
                                                                          
 

 

 
 
 
 
 

بندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در استان گیالن با  اولویت

 TOPSISاستفاده از روش 
 

 *1زهرا اکبری سقالکساری

 *2دکتر محمد باسط قریشی میناباد

  

   4/6/1388 تاریخ پذیزش:    18/3/1388تاریخ دریافت: 
 

 ه:چکیذ
استقرار صننای    عنوان مایه حیات مراکس ضهری تایذ از سطح تولیذات تیطتری ترخوردار تاضنذ. هروستاها ت

نیازمنذ  صنای  فوقتسری  در استقرار  از طرفیکطاورزی است.  اتتولیذ جهصتثذیلی یکی از راهکارهای 
از  ریسان را  یناری دهنذ.   ترنامه توانذ یس میین میان روش تاپسدر اکه  تاضذ مناسة میی تکارگیری روضها

استان گیالن تذنثال  درتنذی مکانی استقرار صنای  تثذیلی کطاورزی  تا هذف اولویت پصوهص حاضر این رو
پاسخگویی ته این پرسص است که کذام ضهرستانها تا توجه تنه ضاخهنهای جیتینت و سنرانه تولینذات      

تحلیلنی   -پصوهص از نظر هذف کارتردی و مثننای روش نن توصنی ی   دارنذ. تر قرارکطاورزی در اولویت تر
جهنت   .تاضذ میای و تکیه اصلی تر مستنذات نماری کطور  گیری از مطالتات کتاتخانه توده، اطالعات تا تهره

ن ر  10های کطاورزی تا توزی  پرسطنامه از نظر  ها از مذل تاپسیس و جهت وزن دهی ته ضاخص تحلیل داده
 های تحقین  نطنان داد کنه  ضهرسنتان     یافته از کارضناسان صنای  تثذیلی کطاورزی است اده ضذه است.

نل و  عنوان اولین گسینه انتخاب ضذه کوتاهترین فاصله را از جنواب اینذه   ته 4113/0رودسر تا امتیاز نهایی 
اسنتقرار   جهنت  0343/0نهنایی ز دورترین فاصله را از ناکارنمذترین مکان یتنی ضهرستان ماسال تا امتینا 

هنای   در نتیجه سنرمایه  تاضنذ. صنای  تثذیلی کطاورزی تر حسة قاتلیت دسترسی ته مواد اولیه را دارا می
 .هایی تا قاتلیت ترتر جهت دستیاتی ته اهذاف توسته پایذار تکار ترده ضود مالی، تایذ در مکانو انسانی 
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 مقذمه

وٌٌذ ٍ تگِ وـگاٍسصی هـگغَ،ٌذ،     ایي حمیمت وِ تیـتش فمشای رْاى دس هٌاعك سٍػتایی صًذگی هی

آى داؿتِ اػت وِ تشای ووه تِ فمشا دس تَػؼِ وـگاٍسصی تٌْگا افگضایؾ     تؼیاسی اص هتفىشاى سا تش

ِ   عَس هؼ دسآهذ فمشایی وِ تِ وگاسگیشی ػگشهایِ ٍ    تمین تِ وـاٍسصی هـغَ،ٌذ وافی ًیؼگت، تلىگِ تگ

وٌذ وِ پیًَگذّای هخثگت    ّای غیشصساػی ًیض ضشٍسی اػت. ایي تفىش تأویذ هی ًیشٍی واس دس فؼا،یت

 تشد ٍسی وـاٍسصی سا تاال هی ّای غیشصساػی دس تخؾ هحلی تْشُ تیي تَػؼِ وـاٍسصی ٍ سؿذ فؼا،یت

ػٌَاى تخؾ تضسگی اص ًظگام ارتوگاػی ٍ    (. اص عشفی سٍػتاّا ت74ِ: 1393، )اتارسی ٍ حؼیٌی یىاًی

ّگای ؿٌاػگایی    ّا ٍ صهیٌِ روؼیتی وِ ػَاهل اًؼاًی پشؿواسی دس آًْا ػىًَت داسًذ هولَ اص لاتلیت

ًـذُ ای ّؼتٌذ وِ ؿٌاػایی ٍ تْشُ تشداسی تِ هَلغ اص آًْا دس هؼیش ایزاد وؼة ٍ واسّای رذیگذ  

: 1394 )یاػَسی ٍ ّوىاساى، ی التلادی فشاٍاًی تشای سٍػتائیاى تِ ّوشاُ داؿتِ تاؿذتَاًذ هضایا هی

تؼیاسی اص كاحة ًظشاى تَػؼِ سٍػتایی هؼتمذًذ وِ یىی اص هْن تشیي ساّىاسّای هثاسصُ تا  (.324

فمش ٍ رلَگیشی اص تخشیة هٌاتغ عثیؼی، اػتشاتظی كٌؼتی ؿذى سٍػتاّا هی تاؿذ. دس ٍالغ كٌؼتی 

 سٍػتاّا هی تَاًذ ػٌگ تٌای تَػؼِ دس هٌاعك سٍػگتایی وـگَسّای دس حگاو تَػگؼِ تاؿگذ     ؿذى 

چَى تزاسب تـشی ًـاى دادُ اػگت وگِ فشاگیگش تگَدى      (.73: 1394 )ؿىَس ٍ وشیوی لغة اتادی،

(. 41: 1395هَرة تحَالت اػاػی ٍ سؿذ پایذاس خَاّذ ؿذ )افشاختگِ،   تَػؼِ دس اتؼاد هختلف آى،

فتِ دس ایشاى هَیذ ایي هغلة اػگت وگِ فؼا،یگت وـگاٍسصی خَدهلگشفی دیاگش       هغا،ؼات كَست گش

تایؼت رْت تمَیت ٍ حثگات تخگؾ وـگاٍسصی     تَاًذ رَاتاَی ًیاص سٍػتائیاى تاؿذ. تٌاتشایي هی ًوی

سیضی دلیك تَدُ ٍ دس ایي ساػتا ایزاد كٌایغ ٍاتؼتِ تِ وـاٍسصی دس سٍػگتاّای تشتگش كگَست     تشًاهِ

دس التلاد وـاٍسصی هؼاكش كٌایغ تثگذیلی ٍ تىویلگی    (.104 :1392ّوىاساى، )پَسسهضاى ٍ  تایشد

ی هحلگَالت   تاؿگذ وگِ اص یگه ػگَ اسصؽ افگضٍدُ      ػاهل هْوی دس فشآٍسی هحلَالت وـاٍسصی هی

وٌگذ وگِ تگا اػگتفادُ اص      دّذ ٍ اص ػَی دیاش هحلَالتی تِ تاصاس اسائگِ هگی   ی تخؾ سا استما هی اٍ،یِ

(. تیـگتشیي احگش كگٌایغ تثگذیلی تخگؾ      1392)هْشرَ ٍ ّوىاساى، اًذ آهذُدػت  تىٌَ،َطی هذسى تِ

وـاٍسصی تش واّؾ ضایؼات هحلَالت وـاٍسصی، دس هشحلِ حول ٍ ًمل ٍ تَصیغ هحلَالت تگَدُ ٍ  

 (53: 1393 )داٍسپٌاُ ٍ ّوىاساى، ووتشیي احش ًیض تش واّؾ ضایؼات دس هشحلِ پغ اص تشداؿت اػت

صی ٍ تَ،یذ هحلَالت هـگاتِ كگٌایغ تثگذیلی تَػگظ اّگا،ی سٍػگتا       وِ هٌزش تِ سًٍك تخؾ وـاٍس

ٍ ّوچٌیي ساّثشدی اػت وِ تگا اؿگتغاو، افگضایؾ     (43: 1394 )ًادسی هْذیی ٍ ّوىاساى، ؿَد هی

.تخـگذ  دسآهذّا ٍ تَصیغ هتؼادو آى، ػغح صًذگی سٍػتائیاى سا تْثگَد هگی  
اص آًزگایی وگِ تخگؾ     1

هتٌَػی اػت، كٌایغ تایگذ هتٌاػگة تگا ؿگشایظ رغشافیگایی      ّای  ّا ٍ صهیٌِ وـاٍسصی ؿاهل فؼا،یت

                                                           
1. Lee, 2007: 3 
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ّگای   (. تثییي ٍ ؿٌاػایی هٌاعك داسای پتاًؼیل27: 1393هٌاعك اػتمشاس یاتذ. )خَارِ ؿاُ وَّی، 

     ِ گگزاسی ّذفوٌگذ دس    التلادی، تِ ٍیظُ دس ػشكِ تَ،یگذ ٍ فگشآٍسی هحلگَالت وـگاٍسصی ٍ ػگشهای

ؿَد )ػلیواًی ٍ  ای هحؼَب هی سیضی سٍػتایی ٍ هٌغمِ هٌاعك سٍػتایی یىی اص هثاحج هْن تشًاهِ

ّگا تشاػگاع هؼیگاس ػگشاًِ      تٌگذی هىگاى   رْت سػیذى تِ ایي هْن اٍ،َیگت  (.435: 1394 ّوىاساى،

تٌذی هىاًی اػتمشاس كٌایغ تثگذیلی   ّذف اص اٍ،َیت تَ،یذات وـاٍسصی، یىی اص تْتشیي سٍؿْا اػت.

