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چکیده
شهر تبریﺰ ،یکی از شهرهای متروپﻞ ﺻنعتی و تجاری واﻗع در شﻤال غرب ایـران است .هدف اﺻلی مطالعه حاضر ،انجام تحلیﻞهای مکانی
با بهرهگیری از سیستم اطالعات جغرافیایی به منظور مکان یابی محدودههای بهینه با حداﻗﻞ آثار سوء محیط زیستی برای محـﻞ پاالیشـگاه
نفت تبریﺰ است .به هﻤین منظور ،ابتدا الیههای متعدد اطالعاتی نظیر نقشه شیب ،کاربری اراضی ،زمین لغﺰش ،خطوط ارتباطی ،فاﺻـله از
مراکﺰ شهری ،محدودههای حفاظتی ،مناطق مسکونی ،نوع کاربری حاضر و هیدرولوژی وارد نـرم افﺰارهـای ادریسـی و آرک جـی آی اس
شدند و پایگاه اطالعاتی ویژهای تشکیﻞ شد .سپس ،در مرحله دوم الیه های رﻗومی بر اساس استاندارد های موجود وزندهی و طبقـهبنـدی
شدند .در مرحله سوم ،با هدف یافتن مکانهای مناسب برای محﻞ پاالیشگاه نفت ،الگوریتم های مختلف تصﻤیمگیری چند معیـاره تحلیلـی
نظیر تحلیﻞ سلسله مراتبی ،ترکیب وزنی خطی بر الیههای موجود اعﻤال شد .نتایج این مطالعه بهترین مکانها را برای تاسیس پاالیشـگاه
نفت در منطقه ،نشان میدهد .از این رو ،با استفاده از این روش در ارزیابی آثار محیطزیستی میتوان به ﺻورت تصویری میﺰان مطلوبیت و
عدم مطلوبیت هر نوع توسعه را بر محیط نشان داد.

