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چكيده
زمينه و هدف:توسعه صنايع وتوجه به مسايل محیطزيستی محتمل ،هم چنین استفاده بهینه و پايدار از همه امکانات پهنه سرزمین در
راستاي مکان يابی بهینه با توجه به توان اکولوژيکی منطقه يکی از موضوعات مهمی است که درسالهاي اخیر مورد توجه بخش مديريت
محیط زيست قرار گرفته است .اين تحقیق سعی دارد تا با ارزيابی توان منطقه و پهنهبندي مناسب کاربري صنايع پتروشیمی در جهت
برنامه ريزي و ايجاد تعادل و توازن منطقه اي با توجه به قابلیتها و شرايط محیط زيستی به مکان يابی مناسب کاربري صنايع مذکور
بپردازد.
روش بررسي:در اين تحقیق ،پس از تعیین پارامترهاي اکولوژيکی و غیر اکولوژيک الزم جهت آنالیز ،نسبت به وزندهی اين عوامل با
استفاده از روش تحلیل فرآيند سلسله مراتبی اقدام گرديد .سپس نوزده اليه اطالعاتی ،در محیط ،GISبه روشروي همگذاري
وزنی( )Weighted Overlayمورد تجزيهوتحلیل قرار گرفت.
يافتهها :از نتايج حاصل از اين تحقیق اينطور استنباط میشود که شهرستانهاي شمالی و غربی استانبه لحاظ ويژگیهاي اکولوژيکی ،به
نسبت داراي شرايط بهتري بوده و بايد در اولويت اول برنامهريزي قرار گیرند .لذادرصورتیکه در توسعه صنعت پتروشیمی استان ،بودجه و
امکانات در حد بهینه و مطلوب مهیا باشند؛ میتوان جهت برنامهريزيهاي آتی توسعه صنعت در اين شهرستانها اقدام نمود.
بحث و نتيجهگيري :نتايج نشان میدهد که مدل AHPدر کنار رويهمگذاري وزنی کارايی بسیاري در پهنهبنديهاي صنعتی دارا
میباشد.
واژه هاي کليدي :مکانيابی ،فرآيند تحلیل سلسله مراتبی ،GIS ،رويهم گذاري وزنی.
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Abstract
Background and Objectives: The development of industries and attention to environmental issues as
well as the sustainable use of all means possible to locate the optimal area of land is one of the
important issues in recent years. It has been the focus of environmental management. The present
study aims to assess the area and zoning with the appropriate username and petrochemical industries
in order to plan and create a regional balance according to the capabilities and environmental
conditions suitable to locate the user's industry.
Method: In this study the ecological and Non-ecological were the necessary parameters for analysing
to weighting these factors using a hierarchical analysis process. Then the nineteenth layer information
in the GIS and the methodology the weighted overlay was analyzed.
Findings: The results of this study suggest that the north and west, in terms of ecological properties,
the ratio has been better and should be the first priority planning.
Discussion and Conclusion: Therefore, industrial development, budget and facilities are available at
the optimum level can be used to plan for the future development of the industry in these cities. The
results show that two AHP and Weighted overlay in the GIS in zoning of industry is capable
performance that corresponded with research in other areas.
Key Word: Site Selection, AHP, GIS, Weighted Overlay
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مقدمه
امروزه يافتن مکانهاي مناسب براي ايجاد فعالیت در يک حوزه

توجه به تاثیرات اجتماعی ،اقتصادي و زيست محیطی ،در

جغرافیايی معین جزء مراحل مهم پروژه هاي اجرايی ،بهويژه در

برنامهريزيهاي منطقهاي تاثیري به سزا دارد .مکان مناسب

سطح کالن و ملی ،به شمار میرود .مکانهاي انتخابی بايد در

براي استقرار صنعت ،بايد به دامنه وسیعی از عوامل توجه داشته

حد امکان شرايط الزم را دارا باشند و عدم بررسی اين شرايط

باشد تا بتواند فوايد اقتصادي-اجتماعی را با پايداري محیط

قبل از اجراي پروژهها ،نتايج نامطلوب فراوانی را به دنبال خواهد

زيستی هماهنگ کند .توسعه پايدارنیازمند يافتن روشی جديد

داشت .براي نمونه در راس اين مشکالت ،بايد به عدم صرفه

براي طراحی و استقرار مناطق صنعتی است تا بتواند تاثیرات

اقتصادي و عدم کارايی پروژهها اشاره نمود .اما با اجراي يک

منفی حاصل از ايجاد و بهرهبرداري صنايع را به حداقل برساند.