ّا، ایزاد  ّا ٍ رلَگیشی اص اتالف هٌاتغ ٍ ػشهایِ ّضیٌِ رَیی دس وـاٍسصی ػالٍُ تش خَدوفایی، كشفِ

رَیی دس صهاى ٍ ایزاد صهیٌِ  دػتیاتی تِ اّذاف تَ،یذ ٍ تَػگؼِ   اًایضُ تشای افضایؾ تَ،یذات، كشفِ

 تاؿذ. پایذاس هی

تٌگذی هىگاًی اػگتمشاس كگٌایغ تثگذیلی       تش ایي اػاع، دس پظٍّؾ حاضش وگِ تگا ّگذف  اٍ،َیگت    

ًزگام ؿگذُ، هؼگ لِ هْگن تحگج اًتخگاب       ا TOPSIS گیالى تا اػتفادُ اص سٍؽاػتاى  وـاٍسصی دس

ّای هحذٍدُ هَسد هغا،ؼِ  رْگت اػگتمشاس كگٌایغ     تاؿذ، چَى ّوِ ؿْشػتاى هؼاػذتشیي هىاى هی

ّگا تشخگَسداس    گزاسی تَاًٌذ اص فشكت تشاتش دس ػشهایِ تثذیلی اص تَ،یذ یىؼاى تشخَسداس ًیؼتٌذ ٍ ًوی

ّگا ، اٍ،َیگت    ااسًذگاى تِ دًثاو پاػخاَیی ایي پشػؾ ّؼتٌذ وِ وذام ؿْشػتاىتاؿٌذ. اص ایي سٍ ً

 ای سا داسًذ؟ تیـتشی تشای ارشای ایي تشًاهِ تَػؼِ

 

 مثانی نظری تحقی 

دس هىتة سٍَّت، تَػؼِ ّوِ راًثِ سٍػتایی تِ تحَو تخؾ وـاٍسصی تِ ػٌَاى هحشن اكلی ًظش 

حتوگی اص وـگاٍسصاى هؼیـگتی تگِ وـگاٍسصاى تزگاسی       داسد ٍ تذیي هٌظَس یه تغییش تگذسیزی اهگا   

 ؿَد وِ دس آى كَست ٍاتؼتای واهل وـاٍسصی تِ كٌایغ تثذیلی، لغؼی خَاّگذ تگَد   تیٌی هی پیؾ

ّوچٌیي ساّثشدی اػت وِ تَػؼِ هتؼادو هیگاى خاًَاسّگای    (.56: 1381)پاپلی یضدی ٍ اتشاّیوی، 

ػاصد )تشلی ٍ  ای سا هیؼش هی التلاد هٌغمِؿْشی ٍ سٍػتایی، تخؾ وـاٍسصی ٍ كٌؼت ٍ تؼادو دس 

  1پتاًؼیل تاالی كٌایغ خاًای رْت ایزاد اؿتغاو حاتت ؿذُ اػت. (.32: 1393 ّوىاساى،

تَػؼِ سٍػتایی اص دیذگاُ آوؼیي ػثاست اػت اص اػالم ٍػذُ اسصؿگوٌذ افگضایؾ ؿخلگیت ٍ اػتثگاس     

سص هتشلی ٍ ػلوی ٍ دس ّواى حاو تْیگِ  صًذگی سٍػتایی ٍ تغییش صاسع اص سٍػتایی فمیش تِ یه وـاٍ

ویفیت تاالتش صًذگی، تغزیِ تْتش ٍ ػشضِ هٌظن ٍ تیـتش هَاد غزایی تشای ػاوٌاى ؿْشّا تگا لیوگت   

ّای  (. وـاٍسصی ٍ تَیظُ وـاٍسصی تَ،یذی، هـتشی هْن ًْاد22ُ: 1379 )آػایؾ، تاؿذ تش هی اسصاى

 (.24: 1393، ّوىاساى اػت )سضَاًی ٍّای هـاغل خذهاتی  هحلی هشتثظ تا هضسػِ ٍ ًْادُ

 

                                                           
1. Thanaga joy and  kani,2013:2 
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وـاٍسصی دس ؿىل   رْت سٍؿي ؿذى هغلة تشخی اص فَایذ تىاسگیشی كٌایغ تثذیلی دس وٌاس تخؾ

 ( آهذُ اػت.1ؿواسُ)
 

 
 .1393،149فَایذ تىاسگیشی تخؾ وـاٍسصی ٍ كٌایغ تثذیلی هٌثغ:پَسسهضاى ٍ اوثشی،  -1ؿىل 

 

سیضی تَػؼِ كٌؼتی تؼیاس هْگن ٍ دس   ای كٌؼتی دس تشًاهِّ تٌذی هىاى فؼا،یت اًتخاب ٍ اٍ،َیت

ّواى حاو، ػَاهل تأحیشگزاس تشآى هتٌَع ٍ هتؼذد ّؼتٌذ. تشخی اص ایي ػَاهل، حاتت  ٍ تشخی پَیگا ٍ  

هتغیش ّؼتٌذ. تؼییي هحل كگٌایغ،  هـگىلی اػگت وگِ دسآى یگه ػگاصهاى تایگذ ػَاهگل هگ حش دس          

ٍ هىاًْگای هٌاػگة سا تؼگذا اسصیگاتی ًوایگذ.  ت گَسی هىگاى        ّای كٌؼتی سا تؼییي  یاتی فؼا،یت هىاى

كٌؼتی تشآى اػت وِ چاًَای استثاط ػَاهل ٍ هتغیشّای ه حش تش هىاًیاتی كٌایغ سا سٍؿي ًوَدُ ٍ 

تِ ػَاو هشتَط تِ تْتشیي هحل اػتمشاس فؼا،یت كٌؼتی دس ؿشایظ هؼیي پاػخ دّذ. دس ایگي هیگاى،    

ای ٍ سٍػتایی اص هتَدّای هٌاػثی وِ تَاًایی تشویة ؿاخلگْای   ًیاص اػت وِ تشًاهِ سیضاى هٌغمِ

ِ   هتؼذد سا داؿتِ تاؿٌذ تْشُ تایشًذ. تىٌیه ستثِ تٌگذی   تٌذی یىی اص هفیذ تشیي سٍؿْا رْگت عثمگ

تگِ ػٌگَاى یگه سٍؽ تلگوین      TOPSISتاؿذ. دس ایگي ساػگتا    هىاًْای كٌؼتی تشحؼة اٍ،َیت هی

گشدد. ایي سٍؽ دس ػگاو   تٌذی هحؼَب هی هذ دس اٍ،َیتگیشی چٌذ ؿاخلِ، سٍؿی ػادُ ٍ،ی واسآ

هغگش  ؿگذُ ٍ اص عشیگك     1981تَػظ چي ٍ َّاًگ تا اسراع تِ وتاب َّاًگ دیَى دس ػگاو  1992

تاؿذ وِ تِ ًَع تىٌیه ٍصى دّی، حؼاػیت تؼیاس ووگی داؿگتِ    ؿثیِ ًوَدى تِ رَاب ایذُ آو هی

اص رگَاب ایگذُ آو ٍ دٍستگشیي فاكگلِ سا اص      اػت. گضیٌِ اًتخگاب ؿگذُ، تایگذ وَتگاّتشیي فاكگلِ سا     

تٌگذی   ّگای اٍ،َیگت   اص هحاػي ایي سٍؽ ًؼثت تگِ ػگایش تىٌیگه    ًاواسآهذتشیي رَاب داؿتِ تاؿذ.

