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چ يك ده
مانداز توسعه ایران و آمایش سرزمینی ،زمینهسازی به منظور تحول در اقتصاد روستاها و شهرهای کم جمعیت
بر طبق اصول سند چش 
و بازگردان رونق به اقتصاد آنها امری اجتنابناپذیر ا تس

که باید هر چ ددرگ ققحم رتدوز ه  ..... ....ب رد تیعمج یراگدنام روظنم ه

  

حه اغتشا یا لللللزا در چ بوچرا
نواحی روستایی و شهرهای کوچک و ک الک هب ترجاهم شها نننن نننننش یامرس ،اهره هه هههگ د یراذ ررر طرح ح
مقتضیات و مزیتهای محلی این حوزهها از اهمیت ویژهای برخوردار ا تس  .یکی از این طرحهای اش اغت لللزا اح ثاد

ناخراک هه هههه یا

ت محیطی و ...کارخانهها ،انتخاب محل احداث کارخانه امری مهم و
تقاضامحور ا تس  .با توجه به تأثیرات اقتصادی ،اجتماعی ،زیس 
استراتژیک تلقی میگردد .این پژوهش درصدد مکانیابی احداث کارخانه کنسانتره خوراک دام و طیور در شهرستان میامی ا تس .
شها ای مختلف
در این راستا و برای یافتن مک  هدافتسا اب ،هنیهب نا ا عالطا ز ا ییایفارغج ت        بخش ش

عالطا ریظن ،یمایم ناتسرهش ات      

توپوگرافی ،امکانات زیر بنایی ،منابع طبیعی و آثار زیستمحیطی ،شاخصهای مختلفی چون میزان تولی اشک تاد و  طبترم یزر با    
مواد اولیه کارخانه ،جمعیت دام ،مجموع فاصله از نزدیکترین شهرستانهای استانهای مجاور و جمعیت
شده ا تس  .برای یافتن مکان بهینه از روش مکانیابی  -1میان  رب ه ر شجنس یارب و تخرد فارگ یو

     

پوششی دادهها با ضرایب مقید بر مبنای مدلهای برنامهریزی ریاضی استفاده شده ا تس  .نتیجه به د تس

انسانننها ا در نظ هتفرگ ر   
بهرهههوری از روش تحلیل

آمده نشان داد که مکان بهینه

جهت احداث کارخانه کنسانتره خوراک دام و طیور در شهرستان میامی ،بخش میامی ا تس .

نیابی ،تحلیل پوششی دادهها ،مدل با ضرایب مقید.
واژگان کلیدی :آمایش سرزمینی ،مکا 

( -1نویسنده مسئول)mogshu@gmail.com
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مقدمه
یتوان یافت ک هعسوت ه   
امروزه واژه توسعه یافتگی با صنعتی شدن مقارن شده است؛ در حقیقت هیچ جامعهای را نم 
یافته نامیده شود اما صنعتی نباشد؛ به عبارت دیگر قدرت اقتصا ید  ،،نظاممی و همچن یگدنز حطس نی     ملتتتهاای
امروزی از نظر مادی به ظرفیت صنعتی و نوع تکنولوژی مورد استفاده آنها وابسته اس و دشر .ت

هعسوت     ت أو ممم با

یشود ،در نتیجه باع ،لاغتشا ث   
تمرکز بهینه صنایع ،باعث باال رفتن سطح زندگی مردم از لحاظ فرهنگ و امکانات م 
یهای منطقهای و توزیع جمعیت در سطح کشور خواهد شد (.)keykhosravi et al, 2016: 126
رفع نابرابر 
ضوابط ملی آمایش سرزمینی در راستای توسعه و بالندگی اقتصادی و پیشرفت و اقتدار همه جانب دیاپ و ه ا روشک ر    
تگانههه آما نیمزرس شی ی   
طرح ریزی شده است .تحقق اهداف سند چشمانداز ایران  404 1در چارچوب اصول هشت ت
(کارایی و بازدهی اقتصادی ،وحدت و یکپارچگی سرزمین ،گسترش عدالت اجتماعی و تعا لد

منطقهههای ،حفاظت
   

محیط زیست و احیای منابع طبیعی ،حفظ هویت ایرانی -اسالمی و حراس ریم زا ت ا  ث ف میظنت و لیهست ،یگنهر

روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور و رفع محرومیتها بخصوص در مناطق روستایی کش تینما تاظحالم و رو ی    ،
  

تگانه باید موارد متعدد رظن دم ار ی زا میریگب
دفاعی و پدافند غیر عامل) است .در راستای تحقق این اصول هش 
یتوان به موارد زیر اشاره کرد:
جمله م 
• بین نیازهای استقرار فعالیت در یک قلمرو با امکانات و قابلیتهای آن تناسب را رعایت نمود و مقیا بسانم س   
شهای بازارهای داخلی و خارجی مدنظر قرار داد.
اقتصادی برای فعالیت در یک مکان را با توجه به ظرفیت و کش 
• در راستای ایجاد تعادل بیشتر بین نیمه شرقی و غربی کشور بر مبنای کا یار ی و یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا    
تهای اقتصادی را در قلمرو سرزمین به طور مناسب توزیع کرد.
تها ،جمعیت و فعالی 
استفاده از ظرفی 

تهاا و تأسیسات ت
ت
• زمینههای الزم برای استقرار جمعیت را در نواحی مستعد از طری رف ق ا نتخاس مه     زیرساخت ت
موردنیاز و افزایش سرمایهگذاری اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بهویژه صنعتی و خدمات عمومی ایجاد کنیم.
• سازماندهی و هدایت هدفمند جریانهای مهاجرت را در راستای استراتژی توزیع جه نیمزرس رد تیلاعف و ت    
بهطور هدفمند سازماندهی و هدایت کنیم.
در راستای چنین اصولی شایسته است که مدیران و برنامه ریزان استانی برای رفع محرومیت از چهره شرق اس و نات
همچنین برای توسعه روستاها ،کاهش نرخ بیکاری و مهاجرت معکوس به روستاها و شهرهای کو کچ

با هب هجوت     

شرایط و اقلیم هر منطقه امکانات را به گونهای توزیع کنند تا  تیعمج  ت ام م  قطانم  ا فر کی ز اه عتم یبسن ا یلد         
برخوردار گردند .لذا در شرقیترین بخش استان یعنی شهرستان میامی که استعداد فوقالعادهای در زمینه کشاورزی و
دامداری دارد ع یصخت رب هوال ص  هجدوب  ج ته

تها تهج مزال ی   
خاس ریز ،یزرواشک و یرادماد هعسوت تتتتتتتتتت تتتتتتتتتت

سرمایهگذاری در صنایع وابسته به این حوزهها را در این منطقه فراهم نمایند .یکی از صنایع م و یزرواشک اب طبتر
دامداری احداث کارخانه کنسانتره خوراک دام و طیور میباشد؛ که هم باعث رونق کشاورزی و دامداری خواهد شد
یکند.
و هم زمینه را برای صنایع مرتبط دیگر فراهم م 
یشود ک و هنوگچ ه
برنامهریزی فرایندی خردمندانه است یعنی قبل از اینکه فعالیتی انجام شود ،تصمیم گرفته م 
زمانی و با چه منابعی انجام شود .بنابراین برنامهریزی تصویری روشن از ه زبا ،فد ا و ر