مکانيابی موفق ،کلیه عوامل موثر در ايجاد فعالیتها ،در سطح

در واقع بايد گفت ،مکان يابی مراکز صنعتی تصمیمم همین

منطقه مورد مطالعه بررسی شده و مکانهاي مناسب ،در قالب

است که پايداري فعالیتهاي صنعتی در محیطهاي پیرامونی و

خروجی فرآيند مکانيابی ،در اختیار مديران و تصمیم گیران

در کل توسعه پايدار را در منطقه تحت تاثیر قرارمیدهد(.)6

قرار میگیرد .آنها نیز براساس سیاستها و اولويتهاي موجود،

مکانيابی تسهیالت تاثیرات مثبت و منفی زيادي بر محیط

گزينههاي مناسب را انتخاب میکنند( .)1در واقع ،زمانی که

زيست دارد .به عنوان مثال ايجاد تسهیالت میتوانند باعث

هدف ،يافتن مکانهاي احتمالی استقرار يک کاربري باشد،

ايجاد آلودگی يا ترافیک شوند ،اشتغال ايجادکنند و يا بر

تصمیم گیران بايدعوامل زيادي را مورد بررسی قرار دهند (.)2

مالیاتها مؤثرباشند .مسايل سیاسی نیز در مکانيابی مهم

مکان مناطق صنعتی ،با در نظرگرفتن تاثیرات اجتماعی،

هستند ،به عنوان مثال احداث برخی از تسهیالت در برخی از

اقتصادي و محیط زيستی ،عاملی اصلی در برنامهريزيهاي

مکانها ممنوع است (مثالًاحداث کارخانههاي انرژي هستهاي

منطقه اي است .مکان مناسب براي استقرار صنعت بايد جهت

درمناطق پر جمعیت يا ايجاد لندفیل درحوزههاي سیاسی

هماهنگی فوايد اقتصادي با مسايل محیط زيستی ،دامنه وسیعی

ممنوع است) .ايجاد برخی از تسهیالت نیز با رعايت قوانین

از معیارها را مد نظر داشته باشد .در واقع ،مکانيابی با به

خاصی امکانپذيراست( .)7در تحقیقی ،مکانيابی صنايع در

کارگیر ي معیارها و عوامل موثر و با استفاده از مدلهاي جامع

استان قم با روش تجزيه و تحلیل سیستمی انجام گرفت .در اين

به تعیین مکانهاي مناسب ،براي کاربري مورد نظرمی-

مطالعه منابع محیطزيستی در دودسته منابع اکولوژيک و

پردازد( .)3در طراحی صنعت پتروشیمی مسائل مختلف و

اقتصادي اجتماعی مورد شناسايی ،تجزيه و تحلیل و جمعبندي

متعدد زيادي مطرح میباشند که يکی از مهمترين آنها مکان-

قرار گرفتند .در اين تحقیق نقشههاي منابع پس از اسکن شدن،

يابی مناسب است و بايد بررسی و کارشناسی مناسبی در اين

در سیستم اطالعات جغرافیايی رقومی شده و سپس مورد

امر صورت گیرد تا اهداف موردنظر به تحقق رسیده و طرح

طبقهبندي قرار گرفتند .بعد از آن توان اکولوژيکی سرزمین

بهینهاي از آن پديد آيد .مکانيابی بهینه ،باعث کاهش اتالف

برحسب هدف مورد نظر با توجه به مدل  3طبقهاي تدوينشده،

منابع و بهتبع آن کاهش قیمت محصول تمامشده و بهینهسازي

تعیین گرديد .پس از حذف مناطق حفاظتشده و کاربريهاي

زنجیره تامین ،تولید ،توزيع و فروش خواهد شد(.)4

فعلی سرزمین 17 ،پهنه در چهار بخش سیاسی استان ،در

براي استقرارمناسب کارخانه ،شهرك يا نواحی صنعتی در

دوطبقه مناسب و نسبتا مناسب شناسايی شدند( .)8در تحقیقی

محیطهاي صنعتی بايد از طرحهاي استراتژيک استفاده نموده،

که بهمنظور مکانيابی عرصههاي مناسب پخش سیالب ،جهت

به نحويکه کاربري اراضی ،سیستمهاي حملونقل ،استفاده از

تغذيه مصنوعی آبخوانها در شمال انديمشک انجام گرفت،

آب و تصفیه پسماندها بهینه گردد ( .)5مکان مناطق صنعتی با

حوضه آبخیز جارمه به مساحت  314کیلومترمربع مورد
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بررسی قرار گرفت .در اين تحقیق ،منطقه موردمطالعه ،با