 تَاى تِ ًَاسد صیش اؿاسُ ًوَد: هىاًی هی

ٍ  هؼیاسّای ووی ٍ ویفی سا تَاها دس هثحج هىاًیاتی دخا،ت هی - ضگشایة ٍصًگی اٍ،یگِ سا     دّگذ 

 پزیشاػت.
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ّا سا هـخق ٍ ایي اٍ،َیت سا تِ كگَست ووگی تیگاى وٌگذ      تَاًذ اٍ،َیت گضیٌِ ٍری آى هیخش -

 (.  65-64: 1386 )عاّشخاًی،

 

 پیطینة تحقی 

ّای هختلفی دس ایي صهیٌگِ اًزگام گشفتگِ     ّای اخیش، پظٍّؾ تا تَرِ تِ اّویت ایي هَضَع دس دِّ

تی سٍػتایی ٌّذ اؿگاسُ وگشد وگِ هؼتمگذ     آتشاّام تا تشسػی ا،اَػاصی كٌؼ تَاى تِ اػت. اص رولِ هی

 . 1اػت اػتمشاس كٌؼت دس هٌاعك سٍػتایی ًمؾ تؼیاس هْن دسایزاد اؿتغاو داؿتِ اػت

، دس پظٍّـی تحت ػٌَاى اٍ،َیت تٌذی هىاًی اػتمشاس (1397اوثشی ػما،ىؼاسی ٍ پَسسهضاى )

 اػتمشاس تٌذی هىاًیكٌایغ تثذیلی وـاٍسصی دس ؿْشػتاى سؿت تش اػاع هذو تاپؼیغ تِ اٍ،َیت

 اللین آب، هٌاتغ سٍػتایی، روؼیتی لغثْای داسای وِ  سؿت ؿْشػتاى دس تثذیلی وـاٍسصی كٌایغ

 ٍ واستشدی وـاٍسصی اػت، پشداختٌذ. ایي پظٍّؾ اص ًظش ّذف هؼتؼذ ٍ حاكلخیض اساضی ٍ هٌاػة

اػتفادُ ؿذُ اػت.  ّا ًیض اص سٍؽ تاپؼیغاػت. تشای تحلیل دادُ تحلیلی تَكیفی آى سٍؽ هثٌای

ًْایی  اهتیاص تا هشوضی تخؾ سؿت، ؿْشػتاى ّایتخؾ تیي اص وِ دّذهی ًـاى تحمیك ّاییافتِ

(، 247/0(، خوام)3/0ًْایی) اهتیاص تا ػٌاش ٍ  تخـْای( تِ ػٌَاى هؼاػذتشیي ػایت 711/0)

 رْت یّای تؼذ( دس اٍ،َیت133/0( ٍ وَچضفْاى تا )167/0(، ،ـت ًـا )21/0خـىثیزاس)

 دس كٌؼتی عشحْای ٍ گزاسیْا ػشهایِ اگش اػاع، ایي اًذ. تش گشفتِ لشاس هزوَس كٌایغ اػتمشاس

 .داؿت خَاّذ ّوشاُ تِ هغلَب ًتیزِ تشدُ ؿَد واس تِ تشتش تخـْای

ارتوگاػی ًگَاحی   -دس هما،ِ ًمؾ كٌایغ وَچه دستَػگؼِ التلگادی  ، (1396ٍكاو ٍ ّوىاساى)

ذ وِ كٌایغ وَچه تا ایزاد فشكتْای ؿگغلی رذیگذ، تگذاٍم ؿگغلی،     سٍػتایی، تِ ایي ًتیزِ سػیذً

 افضایؾ دسآهذ، تیوِ ٍ اًایضُ هاًذگاسی، تیـتشیي تاحیشات سا دس ًَاحی سٍػتایی هٌغمِ داؿتِ اػت. 

(، دس هما،ِ اٍ،َیت تٌذی اػتمشاس كٌایغ سٍػتایی دس ؿْشػتاى 1394ؿىَس ٍ وشیوی لغة آتادی)

، دسیافتٌذ وِ سٍػتاّای هحوذآتاد، ػیًَذ،  AHPق هشوضیت ٍ هذو هشٍدؿت تا اػتفادُ اص ؿاخ

تیذگل، فتح آتاد ػفلی، صًای آتاد، وَؿه، وَُ ػثض، احوذآتاد وتِ، حلاس دؿته، خاًویي، هْزي 

آتاد، ؿَو تضی ٍ هزذآتاد تِ ػٌَاى ػایت ّای هَسد تشسػی ٍ فتح آتاد ػفلی تا اهتیاص ًْایی 

  اػتمشاس كٌایغ سٍػتایی اًتخاب ؿذ. هؼاػذتشیي ػایت تشای 2042/0

 

                                                           
1. Abraham,2004: 9 
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یگاتی اػگتمشاس تؼگاًٍی ّگای فگشآٍسی هحلگَالت        (، دس هما،گِ هىگاى  1394ػلیواًی ٍ ّوىاساى)

وـاٍسصی، تِ ایي ًتیزِ سػیذًذ وِ تشاػاع ؿاخق دػتشػی تِ هَاد اٍ،یِ ایگي كگٌایغ ، هٌگاعك    

تؼاًٍی ّگا تشاػگاع سٍؽ تاپؼگیغ     سٍػتایی اػتاًْای وشهاًـاُ ٍ ّوذاى، اص تاالتشیي ستثِ اػتمشاس

 . تشخَاس تَدًذ

 كٌایغ اػتمشاس هىاًی تٌذیاٍ،َیت( دس پظٍّـی تحت ػٌَاى 1393حؼیٌی یىاًی) اتارسی ٍ 

 اػتاى ؿْشػتاًْای تٌذیاٍ،َیت)هغا،ؼِ هَسدی: اػتاى هاصًذساى(، تِ وـاٍسصی تىویلی ٍ تثذیلی

 ٍ اًتشٍپی سٍؽ اص هٌظَس تذیي .پشداصدهی ویلیتى ٍ تثذیلی كٌایغ هٌاػة اػتمشاس تشای هاصًذساى

 ػایش تِ ًؼثت ػاسی ٍ ًىاء ٍ تْـْش ؿْشػتاًْای وِ داد ًـاى ًتایذ ٍ ؿذ اػتفادُ ٍیىَس تىٌیه

 اص تشخَسداسًذ؛ تىویلی ٍ تثذیلی كٌایغ احذاث تشای تیـتشی لاتلیت اص هاصًذساى اػتاى ؿْشػتاًْای

 ػِ ایي دس تثذیلی كٌایغ احذاث تشای آتی سیضیتشًاهِ ٍ گزاسیػشهایِ وِ ؿذ پیـٌْاد سٍ ایي

 .ّؼتٌذ تاالتشی افضٍدٓ اسصؽ ٍ تشپاییي ّایّضیٌِ داسای وِ پزیشد كَست ؿْشػتاى

تٌذی اػتمشاس هىاًیاتی ٍ اٍ،َیت ( دس پظٍّـی تحت ػٌَاى1392اساى )خَارِ ؿاّىَّی ٍ ّوى

یٌىِ ایي اػتاى تا تشخَسداسی اص هٌاتغ آب كٌایغ تثذیلی وـاٍسصی دس اػتاى گلؼتاى تا تیاى ا

آیٌذ ّای وـاٍسصی وـَس تِ حؼاب هیفشاٍاى، اللین هٌاػة ٍ اساضی حاكلخیض ٍ هؼتؼذ اص لغة

،یىي ٍرَد هاصاد تَ،یذ دس تؼیاسی اص هحلَالت اػتاى، تیاًاش لاتلیت تاال دس اػتمشاس كٌایغ تثذیلی 

ا اػتفادُ اص سٍؽ ػلؼلِ هشاتثی تشای ٍصًذّی تِ اًذ. ػپغ تٍ تىویلی دس ایي اػتاى داًؼتِ

تٌذی ؿْشػتاى ّای اػتاى گلؼتاى تشای رْت اٍ،َیت ORESTEّا ٍ تا اػتفادُ اص هذو ؿاخق

تخؾ وـاٍسصی اػتاى پشداختِ ؿذُ اػت وِ  1390اػتمشاس كٌایغ تثذیلی تا اػتفادُ اص آهارّای 

آتاد، گشگاى ٍ ساهیاى تشای اػتمشاس كٌایغ  ّای ػلیًتایذ ًـاى دٌّذُ اٍ،َیت تاالی ؿْشػتاى

 تثذیلی تخؾ وـاٍسصی هی تاؿذ.

