری و رقابت می پردازند 
یکسانی  فــرصــت هــای  و  چالش ها  بــا  و   )Ravanestan, 2012:4)
مواجه می باشند )Ashtiani et al., 2011: 13(. مفهوم خوشه های 
کوچک  کشورهای صنعتی و برای تقویت صنایع  صنعتی ابتدا در 
گرفت. اما در سال های  کشورها مورد توجه قرار  و خانوادگی در این 
کشورهای  1990 میالدی به  عنوان رویکردی مؤثر در رشد اقتصادی 
در حال  توسعه پذیرفته شد )Ibid: 14(. در ایران نیز از چند سال 
گذشته تالش هایی برای بهره گیری از این مفهوم در جهت شتاب 
کشوری  هر  گرفت.  انجام  منطقه ای  توسعه  و  رشد  به  بخشیدن 
ناچار است محورها،  بــردارد،  گام  که بخواهد درراه صنعتی شدن 
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تجمع  بــرای  را  مکان هایی  )Forslid et al, 2002: 273(و  قطب ها 
 Ebadi, 2009:( کند  سازمان دهی  و  انتخاب  صنعتی  واحــدهــای 
که از گذشته های  427(. مکان گزینی صنعتی ازجمله مباحثی است 
دور، ذهن جغرافیدانان را به خود معطوف داشته است؛ منظور ارائه 
که به  موجب آن فعالیت های صنعتی، مکان بهینه  اصولی است 
 Papoli,( کثر سود است، تعیین می کنند که منطبق با حدا خود را 
گردش مواد و خدمات را به مشتریان بهبود  که نه  تنها   )2008:177
می دهد  قـــرار  مطلوب  وضعیت  در  را  کــارخــانــه  بلکه  می بخشد، 
(Ashour, 2011: 63(. برای به دست آوردن وضعیت یك سیستم، 
همواره نیاز به سنجش آن سیستم با یك سری ایده آل ها و یا یک 
سری حداقل ها وجود دارد. در سال های1885 -1882 میالدی، 
النهارد با در نظر گرفتن دو موقعیت جغرافیایی عرضه مواد اولیه 
و یك موقعیت بــازار، مدل ساده مثلثی را برای مکان گزینی بهینه 
عامل هزینه های  در ســال 1909 وبــر،  پیشنهاد می کند.  صنایع، 
و معتقد بود که هر قدر  کــرده  اضافه  به مدل النهارد  را  نیروی کار 
کار برای یك صنعت مهم باشد، میزان تأثیرگذاری  اهمیت نیروی 
 Pourahmad and( افزایش می یابد  نیروی کار ارزان در مکان گزینی 
Falahian, 2005: 153(. بعدها اسمیت با توجه به تغییرات منحنی 
را  صنعت  بهینه  مکان  فضایی،  درآمــد  منحنی  و  فضایی  هزینه 
که در آن دو منحنی هزینه و درآمد بیشترین فاصله را از  )نقطه ای 
گوست لش  یکدیگر دارند( تعیین نمود )Ashour, 2011: 40(. اما آ
کثر سود  معتقد بود، نقطه حداقل هزینه الزامًا به معنای کسب حدا
با فروش بیشتر و  تولیدی  به  عوض واحدهای  بلکه  نخواهد بود. 
کسب درآمد فزون تر موفق به دریافت سود بیشتر نیز خواهد شد. 
نظریه های خــود را با فــرض رقابت کامل بین  هــور  در ســال 1948 
تولیدکنندگان و فروشندگان و تحرک کامل عوامل تولید معطوف 
که در  گرین هات نیز مکان بهینه صنعت، مکانی است  کرد. به نظر 
کسب  آن میزان هزینه در حداقل ممکن و در نقطه مقابل، امکان 
کثر است )Khalife, 2007: 68). راستروندر به زمینه  درآمد نیز حدا
فن  و  اقتصادی  طبیعی،  محدودیت های  به  صنعتی  مکان گزینی 
واقف بود. بدین ترتیب اساس نظریه وی توجه به محدودیت های 
اقتصادی به  ویژه در زمینه تعیین و یا حاشیه مرز فضای سوددهی 
است )Ashour, Ibid: 43(. یکی از علمی ترین نظریات، نظریه مکان 
از سال 1966 شهرت جهانی یافت.  که  مرکزی والترکریستالر است 
والتر کریستالر در طرح نظریه مکان مرکزی، بیشتر از نظریات علمی 
فن تونن ،کاربری زمینه ای کشاورزی و آلفرد بر مکان گزینی صنعتی، 
بهره گرفته است. اصل نظریه مکان مرکزی، شرح و تبیین سازمان 
فضایی سکونتگاه ها و حوزه نفوذ آنهاست. در نظریه کریستالر، عامل 
پیشینه  خدمات،  هزینه حمل  ونقل و آمدوشد برای خرید کاال و 
تحقیقات داخلی و خارجی در موضوع پژوهش در جدول شماره 

1، خالصه شده  است. 

3. روش 
کاربردی و ماهیت و روش تحقیق،  این پژوهش به لحاظ هدف 
بــررســی هــای  از  مــوردنــیــاز  داده هــــای  اســـت.  توصیفی_تحلیلی 
به  دست   اطالعات  به  توجه  با  شد.  اخذ  کتابخانه ای  اسنادی، 

گام نخست با مراجعه به پیشینه  آمده و اهداف پژوهش، ابتدا در 
با  گــردآوری شد.  در مکان گزینی صنایع  مؤثر  معیار های  پژوهش 
که معیارهای متعددی در مکان گزینی خوشه های  توجه به این 
کار  به  البته  )که  است  گردیده  ارائــه  پیشینه  به  توجه  با  صنعتی 
امکان پذیر  مختلف  دالیل  به  مکان گزینی  امر  در  آنها  همه  بردن 
و  استان  موجود  وضعیت  بررسی  به  توجه  با  بنابراین  نیست( 
گــردآوری  مکان گزینی  در  مؤثر  معیار    20 اطالعات،  به  دسترسی 
را  پژوهش  در  استفاده  مــورد  معیار های  شماره1  جــدول  شدند. 
نشان می دهد. سپس برای بیان اهمیت نسبی معیارها از روش 
شماره2  جــدول  در  آن  نتایج  که  شــده  استفاده   زوجــی  مقایسه 
ارائه  شده است. بعد از مشخص شدن وزن معیار های انتخابی، 
نقشه های  تهیه  بــه   Arc GIS 10.3ــزار نـــرم افـ محیط  در  سپس 
ایمپورت  ادریسی  به محیط  نقشه ها  پرداخته شد. سپس  معیار 
 IDRISI در محیط نرم افزاری VIKOR شدند و با استفاده از مدل
SELVA به ارزش گذاری معیارها در محدوده مورد مطالعه و تهیه 
نقشه  درنهایت  شــد.  پرداخته  معیارها  با  متناسب  نقشه های 
که نشان دهنده بهترین مکان برای مکان گزینی  ترکیبی از معیارها 
فرآیند  اجرای  1 مراحل  گردید. در تصویر شماره  است، استخراج 

مکان گزینی پهنه های مناسب در استان ارائه  شده است.

