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 کرمانشاه ،دانشگاه رازیریزی شهری، و برنامه جغرافیااستادیار  - *اکبرپور محمد
 مشهد ،دانشگاه فردوسی ،ریزی شهریبرنامه و کارشناسی ارشد جغرافیا - یرمضان یمرتض

 ، تهراندانشگاه پیام نور ،ریزی شهریجغرافیا و برنامه ارشد یکارشناس - ستایش زینی
 

 93/6/1333 پذيرش:  11/3/1333 وصول:

 چكيده
خود کهه بهه ونهوان مكمه   خاصّ يهایژگيوبه  توجّهبا  يکشاورز یليو تكم یليتبد عيصنا

 هيّهاوّلمهواد  ديهتول ههايمكاندر صهورت اتهتارار در  ،روندمیبه شمار  يکشاورز داتيتول

 ههايمهاجرتاز  يرياشتغال، جلوگ جاديفراوان، همانند توان ا هايمزيتبه  توجّهبا  يکشاورز

درآمهد  شيافهزا ،یمحله انهدازهايپسجذب  ه،يناح يمواد خام کشاورز زاتتفاده ا ،رويهبی

 يداريهموجب توتعه و پا در نهايتارزش افزوده  جاديا ،يکشاورز عاتيکشاورزان، کاهش ضا

، توتهع  کشهاورزيهاي مربوط بهه مينهز ترينمهمصنايع تبديلی از جمله . شودمیروتتاها 

، فهرآوري اصلی ايهن صهنايع تتاها اتت. وظيف رو زايی درتوتعه روتتايی و توتعه اشتغال

اتهت. ايهن  تربهاارزشتر و محصوالت کشاورزي و دامی روتتا و تبدي  آن به کاالهايی نهايی

 انتخاب بهترين مكان براي احداث صنايع تبديلی در اوّل: کندیمدو هدف ومده را دنبال  مااله

براي  مراتبیکاربرد مدل تحلي  تلسله م نشان دادنشهرتتان هشترود و دوّ مناطق روتتايی

کهه ابتهدا بها  صهورتنيبدآماري اتت  - تحليلی اين مااله صنعتی. روش تحايق یابيمكان

مناتهب بهراي احهداث صهنعت انتخهاب  يهاتيتااتتفاده از مدل مرکزيت و ضريب مكانی 

ترين مكان براي احداث صنعت ی مناتبمراتبتلسلهگرديده تپس با اتتفاده از مدل تحلي  

 ،خورجسهتان، دامناب ،ذوالبينروتتاي  6، . بر اتاس نتايج تحايقشودیممورد نظر انتخاب 

منتخب بهراي احهداث صهنايع  يهاتيتابه ونوان کندي رود  حسن ،وليا بادآولی ،اوشندل

بهه  ذوالبهينروتتا، روتهتاي  6تبدلی با اتتفاده از مدل مرکزيت انتخاب شدند و از بين اين 

 ونوان مساودترين مكان براي احداث صنعت مورد نظر انتخاب شد. 

 .یمراتبتلسلهحلي  ، تصنايع تبديلی مناطق روتتايی شهرتتان هشترود، واژگان کليدي:
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 مادّمه
 ییروستا یدر نواح یو اقتصاد یاجتماع یدر ساختارها قیاز تحوالت عم یعیوس فیشامل ط ییروستا ۀتوسع

 ینواح نیدر ا یشغل یهافرصت جادیو ا یزندگ یاستاندارها شیدرآمد، افزا یمنصفانه عیاست و به دنبال توز

و رفااه  یکشااورز داتیو ارتقاء تول شداشتغال و درآمد، ر شیافزا رینظ یچندبعداهداف  یوقت ن،یبنابرا ؛است

: 1373 ،طاهرخانی) استقسمت  نیها در اراه نیمؤثرتراز  یکیشدن  یباشد، توسل به صنعت مدنظر یاجتماع

و  تعادددبا مساالل و مشاک ت م ،اجتماعی - یو اقتصاد یکیخاص اکولوژ طیشرا لیبه دل ییروستا ی(. نواح6

 امداااسات،  یجهان ی. اگرچه فقر مشکلشودمیمحسوب  آنها نیترمهماز  تیکه فقر و محروم اندمواجه یتنودعم

مطار  باشاد.  ییروساتا یِمشکل ناواح نیترمهمباعث شده که به عنوان  یینماد آن در بخش روستا نیشتریب

 ارتقااءاشتغال، درآمد و  یهافرصت نیتأمدر  یکشاورز ویژهبه ؛ییاقتصاد روستا یاز ناکارآمد یفقر حاکم، ناش

 تعادددم یکردهاایو ضاعف رو ییروساتا ۀتوساع تیااهم باه خااطر ساوکیاز  ،نیبناابرا اسات؛ یسطح زندگ

و کااهش  ینیجهاان و رشاد شهرنشا جمعیدت یتصاعد شیافزا به خاطر گرید یو از سو ییروستا یزیربرنامه

 هیداودلمواد  تواندیمکه  یکشاورز داتیخصوصاً تول یدیمناطق تول نیترمهمبه عنوان  ییمناطق روستا جمعیدت

 ،ییباه منااطق روساتا توجداهلازوم  د؛یانما نیتاأمجهان را  ییغذا تیرا برآورده کرده و امن عیاز صنا یاریبس

 نیا. اشودیم یمهم تلق ینواح نیا ،یصنعت الخصوصیو عل یکشاورز یهالیپتانس ،ینسب یهاتیشناخت مز

از  روزروزباهآن محادود باوده و  یساندت یو کاربردها یو کشاورز نیکه امروزه زم شودیم ینگرش از آنجا ناش

 یهاوهیعادم شا ،یاز اراضا یبارداربهره حیخاک، عدم تناسب صح شیفرسا لیگذشته آن به دل یدیتوان تول

در  یبخاش کشااورز ییزامشک ت باعث کاهش سهم اشتغال نی. اشودیکاسته م دیتول شیمناسب جهت افزا

 ،یاجتمااع ،یاقتصااد تعدددم یهاو بحران به شهرها گشته انیروستال هاجرتم شیو افزاروستا، کاهش درآمد 