هچ    

شها  بسانم ی ب یار    
ور شش شش

نیابی بهینه و کارای احداث کارخانه کنسانتره21 ...
مک ا 

رسیدن به هدف است .اهمیت برنامهریزی راهبردی در این است که فرایندهایی که یک سازمان باید طی کند بررسی
میکند .در گام نخست وضع موجود را بررسی میکند ،سپس مالحظاتی را که باید برای رس بولطم هدنیآ هب ندی     
لحاظ شود تدوین میکند .در گام سوم برنامههایی را که باید انجام شود تعیین میکند و در نهایت چگونگی حرکت
یکند)Ezati et al., 2017:202( .
به سمت آینده مطلوب را مشخص م 
یهای شهری است .انتخاب مکان
یکی از مباحث مهم در برنامهریزی شهری ،تعیین مکان مناسب برای استقرار کاربر 
مناسب برای یک فعالیت در سطح شهر ،یکی از تصمیمهای پایدار برای انجام یک طرح گس  هک تسا هدرت ننن ننننیازمنددد
یباشد ( .)khorani et al., 2016:2از آنجایی که احداث یک کارخانه امری
پژوهش در مکان از دیدگاههای مختلف م 
یهای الزم ،نظیر شرایط اقلیمی ،امکانات زیر
استراتژیک است لذا باید بعد از مطالعات جامع جغرافیایی و امکانسنج 
شها به لحاظ علمی و دقیق آن را مکانیابی ک رد ات .در   
بنایی ،عوامل طبیعی و جمعیت انسانی و دامی هر یک از بخ 
سطح منطقهای و ملی ،کمترین هزینه را متحمل شده و بیشترین سود را به دست آوریم.
برخالف گذشته انتخاب یک مکان تنها برحسب معیار فاصله ،آمایش سرزمینی را با مشکل مواجه میکند ،ب نیمه ه   
منظور در نظر گرفتن معیارهای پایداری (معیارهای اقتصادی ،جغرافیایی ،اجتماعی و محیطزیستتت) در ای یمصت ن م   
امری اجتنابناپذیر است .مکانیابی در واقع تجزیه و تحلیل توأمان اطالعات فضایی و دادههای توص یفی

بهههمن وظ ررر

یهای توصیفی مورد نظر است.
یافتن یک موقعیت فضایی با ویژگ 
یهایی نظیر انتخاب بهترین غا رب ر ا رب ناکم نیرتهب ،یگدنز ی ای      
مفهوم مکانیابی از گذشته دور در تصمیمگیر 
یهای مکانی ماهیت استراتژیک دارند؛ یعن آ بلغا ی
احداث روستاها و غیره حضورداشته تصمیمگیر 

نن نننها عبانم اب     

یباشد .آنچه امروزه به عنوان مسئله مکانننیا نش یب ا هتخ   
عظیمی از سرمایه سروکار دارند و ت ثأ یرات آنها بلندمدت م 
   

میشود ،مجموعهای از نقاط به عنوان مکان مشتریان داده شده است و هدف پیدا کردن بهترین مکا رب ن ا  ی ی ای ک
چند سرویس دهنده است ،به طوری که با توجه به شرایط موجود بتواند به بهترین شکل به مشتریان س یهد سیور   
کهای علم و فناوری نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است به گونهای ک ریدم ه یت   
کنند .مکانیابی در خصوص پار 

پارکهای علم فناوری قبل از تأسیس و راهاندازی یک پارک نیازمند یک برنامه مطالعاتی دقیق مکانی ییابی با رظن رد    
یباشند .ارچ ک لحم ه   
گرفتن عوامل مختلف دخیل در عملکرد پارک از جمله موقعیت مکانی و محل استقرار آن م 
شبنی ییان در
تهای دان 
استقرار به لحاظ موقعیت مکانی و جغرافیایی در استقبال از پارک علم و فناوری و فعالیت شرک 
آن بسیار با اهمیت بوده است)HajiShamsai et al., 2016:200( .
طرح ایجاد یک مرکز خدماتی جدید معمو ًالًال فرایندی زمانبر و پرهزینه است .لذا پیش از آنکه مرکز خدماتی تأسیس
یهای مرکز مورد نظر بررسی گردند .از طرفی
شود ،الزم است که مکانهای مناسب ارزیابی شده و قابلیتها و ویژگ 
تنوع و پیچیدگی مسائل شهری باعث میشود توصیف ،تحلیل و پیشبینی رفتار آنها ام هب .دشاب راوشد سب یر

   

یها و قابلکنترل نمودن آنها به اس زا هدافت مدلللهاای کم و ی
همین جهت برنامه ریزان به منظور کاستن از پیچیدگ 
ریاضی توسل جستهاند) .) khorani et al., 2016:2فرما در قرن هفدهم یک مسئله مکانیابی را به طور رس هب و یم   
صورت ریاضی فرمولبندی کرد .ظهور مکانیابی مدرن در اواسط دهه  0 96 1م .همزمان با مقاله مشهور حکیم رد ی
یرود .ب سا نیا ر اس ا نی     
مورد مسئله میانه بود .نوع تابع هدف ،مهمترین عامل در دستهبندی مکانیابی به شمار م 
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مسئله به چهار دسته شامل میانه ،پوششی ،مرکز و پراکندگی تقسیم میشود که در مدلهاای میان  فده عباوت ،ه در   
حداقل نمودن مجموع هزینه داللت دارد .ما در این تحقیق برای یافتن مکان بهینه جهت اح هرتناسنک هناخراک ثاد    
خوراک دام و طیور ابتدا طبق فاکتورهای مؤثر برای تأسیس کارخانه در یک بخش نظیر ش میلقا یایفارغج طیار ی    ،
جغرافیای انسانی و امکانات زیر بنایی ،از مدل ضرایب مقید تحلیل پوششی دادهها کارایی هر بخ ش زا ش هههرس ار نات
بترین مکان
یکنیم و سپس از طریق مدل مسئله مکانیابی  -1میانه ،مدل ریاضی آن را نوشته و سپس مناس 
محاسبه م 
یآوریم.
را بعد از حل آن مسئله به دست م 
رویکرد نظری

تعیین محل 1کارخانه ،یکی از کلیدیترین گامهای تأسیس کارخانه است ،چراکه نتایج این تصمیم در درازمدت ظاهر
ل اجتما  .و یع  ..بنج زا یکی .دراد  ههه هههههاای ت ثأ یرهاای
شده ،اثرات بسزایی از بع ،تسیز طیحم ،یداصتقا د      مسائل ل
درونسازمانی ،ت ثأ یر مستقیم آن در سوددهی کارخانه خواهد بود و از بعد برونسازمانی ،ساخت کارخانهها گرزب ی   
یتواند شرایط مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،محیط زیست و غیره را تحت تأثثثیر خ رق دو ار   
در یک منطقه م 
دهد .تعیین محل کارخانه از نظر اقتصادی نقش مهمی در میزان سرمایهگذاری اولیه به هنگام تأس سسیس کارخان .دراد ه
مگیری ،ت ثأ یر کلیدی در قیمت تمام شده کاال/خدمت دارد ( Forghani et
همچنین هنگام بهرهبرداری طرح ،این تصمی 