شناسايی گرديده و پس از وزندهی ،در محیط Arc GIS

پردازش تصاوير ماهوارهاي ،بازديدهاي میدانی و انطباق

طبقهبندي شدند .سپس با استفاده از روش روي همگذاري

نقشههاي کاربري اراضی ،محدوده آبرفتی به وسعت 4356

وزنی ،عملیات هم پوشانی اليهها انجام گرفت .با توجه به نتايج

هکتار جهت مطالعه مشخص گرديد .پس از انتخاب شاخصهاي

بهدستآمده در هر دو روش ،قسمت شمالی شهر براي تغذيه

تاثیر گذار در مکانيابی اين عرصهها از قبیل شیب ،نفوذپذيري،

آبهاي زيرزمینی پیشنهاد گرديدند (.)15

ضخامت آبرفت ،قابلیت انتقال ،سیلخیزي و هدايت الکتريکی،
براي هرکدام از اين شاخصها در محیط  GISنقشه
طبقهبنديشده تهیه گرديد و سپس اين نقشهها با روش منطق
بولین و شاخص همپوشانی وزنی باهم تلفیق شدند .درنهايت
محدوده آبرفتی به دو طبقه داراي تناسب باال براي پخش
سیالب با وسعت  2552هکتار درروش بولین و  2485هکتار
درروش شاخص همپوشانی وزنی و تناسب متوسط با وسعت
 2227هکتار درروش بولین و  1271هکتار در روش شاخص

مواد و روشها
محدوده موردمطالعه
محدوده موردمطالعه در اين تحقیق استان همدان میباشد.
استان همدان بامساحت  12421کیلومتر مربع در غرب ايران
قرارگرفته است و از لحاظ موقعیت بین مدار  33درجه و 52
دقیقه تا  35درجه و  44دقیقه عرض شمالی و  47درجه و 47
دقیقه تا  42درجه و  35دقیقه طول شرقی از نصف النهار-

همپوشانی وزنی تفکیک و نقشه نهايی به دست آمد( .)2در

گرينويچ قرارگرفته است (نقشه )1و بخشی از رشته کوه زاگرس

تحقیقی ،بهترين مکان براي تغذيه مصنوعی آبهايزيرزمینی در

میانی و فالت مرکزي ايران را شامل میشود .وسعت استان

منطقهاي در شهر صنعتی سادات که در يک منطقه نیمهخشک

همدان  1/2درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص

در بیابان غربی ،واقع در حاشیهي دلتاي رود نیل در شمال غرب
مصر قرار دارد ،موردبررسی قرار گرفت .در اين تحقیق که از دو

داده است و تراکم جمعیت در آن 87/4 ،نفر به ازاي هر کیلومتر
مربع بوده که از اين لحاظ چهارمین استان متراکم کشور می-

روش «بولین» و «رويهم گذاري وزنی» استفاده گرديد ،ابتدا

باشد .شهر همدان نیز به عنوان مرکزاستان ،ششمین شهر

اليههاي مرتبط ،با توجه به نقشهها و تصاوير ماهوارهاي

تاريخی کشور شناخته شده است(.)11

نقشه -0نقشه موقعيت منطقه موردمطالعه
Map1. Study Area

روش تحقيق
در اين تحقیق جهت تعیین معیارها از ضوابط برخی از سازمان-

تحقیقات محققین و نیز روش دلفی 1استفاده گرديد .در ابتدا با

ها وادارات ذيربط (محیط زيست ،سازمان هواپیمايی کشور،

استفاده از روش دلفی نسبت به ارزشگذاري براي هر يک از

شرکت آب منطقهاي ،سازمان توانیر ،شرکت ملی گاز ايران،

معیارهاي مذکور در  6توان (از صفرتا پنج ،که صفر پايینترين

سازمان صنعت ،معدن و تجارت و اداره کل راه وشهرسازي)،
1- Delphi
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توان و  5باالترين توان میباشد) ،اقدام گرديد (جدول )1