3.1. روش ویکور 
کلمه صربی به معنای )بهینه سازی چند معیاره( و  واژه ویکور از یک 
گرفته  شده است. روش ویکور توسط اوپریکویچ در  )راه حل توافقی( 
سال 1998 معرفی گردیده است. این روش که مبتنی بر برنامه ریزی 
توافقی مسائل تصمیم گیری چند معیاره است، مسائلی با معیارهای 
 .(Ataei, 2010: 87) نامتناسب و ناسازگار را مورد ارزیابی قرار می دهد
گزینه تمرکز  این روش روی دسته بندی و انتخاب از یک مجموعه 
داشته و جواب های سازشی را برای یک مسئله با معیارهای متضاد 
تعیین می کند. در اینجا جواب سازشی نزدیک ترین جواب موجه به 
کلمه سازشی به یک توافق متقابل اطالق  که  جواب ایده آل است 
می گردد. این جواب سازشی یک شاخص رتبه بندی چند معیاره 

براساس نزدیکی به جواب ایده آل را مطرح می سازد. 
است:  تشکیل  شده  اصلی  سطح  سه  از  ویکور  مدل  کلی  نگاه  در 
سطح نخست موضوع یا هدف مورد مطالعه، سطح دوم معیارهای 
روش  این  انتخاب  دلیل  گزینه ها.  سوم  سطح  و  گزینه ها  ارزیابی 
که این روش تصمیم گیرنده  )ویکور( در تحقیق حاضر این امر است 
که نزدیک به راه حل جواب ایده آل است، می رساند  را به راه حلی 
که این فن نسبت به فن های موجود در تصمیم گیری  و دوم این 
گر در یک مسئله تصمیم گیری چند  چند شاخصه جدیدتر است. ا
گزینه وجود داشته باشد، به  منظور انتخاب   m معیار و n ،معیاره
گزینه با استفاده از این روش، مراحل الگوریتم پیاده سازی  بهترین 

گام های زیر است. فازی ویکور دارای 

مرحله نخست: تشکیل ماتریس تصمیم )رابطه شماره 1( با توجه 
برای  گزینه ها  همه  ارزیــابــی  و  گزینه ها  تعداد  معیارها،  تعداد  به 
معیا رهای مختلف ماتریس تصمیم به  صورت )رابطه زیر( است. این 

 با 
ی«

عت
صن

ی 
ها

شه 
خو

ی »
زین

ن گ
کا

ب م
اس

 من
ی

ها
نه 

 په
ن

عیی
ت

GI
S ط

حی
ر م

ه د
یار

مع
د 

چن
ی 

گیر
یم 

صم
ی ت

ها
دل 

ز م
ده ا

تفا
اس



72
1396 تابستان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره بیست وسوم

جدول شماره1: پیشینه پژوهش

محقق پیشینه داخلی

(2012) Larimian et al. 

در پژوهشی با عنوان »مکان گزینی شهرک ها و نواحی صنعتی با توجه به اثرات زیست محیطی بخش صنعت« نشان دادند، تصمیم گیران 
در برنامه ریزی های گذشته اهمیت و ارزش های منابع طبیعی و محیط زیست را نادیده گرفته اند و بسیاری از صنایع کشور بدون توجه به 
مالحظات زیست محیطی طرح و بهره برداری شده اند. درنهایت، این مطالعه شش محور برای کاربری صنعت شهر سمنان پیشنهاد کرده 

است.

 Nasrollahi & Farrokhi.
(2011)

در مقاله ای با عنوان »عوامل مؤثر بر مکان گزینی شهرک های صنعتی با توجه به شاخص های توسعه پایدار و اولویت بندی آنها با استفاده 
اقتصادی، زیست محیطی، زیربنایی و برنامه ریزی ازجمله عوامل مؤثر برمکانیابی  از اعداد فازی مثلثی« نشان دادند، عوامل اجتماعی، 

شهرک های صنعتی است که با شاخص توسعه پایدار هماهنگ است.

(2012)Yasoori. 

ــای موجود از  با جــمــع آوری داده هـ مشهد«  شهرستان  در  صنعتی  شهرک  مکان گزینی  و  صنایع  استقرار  »بــررســی  عنوان  با  مقاله ای  در 
استقرار  موجود  وضعیت  بررسی  به  صنعتی خراسان رضوی  وضعیت واحدهای صنعتی از سازمان صنایع و معادن و شرکت شهرک های 
کالبدی وعدم رعایت حریم شهری  صنایع پرداخته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد، واحدهای صنعتی بدون مالحظات محیطی و 
گسترش آتی صنعت،  گسترش صنعت در سال های آتی نیاز است و مکان مناسب برای  استقراریافته اند و حدود دو هزار هکتار زمین برای 

جنوب شرق شهرستان مشهد است.

(2015) Khaliji et al.

در مقاله ای با عنوان »تحلیلی بر مکان گزینی شهرک های صنعتی در شهرستان تبریز » با بهره گیری از مدل های تصمیم گیری چند معیار به 
تعیین معیارهای مؤثر بر مکان گزینی شهرک های صنعتی پرداخته و با اتخاذ 10 شاخص طبیعی، جغرافیایی، زیست محیطی و زیربنایی به 
کردند. با مطالعات انجام  یافته و اعمال  پهنه بندی اراضی شهرستان تبریز به منظور تعیین مکان مناسب برای استقرا شهرك صنعتی اقدام 
وزن های حاصل از مدل تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار GIS این نتیجه حاصل می شود که عوامل زمین لرزه، توپوگرافی و آلودگی بیشترین 
نقش را در مکان گزینی صنعتی در شهرستان به عهده  دارند .از طرف دیگر پهنه های شرقی تبریز برای مکان گزینی شهرك صنعتی مناسب است.