نشان داده اسات کاه باا نگارش دوبااره باه  تعدددم قاتیو تحق اتیخواهد داشت. لذا تجرب یو ... را پ یفرهنگ

 یاز آن به عنوان سنگ بناا یکه امروزه حت یلیو تکم یلیتبد عیکوچک و صنا عیصنا ،ییروستا عیروستا، صنا

 ییروساتا یراهکارها را جهت حل معض ت نواح نیبهتر توانیم شود،یم ادی ییتوسعه روستا ةندیآ یاستراتژ

یک واحد تولیدی ع وه  مکان استقرار(. 181: 1306 )رضوانی،قرار داد  ییروستا ۀتوسع زانیربرنامه یارویروو 

رت نفوذ در بازار و سودآوری شارکت، دارای آثاار های شرکت، قدهزینهبر تأثیر مستقیم آن بر قیمت محصول، 

 یهااطیمحمحیطی بسیاری نه تنها در مکاان اساتقرار یافتاه؛ بلکاه در ، اقتصادی و زیستاجتماعی، فرهنگی

و  رممکنیاغ. ضمن اینکه معموالً پس از احداث یک واحد تولیدی در مکانی خااص تغییار آن استاطراف نیز 

 مسائلهبر خواهد بود. از آنجایی که عوامل کمای و کیفای گونااگونی در در صورت امکان بسیار مشکل و هزینه

ریزی خطای در بسایاری ماوارد ی مانناد برناماهساندت یهااروش، اساتفاده از گذار استصنایع تأثیر یابیمکان

ی متاأثر از و عوامال کیفا مشاخد و عوامال مقاداری به ماهیت دوگانه عوامل ماؤثر ) توجده. با ستینپاسخگو 

 1منظورهچنادگیری مختلاف تصامیم یهااروشتاوان از ، برای جباران ایان ضاعف میگیرنده(نظرات تصمیم

، فرایناد تحلیال چندمنظورهگیری فنون تصمیم نیترمعروف(. یکی از 6: 1308،مهرابی کوشکی) کرد استفاده

 یابیامکاان، باه هاایاابیدن قابلیت این مادل در مکااناست. در مقاله حاضر به منظور نشان دا مراتبیسلسله

 هاایپرسششود. بنابراین پاسخگویی به صنایع تبدیلی( در شهرستان هشترود پرداخته میصنعتی روستایی )

هایی برای انتخاب مکان مناساب جهات اساتقرار همؤلدفچه عوامل و  -1: استاین مقاله  مشخد زیر از اهداف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Multi Attribution Decision Making 



 03 (شهرستان هشترودمناطق روستايی مطالعة موردي: ) ايهطقتبديلی جهت پايداري من صنايع يابیمکانتحليلی بر 
 

ها، بهتارین ساایت جهات ایجااد صانایع همؤلدفاتوان با ترکیب این چگونه می -9 صنایع تبدیلی مهم هستند؟

 تبدیلی را انتخاب کرد؟
شاود. ایان عناصار می گیری شارو بندی عناصار تصامیماولویدتمراتبی با شناسایی و فرایند تحلیل سلسله 

شاوند بندی به کاار گرفتاه میاولویدتشود که در های احتمالی میها و گزینههمشخدص، ، معیارهاهاهدفشامل: 
را به شکلی ساده تبادیل  آنها، ه مسالل مشکل و پیچیدهمراتبی با تجزی(. فرایند تحلیل سلسله1308زبردست، )

فنااون  نیتارمعروف(. ایان روش بااه عناوان یکاای از 11: 1301، پورقدسای) دازدپاارمی آنهااکارده و باه حاال 
، ابازار های چندگاناه و متضاادی دارنادسانجهای کاه پیچیاده یهاتیوضاع، بارای گیری چندمنظورهتصمیم
فرایناد تحلیال طاور اساسای ه . با(1303 ،رود )سروردر عین حال قوی به شمار میپذیر و گیری نرمشتصمیم

بار اساا  و  شناختی و ریاضی تکیه داردی روانگیری است که بر بنیادهاهیک تئوری کلی انداز سلسله مراتبی
و  1)بروکر سازگاری منطقی -3ایجاد ارجحیت و  -9مراتبی لسلهساختمان س -گذاری شده است: اسه اصل پایه

ا باه جاای باا اساتقر .1 توان از دو جنبه مهام تلقای نماود:گزینی صنعتی را میمکان .(169: 9886، همکاران
و چه از نظر در دساتر  باودن باازار مصارف و  اودلیده، چه از نظر دسترسی به مواد مناسب یهامکانصنایع در 
های دیگار توان الگوی استفاده صاحیح از فضاا را در ماورد جنباه، میریزی فضاییبرنامه نظرنقطههمچنین از 

باه داشاتن اط عاات  توجداهباا  .9 بخشاید. مکانی فراهم ساخت و همچنین جمعیت را در سطح منطقه تعادل
آب، برق، منابع و نیروی انسانی که از عناصار و عوامال  ریذخامنطقه در زمینه  یهالیپتانسدقیق از امکانات و 

ی نسبت توجدهرویه یا بیتوان زمینه توسعه منطقه را فراهم آورده و از گسترش بی، میهستندگزینی مهم مکان
 متغیداره یاا مؤلدفاتواند توسط تعدادی هر گزینه می (.139: 1376، رضویان) دیگر پرهیز نمودبه توسعه مناطق 

، شکل هایی همچون سرعت، قیمتهمشخدصبر مبنای  خواهد بخردمعنی شود. مث ً ماشینی که یک شخ  می
صانعتی دارناد. در واقاع  یابیامکاان خصاوصبه هایابیمکاندر  مهمدیها نقش همؤلدفشود. تعریف می و...ظاهر 

های انتخاابی دارد. بارای همؤلدفای باه ناو  زیاادخیلایمناسب برای یک صنعت بستگی  یابیمکانموفقیت در 
کناد. ایان فارق می هاامتغیدرنو  صنعت وزن این  برحسبتعریف کرد که  توانیم متغیدر 16صنعتی  یابیمکان
، ونقالحملوخت و ناو  ساوخت، شابکه ارزش افازوده زماین، سا، ، نیروی کااراودلیدهرتند از: مواد عبا هامتغیدر