.)al., 2007: 81
در احداث یک یا چند واحد صنعتی در مکانهای بهینه و در بهترین وضعیت ممکن ،نهتنها گردش مواد و خ تامد
یدهد .تصمیمهای مرتبط با انتخاب و
یبخشد ،بلکه کارخانه را در یک وضعیت مطلوب قرار م 
به مشتریان را بهبود م 
یتواند اثر بزرگی بر توانایی کسب و حفظ مزیت رقابتی باشد .در بررسی
یهای مکانیابی یک مرکز ،م 
فراگیری ویژگ 
مشاغل زودبازده مشخصشده است که بیش از پنجاهدرصد آنها در سال اول و ح دود

 ۳۰درص آ د نننها ود زا سپ    

یآورند .بااینکه در آغاز راهاندازی این مشاغل ،تماممم جوان هئارا ب   
یشوند و به شغل دیگری رو م 
سال ،ورشکسته م 
یتوجهی به مسئله مهم مکان سبب میشود تا واح رظندروم یهددوس هب یدیلوت د    
خدمات بررسی میشود ولی ب 
نرسد و از رسیدن به هدف خود بازماند .انجام مطالعات مکانیابی درست و مناس أت رب هوالع ،ب ثثث ثثثثثثیر اقتصا رب ید   
عملکرد واحد صنعتی ،اثرات اجتماعی ،محیط زیستی ،فرهنگی و اقتصا  لحم هقطنم رد ید ا دح ا دوخ ث

خ دهاو       

یهای منطقهای نیز بهعنوان عوامل کلیدی مؤثر در تعیین محل در مسائل مکانی ییابی محس بو
داشت .در ضمن ویژگ 
یشوند (.)Ghayouri et al., 2013: 83
م
تبندی معیارها صت ی مم مممیمگی ییری در
فها در شناسایی و اولوی 
مسائل مکانیابی ،هدفهای مختلفی را در بردارند .هد 
فهاای مسا لئ
یک مسئله مکانیابی و زیر معیارهای آنها ،اهمیت و نقش مهمی دارن قت کی رد .د سس س سسسسیمبندددی هدف ف
فهای
مکانیابی با رویکرد برنامهریزی ریاضی و برحسب انواع تابع هدف ،به س قت هتسد ه سس س سسسسیمشدههانددد -۱ :هدف ف

فها اشاره به نزدیکی هر چه بیشتر محل استقرار کارخانه به مشتریان و کمتر کردن مسافت دارند که
کششی :2این هد 
یشوند .درواقع مسائلی که تابع ه آ فد نننها ب  هه هههص ک ترو مممینهههسازززی اس ،ت
یترین مسائل مکانیابی م 
شامل قدیم 
. Location theory
. Pull

1
2
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فها مسائل مکانیابی مراکز نامطلوب را دربرمی گیرن زا و د
فهای کششی دارند -۲ .هدفهای فشاری :1این هد 
هد 
اوایل دهه  ۱۹۷۰میالدی به وجود آمدند .هدف در این مسائل ،حداکثر کردن فاصله مراک دوجوم زکارم زا دیدج ز     
است .مدلهایی که برای این نوع هدفها ارائه شدند بعدها به مدلهای مکانیابی مضر 2معروف ش یارب لاثم .دند    

فها بیشینه کردن فاص زا ،ناکم نیا هل   
این هدفها ،یافتن مکان مناسب برای دفن زباله است که در آن ،یکی از هد 
مناطق مسکونی است (.)Ibid., 2013: 83

 -۳هدفهای متعادل :3هدفهایی هستند که تالش در متعادل ساختن مسا یرتشم و زکارم نیب تف ا د ن ا نر د نیا .

    

فها رد رتشیب    
هدفها پیوستهترین نوع هدفها هستند و هدف اصلی آنها دس هب یبایت    براب ده نیا .تسا یر فففف فففف
یهای عمومی کاربرد دارند؛ جایی که هدف برقراری عدالت بین افراد است؛ مانن مجح ندرک لداعتم د     
تصمیمگیر 
یشود (.)Agahi & Abdi, 2009: 153
کاری مراکز پلیس که سبب متعادل شدن ارائه خدمات به متقاضیان م 
مسائل مکانیابی دارا تنوع بسیار زیادی هستند ،ازاینرو برای سهولت در بیان ،این مسائل را به راههای مختلفی دسته
بندی کردهاند ،اما بهطورکلی مسائل تحلیل مکان دریکی از دستههای زیر قرار م 
یگیرند-۱ :مسئله (P Medianمس هلئ
یکند .اگر ۱
یشود و یک معیار هزینهای را مینیمم م 
وبر) :این قبیل مسائل برای مکانیابی  Pمرکز ،در  Pمکان انجام م 
=Pباشد مسئله  MP ۱خواهد بود .هزینه ممکن است برحسب زمان ،پول ،تعداد سفر ،مسا ره ای لک تف سایقم      
نگونه مسائل ،هدف حداقل کردن هزینه کل است ،بانام مسائل حداقل مجموع
دیگری بیان شود .به علت اینکه در ای 

4

یشوند (.)Agahi & Abdi, 2009: 153
یا مسئله وبر نیز مطرح م 
 -۲مسئله : P Centerاین مسائل برای تعیین مکان  Pمرکز بهمنظور حداقل کردن حداکثر فاص ات زکرم ره هل هطقن      
یشوند .درواقع اینگونه مسائل برای
تقاضایی که برای خدمت دادن به آن نقطه موردتقاضا تعیینشده است ،استفاده م 
یگیرنددد.
استقرار خدمات اورژانس ،مانند آتشنشانی ،خدمات آمبوالنس و مراکز پلیس در جامعه مورداستفاده قرار م 
یشوند P Center .محدب که مسئله
در این مسائل تعداد مراکز از پیش مشخص است .این مسائل به دودسته تقسیم م 
یتوانند
یکنند و  P Centerمطلق که در آن مراکز م 
را به مجموعهای از مکانهای کاندید برای استقرار مراکز محدود م 
در هرجایی از مکان مستقر شوند (.)Torkbayat et al., 2012: 151

یگیرند اما نیا رد    
 -۳مسئله مکانیابی مراکز با ظرفیت نامحدود :5این مسائل در دسته مسائل حداقل مجموع قرار م 
یگی ییرد.
مسائل هزینه ،هزینه ثابت را نیز شامل میشود و هزینه ثابت به مکانی بستگی دارد ک  رارق نآ رد زکرم ه ممم م ممممم 
یشوند که هزینه را کمینه کنند.
تعداد مراکزی که باید استقرار یابند از پیش مشخصشده نیست ،اما بهگونهای معین م 
یشود ،تخصیص یک تقاضاا ب زا شیب ه   
به علت اینکه در اینگونه مسائل ظرفیت هر مرکز نامحدود در نظر گرفته م 
یک نقطه تأمین ،هرگز سودبخش نخواهد بود (.)Torkbayat et al., 2012: 151

