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 1077شماره مقاله : 

با  LINMAP    شخانه سیمان با استفاده از روکار احداثانتخاب محل مناسب جهت 

 دی مطالعه مور

 2، هادی شیرویه زاد*1روشنک متفکرفرد

 دانشگاه آزاد اسالمی، اصفهان، ایران ، واحد نجف آباد،گروه مهندسی صنایع 1

 دانشگاه آزاد اسالمی، اصفهان، ایران ، واحد نجف آباد،گروه مهندسی صنایع 2

 ro_mf2009@yahoo.com نویسنده مسئول مکاتبات:*

 چکیده

بازار ضروری به نظر می رسد ا درنظر گرفتن روند رو به رشد مصرف و تقاضای سیمان در کشور، احداث کارخانه های سیمان متناسب با توسعه ب

و یکی از عوامل مهم در سودآوری شرکت ها می باشد. هدف اصلی این پژوهش آنست که چگونه می توان محلی مناسب را جهت احداث کارخانه 

داده ها تحلیل صورت ارائه نمود. به این منظور، ابتدا به جمع آوری داده ها پرداخته شد، سپس بر روی  LINMAP  رویکرد از استفاده با سیمان

گرفته و نتیجه گیری حاصل شد. سه حوزه صنعتی از استان اصفهان به عنوان نمونه انتخاب شد و الگو در آن آزمون شده است. برای جمع آوری 

احی گردید. جامعه معیار و با نظر چند نفر از خبرگان صنعت سیمان طر 8داده ها از روش پرسشنامه استفاده شد. به این منظور پرسشنامه ای با 

بوده است. یافته های عمده  LINMAPآماری پژوهش شامل محل های کاندید جهت احداث کارخانه سیمان بوده است. روش تجزیه و تحلیل، 

برای تصمیم گیری انتخاب  0.138و  0.862حاکی از آنست که معیارهای شرایط زیست محیطی و دسترسی به نیروی کار به ترتیب با وزنهای 

در  به ترتیب برای برنامه های توسعه به مدیران پیشنهاد شده اند. 2و امین آباد و نطنز با رتبه  1ه اند. همچنین، حوزه های مهیار با رتبه شد

 پایان این پژوهش بحث تحلیل حساسیت نیز، انجام شده است.

  :کلمات کلیدی

 ؛ سیمانLINMAP ؛1تصمیم گیری چندمعیاره ؛محل کارخانه

 مقدمه 1

در چندین دهه اخیر مکان یابی واحدهای صنعتی توجه اکثر محققان را به خود جلب کرده است. به طور کلی پس از مرحله مطالعات مهندسی، 

نتخاب اطراحی و تعیین پارامترهای زیربنایی برای تولید محصول، اولین و مهم ترین نکته ای که می بایست در مورد آن مطالعه و تصمیم گیری شود، 

 [.1]ل مناسب برای احداث کارخانه و یا انتخاب محل ساختگاه می باشد مح

. همچنین به عنوان یک کاالی صنعتی با [2]صنعت سیمان به عنوان یکی از مهم ترین مصرف کنندگان شدید انرژی در میان صنایع جهان است 

ر به اینکه سیمان در رسیدن به اهداف عمرانی و توسعه کشور از بیش از صد سال عمر، از جمله ضروری ترین محصوالت برای آبادانی می باشد. نظ

ور، ر کشجمله راه، سد، راه آهن، تونل، بهداشت، اسکان و ... نقش عمده ای ایفا می کند، با درنظر گرفتن روند رو به رشد مصرف و تقاضای سیمان د

. انتخاب محل مناسب هر واحد صنعتی نیاز به شناخت معیارهای [1] احداث کارخانه های سیمان متناسب با توسعه بازار ضروری به نظر می رسد

ع و ابموثر در این زمینه دارد تا از امکانات و توانایی های مناطق مختلف استفاده صحیح و مطلوبی به عمل آید. در کشورهایی که با محدودیت من

. بنابراین تعیین محل کارخانه یک مساله تصمیم گیری چند [3]می کند امکانات مواجه هستند، تعیین و شناخت این معیارها اهمیت بیشتری پیدا 

معیاره است. نکته حائز اهمیت در استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره، انتخاب روش مناسب است. زیرا روش های مختلفی که در این 

مشخصی هستند و نمی توان از آنها در تمام مسائل تصمیم گیری  مدل های تصمیم گیری به کار می روند، هریک دارای ویژگی ها و محدودیت های