اقتصاادی، قاوانین و  -عماومی زنادگی اجتمااعی وضاعیدت، ، شبکه توزیع یاا پخاش، انارژی، آببازار موقعیدت
ساعی  یابیامکاانبرای  هامتغیدر. در اینجا برای انتخاب یطیمحستیزمالیاتی، اقلیم و مسالل  وضعیدتمقررات، 

طاور ه معیارهایی انتخاب شوند که در تصمیم نهایی ماؤثر باشاند. یعنای با. 1شود: توجدهیر شده به دو عامل ز
، تعیین آن به عناوان یاک سانی برخوردار باشدیک وضعیدتتحت بررسی از  یهامکاندر تمام  Aمثال اگر معیار 

داشاته  شادهنییتعیابی به هدف ی در دستتوجدهاینکه معیار انتخابی باید تأثیر قابل  دودم. 9معیار الزم نیست.
جغرافیاایی  نسبت به شهرستان هشترود و نیز شرایط خاصد آنها موقعیدتانتخابی و  یهاتیسابه  توجدهبا  باشد.

توان در این مدل بکار برد. برای مثال همه روستاهای انتخاابی را نمی هامتغیدرشهرستان هشترود، بعضی از این 
روساتاها یکساان  ۀزندگی اجتماعی و اقتصادی تقریباً در هما وضعیدتکشی، برق و تلفن بوده و دارای آب لوله

ر ارزش زمین نیز د حتدیهای میدانی . طبق بررسیهستنداست. ضمن اینکه همه روستاها دارای جاده آسفالته 
جغرافیاایی  موقعیداتبیشتر روستاها نزدیک به هم بوده و تفاوت زیادی باهم ندارند. دلیل اصلی این شرایط باه 

)رتباه دهام در  استان یهاشهرستانترین مساحت. این شهرستان جزو کمگرددیبرمخاص شهرستان هشترود 
ی باید فاکتورهایی تعیین گردد مراتبسلسله. در فرایند تحلیل استشهرستان استان( آذربایجان شرقی  13بین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Brucker 
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مهام بارای  یهاامتغیدر( با همدیگر مقایسه شوند. در همین راساتا ها)سایت رقیب یهانهیگز آنهاه بر اسا  ک
صاورت زیار انتخااب ه سیاسی با - گانه با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی و اقتصادیشش یهاتیسامقایسه 
 .بازار موقعیدت -6 و ونقلحملشبکه  –3نیروی کار  -9 اودلیدهمواد  –1شدند: 

 هاروشمواد و 
که ابتدا با استفاده از مدل مرکزیت و ضاریب مکاانی  صورتنیبد. استآماری  -صورت تحلیلیه روش تحقیق ب

 1روساتا، دهساتان کوهساار  3)قرانقاو  ، از سه دهساتاندهستان 7روستای دارای سکنه در بین  137از بین 

رفااهی در  و خادمات و امکانااتساکن  جمعیدتروستا(، که دارای بیشترین تعداد  9 آبادیعلروستا و دهستان 

منتخب برای احداث مکان صنعتی انتخاب شدند. سپس  یهانهیگزبه عنوان  (1 )جدول روستا بودند 137بین 

روساتا،  6، از باین ایان تحلیال سلساله مراتبایبا استفاده از مادل  آنهاارزیابی  ها ومتغیدرو زیر هامتغیدربا انتخاب 

، اودلیداههاای تحقیاق شاامل ماواد متغیدر ترین روستا برای احداث صنعت مورد نظر انتخاب شاده اسات.مناسب

و  فعداالجمعیات  متغیدارکه نیروی کار خاود شاامل دو زیار  استبازار  موقعیدتو  ونقلحملنیروی کار، شبکه 

 شاوند.اصلی می یهاراهدسترسی به شهر و دسترسی به  متغیدرنیز شامل دو  ونقلحملجمعیت باسواد و شبکه 

مارتبط باا شاهر و روساتا  یهاسازمان، رجو  به ایاستفاده از مطالعات کتابخانه های مربوط به روستاها باداده

و مطالعاات  هابرداشاتهاادی روساتاهای ماذکور و  یهااطر مانند بنیاد مسکن انق ب اس می، مراجعاه باه 

 شده است. تهیدهمیدانی 

است که  لومترمربعیک 81/1338معادل گانه استان با وسعتی  13 یهاشهرستانشهرستان هشترود یکی از  

 در و از این بابت رتبه دهم را به خاود اختصااص داده و استدرصد از مساحت استان را دارا  9از نظر مساحت 

 66 ییایاشهرستان هشترود از نظر مختصات جغرافیایی در طاول جغراف .جنوبی استان واقع شده است بخش

 33و  درجاه 37الای  دقیقاه 19و درجه  37عرض شمالی  و در دقیقه 13و  درجه 67الی  دقیقه 90و  درجه

و از شرق باا شهرساتان میاناه و از جناوب باا  آبادبستاناست. از سمت شمال با شهرستان  دهیواقع گرد دقیقه

آخارین  بار اساا . این شهرستان (1)شکل  است جوارهمنیز با شهرستان مراغه  از غربشهرستان چاراویماق 

، کوهساار، قرانقاو، سالوک، آباادعلی) دهساتان 7و ( یزیانظرکهر تقسیمات کشوری دارای دو بخش )مرکزی،

 .آلمالو( است و یشمال شرق، چاراویماق نظرکهریزی

 3131در تال  و دهستانتاسيمات تياتی شهرتتان هشترود به تفكيک بخش  .3جدول 

 مساحت تابعه يهادهستان نام بخش
 تعداد آبادي

 نام مرکز
 از تكنهخالی  داراي تكنه جمع

 
 بخش مرکزی

 سلوک 8 13 13 63/916 سلوک

 علیا آبادعلی 3 10 13 79/909 آبادعلی

 ذوالبین 6 61 69 39/993 قرانقو

 اوشندل 8 19 16 00/136 کوهسار

 نصیرآباد علیا 8 11 11 87/198 شمال شرقی چاراویماق
 هشترود 7 30 186 80/1168 9 جمع بخش

 نظر کهریزی
 آتش بیگ 1 31 39 193/960 آلمالو

 نظرکهریزی 1 60 63 99/988 نظرکهریزی

 نظرکهریزی 9 33 181 30/030 9 جمع بخش

 هشترود 3 137 989 66/9890 7 شهرستان
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 هشترود شهرتتان يهادهستان موقعيّت ناش  .3شك  