(2015) Rangzan et al. 

GIS(« به  با عنوان »مکان گزینی واحدهای صنایع چوب در استان خوزستان به روش فرآیند تحلیل شبکه ای )در محیط  که  در مقاله ای 
  GISبررسی قابلیت های روش فرآیند تحلیل شبکه ای در مکان گزینی واحدهای صنایع چوب استان خوزستان با تکیه  بر توابع تحلیلی نرم افزار
پرداخته اند، نتایج نشان می دهد، مناسب ترین مکان های احداث و توسعه صنایع چوب حدود پنج درصد مساحت استان را در برگرفته اند. 
این مطالعه قابلیت های باالی تصمیم گیری چند معیاره و روش تحلیل شبکه به علت برخورد شبکه ای با مسائل مکانی را در مکان گزینی 

صنایع نشان می دهد و از طرفی برای آنالیز حساسیت نتایج، روشی بهبود یافته را به کار گرفته است.
محقق پیشینه خارجی

(2009) Fernanedz.
در مطالعه ای عوامل اجتماعی، اقتصادی، برنامه ریزی، زیربنایی و زیست محیطی را به  عنوان عوامل اثرگذار در مکان گزینی شهرک های صنعتی 
که عوامل زیست محیطی و اقتصادی به ترتیب با وزن های 50 و 35 درصد مهم ترین  برمی شمارد و با استفاده از مدل AHP نشان می دهد 

کانتابر در شمال اسپانیا به شمار می روند. عوامل در مکان گزینی شهرک های صنعتی در منطقه 

 Vecchiato & Roveda.
(2010)

در برخی از مناطق مهم صنعتی ایتالیا به مطالعه خوشه های صنعتی پرداخته اند. هدف اصلی این مطالعه، توصیف و ارزیابی نقش پیش بینی 
به  منظور پرورش توانایی و نوآوری در محصوالت جدید در خوشه های صنعتی بوده، به  طوری که ایجاد نوآوری در فرایندها و توسعه محصوالت 
جدید ضروری به نظر می رسد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که پیش بینی یک ابزار ارزشمند برای ارتقای نوآوری در خوشه های صنعتی است.

(2012) Ruiz. 

به بررسی نواحی مناسب برای مکان گزینی شهرک های صنعتی در شمال اسپانیا پرداخته اند. بدین منظور آنها مکان گزینی را در دو مرحله 
اقتصادی،  که در مکان گزینی مؤثر بوده، عبارتنداز عوامل  گسترده است، عواملی  که شامل یک ناحیه  انجام داده انــد. در مرحله نخست 
اجتماعی، فیزیکی، محلی، زیربنایی و شهری. عوامل مؤثر در مکان گزینی در مرحله دوم هم دسترسی به منابع، زیربناها و هزینه های خاص آن 
نقطه است. نتایج تحقیق آنها نشان می دهد، از میان معیارهای مطرح  شده، زیربناها و توسعه شهری با داشتن وزن 53 درصدی مهم ترین 

عوامل در مکان گزینی شهرک های صنعتی در شمال اسپانیا به شمار می روند.

جدول شماره 2: معیارها و گستره قابل قبول آ نها
منبعمعیارها

Yasoori, (2012)   Rabieai , (2013)فاصله از شهر
 .Rezaei & Khavariyan, (2013)Shad et al ; (2014)فاصله از راه های ارتباطی

 Soltani et al. (2013); Motamedi et al. (2012)Rahimi and Niksirat ;(2013)شیب منطقه
 ,Rezaei & Khavariyan, (2013) Shad et al. (2013)Nasrolahi ; (2014)توپوگرافی منطقه

فاصله از گسل
 ; Rezaei &(2013); Shad et al. (2014)2014; Shafaei, )  ; Rezaei & Khavariyan, (2013)Shad et al. 
(2014) Khavariyan, 

 .Rezaei & Khavariyan, (2013)Shad et al ; (2014)فاصله از مناطق حفاظت شده
 .Rezaei & Khavariyan, (2013)Shad et al ; (2014)فاصله از آب های سطحی

 .Rezaei & Khavariyan, (2013)Shad et al ; (2014)فاصله از قنات
 .Rezaei & Khavariyan, (2013)Shad et al ; (2014)فاصله از چاه

فاصله از آبخوان ها و چشمه ها
(2014) ; Rezaei & Khavariyan, (2013)Shad et al. 
 ; Motamedi et al.(2012)(2014); Rahimi and Niksirat ) ; Rezaei & Khavariyan, (2013)Shad et al. 
(2013); Soltani et al. (2013)

 Soltani et al. (2013); Motamedi et al. (2012)Rahimi and Niksirat ;(2013)امکانات زیربنایی
Yasoori, (2012)   Rabieai , (2013)دسترس به فرودگاه

 .Rezaei & Khavariyan, (2013)Shad et al ; (2014)جهت وزش باد
کاربری ها  Soltani et al. (2013); Motamedi et al. (2012)Rahimi and Niksirat ;(2013)فاصله از 

گیاهی منطقه  .Rezaei & Khavariyan, (2013)Shad et al ; (2014)فاصله از جنگل ها و پوشش 
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بیست وسوم  شماره 

که در آن xij عملکرد  ماتریس براساس n آلترناتیو و m شاخص است 
گزینه i (i:1,2,...,m) در رابطه با معیار j (j:1,2,...,n) می باشد. 

)رابطه شماره1)

این  در  تصمیم اســت.  ماتریس  کــردن  مقیاس  بی  دوم:  مرحله 
معیارهایی  به  مختلف  ابعاد  با  معیارها  مــی شــود،  سعی  مرحله 
شود.  تعریف  رابطه  صــورت  به     F ماتریس  و  شوند  تبدیل  بی بعد 
که  در این مرحله با استانداردسازی داده ها، دامنه مقادیر )xij( را 
اندازه گیری  واحــد  )همچون  متفاوت  انــدازه گــیــری  واحــدهــای  در 

استاندارد  به یك دامنه  و متریك( وجود دارنــد،  رتبه ای، درصدی 
در حدفاصل بین 0 و 1 یا  0.255 تبدیل و مقادیر استاندارد شده 
داده ها )F( را به دست می آوریم. در چنین روندی الیه های نقشه 
که قابل  مقایسه و قابل ترکیب باهم هستند، به دست  استاندارد 

می آید )رابطه شماره 2).