به هر اليه و با استفاده از روش رويهمگذاريوزنی با يکديگر

(.)15پس از ارزشگذاري معیارها ،نوبت به وزندهی معیارها

ترکیب گرديده و بدين ترتیب ،پهنهبندي صنعتی استان همدان،

رسید که جهت انجام اين فرآيند نیز وزندهی به معیارها

براي استقرار و مکانيابی صنايع پتروشیمی در  6توان مختلف و

بهصورت زوجی و مقايسه دوبهدو صورت گرفته و با استفاده از

متوالی به دست آمد ( .)13اليههاي مورد استفاده در اين

روش  AHPو نرمافزار ،Expert Chiohceوزن هر يک از

تحقیق عبارتند از :کاربري اراضی ،شیب ،هیدرولوژي ،جهت

معیارها و شاخص ناسازگاري آنها به دست آمد (.)12

دامنه ،ارتفاع از سطح دريا ،اقلیم ،دانهبندي خاك ،عمق خاك،

پس از مرحله وزندهی ،اليهها وارد محیط ( Arc GISويرايش

فرسايش خاك ،فاصله از فرودگاهها ،فاصله از شهرها ،فاصله از

 )15گرديده و ابتدا نسبت به استانداردسازي اليهها با استفاده

روستاها ،فاصله از جادهها و بزرگراهها ،فاصله از سدها و تاالب-

ازتوابع فازي اقدام شد و سپس اليههاي مذکور به رستر تبديل

هاي اصلی ،فاصله ازمناطق حفاظتشده ،فاصله از صنايع ،فاصله

گرديدند .درنهايت اليههاي رستري با توجه به وزنهاي متعلق

از گسل ،فاصله از خطوط برق و فاصله از خطوط نفت وگاز

جدول  -0ارزشگذاري و رتبهبندي محدودهي معيارها
Table 1. Valuation and ranking of the criteria
درجهبندي
رديف

معيار

9

9

فرسايشپذيري

فرسايش
خفیف

_______

فرسايش
نسبتا شديد

_______

2

عمق خاك

≤185

121-185

61-125

31-65

≥35سانتیمتر

3

دانهبندي خاك

متوسط

ارتفاع

455-1455

______
-1655
1455

ريز

خیلی ريز

درشت

اقلیم (رطوبت)

مرطوب

شیب ()%

1

5
4
6

0

1

3

6

فرسايش خیلی شديد،
فرسايش خندقی،
فرسايش آبرفتی

فرسايش شديد

ديگر
ديگر

-1855
1655

1855-2555

2555-2255

>2255

نیمه
مرطوب

نیمهخشک

_______

________

_____

5-2

2-5

5-8

8-15

15-15

<15

جهت شیب

جنوب و
جنوب شرقی و
جنوب غربی و
بدون جهت

7

شرق

غرب

شمال شرق

شمال غرب

شمال

8

فاصله از رودخانه
وآبهاي سطحی

<2555

-2555
2555

-2555
1555

1555-1555

755-1555

>755متر

2

فاصله از
مناطقحفاظتشده

<3

2/5-3

2-2/5

1/5-2

1-1/5

> 1کیلومتر

15

فاصله از شهرها

<4

3/5-4

3-3/5

2/5-3

2-2/5

> 2کیلومتر

11

فاصله از روستاها

<3/5

3-3/5

2/5-3

2-2/5

1/5-2

> 1/5کیلومتر

12

فاصله از صنايع
موجود

<3

2/5-3

2-2/5

1/5-2

1-1/5

>1کیلومتر

13

فاصله از فرودگاه

4-6

6-8

8-15

15-12

<12

>4کیلومتر

14

فاصله از جاده-
هاي اصلیو
بزرگراهها

555-2555

2555-4555

4555-6555

6555-8555

<8555

>555
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15
کاربري اراضی

اراضی ديممخلوطکاربري ديم
و مرتع-
مراتع
ضعیف
داراي
پوشش کم
تا نیمه
متراکم

مراتع متوسطداراي پوشش
نسبی نیمه متراکم

 اراضی بهشدتفرسوده و
نامرغوب و
ضعیف

 اراضی شهريساختهشده مراتع خوب پوششنسبی متراکم
مخازن طبیعی آباراضی زراعی آبی مخلوط
زراعت و باغ
بیرونزدگی سنگی بدونپوشش
 مجتمعهاي درختیمثمروغیر مثمروتاکستان
-اراضی مرطوب و يا شور