موثر است. زیرا این روش مساله را به صورت سلسله مراتبی فرموله می کند.  2LINMAPاستفاده نمود و باتوجه به این مسئله استفاده از روش 

اساس مدل برنامه ریزی ریاضی به منظور ایجاد یک جواب بهینه همچنین با درنظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی در مساله، پایه ریزی آن بر

زمان مصورت می گیرد. به عبارت دیگر، کلیه فضای جواب برای یافتن گزینه برتر در نظر گرفته می شود. همچنین توانایی وزن دهی و اولویت بندی ه

س یا خبره شکل گرفته است. مزیت دیگر این روش امکان تحلیل این روش، به منظور کاهش خطای ناشی از اعمال نظرات و قضاوت نادرست کارشنا
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. از این رو روش فوق از یک مبنای تئوریک مناسب برخوردار بوده و براساس اصول بدیهی [4]حسیاسیت روی متغیرها و محدودیت های مساله است 

 . [5]بنا شده است 

ن یا تا کنون در روشهای انجام شده جهت مکان یابی احداث کارخانه روشهای متعددی به کار برده شده است و برای وزن دهی معیارها از نظر خبرگا

به وزن دهی معیارها پرداخته و شاخص های مهم تری را از   LINMAPکارشناسان در این زمینه استفاده شده است. در این مقاله به کمک روش 

 دگاه کارشناسان صنعت سیمان مورد بررسی قرار داده تا امکان محل مناسب احداث کارخانه دقیق تر باشد.دی

، از میان سه حوزه موجود در استان اصفهان، به انتخاب محل مناسب LINMAPاز اینرو در این مقاله، عالوه بر وزن دهی معیارها به کمک روش 

ته می شود و به دلیل صنعتی بودن این استان و نیاز آن به صنعت سیمان، همواره برای مدیران از اهمیت احداث کارخانه سیمان با روش فوق پرداخ

 راهبردی برخوردار بوده و به عنوان محل انجام پژوهش انتخاب می شود.

سوم و چهارم به معرفی مکان یابی در این مقاله، در قسمت دوم پیشینه پژوهش و کارهای انجام شده مشابه با این مقاله بیان می شود. در قسمت 

پرداخته می شود. در قسمت پنجم در روش  LINMAPاحداث کارخانه و سپس روشهای ثصمیم گیری چند معیاره و مختصری در مورد روش 

 ر قسمتشناسی پژوهش، در مورد معیارهای مهم تصمیم گیری در محل احداث کارخانه سیمان بحث و الگوی پیشنهادی توصیف می شود. سپس د

ششم با مطالعه موردی در سه حوزه از استان اصفهان، اطالعات مربوط به حوزه های محل احداث براساس هر معیار در یک ماتریس تصمیم گیری 

پرداخته می شود و نتایج حاصل از آن ارائه می شود. سرانجام در قسمت  LINMAPارائه می شود و در ادامه به فرآیند حل مسئله به کمک روش 

 هفتم و هشتم بحث و سپس نتیجه گیری کلی از پژوهش ارائه می گردد.

 پیشینه پژوهش 2

 یابی مکان عتوان با ای نامه پایان در 1390 سال در [6] الیاسیتاکنون روش های متعددی برای مکان یابی احداث کارخانه سیمان ارائه شده است. 

که توسط سیستم اطالعات را مکانهای مناسبی  ، GISو معیاره چند گیری تصمیم یها روش از استفاده با کردستان استان در سیمان کارخانه

به عنوان را  مریوانو در نهایت نموده فازی با توجه به معیارهای هرکدام از گزینه ها تحلیل  AHP مشخص شده اند توسط روش (GIS )جغرافیایی

 .کرده استگزینه مناسب معرفی 

فازی، با  AHPروش  با استفاده ازرویکرد فازی،  با سیمان کارخانه یابی مکاندر پژوهشی مشابه با عنوان  1393در سال [ 7]جعفری وکالنتری 

ب آ بررسی مکان یابی سیمان تهران در میان پانزده کارخانه سیمان در مناطق مختلف ایران، سیمان تهران با پنج معیار زمین، سوخت، حمل ونقل،

 رار گرفته است.و برق در رتبه اول ق

انتخاب در مکان یابی سامانه مناسب نگهداری از تونل های دسترسی معدن گوشفیل در جنوب غربی کشور،  1392در سال [ 8]عطایی و همکاران 

ده کربررسی  ،قرار دارد 1565که در تراز را معدن سرب و روی گوشفیل  های دسترسی بـه مـاده معـدنی سامانه نگه داری مناسب برای یکی از تونل

به نیروی انسانی، سامانه  ـایی و نیـازجو با توجه به معیارهای ضریب اطمینان، آسانی اجرای سامانه، جابـ LINMAPبا روش  در این پژوهشاست. 