)رابطه شماره 2)

 Xij در این ماتریس از رابطه شماره3 استفاده می شود. در این رابطه 
گزینه i ام و بعد j ام است.  مقدار اولیه و Fij مقدار نرمال شده 

)رابطه شماره3)

تصویرشماره 1: مراحل انجام تحقیق
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 شماره بیست وسوم

 مرحله سوم: تعیین بردار وزن معیار است. در این مرحله با توجه 
به ضریب اهمیت معیار های مختلف در تصمیم گیری، برداری به 
 صورت رابطه شماره 4 تعریف می شود. به  عبارت  دیگر در این مرحله 
وزن ها )wj( اختصاص  یافته به هر صفت را تعیین می کنیم؛ مجموع 
1 0 و 1=   که  وزن ها باید به  گونه ای باشد 

به دست آید.
)رابطه شماره4)                                                

مقادیر  میان  از  مقدار  بدترین  و  بهترین  تعیین  چهارم:  مرحله 
موجود برای هر معیار است. بهترین مقدار  برای معیارهای 

مثبت و منفی به ترتیب از رابطه شماره5 محاسبه می شوند:

)رابطه شماره5)                         و 

بدترین  مقدار برای معیارهای مثبت و منفی نیز به ترتیب از 
رابطه شماره 6  حاسبه می شوند:

)رابطه شماره 6)                     و 

گزینه ها و   بدترین  در این روابط  بهترین مقدار j از بین تمام 
گزینه هاست )همان منبع:89). مقدار j از بین تمام 

کثر مطلوبیت )S( و  مرحله پنجم: محاسبه مقدار سودمندی یا حدا
مقدار نارضایتی )R( است )روابط شماره 7 و 8):

)رابطه های شماره 7  و 8)

     و  

برنامه ریزی  درروش  اســت.   j معیار  بــرای  مــواد  وزن  مقدار   wj که 
گر پارامتر P مساوی یک باشد، همان مقدار Si به دست  توافقی ا

می آید )رابطه شماره 9):

)رابطه شماره9)                    

∞ باشد، همان  P مساوی  پارامتر  گر  ا برنامه ریزی توافقی  درروش 
مقدار به دست می آید )رابطه شماره 10):

)رابطه شماره 10) 

مرحله ششم: محاسبه شاخص VIKOR )مقدارQ( است )رابطه 
شماره 11):

)رابطه شماره11) 
در رابطه فوق

 ،

از  فاصله  نــرخ  کننده  بیان  ــــط:  =  رواب ایــن  در  می باشد. 
کننده  گروهvبیان  توافق  میزان  به  توجه  با  می باشد.  ایــده آل  حل 
گیرنده  نرخ فاصله از حد ضد ایده آل و پارامتر =  تصمیم 
انتخاب می شود. در صورت توافق باال، مقدار آن بیش از 0/5، در 
کثریت آرا مقدار آن مساوی 0/5 و در صورت توافق  صورت توافق با ا

 Ri و Si تابعی از Qکمتر از 0/5 خواهد بود. مقدار پائین، مقدار آن 
که خود این مقادیر به ترتیب مقادیر فاصله از حل ایده آل به  بوده 
ازای P=1 و ∞ =P در برنامه ریزی توافقی است. در این مطالعه این 

.(Ibid: 90( گرفته شد مقدار 0/5 در نظر 
گزینه ها براساس مقادیر S ،R و Q است.  مرحله هفتم: مرتب کردن 
گروه از  گزینه ها در سه   Q و S ،R در این مرحله با توجه به مقادیر
گزینه ای به عنوان  کوچک تر به بزرگ تر مرتب می شوند و در نهایت 
گزینه برتر  گروه به عنوان  که در هر سه  گزینه برتر انتخاب می شود 
گزینه  گزینه ای به عنوان   Q گروه که در  گفتنی است  شناخته شود. 

کند: که بتواند دو شرط زیر را ارضاء  برتر انتخاب می شود 
گزینه برتر در  گزینه A1  و A2 به ترتیب اولین و دومین  گر   شرط1: ا

گزینه ها باشد، رابطه  برقرار باشد: گروه و n بیانگر تعداد 

)رابطه شماره11)                              

3.2. روش مقایسه زوجی 
یکی از ویژگی های برجسته  روش مبتنی بر مقایسه  دو به دو، در این 
گر  که در یک زمان تنها باید دو معیار را مورد توجه قرار داد. ا است 
معیارهای زیادی برای مقایسه وجود داشته باشد، در آن صورت 
گــرn معیار  ا که  بــزرگ می شود. بدین صــورت  ــدازه مسئله بسیار  ان
وجود داشته باشد، تعداد مقایسه های دو به دو مشتمل بر 2/ (1- 
گر در یک مسئله تصمیم گیری،  n(n خواهد بود. به عنوان مثال ا
10 معیار ارزیابی مطرح باشد، در آن صورت 45 مقایسه  دو به دو 
مورد نیاز خواهد بود. همچنین این روش در برگیرنده محاسباتی 
 Expert کامپیوتری  برنامه های  خوشبختانه  می باشد.  زمــان بــر 
یکی  دهند.  انجام  را  ضروری  محاسبات  تمام  می توانند   ،Choice
کار  که در رابطه با روش  از متداول ترین بسته های نرم افزاری است 
 Malachowski, 2006:مبتنی بر مقایسه  دو به دو مطرح می باشد
)320-315(. از جمله مزایای مقایسه زوجی قالب گیری آن در قالب 
مدلAHP است. از جمله مهم ترین مزایای این روش استفاده از 
کیفی می باشد. مزیت دیگر این  با معیارهای  آن در تصمیم گیری 
سلسله  تشکیل  با  تصمیم گیری  مسئله  به  دادن  ساختار  روش 
مراتب می باشد. طبقه بندی معیارها از باال به پایین باعث می شود 
تا مسائل پیچیده به صورتی سامان مند توسط AHP مورد بررسی 
که توسط AHP مسئله  گفت  گیرد. به  صورت دقیق تر می توان  قرار 
گزینه های مختلف  تصمیم گیری ابتدا ساختار داده شده و سپس 
با هم مقایسه شده و  براساس معیارهای مطرح در تصمیم گیری 
اولویت انتخاب هر یک از آنها مشخص می شود. برای استفاده از 
صورت  می بایست  زیــر  شــرح  به  اساسی  مرحله  چهار  روش،  ایــن 