2555-3555

2555-2555

>2555متر

<8555

>25متر

زراعت آبیبدون
محدوديت تا
محدوديت کم
شوري

 زراعت آبیبا محدوديت
شوري

سدها وتاالبها

<4555

-4555
3555

-3555
3555

17

فاصله از خطوط
اصلی برق

25-2555

-4555
2555

-6555
4555

6555-8555

18

فاصله از خطوط
اصلی عبور گاز
ونفت

255-2555

-4555
2555

فاصله از گسل

مناطق با خطر
کم

_______

16

12
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-6555
4555

6555-8555

<8555

>255

مناطق با
خطر
متوسط

مناطق با خطر
نسبتا زياد

مناطق
باخطرزياد

___________

نتايج
با توجه به اطالعات مندرج در جدول( )1و ارزشگزاري هريک

سلسله مراتبی و نرمافزارآن ( ،)Expert Choiceوزن نهايی

از اليهها در جدول مورداشاره ،تمامی  12اليه مورد استفاده در

مربوط به هر يک از معیارها به دست آمد .جدول ( )2وزن نهايی

تحقیق حاضر ،فازي و رستري گرديدند.

 12اليه مورداستفاده را که با استفاده از مقايسه دوبهدواليههاو

نرمافزار  Expert Choiceبهدستآمده است نشان میدهد.

محاسبه وزن نهايي معيارها
در اين مرحله با توجه به مقايسه دوبهدو معیارها با يکديگرو
اوزان بهدستآمده از آنها و بهکارگیري روش فرآيند تحلیل

جدول -6وزن نهايي معيارها
Table 2. Final weight of the criteria

رديف

نام معيار

وزن نهايي معيارها(درصد)

1

کاربري اراضی

14

2

شیب

11/6

3

هیدرولوژي

2/6

4

جهت دامنه

8

5

ارتفاع از سطح دريا

7/8

6

اقلیم

6/2

7

دانهبندي خاك

4/4

8

عمق خاك

4/4

پهنه بندي صنعتي استان همدان با استفاده از ....
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2

فرسايش خاك

4/4

15

فاصله ازفرودگاهها

3/5

11

فاصله ازشهرها

5/5

12

فاصله از روستاها

3/8

13

فاصله از جادهها و بزرگراهها

3/2

14

فاصله از سدها و تاالبها اصلی

3/3

15

فاصله از مناطق حفاظتشده

2/6

16

فاصله از صنايع

2/2

17

فاصله از گسل

1/8

18

فاصله از خطوط برق

1/5

12

فاصله از خطوط نفت و گاز

1/5
155

جمع
نقشه ( ،)2نقشه نهايی حاصل از روي همگذاري وزنی اليهها را
در محیط جی آي اس نشان میدهد.

نقشه -6نقشه پهنهبندي استان همدان بهمنظور استقرار صنايع پتروشيمي
Map 2. Zoning the area of Hamedan province for the establishment of petrochemical industries

بحث و نتيجهگيري
نقشه نهايی حاصل از همپوشانی اليهها با استفاده از رويهم

معادل  155658/1562هکتار در اليه  1و  ./14درصد از وسعت

گذاري وزنی نشان داد که  1/35درصد از وسعت منطقه ،معادل

منطقه ،معادل 2633/4642در اليه صفر قرار دارد.

 25188/5617هکتار ،در اليه بهینه (اليه  )5قراردارد21/25 .

جدول ( ،)3سهم هريک از اليهها و ارزشهاي تعريفشده که در

درصد از وسعت منطقه ،معادل  327573/1282هکتار در اليه

 6طبقه و بین اليههاي صفرتا  5تعريفشدهاند را نشان میدهد.