 در این تونل، پیچشده  ی معرفی بازه 4شـده بـرای هـر  ی این تونل، انتخاب شده است. سـامانه نگـهداری انتخـاب نگهداری مناسب برای هر بازه

 .های تونل است متر در سقف و دیواره1/5 متر و با فاصله  4سنگ به درازای 

در مقاله ای با عنوان مکان یابی چند معیاره پیوسته، به بررسی مسائل تصمیم گیری چندمعیاره در حالت  1395در سال [ 9]اسماعیلیان و همکاران 

پرداخته اند. نتایج تجزیه و تحلیل داده های  LINMAPپاره خط( با استفاده از دو روش پرامتی و  گزینه پیوسته )گزینه های تصمیم در طول یک

ن امربوط نشان دهنده کارایی این دو تکنیک در حل مسائل تصمیم گیری چندمعیاره با گزینه های پیوسته است. با مطالعه موردی، مناسب ترین مک

 کیلومتری از شهر در نظر گرفته است. 2فاصله از گزینه ایده آل است، را در فاصله برای احداث جایگاه سوخت، که دارای کمترین

در پژوهشی با عنوان تکنیک برنامه ریزی فازی مشکوک برای تجزیه و تحلیل چند بعدی اولویت های فازی  2015در سال [ 10] ژانگ و همکاران

در این پژوهش  .تکنیک جدید برنامه ریزی ریاضی فازی مشکوک پرداخته است، به توسعه یک  LINMAPمشکوک، با بهره گیری از ساختار اصلی 

 نمدلی با دو تابع هدف در مسائل تصمیم گیری محیط زیست با داده های فازی مشکوک  توسعه یافته است. سپس با مطالعه موردی به انتخاب تامی

 ثرتری داشته است.کننده سبز پرداخته شده است که معیار کیفیت تولید در انتخاب نقش مؤ

در مقاله ای با عنوان یک تصمیم گیری گروهی چند معیاره فازی بازه ای نوع دوم و کاربرد آن در انتخاب تامین  2016در سال [ 11] کین و همکاران

 شان داده شده است، روشتوسعه یافته ، به انتخاب بهترین تامین کننده با پنج معیار سبز پرداخته اند. در این پژوهش ن LINMAPکننده با روش 

 فازی نوع اول است. LINMAPفوق کلی تر، انعطاف پذیرتر و آسان تر نسبت به روش 
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 انتخاب محل مناسب برای احداث کارخانه سیمان 3

 تولید سیمان کشور ایران از لحاظ جغرافیایی در منطقه ای واقع شده که سلسله کوه های آهکی آن را احاطه نموده است، در نتیجه مواد اولیه برای

یکی از جنبه های تاثیرهای درون سازمانی، در داخل کشور به وفور یافت می شود. بنابراین دولت تصمیم به ساخت کارخانه سیمان در ایران گرفت. 

ادی ایط مختلف اقتصتاثیر مستقیم آن در سود دهی کارخانه خواهد بود و از بعد برون سازمانی، ساخت کارخانه های بزرگ در یک منطقه می تواند شر

تعیین محل کارخانه سیمان از نظر اقتصادی نقش مهمی در میزان . [3، اجتماعی ، فرهنگی ، محیط زیست و غیره را تحت تاثیر خود قرار دهد]

 و السرمایه گذاری اولیه به هنگام تاسیس کارخانه دارد. همچنین هنگام بهره برداری طرح، این تصمیم گیری، تاثیر کلیدی در قیمت تمام شده کا

 از اینرو نیاز به شناخت معیارهای موثر در این زمینه دارد.خدمت دارد. 