ّای ػِ گاًگِ هگَسد اسصیگاتی تیـگتشیي      ای اص تیي ؿاخق (، دس هما،1392ِصًای آتادی ٍ ّوىاساى) 

ّای تَػؼِ كگٌؼتی ٍ ووتگشیي    دس تشخَسداسی اص ؿاخق139/1اختالف تا ضشیة پشاوٌذگی تشاتش تا 

 387/0التلگادی تگا ضگشیة پگشاوٌؾ تشاتگش تگا        - ّای ارتوگاػی  سی اص ؿاخقاختالف دس تشخَسدا

هـاّذُ گشدیذ ٍ ؿْشػتاًْای رن ٍ تَؿْش تِ ػٌَاى تشخَسداستشیي ؿْشػگتاًْا ٍ چْگاس ؿْشػگتاى    

ِ ؿگذًذ.  تتشیي ؿْشػتاًْای اػتاى تَؿْش ؿٌاخ گٌاٍُ، دؿتی، تٌاؼتاى ٍ دیش، ًیض تِ ػٌَاى هحشٍم

دس هما،ِ اٍ،َیت تٌذی هىاًی اػتمشاس  كٌایغ تثذیلی وـاٍسصی دس  (،1393اتارسی ٍ حؼیٌی یىاًی)
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اػتاى هاصًذساى دسیافتٌذ وِ ؿْشػتاًْای تْـْش، ًىا ٍ ػاسی ًؼثت تِ ػایش ؿْشػگتاًْا اص لاتلیگت   

دس هما،گِ ای تگِ    ، (1394ظاّشی ٍ آلایاسی ّیش) تیـتشی تشای احذاث كٌایغ تثذیلی ٍ تشخَسداسًذ.

یذًذ وِ دس ؿْشػتاى آرسؿْش تایذ كٌایغ هشتثظ تا فشآٍسی هحلَالت ،ثٌی تِ د،یگل  ایي ًتیزِ سػ

اٍ،َیت اٍو ٍ تؼذ كٌایغ تثذیلی  هگشتثظ   تَ،یذ تیـتش ٍ هـىل فؼادپزیشی ػشیغ ایي هحلَالت دس

 تا هحلَالت تاغی لشاس گیشد. 

 

 قلیرو جغرافیایی تحقی 

ایگي اػگتاى دس هیگاى     تاؿگذ.  اػتاى گیالى هگی  هما،ِ حاضش ًماط سٍػتایی هحذٍدُ هَسد هغا،ؼِ دس

ّای ا،ثشص ٍ تا،ؾ دس ؿواو ایشاى رای گشفتِ ٍ تِ ٍاحذ رغشافیگایی رٌگَب دسیگای خگضس      سؿتِ وَُ

ّای اسدتیل دس غشب، هاصًذساى دس ؿشق، صًزاى دس رٌَب ٍ وـَس آرستایزگاى ٍ   تؼلك داسد ٍ تا اػتاى

ویلَهتش هشتغ ٍ تگش اػگاع    14711احت آى تشاتش دسیای خضس دس ؿواو ّن هشص ٍ ّوؼایِ اػت. هؼ

 982847ًفش روؼیت داؿتِ وِ اص ایگي تؼگذاد    2530696،  1395ػشؿواسی ًفَع ٍ هؼىي ػاو 

ٍ  43 ؿْشػگتاى،  16وٌٌگذ. ایگي اػگتاى داسای     ًفش دس سٍػتاّا صًذگی هی ٍ  109 تخگؾ   دّؼگتاى 

آتگادی خگا،ی اص ػگىٌِ تگَدُ      338آتادی داسای ػگىٌِ ٍ   2567 آتادی تَدُ وِ اص ایي تؼذاد 2905

اػت. ؿْشػتاًْای آى آػتاسا، آػتاًِ اؿشفیِ، اهلؾ، تٌذساًض،ی، سؿت، سضَاًـگْش، سٍدتگاس، سٍدػگش،    

ػشا، تا،ؾ، فَهي، الّیزاى، ،ٌاشٍد ٍ هاػاو اػت. تگِ ،حگاػ لشاسگیگشی دس     ػیاّىل، ؿفت، كَهؼِ

 2000تگا  1500اػت وگِ ػگاالًِ تگیي    داهٌِ ؿوا،ی ا،ثشص ٍ دسیای خضس، داسای آب ٍ َّای هؼتذو  

 (.37 :1395سیضی اػتاًذاسی گیالى،  )هؼاًٍت تشًاهِ داسدهتش تاسًذگی  هیلی
 

 روش تحقی 

تحلیلگی اػگت. اعالػگات تگا      -پظٍّؾ پیؾ سٍ اص ًظش ّذف وگاستشدی ٍ هثٌگای سٍؽ آى تَكگیفی   

ا، ًـگشیات، همگاالت داخلگی ٍ    ّ ّا، وتاب ای تا اػتفادُ اص فشٌّگ آتادی اػتفادُ اص هغا،ؼات وتاتخاًِ

خاسری رْت هغا،ؼِ ادتیات هَضَع، تشسػی پیـیٌِ تحمیك ٍ هثاًی ًظگشی تذػگت آهگذُ ٍ تىیگِ     

ٍرگَد ػَاهگل هختلفگی رْگت تَػگؼِ كگٌایغ تثگذیلی         اكلی تش هؼتٌذات آهاسی وـَس تَدُ اػت.

اص ایگي سٍ دس ایگي   تشیي ػاهل، پتاًؼیل هٌغمِ اص ًظش تأهیي هَاد اٍ،یِ اػت.  ضشٍسی اػت ٍ،ی هْن

تٌذی هٌاعك اص ػشاًِ هحلَالت غالت، حثَتات، داًگِ ّگای سٍغٌگی، ػگثضی ٍ      پظٍّؾ تشای اٍ،َیت

كیفی ٍ را،یضی، ػشاًِ هحلَالت ،ثٌگی ٍ داهگی ٍ ػگشاًِ هحلگَالت ؿگیالت ٍ ّوچٌگیي رْگت        

اى تخؾ اص واسؿٌاػ )تؼذاد تشاػاع دػتشػی تِ واسؿٌاػاى( تي 10ّا اص ًظشات  دّی تِ ػشاًِ ٍصى

كٌایغ تثذیلی ػاصهاى رْاد وـاٍسصی اػتاى گیالى تا تَصیغ پشػـٌاهِ اػتفادُ ؿگذُ وگِ هزوگَع    

اػتفادُ ؿگذُ اػگت. دس    TOPSISّا اص هذو  تَدُ اػت. ػپغ رْت تحلیل داد1ُّا ،  ضشایة ٍصى
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ػگت دس  گیشد. الصم ا هؼیاس تَدُ، هَسد اسصیاتی لشاس هیnگضیٌِ ٍ mوِ داسای n*mایي سٍؽ، هاتشیغ 

ایي هذو رْت هحاػثات سیاضی، تواهی همادیش ًؼگثت دادُ ؿگذُ تگِ هؼیاسّگا اص ًگَع ووگی ٍ دس       

تایگذ آًْگا سا تگِ همگادیش ووگی تثگذیل ًوگَد.         كَست ویفی تَدى ًؼثت دادُ ؿذُ تِ هؼیاسّگا، هگی  

 آیذ. هشحلِ تِ ارشا دسهی 8ّوچٌیي ایي تىٌیه دس 

 

 های تحقی  یافته

 ّوااى تگش ًمگؾ ػَاهگل وـگؾ )فَایگذ اػگتمشاس كگٌایغ تثگذیلی(ٍ فـگاس          تا تَرِ تِ ایٌىِ اهشٍصُ

)هحذٍدیت اؿتغا،ضایی تخؾ وـاٍسصی( ًاؿی اص ایزاد ٍ تَػؼِ كٌایغ وَچگه تثگذیلی وـگاٍسصی    