کلید واژهها :شهرستان تبریﺰ ،مکان یابی پاالیشگاه نفت ،مدل های تصﻤیم گیری چند معیاره
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سرآغاز
مکانیابی واحدهای ﺻنعتی مانند هر پروژه مهندسـی دیگـر ،بـه
اطالعــات پای ـه و برنامــهری ـﺰی دﻗی ـق نیازمنــد اســت .انتخــاب
فاکتورهای متعدد سبب پیچیدگی تحلیﻞ میشـود و کوشـشهـا
برای یافتن راه حلی مناسب برای تحلیﻞ تعـداد زیـاد الیـههـای
اطالعاتی و اخذ نتیجه ﺻحیح ،تصﻤیمگیران را به طور ناخودآگاه
به سﻤت استفاده از سیستﻤی سوق میدهد که عالوه بر درسـتی
باال از نظر سرعت عﻤﻞ و سـهولت انجـام عﻤلیـات نیـﺰ در حـد
باالیی ﻗرار داشته باشد .امروزه ،سیستمهای اطالعات جغرافیایی،
بــه طــور گســترده ﻗابلیــت ب ـهکــارگیری در برنامــهریــﺰیهــای
محیط زیستی و مسایﻞ مهندسی را دارا میباشـند .در سـالهـای
اخیر ،مطالعات مکان یابی به عنـوان یکـی از عناﺻـر کلیـدی در
موفقیت و بقای مراکﺰ ﺻنعتی مطرح است .مطالعات مکـان یـابی
هم در سطح ملی و هم در سطح بین الﻤللی بسـیار مـورد توجـه
ﻗرار گرفته است .احداث یک یا چند واحد ﺻنعتی در مکـانهـای
بهینه و در بهترین وضعیت مﻤکن ،نه تنها گردش مواد و خدمات
به مشتریان را بهبود میبخشد ،بلکه کارخانه را در یـک وضـعیت
مطلوب ﻗرار میدهد .تصﻤیمهای مرتبط بـا انتخـاب و فراگیـری
ویژگیهای مکانیابی یک مرکﺰ ،میتواند اثر بﺰرگی بـر توانـایی
کسب و حفظ مﺰیت رﻗابتی باشد).(Mazzrol & Choo, 2003
انجام مطالعات مکانیابیهای درست و مناسب ،عـالوه بـر تـاثیر
اﻗتصادی بر عﻤلکرد واحد ﺻنعتی ،آثار اجتﻤاعی ،محـیطزیسـتی،
فرهنگی و اﻗتصادی در محیط زیست خواهد داشت .روش تحلیـﻞ
سلسله مراتبی( (AHP) )1که یکی از تکنیـکهـای چنـد معیـاره
است توسط ساعتی ) (Saaty, 1980توسعه داده شد .این روش،
به منظور حﻞ مسایﻞ تصﻤیمگیری پیچیده در زمینههای مختلفی
از جﻤلــه برنامــهریــﺰی ،ارزیــابی منــابع ،انــدازهگیــری عﻤلکــرد،
اختصاص منابع ،انتخاب بهترین سیاست از میان تعدادی گﺰینه و
اولویت بندی به کار رفته است.
روش تحلیﻞ سلسله مراتبی ( ،)AHPیکی از روشهای رایج در
مکانیابی است .تﺰنگ و هﻤکاران ( ،)Tzeng et al., 2002از
این روش به منظور مکانیابی یک رستوران در تایپه استفاده
کردند .آنها گﺰینههای مختلف را با استفاده از روش تحلیﻞ
سلسله مراتبی ) (AHPمورد ارزیابی ﻗرار دادند .آلفونسه
( ،)Alphonce, 1997در مطالعه ای به نام کاربرد روش تحلیﻞ
سلسله مراتبی ( )AHPدر کشاورزی کشورهای در حال توسعه از
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این روش به منظور پیدا کردن مکان فروشگاههای محصوالت
کشاورزی استفاده کرد .در ایران نیﺰ تحقیقات متنوعی در زمینه
مکانیابیها با استفاده از روش تحلیﻞ سلسله مراتبی (،)AHP
انجام گرفته است از جﻤله (امینی ،)1335 ،با روشهای تحلیلی
مختلف به مکانیابی محﻞ دفن زباله در شهر ساری پرداخته
است .وی در این تحقیق ،از دو روش بولین و فازی استفاده کرده
است( .شاهعلی )1335 ،نیﺰ ،مکانیابی دفن زبالههای شهری
زنجان را با روش فازی انجام داده است( .رشیدی ،)1331 ،با
استفاده از روش  )2(CAPSکه بر پایه تحلیﻞ چند متغیره و روش
فازی میباشد به انتخاب سیستﻤاتیک لکههای حفاظتی استان
گلستان پرداخت .فرﻗانی و هﻤکاران از روش فازی  AHPبه
منظور در نظر گرفتن عدم ﻗطعیتهای موجود در دادهها برای
احداث یک کارخانه آلومینیم در جنوب ایران استفاده کردهاند.
(نقیبزاده و هﻤکاران ،)1333 ،روشهای سلسله مراتبی و فازی
را برای مکانیابی کارخانه فوالد سبﺰوار به کار بردهاند .استفاده از
روش ذکر شده برای مکانیابی پاالیشگاه شهر تبریﺰ عالوه بر
معرفی آن به ﺻاحبنظران میتواند نقاط ضعف و ﻗوت آن را
آشکار سازد.
مواد و روشها
محدوده مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه در این تحقیق شهرستان تبریﺰ است که با
ارتفاع متوسط  1431متر از سطح دریا موﻗعیت جغرافیایی11˚46
وَ 23 ˚46طول شرﻗی  1˚33وَ 3˚33عرض شﻤالی ﻗرار گرفته
است .شکﻞ ( ،)1نشاندهنده موﻗعیت محدوده مورد مطالعه است.
روش پژوهش
دادهها و نرمافزارهای مورد استفاده
برای انتخاب یک مکان مناسب به منظور احداث پاالیشگاه نفت،
الیههای اطالعاتی الزم بایـد جﻤـع آوری و وارد محـیط سـامانه
اطالعات جغرافیـایی شـوند .در ایـن تحقیـق ،ضـﻤن اسـتفاده از
تصاویر ماهواره ای از الیههای متعدد اطالعاتی نظیر نقشه شیب،
کاربری اراضی ،زمین لغـﺰش ،خطـوط ارتبـاطی ،الیـه فاﺻـله از
مراکﺰ شهری ،محـدودههـای حفـاظتی ،منـاطق مسـکونی ،نـوع
کاربری حاضر و هیدرولوژی برای مکـانیـابی محـﻞ پاالیشـگاه
نفـت تبریـﺰ اســتفاده شـده اسـت .پــس از اسـتخرا الیـههــای
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اطالعاتی مختلف ،نقشهها به ﺻورت الیههای ﻗابـﻞ اسـتفاده در
محیط سامانه اطالعات جغرافیایی مـدنظر بـرای تحلیـﻞ تبـدیﻞ
شدند تا جهت عﻤلیـات مکـانیـابی اﻗـدام شـود .تبـدیﻞ کـردن
نقشـههـای مـورد نیـاز بـه فرمـتهـای مناسـب و مـورد ﻗبـول
نرم افﺰارهـای ایردسـی( ،)3آرک جـی آی اس  )4(3.2و ادریسـی()5
بخشی از عﻤلیات انجام گرفته در این مرحله بود.