1

. Push
. Noxious Location Models
3
. Balancing
4
. Mini Sum
5
. UFLP
2
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 -۴مسئله مکانیابی مراکز با ظرفیت محدود :1این مسائل شبیه به مسائل  UFLPهستند ،فقط در این مسا تیفرظ لئ   
هرکدام از مراکز محدود است .ممکن است در این مورد جواب بهینه بهگونهای باشد که یک مشتری به بیش از یک
منبع تأمین ،ارجاع داده شود .درواقع ممکن است پس از تخصیص مشتری به یک مرکز ،پ  یشخب ندروآرب زا س از   
یمانده تقاضای مشتری مجبور به اختصا هب نآ ص   
تقاضای مشتری ،ظرفیت مرکز به پایان برسد و برای برآوردن باق 
دیگر مراکز که هزینه بیشتری نیز دربر دارند ،شویم .البته گاهی ممکن است باوجوداینکه اختصاص یک مش هب یرت   
یک مرکز ویژه کمترین هزینه را در بردارد ،به دلیل اینکه ظرفیت آن مرکز توسط مشتریان دیگر پرشده است ،مجب رو
به اختصاص کل تقاضای آن مشتری به مراکز دیگر شویم (.)Mirzaee et al., 2016: 115
یکند که  nمرکز ،مانند  nماشین ک آ نیب ه نن نننها قرب نایرج  ر  را ا تس     
 -۵مسائل تخصیص نمایی :مسئلهای را بیان م 

بهگونهای در  nمکان قرار داده شوند تا هزینه کل مینیمم شود .اگر  ۴ماشین داشته باشیم که بخواهیم مستقر کنیم۴_ ،
ترکیب ممکن وجود خواهد داشت .برای مسئله  ۲۰ماشین ۲۰ ،جواب ممکن وجود دارد ک یارب یتح راک نیا ه      
کامپیوترهای پرسرعت امروزی دشوار است .ازاینرو این مسائل در دسته مسائل بسیار پیچیده قرار دارند و حل دقیق

آنها بسیار مشکل و یا غیرممکن است (.)Ibid., 2016: 115
برخی از عناصر در دستهبندی مسائل مکانیابی نقش مهمی دارند .درواقع مسائل مکانیابی عالوه برق رد نتفرگ رار   
یتوانند به صور 
دستهبندی یادشده م 
تهای مختلفی دستهبندی شوند ،مانند مسئله  P Medianبا مح و اضاقت تیدود
نرو در حین دستهبندی مسائل مکانیابی بای  دننام یرصانع د ا ون اع     
مسئله  P Medianبدون محدودیت تقاضا .ازای 
مراکز جدید ،مکان مراکز موجود ،برهمکنش مراکز موجود و جدید ،مشخصات فضای جواب ،اندازه فاصله ،تلفیق با
سایر مسائل ،تقاضا ،ظرفیت ،نوع مراکز ،قطعی و احتمالی بودن دادهها ،تواتر اجرا ،تنوع محصول و تابع هدف م درو
توجه قرار گیرند .همزمان با توسعه صنایع و پیامدهای اقتصادی و اجتما ،نآ یع نظری ییههاای مکانننی ییابی ب روظنم ه   
بهرهوری بیشتر از فعالیتهای صنعتی و کم کردن آثار منفی و ضررهای اقتصادی ،ارائه ش نیا .د    نظری ییههاا توسط
ت»« ،والت زیا ر ار دد ددد»« ،مایکل
ت»« ،گ اه نیر تت تت
اندیشمندانی همچون «آلفرد وبر»« ،آگوست لوششش»« ،پاالندررر»« ،اس یم ت ت
راسترون»« ،کریستالر» و «النهارد» 2مطرح شده است .النهارد در سالهای  885 1 - 1882میالدی ،تئ اکم یرو نن نننیا یب

صنایع خود را مطرح نمود؛ اما چارچوب علمی این تئوری توسط وبر آلمانی در سال  1909میالدی پایهری .دش یز   
سپس لوش و کریستالر با بسط و توسعه این تئوری ،نظریه مکان مرک ئارا ار یز هه ههه کردن نیا رووه تیاهن رد و د     
تئوری را به بلوغ و کمال رساند (.)Borna, 2017: 176
یترین فرض رایج در چگونگی برپایی صنایع و
بر طبق تاریخچه جغرافیای اقتصادی تا قبل از دهه  60میالدی ،اساس 
کمینه کردن هزینهها بر پایه باور انسان اقتصادگرا بود که در آن انسان دارای توانایی رقاب ،ابقر اب ت     آیندههنگررری و
یشد .بدیهی است ک یضرف نینچ ه
یهای موردنیاز در فرآیند تصمیمگیری تصور م 
برخورداری از اطالعات و آگاه 
ت .ب بیترت نید   
یگرفت ت
در تطابق کامل با دنیای واقع ق رار نم مم 

   

آب دیگ رد یر نظری ییههاای مکانننیا  یب ( (خصوص ًاًاًاًا
1

. UFLP
. Richard Cantillon, Etienne Bonnot de Condillac, David Hume, Sir James D. Steuart, and David Ricardo),
Walter Isard, Johann Heinrich von Thünen, Walter Christaller, Alfred Weber, Pierre Varignon, Carl Wilhelm
Friedrich Launhardt, Wilhelm Roscher and Albert Schäffle

2
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یکنن زا .د
یهای صنعتی) بر اساس نگرشهای رفتاری -شکل گرفت که بر مفهوم انسان بهینه ج م دیکأت و ییی ییی
مکانیاب 
طرف دیگر مبنای نظریههای حداقل هزینه ،کاهش هزینههای حملونقل بود که در آنها بههیچوجه به عام اضاقت ل   
لهاای تئ هب یرو   
یشد .این امر موجب گرایش تحلی 
بهعنوان یک عامل تعیین مکان و موقعیت جغرافیایی توجهی نم 
سمت تجزیهوتحلیل بازارهای در دسترس و رقابت برای توسعه و گسترش بازارها شد .طبق این تئوری ،کارفرمایان
ل و نقل) ،بلک هب یسرتسد اب ه با یاهراز      
اقتصادی نهتنها از طریق کاهش هزینههای تولید (از جمله هزینههای حم 
نتر و گستردهتر سعی در حداکثر کردن درآمدها داشتند (.)Ibid., 2017: 176
مطمئ 
نظریههای مکانیابی درنهایت با اثرپذیری از رویکردهای سیستمی به مسا ههد رخاوا رد لئ    

 70م رد یعس ،یدالی   

تلفیق همزمان دو نظریه سابق نمودند .در این رویکرد ،فعالیتها و صنایع باید در موقعیتی جانمایی شوند که فاص هل
یکههه
درآمدها از هزینهها (سود) را برای کارفرمایان اقتصادی به بیشترین مقدار ممکن سوق دهد .بدین ترتیب هنگام م 
یشوند .اگر نقطه نمایی مطلوب ،سود باش ،د
هدف به سمت سودآوری میل کند ،دو متغیر هزینه و درآمد نیز ظاهر م 
در جواب این سؤال که «چه صنایعی در کجا؟»؛ یعنی همان بحث مکانی ییابی و جانمایی و اهدمآرد ،

هزینههههاا نیز

یگیرند و ازآنجاکه هریک از این دو متغیر با موقعیت جغرافیایی استقرار وابس تخاس ،دنراد یگت ار    
موردتوجه قرار م 
یکند (.)Nicknam, 2006: 50
سود را نیز در اماکن مختلف دگرگون م 
تئوری النهارد

1

به طور خالصه النهارد با در نظر گرفتن دو موقعیت جغرافیایی عرضه مواد اولیه و یک موقعیت بازار ف لدم ،شور   
ساده مثلثی را برای مکانیابی بهینه صنایع ،پیشنهاد میکند .مکان بهینه با در نظر گرفتن هزینههای حملللونقللل ،ب نی
یشود (.)Soltani & Talebi, 2013: 122
رئوس مثلث و انجام محاسباتی نه چندان پیچیده حاصل م 
تئوری وبر