 ش های تصمیم گیری چند معیارهرو 4

مدل های تصمیم گیری چند معیاره، مجموعه ای از روشهایی است که با در نظر گرفتن چندین معیار که گاه با هم متضاد هستند به انتخاب یک 

یری های پیچیده بوده است. این گزینه بهتر از بین دو یا چند گزینه متفاوت می پردازد و در دو دهه اخیر توجه محققین به این مدلها در تصمیم گ

 فرایند دارای مراحل زیر می باشد:

 تعریف مساله -1

 شناخت راه حلهای ممکن-2

 ارزیابی راه حلهای ممکن-3

 .[12]انتخاب یک راه حل -4

 می باشد. 4)غیر جبرانی و جبرانی( و مدلهای تصمیم گیری چند هدفه 3این مدل ها شامل دو دسته : مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه

 LINMAPکنیک  4-1

به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری کالسیک در تئوری تجزیه و تحلیل تصمیم  1973توسط اسرینیواسان و شوکر در سال  LINMAPتکنیک 

. ورودی این روش به صورت روابط رتبه بندی شده از زوج مقایسه ها از طریق ماتریس تصمیم گیری و خروجی [13]گیری مدرن شناخته شده است 

. این روش یکی از روش های تصمیم گیری چند شاخصه جبرانی است و به دنبال یافتن گزینه ای است [14]آن به صورت یک مجموعه از اوزان است 

نقطه برداری  mشاخص از یک مساله مفروض به صورت  nگزینه و  mالت ممکن داشته باشد. در این روش که کمترین فاصله را با ایده آل ترین ح

[ و 15]بعدی مورد توجه است که از طریق یافتن فاصله اقلیدسی گزینه ها با بهترین گزینه، ارجح ترین گزینه انتخاب می شود  nدر یک فضای 

[16]. 

 :[18[ و ]17]عبارتند از  LINMAPگام های تکنیک 

نجام می ا روش خطی ابی مقیاس کردن ماتریس تصمیم گیری ب)در صورت لزوم  تصمیم گیرنده، عناصر ماتریس تصمیم را شناسایی می کند. -1

 شود(

 تصمیم گیرنده، اولویت رابطه بین گزینه ها را با استفاده از مجموعه  -2

Ω={(k,L)|xk ≥ xL , (k,L= 1,2,…,m)} 

m(mبه طور نرمال دارای  Ωعه بیان می کند. مجمو − 1)/2 (m .می باشد )تعداد گزینه ها 

 تعیین می کند. j(C(را با توجه به معیارها  A)i(گزینه ها  ijx تصمیم گیرنده، مقدار -3

 در این گام ماتریس تصمیم تکمیل می شود.  -4

 ساخته می شود: (1)مدل برنامه ریزی خطی با استفاده از معادله  -5

min ∑ 𝑍𝑘𝑙
(𝑘,𝑙)∈𝛺

 

𝑠. 𝑡.∑𝑊𝑗

𝑛

𝑗=1

 ∑ (𝑥𝐿𝑗
2 − 𝑥𝐾𝑗

2 )

(𝑘,𝑙)∈𝛺

− 2∑𝑉𝑗

𝑛

𝑗=1

 ∑ (𝑥𝐿𝑗 − 𝑥𝑘𝑗) = ℎ

(𝑘,𝑙)∈𝛺

 

∑ 𝑊𝑗
𝑛
𝑗=1  (𝑥𝐿𝑗

2 − 𝑥𝐾𝑗
2 ) −  2∑ 𝑉𝑗

𝑛
𝑗=1  (𝑥𝐿𝑗 − 𝑥𝑘𝑗) + 𝑍𝑘𝑙 ≥ 0 ((𝑘, 𝑙) ∈ 𝛺) (1              )  
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∑𝑊𝑗

𝑛

𝑗=1

= 1 

𝑍𝑘𝑙 ≥ 0              ((𝑘, 𝑙) ∈ 𝛺) 

(h )مقدار ثابت دلخواه : 

 در این گام مدل برنامه ریزی خطی با استفاده از روش سیمپلکس حل می گردد. -6

𝑟𝑗و بردار  jWوزن هریک از معیارها  -7
∗(𝑗 = 1, 2, … ,𝑚)  که نشان دهنده ایده آل از شاخصj ( به دست می آید.2ام است با استفاده از معادله ) 

𝑉𝑗 = 𝑊𝑗𝑟𝑗
∗ (2         )                                                                                                           

 به منظور تبدیل مقیاس های موجود به مقیاس های یکسان بوده که ضمنا درجه اهمیت هر شاخص را هم نشان می دهند. jWهمچنین اوزان  