شکل ( :)1محدوده جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
(متکان و همکاران)1331 ،

مدلهای مورد استفاده
مبانی تصﻤیمگیری در سامانه اطالعات جغرافیایی مدلها هستند
(مخدوم و هﻤکاران .)1331 ،مدل بیان سادهای از جهان واﻗعی
است ) ،(Benders, 1996به طوری که مدلها بهمنظور
جﻤعبندی جنبههای اﻗتصادی -اجتﻤاعی و اکولوژیک محیطزیست
به کار گرفته میشوند و از طریق آن میتوان آثار یا نشانزدهای
فعالیتهای انسانی را در مقیاس زمانی و مکانی ارزیابی نﻤود
(مخدوم و هﻤکاران .)1331 ،یک مدل مﻤکن است دارای اهداف
خاص مثﻞ پیشبینی ،پهنهبندی ،مکانیابی و مانند آن باشد .به
طور معﻤول ،تا یک حد مشخص هر چه عوامﻞ بیشتری در ارایه
یک مدل دخیﻞ باشند ،دﻗت مدل باالتر خواهد بود و هﻤچنین بر
پیچیدگی مدل هم افﺰوده خواهد شد .بهترین مدل ،مدلی است
که با کﻤترین تعداد عامﻞ ،بهترین نتیجه را ارایه نﻤاید (آلشیخ،
 .)1331دو مدل بهکار رفته در این تحقیق عبارت از :مدل منطق
فازی( )6و مدل سلسله مراتبی میباشند.
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فرایند سلسله مراتب تحلیلی
این روش ،یک ابﺰار سـاده برای حﻞ مسـایﻞ پیچیدهای است که
در آنها تعداد معیارها زیاد و متفاوت میباشد و تعیین برتری آنها
مشکﻞ است .در این روش ،عوامﻞ مؤثر سطح به سطح شکسته
میشوند و عوامﻞ سطوح وابستگی به یکدیگر ندارند .سپس ،عوامﻞ
مؤثر توسط ماتریس زوجی اولویتبندی میشوند (درجات اهﻤیت:
خیلی ضعیف ،1:ضعیف ،3 :متوسط ،5 :خوب ،1 :عالی.)3 :
مقایسه عناصر تصمیمگیری به صورت دو تایی
این روش ،بر پایه مقایسههای زوجی استوار است که توسط
ساعتی در ﻗالب فرایند تجﺰیه و تحلیﻞ سلسله مراتبی )(AHP
ارایه شده است ) .(Satty, 1988در مقایسات زوجی برای تعیین
ضریب اهﻤیت نسبی ،معیارها دو به دو با یکدیگر مقایسه
میشوند .مبنای ﻗضاوت برای مقایسههای زوجی یک جدول 3
کﻤیتی است که بر اساس آن و با توجه به هدف بررسی ،شدت
برتری معیار  iنسبت به معیار  ،jتعیین میشود (زبردست.)1331 ،
این روش ،از پیچیدگی مدل به طور ﻗابﻞ توجهی میکاهد .زیرا،
تنها دو مؤلفه در یک زمان بررسی میشوند .نقطه ﻗوت
مقایسههای زوجی به کﻤک روش پیشنهاد شده توسط ساعتی،
بررسی سازگاری در ﻗضاوت انجام شده است .یعنی زمانی که
معیار  Aiدر مقایسه با معیار  Akمهمتر است و معیار  Akنیﺰ از
معیار  Ajمهمتر است ،باید انتظار داشت که معیار  Aiاز معیار Aj
مهمتر باشد .چون ماتریس توسط افراد مختلف تکﻤیﻞ میشود و
رجحانهای متفاوت بهکار گرفته میشوند ،باید سنجهای برای
بررسی ناسازگاری به کار گرفته شود (توفیق.)1312،
معیارهای مکانیابی و تعیین وزن واحدها در هر الیه
اطالعاتی
به منظور مکانیابی سرزمین ،معیارهایی که نشان دهنده استعداد
سرزمین برای هدف مورد نظر میباشد ،در نظر گرفته شد .در
این پروژه ،به منظور مکانیابی پاالیشگاه نفت نیاز به وزندهی
شکﻞ زمین ،راهها ،زمینشناسی ،مناطق مسکونی ،نوع کاربری
حاضر ،هیدرولوژی و فاکتورهای حفاظتی میباشد .برای