 و بحثنتايج 
توان چنین ذکر کرد که؛ گسترش صنایع روستایی با سه هدف عمده، باه در تشریح اهداف صنایع روستایی می

 .استآید؛ یم 9شکل نحوی که در 

 
 اهداف ايجاد صنايع روتتايی .4 شك 
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 فاراهم نماودن زمیناه اشاتغال از ذیل مطر  نمود: ر اهداف گسترش صنایع روستایی را به ش توانیمدر کل 

بخشایدن باه  تناود  ؛طریق ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و صنایع روستایی و حمایات آن

غیر کشاورزی جهت جذب هرچه بیشتر نیروهای مازاد بر بخش کشاورزی در روستاها و کماک باه  یهافعدالیدت

شااغ ن  درآمادریزی و همکاری در جهت افزایش برنامه ؛بین نقاط شهری و روستایی ،تعادل اقتصادی ایجاد و

روناق اقتصاادی از  ایجاد ؛مشارکت در تولید قسمتی از کاالها و مواد مصرفی مورد نیاز کشور ؛بخش کشاورزی

ریازی در جهات ارتقااء برناماه ؛به روساتالیان کنندهلیتبدطریق بازگشت ارزش افزوده محصوالت کشاورزی و 

ساماندهی و حمایت از واحدهای موجود روساتاها  ؛ی و بومی مناطق روستاییسندت یهافعدالیدتسطح تکنولوژی 

واحدهای صنعتی جدید در مناطق روساتایی در قالاب ایجاد  ؛در قالب شناسایی و صدور مجوز کارت شناسایی

های در زمینه اودلیدهایجاد نواحی صنعتی روستایی و احداث تأسیسات  ؛صدور مجوزهای صنعتی برای متقاضیان

باه  توجداهزماین باا  تهیداهالزم جهت استقرار صنایع در این نواحی به منظور کاهش مشک ت متقاضیان بارای 

 هاای مختلاف اقتصاادی،ایع در این نواحی نسبت به واحدهای منفرد و پراکنده از جنبهمزایایی که استقرار صن

هاای تولیادی اراله خدمات و تسهی ت الزم به متقاضیان جهت اجرای طر  ؛صنعتی و تولیدی دارد اجتماعی،

 د.خو

 هااتتفاده از روش شاخص مرکزيت براي انتخاب گزينه

کاارکردی  اهمدیدت. این شاخ  هاستسکونتگاهنشان دادن میزان مرکزیت  یهاروششاخ  مرکزیت یکی از 

عملکردها، نه تنها بر مبنای تعداد عملکردها در یک مکان، بلکه بر اسا  فراوانی این عملکردها در کل منطقه 

ه نامیاد 1گیرند کاه ضاریب مکاانیبه خود می آنهاوزنی معادل نسبت معکو   عملکردهاکند. گیری میاندازه

 آید:می به دست 1رابطه شود و از طریق می

                                                         (1) رابطۀ
1

Ti
× 100=  iC   

 باال: ۀدر رابط

iC =  ضریب مکانی عملکردi و iT= است. کل عملکردهای موجود در منطقه 

وجاود دارناد، وزن  هاساکونتگاهبه یک بیمارستان عمومی و یا هنرستان فنی کاه فقاط در بعضای از  بنابراین 

وجود دارند. شاخ  مرکزیت بارای یاک  هاسکونتگاهشود تا یک دبستان ابتدالی که در اغلب بیشتری داده می

، دبیشاتر باشا مکان برابر است با مجمو  وزن عملکردهای موجود در آن مکاان. هار چاه میازان ایان شااخ 

مناسب و تحلیال  یهاتیسا(. برای انتخاب 160: 1309موسوی،  ،نیاحکمت) کارکردی آن بیشتر است اهمدیدت

از مدل شاخ  مرکزیت استفاده شاده اسات. باا اساتفاده از ایان  تحلیل سلسله مراتبیبا استفاده از مدل  آنها

در دهستان هستند و از امکانات و خدمات بیشتری برخوردارناد و  جمعیدتمدل روستاهایی که دارای بیشترین 

در واقع شرایط ایجاد صنعت را دارند انتخاب شده است تاا در نهایات مسااعدترین روساتا بارای ایجااد مکاان 

صنعتی انتخاب شود. برای اینکه بتوان از این مدل استفاده کرد نیاز به آمار کل خدمات و امکاناتی است که در 

ای هاادی روساتاها و مطالعاات کتابخاناه یهاطر این آمار از  تهیدهآن موجود است. برای  ییهایآباده و منطق

 لیست شده است. 9استفاده شد. تمامی امکاناتی که در مدل مرکزیت استفاده شده در جدول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Location Coefficient 
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 امكانات و خدمات اتتفاده شده در مدل مرکزيت .4جدول 

 نوع امكانات رديف امكاناتنوع  رديف نوع امكانات رديف
 آرایشگاه 13 مراکز مذهبی 18 دبستان 1
 نانوایی 98 کتابخانه 11 ییراهنما 9
 شرکت تعاونی 91 آب 19 دبیرستان 3
 خانهقهوه 99 برق 13 خانه بهداشت 6
 مرکز دامپزشکی 93 گاز 16 مرکز بهداشت 9
 راه آسفالته 96 تلفن 19 پزشک 6
 شوسه راه 99 پست 16 حمام 7
 راه خاکی 96 صندوق پست 17 دهداری 0 

  97 تعمیرگاه 10 پاسگاه 3

، اقادام بااه بررساای دهسااتان موجاود شهرسااتان 7آبااادی در  137آماار امکانااات و خادمات در  تهیدااهبعاد از 

 .  (3)جدول  از خدمات گردید یبرخوردارو  جمعیدتاز نظر میزان  هاسکونتگاه

 روتتاهاي مورد منتخب براي احداث واحدهاي صنعتی .1جدول 

 )نفر( جمعيّت آبادي دهستان بخش

 1107 ذوالبین قرانقو یمرکز

 1896 دامناب قرانقو یمرکز

 1899 خورجستان قرانقو یمرکز

 031 اوشندل کوهسار یمرکز

 009 آبادیعل آبادعلی یمرکز

 003 حسن کندی رود آبادعلی یمرکز

 یمراتبتلسلهمراح  فرايند تحلي  

کاه در  استرد بررسی ی از موضو  مومراتبسلسلهی ایجاد یک ساختار مراتبسلسلهین قدم در فرایند تحلیل اودل