پذیرد:
نظر، 2-  مــورد  مسئله  طبقه بندی  و  مراتب  سلسله  کــردن  بنا   -1
مراتب  سلسله  از  سطح  هر  در  ج  مندر عوامل  زوجی  مقایسه های 
در جوابگویی به تحقق هدف یا تأمین احتیاجات هدف یا عوامل 
سطح باالتر، 3- با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی، وزن نسبی 
عوامل هر سطح محاسبه می گردد و 4- تعیین اهمیت نسبی هر 
کلی مسئله  گزینه های انتخابی در رابطه با معیارها و هدف  کدام از 

 .(Firoozian, 2006: 53( مورد نظر
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وزن  تعیین  در  زوجــــی  مــقــایــســه  روش  از  حــاضــر  ــش  ــژوه پ در     
به  ــرا  زی ــت،  اس شــده  استفاده  مکان  گزینی  در  مطرح  معیارهای 
با  گرفته در پیشینه و ادبیات مرتبط  پشتوانه بررسی های صورت 
گرفته  موضوع، ذهنیت الزم در خصوص مقایسه دو به دو شکل 
و در فاز تعیین اهمیت نسبی معیارها نسبت به همدیگر، پایه نظر 

کارشناسی را تشکیل داده است.  

3.3. معرفی محدوده پژوهش 
 محدوده جغرافیایی این پژوهش استان اردبیل در شمال فالت 
ایران بین مختصات جغرافیایی 45‘، 37 تا 42‘ وْ 39 عرض شمالی 
گرینویچ واقع شده  و 55‘، 48 تا 3‘، 47 طول شرقی از نصف النهار 
است )تصویر شماره 2(. این استان در سال 1395، مساحتی بالغ 
کل  مساحت  از  درصد   1/1 معادل  کیلومترمربع،  و867  بر17هزار 
تا  کشوری  براساس تقسیمات  کشور داشته است. در حال حاضر 
سال 1395 دارای 10 شهرستان، 26 شهر، 29 بخش، 71 دهستان 
 .(Statistical Center of Iran, 2017( اســت  بــوده  ــادی  آب و1696 

)تصویر شماره 2).

4. بحث و یافته ها 
پهنه ها  مناسب ترین  که  شده  مطرح  اصلی  پرسش  به  پاسخ  در 
برای مکان گزینی و توسعه خوشه های صنعتی )صنایع چوبی( در 
استان اردبیل کدامند؟ مراحل و گام های بیان شده در بخش روش 
پژوهش بر روی موضوع اجرا شدند. مراحل اصلی پیاده سازی مدل 
مکان گزینی را می توان شامل این موارد برشمرد: 1( تهیه نقشه های 
معیار، 2( ارزش گذاری معیارها و استانداردسازی مقادیر ارزش گذاری 

شده از معیارها بر مبنای درجه عضویت در تابع  فازی، 3( وزن دهی 
نقشه های معیار با توجه به هدف، 4( تعیین مقادیر مطلوبیت و 
به  همپوشانی  مــدل  پــیــاده ســازی   )5 و  ویکور  مــدل  در  نارضایتی 
گام نخست فهرست معیارهای پژوهش بر اساس  روش ویکور. در 
پیشینه تهیه شدند و با توجه به زمان و داده های قابل دسترس، 
گردآوری شدند. بعد از  کدام از معیارها  داده های خام مربوط به هر 
که در  گردآوری داده های مربوط به 20 معیار  اصلی در مکان گزینی 
بخش روش تحقیق به تفصیل به آن پرداخته شده است )جدول 
1شماره(، برای بیان اهمیت نسبی معیارها از روش مقایسه زوجی 
گردید. بعد از مشخص  با توجه به جدول شماره2 اقدام  معیارها 
شدن وزن معیار های انتخابی با استفاده از مدل فازی در محیط 
محدوده  در  معیارها  ارزش گـــذاری  به   ،  DRISI SELVAI نرم افزار 
مورد مطالعه و تهیه نقشه های متناسب با معیارها پرداخته  شد 
برای  مکان  بهترین   ،VIKOR مــدل   از   استفاده  با  نهایت  در  و 
مکان گزینی خوشه های صنعتی  استخراج شدند. در زیر جزئیات 
گام های مکان گزینی در  اجــرای  و مراحل  و تحلیل داده هــا  تجزیه 

محیط ادریسی سلوا  شرح داده می شوند:
مرحله نخست: ابتدا الیه های ورودی شامل داده های رقومی و 
کدام از معیارهای پژوهش در محیط ادریسی به عنوان  رستری هر 
الیه ها  اولیه  داده هـــای  پایگاه   و  شدند  معرفی  مکان گزینی  پــروژه 
اقلیدسی  فاصله  بعدی  گــام  در   .)3 شماره  )تصویر  شد  تشکیل 
معیارها  از  هرکدام  متناسب با شروط تعیین شده برای  پارامترها 
  GIS کدام از معیارها و زیرمعیارها در ابــزار به روش فازی برای هر 

Analyse به دست آمدند )تصویر شماره 4).