پارامترهای اکولوژیک (شکﻞ  )2و پارامترهای اﻗتصادی اجتﻤاعی
(شکﻞ  )3به طور جداگانه پرسش نامههایی آماده شد و وزن
واحدها در هر الیه اطالعاتی با استناد به منابع مختلف در
مکانیابی و نظر کارشناسی بهدست آمد.
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یافتهها
تلفیق الیههای اطالعاتی در هر مدل بدون در نظر گرفتن ارزش
هر یک از الیههای اطالعاتی و واحدهای مربوط به آنها
نﻤیتواند نتایج درستی را در بر داشته باشد .مجﻤوعه فازی،
مجﻤوعهای بدون مرز است که عضویت یک مکان در مجﻤوعه
بهﺻورت تدریجی تغییر میکند ) .(Zadeh, 1965در منطق
فازی ،هر منطقه با توجه به مقداری که معیار مورد نظر را رعایت
میکند ،مقدار عضویتی میگیرد که بیان کننده میﺰان مطلوبیت
آن ناحیه میباشد .بدین معنی که هر ناحیه ،با مقدار عضویت
باالتر از مطلوبیت باالتری برخوردار است .در منطق فازی مساله
ﻗطعیت موجود در منطق بولین وجود ندارد و هر الیه در مقیاسی
بین ﺻفر و یک درجهبندی میشود .یعنی عدد  1از باالترین
مطلوبیت و عدد ﺻفر فاﻗد مطلوبیت میباشد و طیفی از ارزشها
بین این دو عدد ﻗرار میگیرد .توابع ریاضی برای ایجاد
مجﻤوعههای فازی استفاده میشوند .برای ایجاد الیهها و
مجﻤوعههای فازی از توابع مختلف مانند آستانه خطی S ،شکﻞ،
هایپربولیک و سایر توابع دیگر میتوان استفاده کرد .توابع ذکر
شده در نرم افﺰار ادریسی به ﺻورت آماده وجود دارند و عالوه بر
این توابع ،کاربر میتواند با توجه به نیاز خود ،تابع را تعریف کند.
برای ایجاد مجﻤوعههای فازی توابع عضویت را میتوان به
اشکال افﺰایشی ،کاهشی و متقارن اعﻤال کرد ) Eastman,
 .(2001برای مثال :در رابطه با معیار فاﺻله تا مناطق حفاظت
شده ،هر چه این فاﺻله بیشتر باشد و از محﻞ احداث پاالیشگاه
نفت دورتر باشد ،بهتر است .در نتیجه ،در این مورد از تابع
افﺰایشی استفاده میکنیم .وزندهی به پارامترها از طریق روش
تحلیﻞ سلسله مراتبی ( ،)AHPﺻورت پذیرفت و نتایج حاﺻﻞ
شد .در وزندهی به پارامترهای اکولوژیکی ،معیار شیب از هﻤه
مهمتر و معیار ارتفاع از بقیه پارامترها کم اهﻤیتتر در نظر گرفته
شده است .در وزندهی به پارامترهای ﻗابلیت مدیریت ،معیار
فاﺻله از شهر از هﻤه مهمتر و معیار فاﺻله از جاده از هﻤه کم
اهﻤیتتر فرض شده است .برای ادغام پارامترها و محدودیتها از
روش ادغام خطی وزن داده شده (رابطة  )1استفاده شد.
S   w1 x1 ci
رابطه (: )1
 :Sمطلوبیت
 : wiوزن معیار i
 : xiارزش بیمقیاس شده معیار i
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 :ciمحدودیت i
 : عالمت ضرب
خروجی ترکیب خطی وزن داده شده تصویر نهایی شایستگی
برای مکانیابی پاالیشگاه نفت میباشد (شکﻞ  .)4این تصویر در
مقیاسی بین ﺻفر و  255درجهبندی شده است که نشاندهنده
این است که اعداد بﺰرگتر مطلوبیت بیشتری دارند .بهعبارت
دیگر ،عدد  255باالترین مطلوبیت را دارد و عدد ﺻفر فاﻗد
مطلوبیت میباشد و طیفی از مقادیر بین این دو عدد ﻗرار
میگیرند که هرچه به  255نﺰدیکتر شویم ،مطلوبیت افﺰایش
مییابد.