تٌذی هىاًی ایزاد كٌایغ تثگذیلی وـگاٍسصی دس    ٍالفین، تش ایي اػاع پظٍّؾ حاضش تا ّذف اٍ،َیت

ؿَد وذام ؿْشػتاًْا تا تَرِ تِ تَ،یذات تخگؾ وـگاٍسصی، دس   اػتاى گیالى اًزام ؿذُ تا هـخق 

اٍ،َیت تشتش رْت كٌؼتی ؿذى اص ؿشایظ تا،مَُ تشخَسداسًذ. تشسػی ٍضغ هَرَد تىاسگیشی كگٌایغ  

وِ دس ول اػگتاى گگیالى تشاػگاع    دّذ  ، ًـاى هی1395تثذیلی دس هحذٍدُ هَسد هغا،ؼِ عثك آهاس

 59ًفش، دس گشٍُ داهی  8455تا هیضاى اؿتغاو  1937(، تؼذاد رَاص تاػیغ دس گشٍُ صساػی 1)رذٍو

ًفگش تگَدُ    406فمشُ رَاص ٍ تا  اؿتغا،ضایی  25ًفش ٍ دس گشٍُ ؿیالت تا 1569فمشُ  تا هیضاى اؿتغاو 

فتِ، ٍ،ی یگا تگِ ًؼگثت هحلگَالت تَ،یگذی      اػت. دس ػیي حاو ًیض تشخی اص  الالم هزَص فؼا،یت گش

ؿگَد. اص عگشف    تؼذاد آًْا  اًذن ٍ رَاتاَ ًیؼت ٍ یا اص هَاد اٍ،یِ دٍس ٍ ّضیٌِ توام ؿذُ صیگاد هگی  

ّای اخز ؿذُ تِ دالیل هختلف غیش فؼاو تَدُ ٍ دس تشخی سٍػتاّا اص ًیشٍّای غیگش   دیاش، اوخش پشٍاًِ

ذاث كٌایغ غیش تَهی ٍ وـاٍسصی تْگشُ تگشدُ ؿگذُ وگِ      تَهی اػتفادُ ٍ یا اص هحیظ سٍػتا رْت اح

 ٍػیلِ كٌایغ تثذیلی اػت. ایي هَاسد هغایش اّذاف كٌؼتی وشدى سٍػتاّا تِ
ظشفیت رزب هَاد خام وـاٍسصی كٌایغ تثذیلی  اؿتغاو، هیضاى ػشهایِ، تؼذاد رَاصتاػیغ، -1 رذٍو

 اػتاى گیالى

تؼذاد رگَاص  

 تاػیغ

هیگگگگگگگگگگگگگگگضاى 

 ػشهایِ)هیلیاسدسیاو(

هیگگگگگگگگگگضاى 

 اؿتغاو)ًفش(

ظشفیگگگگگگت 

 )ّضاس تي(

رگگگگگگگگگگگگگزب 

 هَادخام)ّضاستي(
 ؿش 

 صساػی 1750 1403 8455 1930 1937

 داهی 3099 347 1569 1259 59

 ؿیالت 60 3/32 406 290 25

 روغ 9/3341 3/2691 14310 8240 2291

 .1395ٍصاست رْاد وـاٍسصی، هٌثغ:

سٍػگتایی الصم اػگت اتتگذا هْوتگشیي        دس اػتمشاس كگٌایغ تثگذیلی  تخگؾ وـگاٍسصی دس ًمگاط     

ّای تأحیشگزاس تش اػتمشاس كگٌایغ ٍ ٍصى ّگش ؿگاخق یگا هؼیگاس اص تىٌیگه ٍ سٍؽ هٌاػگة         ؿاخق
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تٌذی رْت اػتمشاس كٌؼت تْشُ تشد. تش ایي اػگاع ؿْشػگتاًْای اػگتاى گگیالى، اًتخگاب ٍ       اٍ،َیت

ِ   تٌذی تاپؼیغ دس آى تِ هشحلِ ارشا دس آهذ. تگشایي ا  سٍؽ اٍ،َیت وگاسگیشی هگذو     ػگاع، رْگت تگ

تٌگگذی یىگگی اص هْوتگگشیي ٍ  اًتخگگاب ؿگگذُ ٍ ًوگگایؾ چاگگًَای هشاحگگل اًزگگام اسصیگگاتی ٍ اٍ،َیگگت 

ّا، یؼٌی ػشاًِ دػتشػگی    تأحیشگزاستشیي ػاهل ه حش تش اػتمشاس كٌایغ دس هٌاعك سٍػتایی ؿْشػتاى

ِ تِ هَاد اٍ،یِ وِ ؿاهل هحلَالت غالت، حثَتات، داهی، ،ثٌی، ػثضی ٍ كی ّگای سٍغٌگی ٍ     فی، داًگ

تگي اص واسؿٌاػگاى كگٌایغ     10ؿیالت تشسػی ؿذُ ٍ تشای تؼیگیي ٍصى ایگي هحلگَالت اص دیگذگاُ     

تثذیلی ٍ تىویلی تخؾ وـاٍسصی رْاد وـاٍسصی اػتفادُ ؿذُ اػت. ّواًغَس وِ دس سٍؽ تحمیك 

ى تذػت آهگذُ  ؿْشػتا اص ًظش گزؿت، ػشاًِ غالت اص تمؼین همذاس تَ،یذ)تي( غالت تش روؼیت ّش

(وِ  هیضاى ػشاًِ  تَ،یذات وـاٍسصی ٍ داهی ٍ ٍصى اختلاف یافتِ ّشوذام تشاػگاع  2ٍ دس رذٍو )

-95ؿْشػگتاى  دس ػگاو صساػگی    16اّویت ٍ ًظشواسؿٌاػگاى اهگش، تگِ تفىیگه هٌگاعك سٍػگتایی      

آهذُ اػت وِ دس آى تیـتشیي ٍصى اص آى هحلَ،ی اػت وِ اص پشاوٌذگی تیـتشی دس هحذٍدُ 1394

تشخَسداس تَدُ ٍ ووتشیي ٍصى تِ هحلَ،ی وِ اص ػغح صیش وـت اًذوی تشخَسداسًذ، اختلاف یافتِ 

ٍ ػگثضی   25/0( تیـگتشیي ٍصى سا داؿگتِ ٍ حثَتگات   3/0اػت. تشایي اػگاع، هحلگَو غگالت تگا )    

سا  (05/0ووتگشیي ٍصى ) 03/0ٍ ؿیالت تگا  05/0، داهی1/0، ،ثٌی12/0ّای سٍغٌی ، دا15/0ًٍِكیفی

 اًذ.   ًاهتَاصى تَدى پشاوٌذگی هضاسع پشٍسؽ هاّی تِ خَد اختلاف دادُتِ د،یل 
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 هحلَالت وـاٍسصی هحذٍدُ هَسد هغا،ؼِ ٍ ػشاًِ آى )تي( تَ،یذات -2 رذٍو

 
 .1396ّای پظٍّؾ، یافتِ –وـاٍسصی اػتاى گیالى  رْاد هٌثغ:
 

هَاد اٍ،یِ هگشتثظ تگا   گیشی دػتشػی ّش  تخؾ  تِ   ؿاخلْای فَق تِ ػٌَاى هؼیاس اكلی اًذاصُ

كٌایغ تثذیلی تخؾ وـاٍسصی ٍ ٍصى ًؼثی )تاتَرِ تِ ػشاًِ تَ،یذات وـگاٍسصی( ّگش ؿگاخق تگا     

تَرِ تِ اّویت ّش یه دس اػتمشاس فؼا،یتْای كٌؼتی هحاػگثِ ٍ دس ػگتَى هشتَعگِ ًَؿگتِ ؿگذُ      

 اػت. 