تصویر شماره 2:  نقشه محدوده  مورد مطالعه 
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تصویر شماره3: نقشه  برخی از زیرمعیارهای ورودی در فرآیند مکان گزینی 

تصویر شماره4: فاصله اقلیدسی معیارها )الف( فاصله از دشت های سیالبی، )ب(: فاصله از خطوط انتقال برق، پ(: فاصله از وزنه های جمعیتی، 
)ج(: فاصله از دریاچه ها، )د(: فاصله از شهرک ها و نواحی صنعتی، )ه(: فاصله از راه های ارتباطی، )و(: فاصله از خطوط گسل و )ی(: فاصله از آبخوان.
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مرحله دوم: استانداردسازی و ارزش گذاری نقشه های معیار
که به مقادیر اندازه گیری شده از  ارزش گــذاری به معنای آن است 
کدام از معیارها، ارزشی تعلق  معیارها بر حسب میزان مطلوبیت هر 
بیشتر  گرفتن  فاصله  با  گفته می شود  وقتی  به عنوان مثال  گیرد. 
به  کم می شود،  برای مکان گزینی  میزان مطلوبیت  ارتباطی  راه  از 
که فاصله های نزدیک تر در واحد متر، مطلوبیت  معنای آن است 
که  گفته می شود  بیشتری دارند )ارزش گــذاری معکوس(. یا وقتی 
مکان گزینی  ــرای  ب مطلوبیت  میزان  گسل  از  فاصله  رفتن  بــاال  با 
که فاصله های بیشتر در واحد  بیشتر می شود، به معنای آن است 
استاندارد  مستقیم(.  )ارزش گــذاری  دارد  بیشتری  مطلوبیت  متر، 
کردن دامنه تغییرات داده ها  نمودن داده ها نیز به معنی همسان 
که در تحقیق  در دامنه هایی همچون 0 تا 1 و 0 تا 255 است. از آنجا 
حاضر ارزش گذاری و استانداردسازی به صورت توأم انجام می شود. 
از  استفاده  با  حاضر  تحقیق  در  بعدی  مباحث  اســاس  همین  بر 
وجود    IDRISISELVAنرم افزار از   FUZZY تابع  در  که  امکاناتی 
نقشه های  صورت  به  که  نقشه هایی  استانداردسازی  برای  دارد، 

و  Sigmoidal عضویت  توابع  از  تناسب،  به  شده اند،  تهیه  معیار 
به  افزایشی  عضویت  چــون  قالب هایی  و  شــده  استفاده   Liniear
کاهشی به صورت یکنواخت و سایمتریک مورد  صورت یکنواخت، 
نظر بوده است. نقشه مبتنی بر درجه عضویت در دامنه عدد فازی، 
یک نقشه استاندارد شده و در عین حال یک نقشه ارزش گــذاری 
مطلوبیت  نشانگر  عضویت،  بــاالی  درجــات  آن  در  که  است  شده 
داده هـــای  مــاتــریــس   5 شــمــاره  تصویر  در  اســـت.  پیکسل  بیشتر 
استاندارد شده فازی مورد استفاده در مکان گزینی خوشه صنایع 

چوبی نشان داده می شود. 
کدام از معیارها و زیرمعیارها به  در ادامه نقشه استاندارد شده هر 
روش فازی در محیط IDRISI تهیه شدند. خروجی نقشه استاندارد 
این معیارها شامل )الف( زمین شناسی، )ب(: فاصله از دریاچه ها،  
)چ(  سیالبی،  دشت های  از  فاصله  )ج(:  آبخوان،  از  فاصله  )پ(: 
کشاورزی، )ح(: فاصله از خطوط انتقال برق،  فاصله از زمین های 
)خ( فاصله از راه های ارتباطی،  )د(: فاصله از وزنه های جمعیتی و  
گذاشته شده اند )تصویر 6).  گسل، به نمایش  )ر(: فاصله از خطوط 

گزینی خوشه صنایع چوب تصویر شماره5: ماتریس داده های استاندارد شده فازی مورد استفاده در مکان 
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مرحله سوم: وزن دهی به زیرمعیارها
در این مرحله با استفاده از روش AHP (9 طیفی ساعتی( جدول 
کدام از  شماره 3، معیارها و زیرمعیارها براساس اهمیت نسبی هر 
کارشناس در حوزه برنامه ریزی فضایی مورد مقایسه  آنها توسط 30 

مقایسه  و  کارشناسی  نظرات  از  استفاده  با  ادامــه  در  گرفتند.  قرار 
نهایی  وزن   Expert Choice نرم افزار  از  استفاده  با  معیارها،  زوجی 

معیارها به دست آمدند )جدول شماره 4). 

تصویر شماره6: استاندارد سازی معیارها، )الف( زمین شناسی، )ب(: فاصله از دریاچه ها، )پ(: فاصله از آبخوان، )ج(: فاصله از دشت های سیالبی، 
کشاورزی، )ح(: فاصله از خطوط انتقال برق، )خ( فاصله از راه های ارتباطی، )د(: فاصله از وزنه های جمعیتی و  )ر(: فاصله  )چ( فاصله از زمین های 

از خطوط گسل.

 AHP جدول شماره 3: مقیاس 9 طیفی توماس ساعتی برای تعیین ضریب اهمیت معیارها به روش
Source: Saaty R.W. (2003); Malachowski. (2006); Jahani. (1998)

نسبت به متغیر ستون، متغیر سطر 100 درصد اهمیت دارد.9
نسبت به متغیر ستون، متغیر سطر بسیار مهم است.7
نسبت به متغیر ستون، متغیر سطر مهم است.5
نسبت به متغیر ستون، متغیر سطر قدری مهم است.3
نسبت به متغیر ستون، متغیر سطر با متغیر ستون از نظر اهمیت مساوی است.1

کم اهمیت است.1/3 نسبت به متغیر ستون، متغیر سطر قدری 
کم اهمیت است.1/5 نسبت به متغیر ستون، متغیر سطر 
کم اهمیت است.1/7 نسبت به متغیر ستون، متغیر سطر بسیار 
نسبت به متغیر ستون، متغیر سطر 100 درصد بی اهمیت است.1/9
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بیست وسوم نسبی  شماره  اهمیت  بیان  ــرای  ب زوجــی  مقایسه  روش  از  حاصل  یافته 
که معیار فاصله از وزنه های جمعیتی و در سطح  معیارها نشان داد 
بعدی فاصله از خوشه های صنعتی به ترتیب با امتیاز 0.95 و 0.84 
بیشترین اهمیت و معیار فاصله از آبخوان و قنات به دلیل پایین 
کمترین  استان  در  منابع  ایــن  ــودن  ب اهمیت  کم  و  تعداد  ــودن  ب
گزینی خوشه های صنعتی )صنایع چوبی( در  اهمیت را در مکان 
در  معیارها  از  ترکیبی  نقشه  از  حاصل  یافته  دارد.  اردبیل  استان 
مدل ویکور نیز نشان  دهنده بهترین مکان برای مکان گزینی است. 
کدام از معیارها  وزن های به دست آمده، در الیه های مربوط به هر 
 IDRISI SILVAمــحــیــط در  مکان گزینی  مــدل  در  و  شــده  اعمال 

تعریف شدند. 