شکل ( :)2نقشه منابع اکولوژیکی

شکل ( :)3نقشه منابع اقتصادی -اجتماعی
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بحث و نتیجهگیری
تعیین محﻞ یک مرکﺰ ﺻنعتی یکی از کلیدیترین گامهای
تأسیس یک کارخانه است .زیرا ،نتایج این تصﻤیم در دراز مدت
ظاهر شده و آثار بهسﺰایی از بعد اﻗتصادی ،محیطزیست ،مسایﻞ
اجتﻤاعی و مانند آن دارد .یکی از تأثیرهای درون سازمانی ،تأثیر
مستقیم آن در سوددهی واحد ﺻنعتی خواهد بود و از بعد برون
سازمانی ،ساخت مراکﺰ ﺻنعتی بﺰرگ در یک منطقه میتواند
شرایط مختلف اﻗتصادی ،اجتﻤاعی ،اجتﻤاعی ،فرهنگی ،محیطزیست
و غیره را تحت تأثیر خود ﻗرار دهد (فرﻗانی و هﻤکاران.)1336 ،
در این مطالعه ،هدف اﺻلی ارزیابی توان سرزمین به منظور
مکانیابی پاالیشگاه نفت است .بنابراین ،بهمنظور ارزیابی
سرزمین ،معیارهایی که نشاندهنده استعداد سرزمین برای
مکانیابی پاالیشگاه نفت بوده است در نظر گرفته شد .سپس ،با
رویه ترکیب خطی وزنی شده ) )1((WLCباهم ترکیب شدند تا
شاخص مطلوبیت سرزمین بهدست آید (شکﻞ  .)4این شاخص
ابﺰار مناسبی جهت تصﻤیمگیری در ارتباط با تخصیص سرزمین
برای پاالیشگاه نفت میباشد که سه گام فرایند تصﻤیمگیری به
پیشنهاد سیﻤون ( )Simon, 1960شامﻞ شناخت ،طراحی و
انتخاب را نشان میدهد.