 



 81  /  (9  ، )پیاپی9911تابستان ، اول ، شمارهاول / سال ی نواحی ساحلییفیامطالعات جغرا  ... بندی مکانی استقرار صنایع اولویت

 

 
 

تِ ؿش  صیگش   =rijساتغِ ( اص عشیك )پغ اص تىویل تِ كَست هاتشیغ  2ًىتِ: رذٍو 

 دّذ. سا تـىیل هی (Rاػتاًذاسد ؿذُ ٍ هاتشیغ)
 

=  

=  
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حاكلضگشب   (Vؿگَد. دسٍالگغ هگاتشیغ )    ( هگی Vآًااُ دس هشحلِ تؼذ الذام تِ تـىیل هگاتشیغ) 

تِ ایي تشتیگة وگِ ّشیگه اص همگادیش      تاؿذ. تِ خَد هیهمادیش اػتاًذاسد ّش ؿاخق دس اٍصاى هشتَط 

ؿگَد اٍصاى هشتگَط تگِ     وٌین. یادآٍس هی هشتَط تِ ػتًَْا سا دس ٍصى هشتَط تِ ّواى ػتَى ضشب هی

 تاؿذ. هی 2ػتًَْا )هحلَالت( تِ ؿش  گفتِ ؿذُ دس رذٍو 

= 

 
 

v)ٍ حذالل  (*v) آو ایٌه تشای سػیذى تِ همادیش ایذُ
 وٌین: تِ ایي تشتیة ػول هی ( -

v)حذالل همذاس ّش ػتَى تشاتش  تا همادیش حذالل 
( ٍ حذاوخش همذاس دس ّش ػتَى تشاتش تا همادیش ایذُ -

 (*v)آو 
= 

v*= 

v
-
= 

  v
-
= 

ؿذ اػتفادُ زیر  ّای فشهَو( از ( ٍ هتغیش حذالل )آو ) ایذُای هتغیش  تشای تؼییي هؼیاس فاكلِ

 =و          =
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 ًوایؾ هؼیاسفاكلِ ای هتغیش ایذُ آو -3 رذٍو

s8
*
=0.7

539 

 

s7
*
=0.7

33 

 

s6
*
=0.7

78 

 

s5
*
=0.74

5 

 

s4
*
=0.65

6 

 

s3
*
=0.7

51 

 

s2
*
=0.62

9 

 

s1
*
=0.

765 

 

s16
*
=0.7

73 

 

s15
*
=0.

775 

 

s14
*
=0.

783 

 

s13
*
=0.7

879 

 

s12
*
=0.7

929 

 

s11
*
=0.

775 

 

s10
*
=0.7

688 

 

s9
*
=0.

742 

 
 .1396ّای پظٍّؾ، یافتِ هٌثغ:

 
 ای هتغیش حذالل ًوایؾ هؼیاس فاكلِ -4 رذٍو

s8
-

=0.0917 

 

s7
-

=0.099 

 

s6
-

=0.065 

 

s5
-

=0.098 

 

s4
-

=0.422 

 

s3
-

=0.087 

 

s2
-

=0.073 

 

s1
-

=0.306 

 

s16
-

=0.056 

 

s15
-

=0.075 

 

s14
-

=0.055 

 

s13
-

=0.175 

 

s12
-

=0.036 

 

s11
-

=0.1827 

 

s10
-

=0.053 

 

s9
-

=0.072 

 
 .1396 ّای پظٍّؾ، یافتِ هٌثغ:

ثِ ًوَد وِ سا تشای ّش ؿْشػتاى هحاػ (ضشیة ) =تَاى اص عشیك ساتغِ  دس ًْایت هی

ًیض تشتیة  اٍ،َیت تٌذی ؿْشػتاًْا رْگت اػگتمشاس كگٌایغ آهگذُ      5 تِ ؿش  ریل تَدُ ٍ دس رذٍو

 هی تاؿذ. 2ؿَد صیشًٍذّای هشتَط تِ هتغیشّا تیاًاش سدیف ّای رذٍو  یادآٍس هی .اػت

 

 تٌذی ؿْشػتاًْای اػتاى گیالى رْت اػتمشاس كٌایغ تثذیلی وـاٍسصی اٍ،َیت -5 رذٍو

C
*
8=0.108

4 
 

C
*
7=0.118

99 

C
*
6=0.077

1 
 

C
*
5=0.116

2 
 

C
*
4=0.39

14 
 

C
*
3=0.103

8 
 

C
*
2=0.1039 

 

C
*
1=0.28

57 
 

C
*
16=0.06

75 
 

C
*
15=0.88

2 

C
*
14=0.06

56 
 

C
*
13=0.18

17 
 

C
*
12=04

34 
 

C
*
11=0.19

10 
 

C
*
10=0.064

47 
 

C
*
9=0.08

84 
 

 . 1396 ّای پظٍّؾ، یافتِ هٌثغ:
شتیگة ؿْشػگتاى سٍدػگش،    ؿْشػتاى تگِ ت  16تٌذی  یت، تشتیة اٍ،5َ تش ایي اػاع عثك رذٍو

ِ  ، آػتاسا، آػتاًِ، الّسؿت، سٍدتاس ًض،گی،  ػگشا، ،ٌاگشٍد، اهلگؾ، فگَهي، ا     یزاى، ؿفت، تگا،ؾ، كگَهؼ

 تاؿذ. ػیاّىل، سضَاًـْش ٍ هاػاو هی
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 گیری تحث و نتیجه

ٍسصی دس ًمگاط  ؿشایظ هوتاص رغشافیایی اػتاى گیالى دس تؼذ تشاًضیت ٍ اهىاى تَ،یذ هحلَالت وـگا 

گزاسی ٍ تَػؼِ كٌایغ تثذیلی ٍ تىویلی وـاٍسصی داسد تگا   یی ًیاص تِ حوایت اص عشیك ػشهایِسٍػتا

تتَاى ضوي تأهیي تخـی اص ًیاصّای اػتاى ٍ وـَس كادسات تشٍى هشصی ًیض داؿتِ ٍ اص عشف دیاگش  

ٍسٍد آًْگا تگِ ؿگْشّا    تا اؿتغا،ضایی دس سٍػتاّا تا واّؾ هْارشت سٍػتائیاى اص هـگىالت ًاؿگی اص   

تذیي رْت، تشای سػیذى تِ ایي اّذاف ٍ حوایت ٍ پـگتیثاًی اص تخگؾ وـگاٍسصی،     رلَگیشی وشد.

 ػگذم تَرگِ تگِ اكگَو ٍ ضگَاتظ      تاؿذ. دس هٌاعك سٍػتایی اهشی ا،ضاهی هیاػتمشاس ٍ تَػؼِ كٌایغ 

اط سٍػگتایی،  تٌذی اػگتمشاس كگٌؼت دس ًمگ    ّای كحیح اٍ،َیت هىاًیاتی ٍاحذّای كٌؼتی ٍ تىٌیه

ّگای الصم رْگت سػگیذى تگِ      ًملاى اػتؼذادّای تا،مَُ هَرَد دس سٍػتاّا ٍ اص دػت دادى فشكت

 تَػؼِ پایذاس سا دس پی خَاّذ داؿت. 

گیگشی تؼگیاس لگَی     لگوین تاپؼیغ، یه تىٌیه تّؾ حاضش ًوایاى وشد وِ ا،اَسیتن ًتایذ پظٍ

تاؿگذ. ایگي تشسػگی تگا ٍرگَد       آو هی َاب ایذُاص عشیك ؿثیِ ًوَدى تِ رّا  تٌذی گضیٌِ تشای اٍ،َیت

،یِ تخؾ وـاٍسصی )ػشاًِ هحلَالت(دس اػگتاى گگیالى   تىاسگیشی اص یه هؼیاس دػتشػی تِ هَاد اٍ

تٌذی هىاًی اػتمشاس كٌایغ تثذیلی وـاٍسصی وشد وِ تگا ایگي ٍرگَد ًتگایذ اص دلگت       الذام تِ اٍ،َیت

ؼِ ًـگاى  شی اص سٍؽ تاپؼیغ دس هحذٍدُ هَسد هغا،گی ًتیزِ تْشُ تؼیاس تاالیی تشخَسداس تَدُ اػت.