 محاسبه می گردد. (3)ر گزینه با استفاده از معادله برای ه iS(i= 1,2,…,m)مقدار  -8

𝑆𝑖 = ∑ 𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1 (𝑥𝑖𝑗 − 𝑟𝑗

∗)2                                                                                                    (3)   

 گزینه ها رتبه بندی می شوند. iS(i= 1,2,…,m)براساس مقدار صعودی  -9

 شناسی پژوهشروش  5

صیف ودر این بخش ابتدا معیار های مؤثر در مکان یابی صنعتی معرفی می شوند و مورد بررسی قرار می گیرند. سپس در ادامه الگوی اجرای پژوهش ت

ذکر جامعه آماری می شود. یعنی در مرحله اول به روش جمع آوری داده ها و بررسی تائید روایی آن ها، با نظر خبرگان پرداخته می شود، سپس با 

 پژوهش، بر روی داده ها تحلیل صورت می گیرد و نتیجه گیری حاصل می شود.

ئه ابر اساس ادبیات تحقیق، چنانچه در مبانی نظری گفته شد، معیارهای مورد استفاده برای انتخاب محل مناسب جهت احداث کارخانه به تفسیر ار

 :[21]و  [20]، [19]می شوند

تعیین محل کارخانه برای دوری یا نزدیکی به محل مواد اولیه از یک اصل کلی پیروی  به مواد اولیه و هزینه حمل و نقل: درنزدیکی ودسترسی -1

زدیک ن می شود؛ یعنی هرگاه مواد اولیه حجیم، سنگین و فساد پذیر باشند و در کارخانه به مواد سبکتر و قابل حمل و نقل تبدیل شود، کارخانه را

 ه احداث می نمایند.به مواد اولی

 تامین آب:  باید فاصله و هزینه چاه های آب تا محل احداث کارخانه مورد توجه قرار گیرد. -2

 تامین برق:  باید فاصله و هزینه پست برق تا محل احداث کارخانه مورد توجه قرار گیرد. -3

 کارخانه مورد توجه قرار گیرد.تامین گاز:  باید فاصله و هزینه خط سراسری گاز تا محل احداث  -4

برای دسترسی سریع واحد صنعتی، حائز اهمیت است،  »بـه ویژه بازارهای محلی»نزدیکی به بازار فروش محل بازار فروش محصوالت صنعتی: -5

 زیـرا سبب کاهش هزینه حمل و نقل و قیمت تمام شده می گردد.

کار و متخصصین محلی و منطقه ای با شرایط و تخصص مورد نیاز در رابطه با ظرفیتهای دسترسی به نیروی کار: جذب عامل انسانی و نیروی  -6

 کاری کارخانه از نظر کمی و کیفی بسیار مد نظر است.

شرایط زیست محیطی: گازها و دود حاصل از دستگاه ها، عوارض فیزیکی شامل صدا، گرما و لرزش که باید با وسایل به خصوصی در حد قابل -7

را کاهش داد. پساب فاضالب صنعتی با استفاده از پمپها و مجاری فاضالب در محل دیگری تخلیه می شود یا در حوضچه های مخصوص  تحمل آن

 تصفیه و مجددا استفاده می شود.

 .کیفیت زمین: کارخانه های دارای ماشین آالت عظیم وسنگین را نمیتوان در هرمحلی مخصوصاً زمینهای شنی و رسوبی نصب کرد-8

رگان از خببرای جمع آوری داده ها از روش پرسشنامه استفاده می شود. به این منظور پرسشنامه ای طراحی و برای تائید روایی آن در اختیار چند نفر 

حلیل تفاده از تروایی سازه با اس ،صنعت سیمان قرار گرفته تا از نظرات این متخصصان استفاده شود. روایی محتوا با استفاده از روش والتز و باسل

استفاده  صلیعاملی تائیدی بررسی و با توجه به معنی دار بودن آماره بارتلت، سازه مورد تائید قرار گرفته است. برای تائید روایی صوری، از جامعه ا

 شده و یک نمونه پنج نفره آنرا تایید نموده اند.