 شود. چهار مرحله بعدی محاسابه وزننشان داده می آنهاو ارتباط بین  هانهیگز، آن اهداف، معیارها، زیرمعیارها

و بررسای  هاناهیگزها، محاسابه امتیااز نهاایی ( معیارها و زیار معیارهاا، محاسابه وزن گزیناهاهمدیدت)ضریب 

 شود.را شامل می هاقضاوتسازگاری منطقی 

 یمراتبتلسلهتاختن 

، معیارهاا که در آن هادف است مسئلهی از ی ایجاد یک نمایش گرافیکمراتبسلسلهین قدم در فرایند تحلیل اودل

 تارینمهمی مراتباسلساله. تبدیل موضو  یا مسئله مورد بررسی به یک سااختار شوندیمها نشان داده و گزینه

زیرا در این قسمت با تجزیاه مساالل مشاکل و پیچیاده،  .شودیمی محسوب مراتبسلسلهقسمت فرایند تحلیل 

طابقات داشاته باشاد، تبادیل و طبیعت انساان مرا به شکلی ساده که با ذهن  آنهای مراتبسلسلهفرایند تحلیل 

دهاد. را نشاان می ی انتخاب بهترین مکان برای صنایع تبادیلیمراتبسلسله ،3شکل  (.1308،)زبردست کندیم

هادف را نشاان  مراتبسلسالهچهار سطحی مواجه هستیم. ساطح یاک در  مراتبسلسلهما با یک  شکلدر این 

، نیاروی اودلیدهمواد  متغیدرر سطح دو چهار د .استکه در اینجا انتخاب مکان مناسب برای ایجاد صنعت  دهدیم

. نیاروی کاار باه دو است هامتغیدرامل زیر بازار مطر  گشته است. سطح سه ش موقعیدتو  ونقلحملکار، شبکه 

دسترسی به شاهر و  متغیدرنیز دو زیر  ونقلحمل ۀو جمعیت باسواد تقسیم شده و شبک فعدالجمعیت  متغیدرزیر 
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کاه باا اساتفاده از  دهادیمارا نشان  ییهاتیساها یا شود. سطح چهارم نیز گزینهدسترسی به راه را شامل می

  شهرستان انتخاب شده است. دهستان 7 روستاهای مدل مرکزیت و ضریب مکانی از بین

 
 صنعتی یابيمكانبراي  AHPمدل  مراتبتلسله .1 شك 

 مراتبیيند تحلي  تلسلهوزن در فرا محاتب 

زوجی مقایسه شده و ماتریس مقایسه زوجی تشکیل  صورت بهی ابتدا عناصر مراتبسلسلهفرایند تحلیل  در

 اودلیدهمواد  متغیدرگردد. به عنوان مثال ، وزن نسبی عناصر محاسبه مید. سپس با استفاده از این ماتریسگردمی

گیری صنعت آبمیوه یابیمکانکرد برای هدف ما که در اینجا  مشخد شود. یعنی باید با نیروی کار مقایسه می

باهم  دودوبهرا هم  هامتغیدردارای ارزش بیشتری است یا نیروی کار؟ و بدین ترتیب بقیه  اودلیدهاست مواد 

کمیتی ساعتی است که بر اسا  آن و با  3ای، جدول کنیم. مبنای قضاوت در این امر مقایسهمقایسه می

 .(6)جدول  شودتعیین می j ،ija متغیدرنسبت به  i متغیدربه هدف بررسی شدت برتری  توجده

ای شوند. ماتریس داوری مقایسه( ثبت می4× 4)در این نمونه  n× nدر یک ماتریس  دوییدوبههای مقایسه

 1یک ماتریس معکو  AHPای در دهند. باید اشاره کنیم که ماتریس مقایسهنشان می ijA= aرا با  دوییدوبه

بر نیروی  اودلیدهمث ً مواد  متغیدرکه در جدول مقیا  عددی ساعتی اشاره شده، اگر ترجیح  یطورهماناست. 

1 اودلیدهنیروی کار بر مواد  متغیدرباشد پس ترجیح  3کار 
3
ها داد هر یک از مقایسهخواهد بود. به عبارت دیگر اع 

 شود:به یکی از دو صورت زیر تعیین می

 کمیتی ساعتی 3طبق جدول  3تا  1صورت اعداد ه ب -1  

 صورت معکو  اعداد مذکوره ب -9  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Reciprocal 
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 (4111، 3)تاتی (هامتغيّر دويیدوبههاي وددي ماايسه ماياس) تی تاوتیکميّ 3جدول  .2جدول 

 توضيح تعريف (اهمّيّتشدت ) امتياز
 طور برابر در تحقق هدف نقش دارنده ب متغیدردو  مساوی اهمدیدت 1
  ضعیف اهمدیدت 9
 دهدیمبر دیگری را نشان  متغیدرمختصر یک  اهمدیدتتجربه و قضاوت،  متوسط اهمدیدت 3
  بیشتر از متوسط اهمدیدت 6
 دهدبر دیگری را نشان می متغیدرقوی یک  اهمدیدتتجربه و قضاوت،  قوی اهمدیدت 9
  ترقوی اهمدیدت 6

 شدهثابتخیلی قوی یا  اهمدیدت 7
نسبت به دیگری است و تسلط ان در  مهمدیخیلی  اهمدیدتدارای  متغیدریک 

 عمل ثابت شده است
  خیلی قویخیلی اهمدیدت 0
 استبر دیگری در باالترین حد ممکن  متغیدریک  اهمدیدتمیزان  حداکثر اهمدیدت 3

 استدارای ارزش معکو   jشود، پس مقایسه می jیکی از اعداد باال را به خود اختصاص دهد وقتی که با  i متغیدرمعکو  موارد باال: اگر 
 شود.مقایسه می iوقتی که با 

 :(9جدول ) برای مسئله مورد نظر اراله شده است هامتغیدر دوییدوبهدر ماتریس زیر مقایسه 