شاخص  و   )S( مطلوبیت  شــاخــص  تعیین  چــهــارم:  مــرحــلــه 
 )R( نارضایتی

در این مرحله با توجه به بهترین و بدترین مقدار به  دست  آمده 
گام قبل و فرمول مربوط به پارامتر S و R نقشه دو پارامتر برای  در 
که بیانگر فاصله نسبی معیار i ام از نقطه ایده آل  هر یک از معیارها 
به  متر است، تهیه شد و سپس به تلفیق آن براساس فرمول های 
مطرح  شده در بخش روش تحقیق پرداخته  شد. خروجی حاصل 
کدام از زیرمعیارها در  تصویر  از محاسبه شاخص مطلوبیت برای هر 
شماره 7 و تلفیق آن در دو معیار اصلی پژوهش در تصویر شماره 8، 

نمایش داده شده است. 

مرحله پنجم: محاسبه شاخص VIKOR )مقدارQ( و پهنه بندی 
نهایی 

Q و نقشه های تولید شده  با توجه به تابع ترکیبی  در این مرحله 
که   Q مــقــدار  نقشه   Vشــاخــص گرفتن  نظر  در  و  قبل  مــراحــل  در 
که خود این مقادیر به ترتیب مقادیر فاصله  تابعی از Si و Ri بوده 
از حل ایده آل به ازای P=1 و ∞ =P در برنامه ریزی توافقی است با 
 Idrisi Kilimanjaro Image Calculator در محیط  ابزار  از  استفاده 
به همپوشانی و تلفیق الیه های مربوط به معیارها اقدام شد. بعد 
از جمع نمرات استاندارد شده وزنی در رابطه با هر یك از معیارها، 
که می تواند نشانگر نمره هر پیکسل در  امتیاز سرجمع هر پیکسل 
پیکسل  نمره  آمد.  دست  به  باشد،  دیگر  پیکسل های  با  مقایسه 
به عدد 0 نشان از مطلوبیت بیشتر آن پیکسل برای هدف تعریف 
شده در مکان گزینی است. ارزش  به  دست  آمده به روش ویکور بین 
کم  ارزش ترین موقعیت ها برای مکان گزینی  0.13 مطلوب ترین و 1 
را نشان می دهند. اغلب پهنه های مطلوب مکان گزینی از عوامل 
کز ثقل خوشه های  اصلی مانند وزنه های جمعیتی، دسترسی به مرا
تأثیر بیشتری پذیرفته است.  صنعتی و نیز دسترسی به خطوط، 
)از  باال  به  پایین  از  رنگی  به روش عــددی و طیف  نهایی  خروجی 
استقرار  بــرای  زمین  تناسب  پهنه  بندی  پــررنــگ(،  آبــی  تــا  سفید 
خوشه های صنعتی مرتبط با صنایع چوب در استان اردبیل را به 
ویکور،  نهایی  ارزش  مقدار  افزایش  با  ترتیب  به  می گذارد.  نمایش 
شماره  )تصویر  می شود  کاسته  مکان گزینی  برای  پهنه ها  ارزش  از 
کاماًل در  9). در نهایت با توجه به ارزش نهایی مقدار Q، دو پهنه 

)AHP( جدول شماره 4: محاسبه وزن معیارها و زیرمعیارها با استفاده از روش فرآیند سلسه مراتبی تحلیل

گروه
زیر معیار

وزن
وزن نهایی زیر معیارسطح 1سطح 1

عی
طبی

شیب

0/4
0

0.0610.024
0.0380.015ارتفاع

0.1270.050فاصله از خطوط گسل
0.0320.012زمین شناسی

0.0890.035فاصله از دشت سیالبی
0.1270.050جهت باد

0.1180.047فاصله از مناطق حفاظتی
0.0630.025فاصله از رودخانه
0.0530.021فاصله از دریاچه

0.0750.030فاصله از نقاط مستعد زمین لغزش
0.0390.015فاصله از چشمه
0.0320.046زمین کشاورزی
0.0310.012فاصله از آبخوان
0.0310.012فاصله از قنات

نی
سا

ان

فاصله از وزنه های جمعیتی

0/6
0

0.1590.095
0.1400.084فاصله از خوشه های صنعتی
0.1390.083فاصله از خطوط ارتباطی

0.1380.055فاصله از محل تأمین مواد اولیه
0.1380.055فاصله از شهرک ها و نواحی صنعتی

0.0950.057فاصله از خطوط انتقال انرژی
0.0530.031فاصله از فرودگاه
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اولویت برای مکان گزینی، ارزش گذاری شده اند )تصویر شماره 10). 
کلیدی اجرای مدل را می توان شامل موارد زیر هستند: یافته های 

کز جمعیتی به  ویژه شهرها، دسترسی به منابع  الف( به ترتیب مرا
گسل ها، شیب زمین )توپوگرافی(،  اولیه تولید، جهت باد، فاصله از 
کاربری زمین و زیرساخت های پایه نقش بسیار مهمی در استقرار 

خوشه های صنعتی جدید ایفا خواهند نمود.

ب( شهرها به دلیل ایجاد شرایط اقتصادی و محیطی از جمله ارائه 
کار، زیرساخت و بازار مصرف نقش بسیار مهمی در استقرار  نیروی 

فضایی خوشه  های صنعتی بازی می کنند. 
ج( قسمت های مرکزی استان اردبیل، دارای بیشترین پهنه های 

مستعد ایجاد خوشه های صنعتی است.  