2

تئوری مکانیابی صنعتی آلفرد وبر در سال  1909میالدی و با انتشار کتاب تئوری مکانیابی صنایع وبر 3معرفی ش .د
تحقیقات وبر معطوف به صنایع کارخانهای بود و جنبه قیاسی داشت .این مطالعات در دو بخش انجا ؛تسا هدش م    
بخشی از مطالعات وبر در مورد قوانین عام و تئوریک مکانیابی بود که این قوانین باید در دنیای واقعی آزموده شوند
و بخش دیگر ارائه نظریه واقعگرا است .او در این بخش از مطالعات خود سعی کرده است که از عنصر تجربی برای
ینامید ،استفاده نماید ( .)Latifi, 2009: 109فرضیات اساسی و ساده کنندهای که
چیزی که خود او نظریه واقع گرا م 
ناند:
وبر برای مدل خویش در نظر گرفت ،چنی 
لدسترسی هستند.
 -1محل جغرافیایی مواد خام مشخص بوده و این مواد خام فقط در برخی مکانها قاب 
 -2موقعیت جغرافیایی و نیز اندازه(بزرگی بازار) مکانهای مصرف ،روشن است و بازار از چند نقطه مجزا و جدا از
هم تشکیلشده است.

1

. Carl Wilhelm Friedrich Launhardt
. Alfred Weber
3
. Veber Standortder Industrien
2
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 -3همچنین هر تولید کننده ،بازار نامحدودی در اختیار دارد؛ یعنی ش تسا رارقرب لماک تباقر طیار  و ا ازایتم ت       
انحصاری از نظر انتخاب مکان وجود ندارد.
یکه این نیروی کا  تیلباق یاراد ر ت حح ح ححححرک
 -4چندین مکان عرضه ثابت برای عرضه نیروی کار وجود دارد ،بهطور 
نبوده و عرضه آن در دستمزد جاری نامحدود است.
 -5فرضیات دیگر ،شامل عدم توجه به عواملی مثل نرخ بهره ،امنیت و سطح مالیات و نیز یکنواختی فرهنگی سیستم
سیاسی و اقتصادی است (.)Latifi, 2009: 109
در مدل ساده وبر ،سه عامل بر مکانیابی ص یتعن

ل دو عام قطنم یمومع ل ههه ههههای یعنی
ت ثأ یرگ اذ ررر هس ماش هک دنت للل للل

لونقل و نیز عامل امتیازات تمرکز و یا عدم تمرک اکم ربو شور .تسا ز نننن نننننیا یب
هزینههای نیروی کار و حم 

بدددی 
ن

ل را
صورت بود که ابتدا فقط عامل هزینه حملو نقل را در نظر گرفت و نقطه مربوط به حداقل هزینه حمللل و نقل ل
تعیین کرد و سپس شرایطی را در نظر گرفت که عوامل نیروی کار و تمرک دراو زین ز    تجزی ییهو تحلی ییل ش ربو .دو   
ل و نقل را مانند النهارد به وسیله مثلث مکانیابی نشان داد .او از فضای اقتصادی ساده ش دوخ هد   
حداقل هزینه حم 
یک نقطه مصرف و دو منبع مواد اولیه که بیشترین اهمیت را دارند ،انتخاب کرد تا بدددین وس رارقتسا یگنوگچ هلی    
کارخانه را نشان دهد .مکان مربوط به حداقل هزینه حمل و نقل ،نقطهای است که کل تن-کیل ندیسر لماش( رتمو    
مواد اولیه به محل جدید و محصول تولید شده به بازار) ،حداقل شود (.)Naimatollahi Safaeian, 2009: 45
منطقه مورد مطالعه
یش متخ ریوک تشد هب و دو
استان سمنان در دامنه جبال البرز واقع است و ارتفاع آن از شمال به جنوب کاسته م 

    

میشود .بر اساس آخرین تقسیمات کش تسا ،یرو ا نمس ن ا یاراد ن      8شهرس  نات ( (آرادان ،دامغا نمس ،هخرس ،ن ا ،ن    
شاهرود ،گرمسار ،مهدی شهر و میامی) 51،بخش 02،شهر و  31دهستان است Semnan Governor, Statistics and

) .)Information Office and GISشهرستان میامی به مرکزیت شهر میامی یکی از شهرستانهای استان سمنان است
که در سال  0931با تصویب هیئت دولت از بخش به شهرستان ارتقا یافته است .این شهرس نات در ط ارغج لو ففی ییایی
ت و پ جن
 ۵۵درجه و  ۳۹دقیقه و عرض جغرافیایی  ۳۶درجه و  ۳۵دقیقههه از خ و اوتسا ط  و رازه عافترا رد بببب بببببیست ت
یترین شهرستان استان سمنان در مس رهت ري ا دهشم هب ن     
(  ) ۱۰۲۵متر از سطح دریا قرار دارد .شهرستان میامی ،شرق 
ی باا
یباشد .شهرس ات ننن میامی ی
یترین شهرستان استان سمنان در مسیر تهران به مشهد م 
یباشد .شهرستان میامی ،شرق 
م
وسعتی معادل  8350کیلومتر مربع وجمعیتی بالغ بر  38014نفراز ناحیه شمال به استان گلستان و از جنوب و غرب به
ی اس ات ننن
یباشد و ایننن شهرس ات ننن پ طابترا ل یی یی
شهرستان شاهرود و ازسمت شرق به خراسان رضوی و شمالی متصل م 
تهای متفاوت بوده که بههه
سمنان و استان خراسان شمالی به استان گلستان بوده و دارای یک شهر و  34روستا با قومی 
زبانهای ترکی و فارسی سخن میگویند با عنایت به کلیات مطرح شده وبر اساس قابلیتهای بسیار زیادی که شهرستان
در بخشهای کشاورزی (زراعی ،باغی ،دام و طیور ،شیالت و )...معدنی ،گردشگری و فرهنگی دارد.

نیابی بهینه و کارای احداث کارخانه کنسانتره27 ...
مک ا 

نقشه شماره  -1موقعیت میامی در استان سمنان )Source: (tourismiran.blog.ir

ی آن از گذشتههههاای
با توجه به قرار گرفتن این شهرستان در محور ارتباطی تهران -مشهد اهمیت ارتباطی و ترانزیتی ی
دور مورد توجه بوده است .وجود هفت کاروانسرای میامی ،سپنج (جهانآباد) ،میاندشت ،عباسآباد د ،الحاک ،،صدررر
ل دشت ت
ت
آباد و محمد آباد پل ابریشم خود گواه این مدعاست .شهرستان میامی دارای  3منطقه نمونه گردشگری شامل ل
شقایق و آفتابگردان ،جنگل و آبشار نام نیک و جنگل دشت شاد و عباس آباد است .فرومد و نردین از روستاهای هدف
نهاای
گردشگری آن است .تنوع قومی و فرهنگی این خطه اعم از کرد ،ترک ،عرب و فارس و ...آداب و رسوم و آییی 
متنوعی را سبب شده است.