ٍ  آو تشیي فاكگلِ سا اص رگَاب ایگذُ    یي گضیٌِ اًتخاب ؿذُ وَتاُػٌَاى اٍ، داد وِ ؿْشػتاى سٍدػش تِ

تٌگذی اػگتمشاس كگٌایغ     تشیي هىاى )ؿْشػتاى هاػگاو( رْگت اٍ،َیگت    دٍستشیي فاكلِ سا اص ًاواسآهذ

سا د هغا،ؼِ تش حؼگة لاتلیگت دػتشػگی تگِ هگَاد اٍ،یگِ       تثذیلی ٍ تىویلی وـاٍسصی دس هٌغمِ هَس

ؿْشػگتاى اػگتاى گگیالى تشاػگاع     16تٌذی اػتمشاس كٌایغ تثگذیلی   داساػت. تِ تیاى دیاش، اٍ،َیت

 (، سٍدتگاس 2857/0) (، سؿگت 3914/0، تِ تشتیة ؿْشػتاى سٍدػش تا اهتیاص ًْایی یا ضشیة )5رذٍو

 (، تگا،ؾ 1084/0) (، ؿگفت 1162/0) (، الّیزگاى 11899/0) (، آػتا1817/0ًِ) (، آػتاسا1910/0)

 (، اًض،گی 0771/0) (، فگَهي 0882/0) (، اهلگؾ 0884/0) (، ،ٌاشٍد1038/0) ػشا (، كَهؼ1039/0ِ)

 (0434/0( ٍ هاػگگاو تگگا اهتیگگاص ًْگگایی )  06447/0) (، سضَاًـگگْش0656/0) (، ػگگیاّىل0775/0)

وگِ  دّذ  ٌاعك سٍػتایی تِ ها ًـاى هیدس ه تاؿذ. تشایي اػاع تىاسگیشی ػیاػت واسآهذ كٌؼتی هی

، چاًَِ اص هٌاتغ عثیؼگی، اًؼگاًی ٍ التلگادی هٌگاعك تشتگش رْگت       تا تَرِ تِ ًتایذ حاكلِ پظٍّؾ

ّگا   اػتمشاس كٌایغ هىول وـاٍسصی اػتفادُ ًوَدُ ٍ رْت تمَیت تَ،یذات وـاٍسصی ػایش ؿْشػتاى

ّای تلٌذ ٍ رْت سػیذى تگِ تَػگؼِ    ٍ گام ذس دادى هٌاتغ هَرَد واػتِسیضی وشدُ تا اص ّ ًیض تشًاهِ
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ؼْیل دس تَػؼِ كٌایغ تثذیلی ٍ تىویلگی  تتشای  پیـٌْادات ؿتِ ؿَد. تشخی اصپایذاس سٍػتایی تشدا

 ػثاستٌذ اص:تخؾ وـاٍسصی اػتاى 

رْت اػگتمشاس كگٌایغ    خلَكی( )دٍ،تی ٍ گزاساى ّا، هؼ َ،یي ٍ ػشهایِ ػاصهاى هَحشحوایت  -

 اػتاى  دس هىول تخؾ وـاٍسصی

ت وـگاٍسصی ٍ فگشآٍسی   ّای هحلی رْت ػشضِ هحلگَال  حوایت ٍ ًظاست تش تـىیل تاصاسچِ -

 ّا ٍ رزب گشدؿاشاى رْت خشیذ هحلَالت ؿذُ دس سٍػتا

 ای گؼتشؽ وـت گلخاًِ ساى رْت ایزاد ٍگزا ـَیك ٍ حوایت وـاٍسصاى ٍ ػشهایِت -

 اٍسصی ایزاد ٍاحذّای تحمیك ٍ تَػؼِ دس كٌایغ  هىول تخؾ وـ -

)آریگل، هیگَُ    تٌگذی اًگَاع هحلگَالت خـگىثاس     واسگاّی رْت فشآٍسی ٍ تؼتِ ایزاد كٌایغ –

 خـه(

ِ   ّایی تا لاتلیت دسرِ احذاث واسگاُ  - ٍ      تٌگذی ٍ تؼگت  تٌگذی ٍ فگشآٍسی اًگَاع ػگثضی، كگیفی 

 گیاُ تٌذی گل ٍ تٌذی ٍ تؼتِ دسرِ ت،هیَرا

 ْت خَسان دام رات ر ّای تَ،یذ پَدس ّؼتِ هیَُ ایزاد واسگاُ -

 ّای گیاّی اص ضایؼات وـاٍسصی ّای تَ،یذ سٍغي اسگاُایزاد و -

 تٌذی ٍ تَ،یذ آسد تشًذ ؿا،یىَتی هذسى تا لاتلیت تؼتِ احذاث -

 

 منات 
 اًتـاسات پیام ًَس. :تْشاى سیضی سٍػتایی، ّای تشًاهِ اكَو ٍ سٍؽ .(1389) حؼیي آػایؾ،

س كگٌایغ تثگذیلی ٍ تىویلگی    تٌذی هىگاًی اػگتمشا   تاٍ،َی .(1393) ػلی ػغیِ ٍ حؼیٌی یىاًی، ػیذ اتارسی،

(:  45)1 فللٌاهِ تحمیمات التلاد ٍ تَػؼِ وـگاٍسصی ایگشاى،   هغا،ؼِ هَسدی اػتاى هاصًذساى، ،وـاٍسصی

182-175. 

تحلیگل ػگغَ  تشخگَسداسی ٍ     .(1396) صادُ، یؼمگَب  سضگَاى ٍ اػگواػیل   كگفشخاًی،  حؼي، صادُ، اػواػیل

 ،TOPSISٍKOPRASّگای چٌگذ هؼیگاسُ     ّای اػتاى ّوذاى تا اػگتفادُ اص هگذو   شػتاىتٌذی ؿْ ستثِ
 .25-28(:  7)25 ،ای سیضی هٌغمِ فللٌاهِ تشًاهِ

داًـگااُ   ،1رلگذ  ػگاصی،   سیضی سٍػگتایی ایگشاى اص هٌظگش تگَهی     سٍیىشدّای تشًاهِ .(1395) حؼي افشاختِ،

 داًـااُ خَاسصهی. اٍو، خَاسصهی،

 .اًتـاسات گٌذ ٌّشچاج اٍو،  ،ّای سٍػتایی سیضی ػىًَتااُ ای تش تشًاهِ همذهِ .(1387) حؼي افشاختِ،

هىگاًی اػگتمشاس كگٌایغ    تٌذی  دس اٍ،َیتTOPSISواستشد تىٌیه  .(1397) اوثشی، صّشا ٍ پَسسهضاى، ػیؼی

 .103-113(:  8)30 ای هشٍدؿت، سیضی هٌغمِ فللٌاهِ تشًاهِ دس ؿْشػتاى سؿت، تثذیلی وـاٍسصی
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كگٌایغ تثگذیلی تخگؾ    تٌذی هىگاًی اػگتمشاس    (. اٍ،َیت1393عَػی، سهضاى ) ٍلیِ ستاصیىی،  حویذ، تشلی،

 .ّوایؾ هلی تَػؼِ سٍػتایی، ًاؿش تی را. ایشاى. (AHP-TOPSIS)ّای  وـاٍسصی تا هذو

اًتـگاسات   ،1رلگذ   ّای تَػگؼِ سٍػگتایی،   ًظشیِ .(1381) اهیش هحوذ حؼیي ٍ اتشاّیوی، هحوذ پاپلی یضدی،

 .ػوت اٍو، وت،ػ

ّگای   شسػی ٍ تحلیل لاتلیتت .(1391) حزت هَالیی للیچی، هحوذ ٍ ؿیخی، كا،ح، اػذی، عتْش، پشیضادی،

  ِ ّگگای  ایگگشاى تگگا اػگگتفادُ اص تلفیگگك تىٌیگگه   ای دس تٌگگادس ؿگگواو   هضایگگای ًؼگگثی تَػگگؼِ هٌغمگگ

TOPsISٍELECTRE، ِ15-29(:  2)6 ای، سیضی هٌغمِ فللٌاهِ تشًاه. 

تگش  (. احگشات ایزگاد كگٌایغ تثگذیلی ٍ تىویلگی تخگؾ وـگاٍسصی        1393) ی ٍ اوثشی، صّگشا سهضاى، ػیؼ پَس

پظٍّـی التلاد فضا ٍ  فللٌاهِ ػلویتخؾ هشوضی ؿْشػتاى سؿت(.  :التلادسٍػتایی. )هغا،ؼِ هَسدی
 .145-164(: 3)4داًـااُ خَاسصهی. تَػؼِ سٍػتایی. 