مان است. با توجه به روش مورد استفاده، از سرشماری برای جمع اوری داده جامعه آماری پژوهش شامل محل های کاندید جهت احداث کارخانه سی

 ها استفاده شده است. 
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استفاده می شود. به این منظور ابتدا با در نظر گرفتن ماتریس تصمیم گیری، ارجحیت بین گزینه ها تعیین  LINMAPبرای تحلیل داده ها از روش 

ریزی خطی(، مقادیر اوزان معیارها و فواصل هر کدام از گزینه ها تا گزینه ایده آل محاسبه می شود. ( )مدل برنامه 1می شود، سپس با حل مدل )

 .[22] است Excelنرم افزار مورد استفاده در این پژوهش، 

ه جمع آوری داده ها ارائه شده است. همانگونه که مشاهده می شود، در مرحله اول ب 1به منظور انجام این پژوهش، چارچوب اجرایی مطابق با شکل 

 پرداخته می شود، سپس بر روی داده ها تحلیل صورت گرفته و نتیجه گیری حاصل می شود.

 
 الگوی اجرایی پژوهش -2شکل 

 مطالعه موردی و یافته ها 6

نوجه به نیاز این استان تاسیس شد. این کارخانه در جنوب غربی شهر اصفهان واقع است. با  1334قدیمی ترین کارخانه سیمان در اصفهان در سال 

طنز نبه این صنعت از نظر ساختار کارخانه، شامل مرکزیت ، قطبیت و صنعتی بودن می باشد. در بین حوزه های این استان، سه حوزه ی امین آباد، 

 ی باشد. این حوزه ها دارای شرایطو مهیار مورد مطالعه انتخاب شد. دلیل انتخاب این حوزه ها، دسترسی به اطالعات، بلوغ دانشی نسبی بیشتر و .. م

 جغرافیایی مناسب هستند و فرآیندهایی همچون رونق اقتصادی و توسعه محصول را در پی خواهند داشت.

به این منظور پرسشنامه ای طراحی گردیده و در در گام اول براساس معیار هایی که در روش شناسی پژوهش آمده، داده ها جمع آوری شده است. 

ماتریس تصمیم  ند نفر از خبرگان صنعت سیمان قرار گرفته تا از نظرات این متخصصان در جمع آوری داده ها استفاده شود. داده ها دراختیار چ

معیار است، معیارهایی که با عالمت *   8گنجانده شده است. در این ماتریس گزینه ها محل های احداث هستند و شامل  1گیری مطابق جدول 

 .[23] معیارهای کیفی هستند که تبدیل به معیارهای کمی شده اند مشخص شده اند،

 ماتریس تصمیم گیری -1جدول 

       

 

 معیارها

 

نزدیکی و 

دسترسی به 

 مواد اولیه*

)+( 

 فاصله

 تا منابع آب

(km) 

(-) 

 فاصله

 تا منابع برق

(km) 

(-) 

 فاصله 

 تا منابع گاز

(km) 

(-) 

شرایط زیست 

 محیطی*

)+( 

دسترسی به 

 نیروی کار*

)+( 

نزدیکی به بازار 

 فروش

  km)مسافت)

(-) 

 کیفیت 

 زمین*

)+( 

 9 127 5 9 96.5 86 100 9 امین آباد

 5 108 5 9 80 65 60 7 نطنز

 9 61 9 5 31.8 73 49.2 7 مهیار

 

عورش

 یروآ عمج
اه هداد

اه ه داد لیلحت

یریگ هجیتن

عورش
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 ، ماتریس با روش خطی بی مقیاس می شود.2سپس طبق جدول 

 ماتریس بی مقیاس شده -2جدول 

 )+( (+)  )+(  )+( (+)  (+)  (+)  )+(  معیارها  

 1 0.48 0.556 1 0.33 0.756 0.492 1 امین آباد

 0.556 0.565 0.556 1 0.398 1 0.82 0.778 نطنز

 1 1 1 0.556 1 0.89 1 0.778 مهیار

 

 در گام دوم، اولویت رابطه بین گزینه ها توسط خبرگان بصورت زیر مشخص می شود

Ω= {(1,2),(3,1),(3,2)} 

( ساخته شده و با روش سیمپلکس 4، به صورت معادله )Ω( و با توجه به مجموعه 1در گام های بعدی، مدل برنامه ریزی خطی با استفاده از معادله )

 حل می شود:

Min     Z =  Z12+ Z31+ Z32  

𝑆. 𝑡.  