نقشه شماره  -1شهر میامی )Source: (google earth
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این شهرستان را میتوان محرومترین شهرستان استان سمنان نامید .لذا بر طبق اصول س دن چشمممان اد ززز توس دیاب هع   
یهای بیشتری را به این شهرستان تخصیص داد .شهرستان میا یاراد یم
امکانات و سرمایهگذار 

 4بخ هک تسا ش    

عبارتاند از :بخش مرکزی ،بخش فرومد ،بخش کالتههای شرقی و بخش کالپوش که کارخانه تولید کنسا دیاب هرتن   
شها تأسیس گردد.
در یکی از بخ 

شهرستان
میامی
بخش میامی

بخش فرومد

بخش کالته های
شرقی

نمودار شماره  -1تقسیمات سیاسی میامی
Source: Research Findings

جدول شماره  -1مشخصات جمعیتی شهرستان میامی

منبع)/http://mayamey.ostan-sm.ir( :

بخش کالپوش

نیابی بهینه و کارای احداث کارخانه کنسانتره29 ...
مک ا 
جدول شماره  -2مناطق محروم استان سمنان بر حسب بخش و دهستان

منبع)/http://mayamey.ostan-sm.ir( :

مدل ریاضی مکانیابی  -1میانه بر روی گراف
یکی از شاخههای مسئله مکانیابی میانه ،مکانیابی  -1میانه است که اول لاس رد ربو طسوت راب نی

    

 1909مط حر

گردید ( .)Weber,1909تاکنون مقاالت و کتب زیادی دراینباره منتشر گردیده است که ب دهاشم یار ه رب یرورم 

   

یتوان به ( )Derezner, 2002مراجعه کرد .مسئله مکانیابی -1میانه ب ببر روی گ فار
کارهایی که تاکنون شده است م 
نیز توسط کریو و حکیمی در سال  1979مطرح گردید.
فرض کنید ) T=(V,Eنشان دهنده ی لماش هک دشاب یهتریغ تخرد ک

       nرأس }  V = {v1 , v2 ,..., vnو  mیال

}  E = {e1 , e2 ,..., emاست .به طوری که مشتریان روی رئوس درخت مستقر هستند .هر رأس  viدارای وزن مثبت
یدهیم عبارت است از جواب مسئله زیر:
 wiاست-1.میانه درخت  Tکه با  µنمایش م 

)(1

n

) F (µ ) = min f (x ) = ∑ wi d (x, vi
i =1

سدهنده x
که در آن  xمکان سرویس دهنده و )  d (x, viنشان دهنده کوتاهترین فاصله بین رأس  viتا مکان سروی 

است.

یدهیم یعنی
فرض کنید  T1زیر درختی از  Tباشد ،مجموع وزن رئوس روی  T1را با )  W (T1نمایش م 

)(2

∑w

i

v i ∈T1

= ) W (T1

لم (1گلدمن  :) 1971فرض کنید  T1و  T2دو زیر درخت از  Tباشند به قسمی که  T1 ∪ T2 = Tو T1 ∩ T2 = φ

آنگاه  µ ∈ T1است اگر و تنها اگر ) . W (T1 ) ≥ W (T2
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لم ( 2گلدمن  :) 1971اگر )  W (T ) ≤ W (Sباشد ( Tو  Sدو زیر درخت حاصل از حذف یال ) (s,tدر درخت اصلی
هستند) آنگاه یافتن -1میانه درخت ،متناظر است با یافتن -1میانهروی زیر درخت  NSکه در آن  NSهمان درخت S

است با این تفاوت که وزن درخت  Sبرابر است با. W (s ) + W (T ) :

پیرو دو لم فوق گلدمن الگوریتم زیر را برای حل مسئله -1میانه بر روی درخت مطرح کرد.
الگوریتم گلدمن
گام  -1اگر درخت  Tفقط شامل یک رأس است ،توقف کن همان رأس -1میانه است.

) W (T
گام  -2یک رأس انتهایی (برگ) مانند  v1را انتخاب کن اگر
2

≥ )  ، W (v1آنگاه -1، v1میانه است ،توقف کن.

گام  -3فرض کنید  v jرأس متصل به رأس  viباشد ،درخت  Tرا با افزودن وزن  viبه  v jو ح فذ

یال )  (vi , v jاصالح کن و به گام  1برو.

رأس  viو

تحلیل پوششی دادهها ))DEA
تحلیل پوششی دادهها چارچوب تئوریک را برای تحلیل عملکرد و اندازهگیری کارایی ف مهار

یآورد .ای شور ن
م مم 

مبتنی بر برنامهریزی ریاضی است که کارایی مجموعهای از واحدهای تصمیمگیرنده همگن را بر اساس شاخصهای
ورودی و خروجی در مقایسه باهم محاسبه کرده و واحدهای کارا و ناکا یعت ار ار ی م ن ییی ییی
یکن دم .د لل للل  DEAیک ککی از
یترین روشهای ناپارامتری برای اندازه گیری کارایی است که اولین بار توسط فارل در سال  957 1مط .دش حر   
اصل 
مدلهای  DEAتنوع زیادی دارد که تاکنون از آنها برای تعی درکلمع نی    سا امز نننهاا و مقایسه کا یار ی واح هد اای
مختلف استفاده شده است و سعی شده تا تحلیلی برای بهبود عملکرد واحدهای ناکارا ارائه گردد .چا و رپوک و زنر
رودز در سال  1978دیدگاه فارل را توسعه دادند .مدلی که آنها ارائه کردند به مدل  CCRمعروف گردید.
مدل ریاضی CCR

فرض کنید  nواحد تصمیمگیرنده یا  DMUموجود است

(در  ،DEAواح مزاس ای د ا  یسررب تحت ن را   

   DMU

یهاا و
یباشند که ب مه یار هه ههه  DMUهاا ورود 
ینامند) .هر یک از  DMUها دارای  mتا ورودی و  sتا خروجی م 
م
یها ضرورتًاًا یکسان نیستند.
یها و خروج 
یگیریم .واحدهای اندازهگیری ورود 
یها را مثبت در نظر م 
خروج 
در مدل  CCRبرای هر DMUیک ورودی و یک خروجی مجازی به کمک وزنهاای (فع ًالًالًالًال نامش )صخ

 viو u r

یدهیم.
بهصورت زیر تشکیل م 
=  v1 x10 +  + vm xm0ورودی مجازی
=  u1 y10 +  + u s y s 0خروجی مجازی
یکه نسبت زیر حداکثر گردد:
یکنیم وزنها را به کمک برنامهریزی خطی به دست آوریم بهطور 
سپس سعی م 
ورودی مجازی/خروجی مجازی
لذا خواهیم داشت:

نیابی بهینه و کارای احداث کارخانه کنسانتره31 ...
مک ا 

مدل با ضرایب مقید مسئله DEA

مدل با ضرایب مقید اولین بار توسط تامپسون و همکاران در سال  1986مط  دش حر (( ((( .)Thompson,1986آنهاا از
روش ناحیه اطمینان استفاده کردند .سپس در سال  0 99 1چارنز و همکاران روشی را ارائه دادند ک شوپ ه ش تبسن     
یشد و از آن ارزیابی عملکرد بانکها در شرایطی که کم کککهزینهههای نامشخصصص ب و کسیر یار
مخروطی نامیده م 
یشد استفاده کردند.
عواملی مشابه باید به حساب گرفته م 
روش ناحیه اطمینان به طور نسبی اندازه اوزان اقالم خاصی را محدود میکند .برای مثا م ل م یتیدودحم تسا نک     
روی نسبت وزن ورودی  1به وزن ورودی  2به صورت زیر قرار دهیم