ػگٌزی اػگتمشاس كگٌایغ وَچگه )تثگذیلی       اهىگاى  (.1391)اوثگشی، صّگشا    ،آهگاس، تیوگَس   ،ػیؼی پَسسهضاى،

فللٌاهِ  سٍػتاّای تخؾ هشوضی ؿْشػتاى سؿت(. :هغا،ؼِ هَسدی) تا اػتفادُ اص هذو ػَات وـاٍسصی(
 .102-130 (: 16)4 .ػلوی پظٍّـی رغشافیای اًؼاًی

یلی تخگؾ  تٌذی هىاًی اػتمشاس كٌایغ تثگذ  اٍ،َیت .(1391) تشلی، حویذ هحوذسضا ٍ تؼحاق، ،رویٌی، داٍد

 ، ًاؿش تی را، ایشاى.ّوایؾ هلی تَػؼِ سٍػتایی .(AHP-TOPSIS)ّای  وـاٍسصی تا هذو

تٌگذی   یگاتی ٍ اٍ،َیگت   (. هىگاى 1392غی، هْذی ٍ آؿَس،   )چشا ،وَّی، ػلیشضا. حؼام. هْذی خَارِ ؿاُ -

)  ػگاو دٍم  ،َػؼِ سٍػگتایی فللٌاهِ التلاد فضا ٍ تاػتمشاس كٌایغ تثذیلی وـاٍسصی )اػتاى گلؼتاى(. 

 .  25-41 ، 6پیاپی   :(4

یگاتی تگَاى هحیغگی    اسص (.1394روگاو )  . ٍ اهیٌی،واهل تْشٍص، اسصم، هحوذ، ػثحاًی، ػلی ،خَسؿیذ دٍػت

پظٍّـگی  -یِ ػلویًـش .غشتی تشای وـت ولضا تشاػاع سٍؽ ای اس پی ٍ هذو تاپؼیغ اػتاى آرستایزاى
 .141-161(، 19)52، سیضی رغشافیا ٍ تشًاهِ

ًمؾ كٌایغ تثذیلی دس وگاّؾ ضگایؼات    .(1393) صیٌة ؿشیفی، هْذی ٍ ،پَس َسیً ػلی اكغش، ػیذ سپٌاُ،اٍد

فللٌاهِ ساّثشدّگای تَػگؼِ    دّؼتاى دؿت سٍم، هغا،ؼِ هَسدی: هحلَالت وـاٍسصی هٌاعك سٍػتایی،
 .39-53 (:  1)4، سٍػتایی

  - ّگای ًگَیي تَػگؼِ سٍػگتایی     پگاساداین  .(1393) سضا ٍ رؼفگشی، ػگاسا   سضا، تاغیاًی، حویذ سضَاًی، هحوذ
ِ    ػگاصهاى ّوىگاسی   -ّا ٍحىوشٍایی ػیاػت ًـگش  چگاج دٍم، تشروگِ، اكگفْاى:     ،ّگا التلگادی ٍ تَػگؼ

 .داسخَیي

تحلیل فضایی تَػگؼِ   .(1392) صادُ، راتش هحوذراػن ٍ ػلی ؿاّؼًَی، هْذی، احوذیاى، ػلی، آتادی، صًای

فلگلٌاهِ ػلوگی   هؼیگاسُ،   گیشی چٌذ ّای تلوین تلفیمی اص سٍؽ گیشی تْشُای دس اػتاى تَؿْش تا  هٌغمِ
 .1-10(: 3)2 ،ای سیضی هٌغمِ پظٍّـی تشًاهِ

،یؼگت هزَصّگای كگادسُ كگٌایغ تثگذیلی       كٌایغ سٍػتایی، .(1395) ػاصهاى رْاد وـاٍسصی اػتاى گیالى

 وـاٍسصی اػتاى گیالى.
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 ِ تَ،یذات وـاٍسصی ٍ داهی ؿْشػتاى سؿت. آهاس هشتَط ت .(1396) ػاصهاى رْاد وـاٍسصی اػتاى گیالى

ٍ  افشاختِ، ػادو، ػلیواًی،- ّگای فگشآٍسی    یگاتی اػگتمشاس تؼگاًٍی    هىگاى  .(1394) سفؼگت  ػگلیواًی،  حؼگي 

 . 435-446(:  2)4، 5هما،ِ  فللٌاهِ ساّثشدّای تَػؼِ سٍػتایی ،هحلَالت وـاٍسصی

گیگشی   یي ،غضؽ تا اػتفادُ اص هذو تلوینل صهتشسػی پتاًؼی .(1394) ، ػثذا.. ٍ ساّذاى هٌفشد، هحوذػیف

. ػگاو  سیگضی هحیغگی   هزلِ رغشافیا ٍ تشًاهِتختیاسی.  ای اس پی ٍ تاپؼیغ دس چْاسهحاو ٍ چٌذ هؼیاسُ

26 ،58(2  :)48-31  . 

تٌذی هىاًی اػتمشاس كٌایغ تثذیلی وـاٍسصی  واستشد تىٌیه تاپؼیغ دس اٍ،َیت .(1386) عاّشخاًی، هْذی

 . 59-73(:  6)6،  ّای التلادی فللٌاهِ پظٍّؾ ،تاییدس هٌاعك سٍػ

تٌذی كٌایغ تثذیلی ٍ تىویلگی   اٍ،َیت .(1394ولخَم ) راوشی هیاب، هحؼي ٍ آلایاسی ّیش، ظاّشی، هحوذ،

ٍ   ،وـاٍسصی دس ؿْشػتاى آرس ؿْشتا سٍؽ تشویثگی د،فگی ٍ تاپؼگیغ    ِ  فلگلٌاهِ رغشافیگا  سیگضی   تشًاهگ
 . 221-246(:  19)51 سٍػتایی،

ّگای   ّای اػتاى صًزاى تشاػگاع ؿگاخق   تٌذی ؿْشػتاى ػغح .(1391) اوشم ـىیٌی، اتَا،فضل ٍ لاػوی،ه

ِ   فللٌاهِ ػلوگی  ،TOPSISتَػؼِ فشٌّای تا اػتفادُ اص هذو  ِ   پظٍّـگی تشًاهگ (:  2)7 ،ای سیگضی هٌغمگ

11-1  . 

كگٌایغ تثگذیلی    تٌگذی هىگاًی اػگتمشاس    اٍ،َیگت  .(1392) هْشرَ، ػؼیذ، ػخواًی، ػگتاس ٍ تخـگَدُ، هحوگذ   

ِ   ، Topsisوـاٍسصی دس هٌاعك سٍػتایی اػتاى فاسع تا تىٌیه  ّگای پظٍّـگی    ؿـویي ّوگایؾ یافتگ

 داًـااُ وشدػتاى.: ػٌٌذد ،وـاٍسصی

 ػشؿواسی ًفَع ٍ هؼىي. .(1390) ّای اػتاى گیالى تادیهشوض آهاس ایشاى، فشٌّگ آ

 هاسی اػتاى گیالى.ػا،ٌاهِ آ .(1395) سیضی اػتاًذاسی گیالى هؼاًٍت تشًاهِ

 تگاحیش كگٌایغ تثگذیلی وـگاٍسصی تگش      .(1394) ا،ِ حـوت ػؼذی، حویذ ٍ ًادسی هْذیِ، وشین، هحوَدیاى،

(:  2)1 ًـگشیِ ساّثشدّگای تَػگؼِ سٍػگتایی،     ،4هما،ِ  سٍػتاّای ؿْشػتاى تْاس، ٍضؼیت صًذگی، هَسد:

59-43. 

-ًمؾ كٌایغ وَچه دس تَػگؼِ التلگادی  . (1396) اوثش ػلی صیٌة، خَارِ ؿاّىَّی ٍ ًزفی واًی، ٍكاو،

فلگلٌاهِ التلگاد فضگا ٍ تَػگؼِ     ارتواػی ًَاحی سٍػتایی، هَسد: تخگؾ هشوگضی ؿْشػگتاى فشیوگاى،     
 . 61-76  داًـااُ خَاسصهی، ،سٍػتایی

تحلیل هَاًغ ٍ ساّىاسّای تَػؼِ واسآفشیٌی  .(1394) طیال خَاُ، ی، هزیذ، لشیـی، هحوذ تاػظ ٍ ٍعيیاػَس

 . 323-342(: 6)2،  ّای سٍػتایی فللٌاهِ پظٍّؾاى گَساب پغ فَهي، تایی دّؼتصًاى سٍػ
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