تصویر 7: شاخص مطلوبیت معیارها )الف( زمین شناسی، )ب(: فاصله از دریاچه ها؛ )پ(: فاصله از آبخوان )ج(: فاصله از دشت های سیالبی )چ( فاصله 
از زمین های کشاورزی، )ح(: فاصله از خطوط انتقال برق )خ( فاصله از راه های ارتباطی  )د(: فاصله از وزنه های جمعیتی )ر(: فاصله از خطوط گسل. 
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تصویر شمارهA :8: شاخص مطلوبیت B: شاخص نارضایتی، تلفیق زیرمعیارها

تصویر شماره 9: ارزش گذاری نهایی حاصل از اجرای مدل مکان گزینی
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5. نتیجه گیری 
  مکان گزینی خوشه های صنعتی به روش ویکور و فازی در محیط 
روی هــم  بــا  کــه  داد  نشان   ،)GIS( جغرافیایی  اطــالعــات  سامانه 
شهری  سکونتگاه های  پیرامون  معیارها  و  شرایط  تمام  گــذاری 
برای استقرار و توسعه خوشه های صنایع چوبی مطلوب  هستند. 
ایــن صنایع در  مــواد خــام تولید در  ــا و در واقــع  گــرچــه ورودی هــ ا
صرفه های  ولی  ــد،  دارن قــرار  خوشه ها  این  استقرار  محل  از  ج  خــار
و  شرایط  حمل ونقل،  زیرساخت های  به  دسترسی  مقیاس،  در 
قیود محیط طبیعی و تمرکز جمعیت و نیروی انسانی از مهم ترین 
می شوند.  محسوب  صنایع  این  مکان گزینی  در  کننده ها  تعیین 
نتایج  و  فرخی  و  نصرالهی  یافته های  با  حاضر  یافته های پژوهش 
در  و زیربنایی  جمعیتی  عوامل  تأثیر  بر  مبنی  فرناندز  یافته های 
 2009; Fernanedz,( مکان گزینی خوشه های صنعتی همخوانی دارد
به  دست  یافته های  همچنین   .)2011Nasrollahi & Farrokhi,
 آمده از این پژوهش با نتایج پژوهش خلیجیو همکاران، مبنی بر 
همسو  صنعتی  مکان گزینی های  در  طبیعی  محیط  عوامل  نقش 
که نوآوری  است )Khaliji et al., 2015). همچنین با توجه به این 
با نیروی انسانی مرتبط است، یافته های این پژوهش  در صنایع 
انسانی  نیروی  نقش  بر  مبنی  رودا  و  ویسچیاتو  پژوهش  نتایج  با 
خــاص،  جــغــرافــیــای  در  صــنــایــع  شـــدن  خــوشــه ای  در  متخصص 

با  نتایج پژوهش   .)Vecchiato & Roveda., 2010( همخوانی دارد
یافته های پژوهش رویز مبنی بر اهمیت معیار جمعیت و زیربناها 
 .(2012Ruiz,) اســت همسو  صنعتی  خوشه های  مکان گزینی  در 
گردآوری شده برای پژوهش،  همچنین با توجه به داده های اولیه 
بر  مبنی  یاسوری  و  الریمان  یافته های  با  پژوهش  این  یافته های 
عدم رعایت اصول محیط زیستی در استقرار صنایع همخوانی دارد 
که  . در نهایت با توجه به این   (Larimian )2012et al.; Yasoori, 
کار رفته در پژوهش برای تعیین پهنه های  روش تصمیم گیری به 
مناسب مکان گزینی، بسیار سودمند و عملیاتی محسوب می شود، 
و همکاران  رنــگــزن  پــژوهــش  نتایج  بــا  پــژوهــش  ایــن  یــافــتــه هــای 
بیان  در  که  طــور  همان   .2015(Rangzan et al,( دارد  همخوانی 
مسئله به تهدیدهای ناشی از فقدان برنامه ریزی فضایی در حوزه 
صنعت و آمایش صنعتی در استان اردبیل اشاره شد، این نکته در 
که بخش عمده مشکالت مناطق،  کید قرار می گیرد  پایان مورد تأ
برنامه ریزی فضایی در  به خاطر عدم مشارکت دادن متخصصان 
استان هاست.  توسعه  در  حرفه ای  و  علمی  رشته های  سایر  کنار 
کاربرد نتایج این پژوهش در حوزه شهرسازی )برنامه ریزی شهری 
و منطقه ای( بسیار قابل دفاع و روشن است. با توجه به یافته های 
کاربرد موضوع در  پژوهش، پیشنهادهای زیر می توانند مهم ترین 

برنامه ریزی شهری و منطقه ای )شهرسازی( محسوب شوند: 

تصویر شماره 10: اولویت بندی نهایی پهنه های مناسب برای مکان گزینی خوشه های صنعتی استان اردبیل
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بخشی نگر  صرفًا  نباید  استان ها  فضایی  توسعه  برنامه ریزی   -  )1
باشد. نیاز مبرم است برنامه ریزی فضایی در توسعه صنعتی مناطق 

گیرد.   مورد توجه قرار 
2(- تنها منوط به بخش صنایع نیست، بلکه بسیار ضروری است در 
مکان گزینی توسعه خوشه های صنعتی جدید، به توانمندی های 

گیاهی، جمعیت، زیرساخت ها( توجه شود.  منطقه ای )پوشش 
و  جنگل  ک،  خــا )آب،  محیطی  مؤلفه های  گرفتن  نظر  در  با   -)3
غیره( نیاز است در مکان گزینی های خوشه های صنعتی به توسعه 

گردد.  پایدار منطقه ای و نیاز نسل های آتی توجه جدی مبذول 
4(-   با توجه به تناسب پهنه های مشخص شده برای مکان گزینی 
این  به  صنعت  بخش  توسعه  در  اســت  نیاز  صنعتی  خوشه های 

که حاصل تلفیق معیارهای مختلف است، توجه شود.  پهنه ها 
بخش  و  استان  سیاست گذاران  و  مدیران  می شود  پیشنهاد   -)5
صنعت از حصار و تعصب های حرفه ای و علمی به سمت مشارکت 
فضایی،  برنامه ریزی  ــردن  ک درگــیــر  بــا  و  آورنـــد  روی  بین رشته ای 

مطالعات جامع تری در این حوزه انجام دهند. 

که، بدون مشارکت بین رشته ای، بین نهادی و  این  پایان سخن 
بدون پیوند برنامه ریزی های بخشی با برنامه ریزی های فضایی و 
گرفتن اصول آمایش سرزمین )برنامه ریزی فضایی(  بدون در نظر 
دارایی های محیطی استان به روند موجود رشد ناهمگون صنعتی، 
نابود می شوند. در این راستا، نیاز به اجرای برنامه های فضایی به  
ویژه در حوزه صنعت در سطح استان  مورد مطالعه، ضروری است. 
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