)(5

v2
≤ U 1, 2
v1

≤ L1, 2

v2
که  L1, 2و  U 1, 2کرانهای پایین و باال روی نسبت
v1

هستند .نام ناحیه اطمینان ) (ARاز این قید که مقدار وزنها

را به محدودهای خاص محدود میکند ،گرفته شده است .در حالت کلی امتیاز کا یار ی  DEAبا دویق نیا ندوزفا      
ییابد و ممکن است یک DMUکه قب ًالًال کارا بوده است ،اکنون ناکارا تلقی ش عقاو رد .دو    همانننگونههه که
کاهش م 
خواهیم دید این روش تعمیمی از روشهای کارایی و تخصیص و کارایی و قیمت است ک قیقد تاعالطا هب ه      در
خصوص قیمت و هزینه نیاز دارد.
فرمول روش ناحیه اطمینان :روش ناحیه اطمینان به افزودن قیودی شبیه ( ،)5به مدل  DEAبرای هر جفت از اق مال
یکنیم.
یشود .برای مثال فرمول  CCRرا با افزودن نامعادالت خطی زیر تقویت م 
که ضروری باشد فرمولبندی م 

)(6

L1, 2 v1 ≤ v2 ≤ U1, 2 v1

یتوان به یک ورودی عددی و یک خروجی عدد دورو یاهریغتم رادقم سپس و درک رکف ی ی      
در حالت کلی م 
(خروجی) را به صورت زیر محدود کرد.
v1 L1.i ≤ vi ≤ v1U1, 2

u1 L1,r ≤ u r ≤ u1U1,r

بنابراین مدل  CCR-ARبه صورت زیر خواهد بود:
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) ( AR0

max uy 0

) (7
)(8
)(9
)(10

s.t
ux0 = 1
− vX + uY ≤ 0
vP ≤ 0
uQ ≤ 0
u ≥ 0 ,v ≥ 0

که
l13

− u13    
   
0
0
   
−1
1




 l12 − u12
− 1
1

P=0
0

.....
.....

و
L13

− U 13    
   
0
   
−1
1



0

 L12 − U 12
 −1
1

Q= 0
0

.....
.....

یتوان از قیودی بهصورت زی هدافتسا ر   
به هر حال توجه کنید که انتخاب عدد  v1در رابطه ( )6دلخواه است و لذا م 
لتغییر است.
کرد .محاسبات باید با مدل دوگان انجام شود زیرا مدل پوششی معمو ًالًال سادهتر حل و بهتر قاب 
min θ

)(11
)(12

s.t

θx0 − Xλ + Pπ ≥ 0
Yλ + Qτ ≥ y 0
λ ≥ 0 , π ≥ 0 ,τ ≥ 0

مدلسازی مسئله جهت به دست آوردن کارایی هر بخش از شهرستان
یکنیم.
برای یافتن مکان بهینه جهت احداث کارخانه بهصورت زیر عمل م 

نمودار شماره  -2مراحل یافتن مکان بهینه جهت احداث کارخانه
Source: Research Findings

DAR0

نیابی بهینه و کارای احداث کارخانه کنسانتره33 ...
مک ا 

در این بخش با بهکارگیری تحلیل پوششی دادهها و استفاده از مدل با ضرایب مقید کارایی هر شهرستان را به دستتت
یآوریم.
م
شهرستان دارای  4بخش میباشد که هرکدام از آنها ار  بهههعن او ننن یک

یگی ییریم .ورودیهاای و
 DMUدر ن رظ م مم 

یهای هر بخش را  -1میزان تولیدات کشاورزی مرتبط با کارخانه  -2میزان مصرف کنسانتره (مطابق با می ناز
خروج 
کترین شهرستانهای استانهای مجاور (مانند شهرستان سبزوار یا
دام موجود) -3جمعیت  -4مجموع فاصله از نزدی 
جاجرم ،شاهرود و گالیکش به منظور صادرات کنسانتر به این شهرستانها و همچنین واردات مواد اولی رب ه ا یهت ی ه    
یگیریم .مجموع فاصله از نزدیکترین شهرستانهای استانهای مجاور را بهعن او ننن ورودی و سه
کنسانتره) در نظر م 
یگیریم.
مورد دیگر را بهعنوان خروجی هر  DMUدر نظر م 
DMU

جدول شماره  -3دادههای  4بخش شهرستان

x2

کت رررر رین
 :مجمو عععع ع فاص  هل از    نزدی یییی 

شهرستانهای استانهای مجاور ()km

y1

 :متوسط میزان تولید

جو (تن)

y2

 :تعداد د و کبس ما   

y3

 :جمعیت (نفر)

سنگین

بخش میامی

355

0 2000

بخش کالتههای شرقی

310

4000

00012

بخش فرومد

475

500

00013

بخش کالپوش

305

0 2000

Source: Research Findings

0 2500

07601
03 58
0 263

85000

03 89 1

یکنیم.
برای بررسی این مسئله با استفاده از روش ناحیه اطمینان ،قیود زیر را به مدل اضافه م 

v1
u1

≤3

v1
u2
u
2≤ 2 ≤3
u3

≤2

بعد از حل مسئله نتایج به دستآمده در جدول زیر ارائه شده است.
DMU
بخش میامی
بخش کالتههای شرقی

جدول شماره  -4کارایی و اوزان هر بخش
کارایی CCR

•v1

•u1

•u 2

•u 3

0/ 8591

0/ 28 00

0/ 00042 0

0

0

0/ 75 12

0/ 28 00

0

0/ 00000909

0/ 000004547

بخ ش ف ر و ش د

0/ 2993

0/ 28 00

0

0/ 000009409

0/ 36 1 003 0 00

بخش کالپوش

0/ 8591

0/ 28 00

0

0/ 000009094

0/ 000004547

(Source:)Research Findings

مدلسازی مکانیابی مسئله و به دست آوردن مکان بهینه کارخانه
در این بخش با استفاده از نتایج کارایی از بخش قبل به دست آمده است و با استفاده از مدل مکانیابی  -1میانهروی
یکن ننیم .با
گراف ،مسئله یافتن مکان بهینه کارخانه در یکی از بخشهای شهرستان را مدلسازی کرده و آن را حل م مم 
توجه به نقشه شهرستان میامی که به صورت زیر است:
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نقشه شماره  -3نقشه شهرستان میامی
(Source:)Research Findings

اگر شکل شبکهای شهرستان را رسم کنیم ،گرافی که به دست خواهد آمد به صورت درخت زیر خواهد بود.