 هامتغيّريی دودوبه  ماايس .5جدول 
اوّليّهمواد   ونا حم   شبك نيروي کار   موقعيّت بازار 

اوّليّهمواد   1 9 3 7 

 نيروي کار
1

9
 1 

1

6
 3 

ونا شبكه حم   
1

3
 6 1 9 

 موقعيّت بازار
1

7
 

1

3
 

1

9
 1 

کاه  اسات 9( برابار 9، ساتون 1)ردیاف  12aبر نیروی کاار  اودلیدهمواد  متغیدرمقدار عددی  ،در این ماتریس 
باه شارط  توجداهصنعتی اسات. پاس باا  یابیمکاننسبت به نیروی کار در  اودلیدهقوی مواد  اهمدیدت دهندهنشان

1( برابر با 1ستون ، 9)ردیف  21a اودلیدهنیروی کار بر مواد  متغیدرعددی  معکو ، مقدار

5
. عناصر قطر خواهد بود 

 است.  1نسبت به خود در دستیابی به هدف برابر  متغیدربرابر هر  اهمدیدتبه  توجدهاین ماتریس با 
آوریم. برای محاسابه  به دسترا  متغیدرتوانیم وزن هر هنگامی که ماتریس مقایسه زوجی تشکیل گردید می 
روش حاداقل  -1تناد از: عبار آنهااکاه اهام  شاده شانهادیپاز ماتریس مقایسه زوجی چند روش  هامتغیدروزن 

پور، قدسای) 9تقریبی یهاروش -6 6روش بردار ویژه – 3 3روش حداقل مربعات لگاریتمی -9 9مربعات معمولی
1301 :19.) 
یشنهاد شده که دقات تقریبی پ یهاروش، برخی هستندفوق دارای محاسبات سنگین  یهاروشاز آنجا که  

عمادتاً تقریبای از روش  هاروشتری دارند. این ( و محاسبات کمتر و سادهدکه قابل قبول باشنکمتری داشته )
 -1عبارتناد از:  هااروشنمایناد. عماده ایان مختلف محاسبات را تسهیل می یهادقتبردار ویژه هستند که با 

   (99: 1301، پورقدسیمیانگین هندسی ) -6یانگین حسابی م -3مجمو  ستونی  -9مجمو  سطری 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Saaty 
2- Least squares method 
3- Logarithmic least squares method 
4- Eigenvector 
5- Approximation methods 
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است. در این روش عناصر هر سطر محاسابه شاده و در این تحقیق از روش میانگین هندسی استفاده شده  
 آید. به دستشود( تا بردار وزن تقسیم می آنهاسر جمع  یعنی هر عدد برشود )پس بردار حاصل نرمالیزه میس

اودلیدهواد م =                                 [(1) (5) (3) (7)] 
1

4  = 3.202 

نیروی کار =                                [(
1

5
) (1) (

1

4
) (3)]  

1

4   = 0.6224 

ونقلحملشبکه  =                         [(
1

3
) (4) (1) (5)]  

1

4 = 1.607 

بازار موقعیدت =                              [(
1

7
) (

1

3
) (

1

5
) (1)]  

1

4    = 0.3124 

    = 0.5575 W1 = 
3.202

5.744
 اودلیدهمواد  اهمدیدتضریب               

  = 0.1084 W2 = 
0.6224

5.744
 نیروی کار اهمدیدتضریب               

  = 0.2798  W3 = 
1.607

5.744
 ونقلحملشبکه  اهمدیدتضریب       

 = 0.0544   W4 = 
0.3124

5.744
 بازار موقعیدت اهمدیدتضریب               

اسات.  هامتغیدر اهمدیدتنسبی بودن  ةدهندنشانمذکور معادل یک است و این  یهامتغیدر اهمدیدت مجمو  ضریب
 هاامتغیدرآوردن وزن  باه دساتهمان مراحلی که برای  هامتغیدر( زیر اهمدیدتضریب آوردن وزن ) به دستبرای 

 زیر: صورت بهکنیم. طی کردیم را تکرار می

 دسترسی به شهر اهمدیدتریب ض   0.833 =

 اصلی یهاراهدسترسی به  اهمدیدتضریب         0.167 =

 فعدالجمعیت  اهمدیدتضریب   0.2501 =

 جمعیت باسواد اهمدیدتضریب   0.75 =

 هاتعيين وزن گزينه

ایان  در رساد.منتخاب می یهاتیساها یا ، نوبت به تعیین وزن گزینههامتغیدرو زیر  هامتغیدربعد از تعیین وزن 
نداشاته باشاد  متغیدارزیر  یمتغیدرو اگر  هامتغیدردر ارتباط با هر یک از زیر  هاتیسامرحله ارجحیت هر یک از 

 یهااا یمقگیرد. مبناای ایان داوری هماان جادول مورد قضاوت و داوری قرار می متغیدرمستقیماً با خود آن 
بحث کدام سایت  هامتغیدریا زیر  هامتغیدربا هر یک از  هاتیسا، با این تفاوت که در مقایسه استعددی ساعتی 

منتخب  یهاتیساارزیابی  6 در جدول است مطر  نیست بلکه کدام سایت ارجحیت دارد؟ مطر  است. ترمهم
فرایناد  یهااتیمز، که این از هم کمی هستند و هم کیفی هامتغیدرشود که ه میظنشان داده شده است. م ح

 و کار دارد. کمی و کیفی سر یهامتغیدراست که با ترکیبی از  یمراتبسلسلهتحلیل 

 منتخب يهاتيتاارزيابی  .6جدول 

 گزينه
 اوّليّهمواد 

 )به تن(
 جمعيت باتواد فعّالجمعيت 

 فاصله تا شهر
 )به کيلومتر(

دتترتی به 
 اصلی يهاراه

 بازار موقعيّت

 تا حدودی خوب نسبتاً خوب 3 9616 9987 6970 اوشندل

 خوب خوب 6 1109 1817 3976 دامناب
 نسبتاً خوب نسبتاً خوب 9 1893 1393 630 خورجستان

 کام ً خوب خوب 18 3969 3606 3030 ذولبين
 خوب خیلی خوب 6 9137 1709 368 وليا آبادیول