 43/27 ،4درصد از وسعت منطقه ،معادل 822758/3234

همانگونه که در اين جدول مالحظه میشود ،بیشترين سهم

هکتار در اليه  27/21 ،3درصد از وسعت منطقه معادل

مساحت استان در بین اليهها ،متعلق به اليه  3و کمترين سهم

 522254/5823هکتار در اليه  5/38 ،2درصد از منطقه،

متعلق به اليه صفر میباشد.
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جدول -3درصد هر يک از ارزشها در اليه نهايي
Table 3. Percent of each value in the final layer

5

4

3

2

1

5

ارزش اليهها

1/35

21/25

43/27

27/21

5/38

5/14

میزان اختصاص هر اليه(به درصد)

با توجه به اينکه اليه (5بهینه) بهترين اليه براي استقرار صنايع

اليه  5و سهم هر شهرستان را از اليه بهینه (اليه  ،)5در واحد

پتروشیمی میباشد ،لذا مساحت کل اين اليه و سهم هر

هکتار نشان میدهد.

شهرستان از اليه موردنظر به دست آمد .جدول ( ،)4مساحت
جدول  -9مساحت اليه بهينه (اليه  )9و سهم هر شهرستان از اين اليه
Table 4. Optimal layer area (Layer 5) and the share of each city from this layer
تويسرکان
18/5224

نهاوند

مالير

بهار

رزن

همدان

اسدآباد

فامنين

کبودرآهنگ

نام شهرستان

83/3315

156/8777

581/7828

2563/8782

2581/8552

3222/8811

3235/1547

13528/1515

سهم هر شهرستان
(به هکتار)
جمع کل

25188/561

در بييین شهرسييتانهيياي اسييتان ،شهرسييتان کبودرآهنييگ بييا

مختليييف کييياربرد زييييادي دارد( .)14هيييمچنيييین ريیسيييی و

 13528/1515هکتييار ،بييیشتييرين مقييدار از اليييه بهینييه و

سفیانیان( )1382اقيدام بيه مکيانييابی صينعتی در شيعاع 55

شهرستان تويسرکان با اختصياص  18/5225هکتيار ،کيمتيرين

کیلومتري شهر اصفهان نمودند و بيه ايين نتیجيه رسيیدند کيه

میزان اليه بهینه را به خيود اختصياص دادهانيد.همچنيین ايين

روشهاي وزن دهی ازجمله روش رويهمگذاري وزنی به نسيبت

تحقیق نشان داد که هیچيک از محلهياي در نظير گرفتيهشيده

روش بولین قادر به تصمیمگیري دقیق ،انعطيافپيذيري ،بهبيود

براي صنعت پتروشیمی در اليه بهینه و منطقه عالی قرارنگرفتيه

کیفیت و حداقل کردن ناسازگاريهاي انسانی میباشد .بنابراين

و همگی در منطقه متوسط و خوب قرار دارنيد .بير اسياس ايين

بیشتر موردتوجه قيرار گرفيت ( .)15نتيايج حاصيله در زمینيه

تحقیق ،مشخص گرديد که شهرسيتانهياي شيمالی اسيتان بيه

استفاده از فرايند تحلیل شبکه و روي همگذاري وزنی بيا نتيايج

نسبت ،داراي شرايط بهتري نسبت بيه شهرسيتانهياي جنيوبی

تحقیقاتی که در اين زمینه با استفاده از فرآينيد تحلیيل شيبکه

جهت استقرار صنايع پتروشيیمی ميیباشند.اسيتفاده از  GISو

انجامشده است نشاندهندهي مناسب بودن روش ميذکور بيراي

فرآيند تحلیل شبکه داراي مزايياي بسيیاري بيراي پهنيهبنيدي

پهنهبندي صنايع میباشد.

صنايع و نیز انواع فعالیتها و ارزيابیهاي محیط زيستی اسيت و
بهخوبی میتوان با استفاده از آن مناطق مناسب بيراي اسيتقرار
انواع فعالیتها در زمینههاي صنعت ،کشاورزي ،منيابع طبیعيی،
محیطزيست ،و  ...را شناسايی و اولوييتبنيدي نميود .زييرا بيه-
کارگیري اين روش به تصمیمگیرنده اجازه میدهد همه عوامل-
ها و معیارهاي محسوس و نامحسيوس را کيه اثير معنيیدار بير
بهترين تصمیم دارند در نظر بگیرد .مختارييان و ونهيه ()2512
از روشهاي الکتر و تاپسیس جهت مکانيابی صينعتی اسيتفاده
نمودند .بررسیها نشان داد که روشهاي مختلف ارزييابی چنيد
عامله جهت تصمیمگیري يا مکانيابی کاربريهاي مختلف با در
نظر گرفتن معیارهاي مختليف کميی و کیفيی بيا مقیياسهياي
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