شکل شماره  -3ترسیم مدل گرافی شهرستان
(Source:)Research Findings

یکنیم.
اگر درخت به دست آمده را  Tبنامیم آنگاه رئوس آن را به صورت زیر نامگذاری م 
 : v1میامی
 : v 2فرومد
 : v3کالتههای شرقی
 : v 4کالپوش
یباشد ،به صورت زیر است:
یالهای درخت که معادل با فاصله بین دو بخش مجاور م 

)  : e1 = (v1 , v2فاصله بین بخش میامی تا بخش فرومد

)  : e2 = (v1 ,v3فاصله بین بخش میامی تا بخش کالتههای شرقی
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مک ا 

)  : e3 = (v3 ,v4فاصله بین بخش کالتههای شرقی تا بخش کالپوش
یباشد و به صورت زیر است:
همچنین مقدار وزن هر رأس معادل با مقدار کارایی بخش معادل آن رأس م 
w1 = 0/ 8591
w2 = 0/ 2993

w3 = 0/ 75 12
w4 = 0/ 8591

یکن ننیم .بعددد از
حل :با توجه به اطالعات فوق ،برای یافتن -1میانه درخت ( Tشکل  )1از الگوریتم گلدمن استفاده م 
حل ،رأس -1 ، v1میانه خواهد بود .لذا مکان بهینه جهت احداث کارخانه کنسانتره خوراک دام و طیور در شهرس نات
یباشد.
میامی ،بخش میامی م 
نتیجهگیری و پیشنهادات
یترین گامهای تأسیس کارخانجات میباشد ،زیرا نتایج ای یین تصمممیم در دراز م تد
تعیین محل صنایع یکي از کلید 
ظاهر م 
یشود و اثرات خود را بر اقتصاد ،محیط زیست ،،مسا ..و يعامتجا لئ  .دهاوخ ناشن       داد (.)Borna, 2017
کارآفرینان باید محل فعالیتشان را با توجه به محل فعالیت مشتریان ،کارمندان آینده ،تأمین کنن و اکرش ،ناگد ابقر    
تعیین کنند .هر چند اهمیت مکان برای شرکتهای نوپا در صنایع خرده فروشی و کسب وکارهای رس ماک یناروت   ًالًال
واضح و مبرهن است ،اما برای تمامی بنگاهها یک فاکتور مهم است .مهمترین معیارهایی که در انتخاب مکان فعالیت
یباشد ،عبارتند از:
تاثیرگذار م 
 -1در دسترس بودن کارمندان و مشاوران بالقوه
 -2در دسترس بودن بنگاههای مکمل
 -3کیفیت حمل و نقل جادهای و هواپیمایی
 -4کیفیت زندگی (تحصیالت ،فرهنگ و سرگرمی)
 -5دسترسی به مسکن مقرون به صرفه
 -6هزینههای انجام کسب وکار
 -7دسترس بودن بودن امکانات مناسب
 -8نزدیکی به بازار
 -9در دسترس بودن خدمات پشتیبانی
در آمایش سرزمینی برای مکانیابی بهینه باید ی ج همه ،عماج هعلاطم ک ا یملع و هبن

یذپب تروص رد بنا نیارب          

فاکتورهای زیادی را باید در نظر گرفت .در بسیاری از موارد نتیجه تصمیمها وقتی مطلوب و مورد رضاایت تصمممیم
گیرنده است که تصمیم بر اساس چندین معیار بررسی و تجزیه و تحلیل ش هد

باش  د ( ( )khorani et al., 2016:2به

کهای صنعتی به این نتیجه رسید که از
عنوان مثال برناردسون (  ،)0 200در بررسی پارامترهای مؤثر در مکانیابی شهر 
ل و نقل و شکل زمین از مهمترین پارامترها هستند .رویز (  ،) 2007در تحقیق ققی براای
بین پارامترها ،قیمت زمین ،حم 
مکانیابی شهرکهای صنعتی با معرفی معیارهای اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و برنامهههری  و یز زززیربناایی با
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استفاده از  GISبهترین مکان برای شهرکهای صنعتی را در منطقهی شمال اسپانیا مشخص میکنند .فرناندز ( ،) 2009
تمحیط  ی رررا بههه عن د راذگرثا لماوع ناو ر   
در مطالعهای عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،برنامهریزی ،زیربناایی و زیست ت
مکانیابی شهرکهای صنعتی بر م 
تمحیط و ی
یدهددد ک سیز لماوع ه تتت تتت
یشمارد و با استفاده از مدل  AHPنشان م مم 
اقتصادی به ترتیب با وزنهای  50و  35درصد ،مهمترین عوام اکم رد ل نن نننیا رهش یب کککککهاای ص عن تتی در منطقهههی
حی مناس رب ب ااااای مکان
یرونددد .روی ییز و همکا  نار ( ( ،)1102ب رب ه رسس سسسی ن او ح ح
کانتابریا در شمال اسپانیا به ش  رام مم ممم 
شهرکهای صنعتی در شمال استرالیا پرداختند .بدین منظور ،آنها مکانیا داد ماجنا هلحرم ود رد ار یب ههه ههههان تن ،د ااااایج
یدهد که از میان عوامل مختلف ،عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فیزیکی ،زیربنایی و توس هش هع رر ررری
تحقیق آنها نشان م 
یرود.
کهای صنعتی به شمار م 
مهمترین عوامل در مکانیابی شهر 
از این رو با توجه به تنوع و پیچیدگی پارامترهاي مورد بررسي در انتخاب مکانهای استقرار صنایع و از آنجایی که
یتوان یک هدف مانند فاصله یا هزینه یا زمان را بهینه ک ذل در ا  ام  از شور    
در مسئله مکانیابی فقط م 

 DEAکمک

گرفتیم تا کارخانه در بخشی تأسیس گردد که هم هزینههای ناشی از حملونقل کمینه گ در د هقطنم دادعتسا مه و      
برای تأسیس کارخانه مد نظر قرار گیرد .در این راستا و برای یافتن مکان بهینه ،با یفارغج تاعالطا زا هدافتسا  ایی     
شهای مختلف شهرستان میامی ،نظیر اطالعات توپوگرافی ،امکانات زیر بنایی ،منابع طبیعی و آثار زیستمحیطی،
بخ 
شاخصهای مختلفی چون میزان تولیدات کشاورزی مرتبط با مواد اولیه کارخانه ،،جمعی ییت دام ،مجم زا هلصاف عو   
هرک اد ممم از

نزدیکترین شهرستانهای استانهای مجاور و جمعیت انسانننهاا در ن انب و دش هتفرگ رظ      ب تیمها ه   

فاکتورها ،از روش ضرایب مقید کارایی هر بخش را جهت احداث کارخانه کنسانتره به دست آوردیم .نتیجه حاصل
شده نشان داد که مکان بهینه جهت احداث کارخانه کنسانتره خوراک دام و طیور در شهرستان میا یمایم شخب ،یم    
تهاای
است .در نتیجه از آنجایی که شهرستان میامی قطب کشاورزی استان میباشد ،لذا شایسته است که زیرساخت ت
الزم برای پیشرفت این حوزه فراهم شود تا باعث رونق بیشتر در بخش کشاورزی و دامداری ش و هد متعاقب ًاًاًاًا سبب
ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنین شهرستان ،رفاه نسبی آنها ،پیشگیری از مهاجرت مردم شهرستان به شهرستانهاای
دیگر و ...گردد.
یگردد:
نظر به اهمیت مکانیابی بهینه در احداث کارخانهها و توسعه صنایع در شهرستان پیشنهادات زیر ارائه م 
یتوان از روش برنامهریزی چند هدفه نیز استفاده کرد.
برای به دست آوردن مکان بهینه احداث کارخانه م 
یت او ننن اح ناخراک ثاد هه ههههایی دنق ردنغچ هناخراک نوچ   ،،،،،، ،،،،،کارخانههه
در بحث سرمایهگذاری در شهرستان نیز م مم 
فراوردههای لبنی ،کشتارگاه دام ،کارخانه فراوری داروها گیاهی و کارخانه بستهبندی حبوبات را برای این شهرس نات
تزدایی شهرستان است و هم در راستای استعدادهای شهرستان است.
پیشنهاد داد که هم در راستای محرومی 
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