 خیلی خوب کام ً خوب 11 9903 9866 338 حسن کندي رود
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نداشته  متغیدر)در صورتی که زیر  هامتغیدردر ارتباط با هر یک از  هاتیسا ییدوبعد از ارزیابی و مقایسه دوبه
را در ارتباط با  هاتیسااز  هرکداموزن  7. جدول دیآیم به دست هاتیسااز  هرکدام، وزن هامتغیدرباشد( و زیر

 .دهدیمنشان  هامتغیدرو زیر هامتغیدر

 هامتغيّرو زير هامتغيّردر ارتباط با  هاتيتاوزن  .7جدول 
 معيار  

 تايت
 فعّال جمعيّت هليّمواد اوّ

 جمعيّت
 باتواد

 فاصله تا شهر
دتترتی به 

 اصلی يهاراه
 بازار موقعيّت

 837/8 869/8 839/8 109/8 963/8 611/8 اوشندل

 839/8 187/8 161/8 860/8 863/8 967/8 دامناب

 899/8 869/8 161/8 896/8 897/8 896/8 خورجستان

 699/8 187/8 90/8 638/8 663/8 961/8 ذولبين

 137/8 96/8 803/8 180/8 809/8 869/8 وليا آبادیول

 997/8 690/8 90/8 191/8 190/8 833/8 حسن کندي رود

 و انتخاب تايت ارجح هاتيتاتعيين امتياز نهايی 
تبااط باا در ار هاتیساادر این مرحله از تلفیق وزن معیارها و زیر معیارها در ارتباط با هدف مطالعه و نیاز وزن 

 خواهد شد. مشخد  هاتیساامتیاز نهایی هر یک از  ارهایمعو زیر هر یک از معیارها
با در نظار  اولویدتی ساعتی که منجر به یک بردار مراتبسلسلهاز اصل ترکیب  هاتیسابرای تعیین امتیاز نهایی 

، )زبردسات ، اساتفاده خواهاد شاد(6)شاکل  شاودی میمراتباسلسالهدر تمامی سطو   هاقضاوتگرفتن همه 
1308.) 

)ij(gi Wk ∑ ∑ WM
i=1

n
K=1 ( گزینه اولویدت= امتیاز نهایی )j :که در آن 

kW  معیار  اهمدیدتضریبK 
iW  زیرمعیار  اهمدیدتضریبi 

ijg  گزینهامتیاز j  در ارتباط با زیرمعیارi است. 

 

 
 یمراتبتلسلهها در تاختار و گزينه هامتغيّر، زير هامتغيّر اهمّيّتضريب  .2شك  
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امتیاز به عنوان مسااعدترین ساایت  9730/8با  ذولبینشود روستای مشاهده می هم 0که در جدول  طوریه ب

قرار دارد. در واقاع ایان دو روساتا باا  دودمامتیاز در رده  9610/8با  اوشندل . روستایاست برای احداث صنعت

تای روسا خصوصبههستند.  ی شرایط مساعدی برای احداث صنعتاخت ف زیاد نسبت به روستاهای دیگر دارا

قرار دارد.  سلوکدر دهستان  ذولبین. روستای استنیز  هشترودترین روستای شهرستان که پرجمعیت ذولبین

 قرار داشت. دودمدر مکان  خورجستاناین روستا در شاخ  مرکزیت و ضریب مکانی بعد از روستای 

 هاتيتاامتياز نهايی  .8جدول 

 بازار موقعيّت امتياز نهايی

 نيروي کار ونا حم شبكه 

دتترتی به  گزينه اوّليّهمواد 

 اصلی يهاراه

دتترتی به 

 شهر

جمعيت 

 باتواد
 فعّالجمعيت 

9610/8 
837/8×

8966/8 

869/8×167/8

×9730/8 

839/8×033/8

×9730/8 

109/8×79/8

×1806/8 

963/8×9981/8

×1806/8 

611/8×

9979/8 
 اوشندل

1381/8 
839/8×

8966/8 

187/8×167/8

×9730/8 

161/8×033/8

×9730/8 

860/8×79/8

×1860/8 

863/8×9981/8

×1806/8 

967/8×

9979/8 
 دامناب

8686/8 
899/8×

8966/8 

869/8×167/8
×9730/8 

161/8×033/8
×9730/8 

896/8×79/8
×1860/8 

897/8×9981/8
×1806/8 

896/8×

9979/8 
 خورجستان

9730/8 
699/8×

8966/8 

187/8×167/8
×9730/8 

90/8×033/8×

9730/8 

8638/8×79/
8×1860/8 

963/8×9981/8
×1806/8 

961/8×

9979/8 
 ذولبین

8793/8 
137/8×

8966/8 

96/8×167/8×

9730/8 

803/8×033/8
×9730/8 

180/8×79/8
×1860/8 

809/8×9981/8
×1806/8 

869/8×

9979/8 
 علیا آبادیعل

1338/8 
997/8×

8966/8 

690/8×167/8

×9730/8 

90/8×033/8×

9730/8 

191/8×79/8

×1860/8 

190/8×9981/8

×1806/8 

833/8×

9979/8 
 حسن کندی رود

 ميزان تازگاري محاتب 

ن انجام شده بارای تعیای یهاقضاوتی امکان بررسی سازگاری در مراتبسلسلهفرایند تحلیل  یهاتیمزیکی از 

نار  ساازگاری مکاانیزمی اسات کاه ساازگاری مقایساات را  .(1308، زبردسات) است هامتغیدرو  هامتغیدروزن 

حاصل از اعضااء گاروه و یاا  یهاتیاولوتوان به دهد که تا چه اندازه می. این مکانیزم نشان میکندیم مشخد 

توان گفت که میزان قابال قباول ی میدر حالت کلد .(39: 1303، سرور) جداول ترکیبی اعتماد کرد یهاتیاولو

را باه عناوان حاد قابال  1/8ساعتی عدد  امدا، گیرنده داردبستگی به تصمیم ستمیک ماتریس یا سیناسازگاری 

 هاقضااوتباشاد بهتار اسات در  1/8. وی معتقد است چنانچه میزان ناساازگاری بیشاتر از دینمایمقبول اراله 

 (.66: 1301 ،پورقدسی) تجدید نظر شود
 آوردن شاخ  ناسازگاری به شر  زیر است: به دستمراحل 

 :AWبردار  حاسبۀم -1

[
 
 
 
 
w1

⋮

wn]
 