شکل ( :)4نقشه نهایی شایستگی مکانیابی
پاالیشگاه نفت

در مرحله ارزیابی ،تﻤام پیکسﻞهای منطقه مورد مطالعه به عنوان
داوطلب یا گﺰینههای ﻗابﻞ بررسی در نظر گرفته شدند .در مرحله
سوم ،فرایند تصﻤیمگیری ،رویه ترکیب خطی وزن داده شده
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( )WLCبهعنوان ﻗانون تصﻤیمگیری بهکار گرفته شد و شاخص
مطلوبیت برای هر یک از گﺰینهها بهدست آمد .نتیجه حاﺻﻞ از
مکانیابی به روش ترکیب خطی وزن داده شده ( ،)WLCنشان
میدهد پاالیشگاه نفت کنونی به هﻤراه منطقه پیشنهادی اول با
مطلوبیت  221و  223بهعنوان اولویت اول معرفی و منطقه
پیشنهادی دوم با مطلوبیت  ،213به عنوان اولویت دوم پیشنهاد
میشود (شکﻞهای  6 ،5و .)1
رویه ترکیب خطی وزن داده شده ( )WLCاز ﻗدیﻤیترین
روشهای مورد استفاده در تصﻤیمگیری چند معیاره است
(اﺻغرپور )1331 ،که به دلیﻞ آسانی به کارگیری این رویه ،بارها
مورد استفاده ﻗرار گرفته است .این رویه توسط هر سیستم سامانه
اطالعات جغرافیایی ) )3((GISکه توانایی انجام رویهمگذاری()3
را داشته باشد ،ﻗابﻞ انجام است .فرایند تصﻤیمگیری فوق مستلﺰم
لحاظ کردن دادههای مکانی متعددی است .سامانه اطالعات
جغرافیایی ( )GISﻗادر است تا دادههای مربوط به موﻗعیت
مکانی پدیدهها را هﻤراه اطالعات توﺻیفی آنها به طور یکپارچه
نگهداری و به طور هﻤﺰمان جهت طراحی ،برنامهریﺰی و حﻞ
مشکالت مورد استفاده ﻗرار دهد (مخدوم و هﻤکاران.)1331،
ﻗابلیتهای سامانه اطالعات جغرافیایی ( )GISموجب شده است
که به ﺻورت گسترده به عنوان ابﺰار پشتیبان تصﻤیمگیری
استفاده شود ) .(Haklay et al., 1998از آن جا که مبانی
تصﻤیمگیری در سامانه اطالعات جغرافیایی ،مدلها هستند
(مخدوم و هﻤکاران ،)1331 ،بنابراین در این تحقیق مدل ارزیابی
سرزمین ارایه شد .سپس ،به کﻤک  GISتصﻤیمگیری انجام شد.
نقشه مطلوبیت بهدست آمده خروجی مدل ارزیابی سرزمین است.
نقشه خروجی سامانه اطالعات جغرافیایی ( ،)GISنقشه حاﺻﻞ از
یک تجﺰیه و تحلیﻞ در سامانه اطالعات جغرافیایی و پاسخی به
یک سوال (در این پروژه مکانهای مناسب برای پاالیشگاه نفت)
یا فرایند تصﻤیمگیری است (مخدوم و هﻤکاران.)1331 ،
یافتههای این تحقیق ،توانایی سیستم اطالعات جغرافیایی در
الگوسازی و کﻤک به مکانیابی مراکﺰ ﺻنعتی و ترکیب
معیارهای مختلف اکولوژیکی و اﻗتصادی -اجتﻤاعی را در مدل
نشان داد .با توجه به طیف وسیع کالسبندی ،که در روشهای
سلسله مراتب تحلیلی و فازی استفاده میشود ،میتوان ﻗدرت
تصﻤیمگیری تصﻤیمگیران را باالتر برد و با نتایج حاﺻﻞ شده در
جهت کاهش هﺰینهها اعم از هﺰینههای اﻗتصادی و محیطزیستی،
اﻗدامهای مناسبی را اعﻤال نﻤود.
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در این تحقیق ،از رویه ترکیب خطی وزن داده شده به منظور
تلفیق الیههای اطالعات معیارها با هﻤدیگر استفاده شد .این
مدل از انواع جبرانی مدلهای تصﻤیمگیری است .در این مدلها،
اجازه تبادل بین شاخصها وجود دارد .بنابراین ،پایین بودن مقدار
یک شاخص توسط سایر شاخصها با ارزش باال جبران میشود.
پیشنهاد میشود :از روشهای تصﻤیمگیری دیگری مانند
میانگینگیری مرتب شده وزن داده شده استفاده و نتایج آن با
نتایج این مطالعه مقایسه شود.

یادداشتها
Analytical Hierarchy Process
Conservation Assessment and Prioritization System
Erdas
Arc Gis 9.2
Idrisi
Fuzzy Logic
Weighted Liners Combination
Geographic Information System
Overlay

تشکر و قدردانی
از شرکت آمایشگران پویای محیط که نهایت هﻤکاری را در
زمینه جﻤعآوری اطالعات و امکان انجام این تحقیق را فراهم
نﻤودند ،تشکر و ﻗدردانی به عﻤﻞ میآید.

شکل ( :)5منطقه پیشنهادی اول

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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شکل ( :)6منطقه پیشنهادی دوم

شکل ( :)1مناطق پیشنهادی به منظور احداث پاالیشگاه نفت در مقیاس 1:1110111
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