 
 
 

  = 

[
 
 
 

…

…

…]
 
 
 

                                                AW=    [

𝑤1 𝑤1⁄ … w1 wn⁄

⋮ ⋮ ⋮
wn

w1
⁄ …

wn
wn

⁄

] 

 زیر است: از معادلۀ L ین مرحلۀ محاسبۀدودم -9

   

 [∑ (
WAi

Wi
⁄ )n

i= ] L= 
1

n
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 آید:می به دستزیر  ۀمعادلپی از  : شاخ  ناسازگاری ای. اچ.CI محاسبۀ -3

CI= 
L−n

n−1
 
 

شاخ  اعداد تصادفی  RIآید: )می به دست RIبر  CI(: که از تقسیم CR) ضریب سازگاری محاسبۀ -6

 شود(استخراج می 3از جدول  nیا  هامتغیدربه تعداد  توجدهاست که با 

 (4117تاتی و همكاران، ) (Random indexشاخص تصادفی ) .3 جدول

19 16 13 19 11 18 3 0 7 6 9 6 3 9 1 order 

93/1 90/1 96/1 96/1 99/1 63/1 69/1 68/1 39/1 99/1 11/1 30/8 99/8 88/8 88/8 R.I 

 دهیم: ها در نمونه موردی انجام میحاال چهار مرحله باالیی را برای بررسی سازگاری در قضاوت

 AWبردار  حاسبۀم -1

[
 
 
 
 
 
 
1 5 3 7

1

5
1

1

4
3

1

3
4 1 5

1

7

1

3

1

5
1]
 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
 
0.5575

0.1084

0.2798

0.0544]
 
 
 
 
 
 

  = 

[
 
 
 
 
 
 
2.3197

0.4531

1.172

0.2262]
 
 
 
 
 
 

 

 L محاسبۀ -9

L= 
1

4
 [

2.3197

0.5575
+

0.4531

0.1084
+

1.172

0.2798
+

0.2262

0.0544
] 

 
1

4
 (16.688) = 4.1718 

  CI ۀمحاسب -3

CI = 
4.1718−4

4−1
= 0.05727 

  CR محاسبۀ -6

CR= 
CI

R
=  

0.5727

0.9
= 0.063 

 هاقضاوتاست. بنابراین سازگاری در  1/8از  کوچکترشود که عدد به دست آمده می م حظهبدین ترتیب 

 رعایت شده است.

 گيرينتيجه
 نیدرآمد و آخار شیاشتغال و افزا جادیدر جهت ا زوریکاتال کیبه عنوان  ییشدن مناطق روستا یصنعت نظریدۀ

 یبارا یکااریباالقوه در جهات حال مشاکل ب یبخش نکیاهم ،ییحل مشکل فقر مناطق روستا یچاره کار برا

 یهاافعدالیدتو گساترش  اشدن روسات یصنعت دگاهید نی. بر اسا  اگرددیمحسوب م ییمناطق محروم روستا

محساوب  ییروساتا یخانوارهاا یبارا یکاالها و خادمات ضارور نیتأمرفاه و  شیدر افزا یعامل یکشاورز ریغ

 یاثارات تکااثر یدارا توانادیما فعداالاقتصااد  جادیضمن ا ییو نفوذ صنعت در مناطق روستا راتیتأث. شودیم

شادن، ناه  یصانعت قیااز طر یسااختار رییتغ هر دهدینشان م تعدددم یکشورها اتیتجرب که یطورباشد، به 

در این . شودیم یبلکه منجر به اقتصاد خود رانش کندیم جادیا ییدر مناطق روستا باارزش یِتنها نقش اقتصاد
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دهساتان  7را کاه در ساطح  آباادی شهرساتان هشاترود 6، مکاانیفاده از مدل مرکزیت و ضریب با است مقاله

بندی کردیم. بر اسا  نتاای  مادل از دهساتان اند، از نظر میزان مرکزیت و برخورداری از خدمات رتبهپراکنده

، آباادیعلا و از دهساتان ذولبین، دامناب و خورجستان روستاهای قرانقو، از دهستان ی اوشندلروستا کوهسار

انتخااب  AHPدر مدل  یریکارگ بهمنتخب برای  یهاتیسابه عنوان علیا و حسن کندی رود  آبادیعل روستای

بار  ذولباین ساایت منتخاب، روساتای 6، از بین هامتغیدرو زیر  هامتغیدرها و تدوین شدند. بعد از انتخاب گزینه

 ذولباینبه عنوان بهترین و مساعدترین مکان برای ایجاد صنعت انتخاب شد. روستای  AHPاسا  نتای  مدل 

. ایان روساتا در مادل مرکزیات در اساتترین آباادی شهرساتان نفر جمعیت باوده و پرجمعیات 1107دارای 

 قرار گرفته است. قرانقودهستان 

 منابع
، ايريزي شهري و ناحيهبا تأکيد بر برنامهکاربرد مدل در جغرافيا  (1309)میر نجاف ، موسوی ؛نیا، حسنحکمت

 ، انتشارات علم نوین، یزد.اودلچاپ 

 .انتشارات قومس ،رانيدر ا يیتوتعه روتتا يزيربر برنامه يامادّمه (1306) ، محمدرضایرضوان

دانشاگاه ، انتشاارات اودل چااپ ،گزينی واحدهاي صنعتی: بحثی در اقتصاد فضامكان (1376) رضویان، محمد تقی

 آزاد اس می واحد اهواز.

 ،هنرهاي زيبا  مجلّ، ایریزی شهری و منطقهمراتبی در برنامهکاربرد فرایند تحلیل سلسله (1308) زبردست، اسفندیار

 .13-91 .ص  ،18

آتای  ی جهت توساعۀابیمکانموردی  ی جغرافیایی )مطالعۀابیمکاناستفاده از روش ای. اچ. پی در  (1303) سرور، رحیم

 .13-30 ص . ،63، ي جغرافيايیهاپژوهش، شهر میاندوآب(

، انتشاارات وزارت صنعتی شدن روتتا تنگ بناي اتتراتژي آيندة توتع  روتتايی (1373) یمهاد ،یطاهرخان

 .رانیا یبردارصنعتی و بهره یهاجهاد کشاورزی، ادارة کل طر 
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