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

−0.395𝑊1 + 0.430𝑊2 + 0.429𝑊3 + 0.049𝑊4 + 0.088𝑊7 − 0.69𝑊8

+0.444𝑉1 − 0.656𝑉2 − 0.488𝑉3 − 0.136𝑉4 − 0.169𝑉7 + 0.889𝑉8 + 𝑍12 ≥ 0
−0.395𝑊1 − 0.758𝑊2 − 0.22𝑊3 − 0.89𝑊4 + 0.691𝑊5 − 0.69𝑊6

−0.77𝑊7 − 0.444𝑉1 + 1.016𝑉2 + 0.269𝑉3 + 1.341𝑉4 − 0.889𝑉5 + 0.889𝑉6
+1.039𝑉7 + 𝑍31 ≥ 0

−0.328𝑊2 + 0.207𝑊3 − 0.84𝑊4 + 0.691𝑊5 − 0.69𝑊6 − 0.68𝑊7

−0.69𝑊8 − 0.36𝑉2 + 0.219𝑉3 − 1.205𝑉4 + 0.889𝑉5 − 0.89𝑉6 − 0.87𝑉7
−0.89𝑉8 + 𝑍32 ≥ 0

−0.655𝑊2 + 0.414𝑊3 − 1.68𝑊4 + 1.383𝑊5 − 1.38𝑊6 − 1.36𝑊7

−1.38𝑊8 = 1
𝑊1 +𝑊2 +𝑊3 +𝑊4 +𝑊5 +𝑊6 +𝑊7 +𝑊8 = 1

; (1,2) ∈ 𝛺

; (3,1) ∈ 𝛺

; (3,2) ∈ 𝛺

 

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, Z12, Z31, Z32 ≥0 

V1 , V2 , V3 , V4 , V5 , V6 , V7 , V8 (4)       آزاد در عالمت  

 

آمده اند. همانطور که مشاهده  3( محاسبه می شوند، در جدول 2که طبق معادله ) *r )وزن معیار ها( و*W ( مقادیر به دست آمده از4با حل مدل )

دسترسی »و « شرایط زیست محیطی»نیز برای تمامی معیار ها به غیر از دو معیار   *Wبرای تمامی معیار ها صفر به دست آمده و  *r می شود، مقادیر

 به غیر از دو  معیار فوق، بقیه معیار ها را در انتخاب محل مناسب بی تاثیر می داند. LINMAPصفر شده است. این نشان می دهد، « به نیروی کار

 

 نتایج مدل برنامه ریزی خطی -3جدول 

       

 

 معیارها

 

زدیکی و ن

دسترسی به 

 مواد اولیه*

)+( 

 فاصله

تا منابع 

 آب

(km) 

(-) 

 فاصله

تا منابع 

 برق

(km) 

(-) 

 فاصله 

تا منابع 

 گاز

(km) 

(-) 

شرایط 

زیست 

 محیطی*

)+( 

دسترسی به 

 نیروی کار*

)+( 

نزدیکی به بازار 

 فروش

  km)مسافت)

(-) 

 کیفیت 

 زمین*

)+( 

W* 0 0 0 0 0.862 0.138 0 0 

r* 0 0 0 0 0 0 0 0 
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( به دست می آیند که نتایج حاصل از آن و در نهایت رتبه بندی گزینه ها 3ها )فواصل گزینه ها از نقطه ایده آل( طبق معادله ) iSسپس مقدار 

 به دست آمده حاکی از آن است که، حوزه مهیار محل مناسب برای احداث کارخانه است. iSاست. مقدار  4مطابق با جدول 

 رتبه بندی گزینه ها-4جدول 

 رتبه  iS  گزینه  

 2 0.938 امین آباد

 2 0.938 نطنز

 1 0.617 مهیار

 بحث 7

به عنوان بهترین گزینه انتخاب شد. بنابراین، در مقایسه با سایر گزینه ها در تصمیم گیری از اولویت  0.617گزینه مهیار با امتیاز  4مطابق با جدول 

نده است. یربیشتری برخوردار است. الزم به ذکر است دلیل اولویت این گزینه، مقایسه دو به دوی گزینه ها و اولویت بندی آن ها توسط تصمیم گ

 ود. شباید توجه داشت در صورتی که مقایسه دیگری بین گزینه ها صورت گرفته بود، ممکن بود دیگر این گزینه به عنوان گزینه اولویت دار مطرح ن

تحلیل حساسیت می به عنوان رتبه دوم، اولویت بندی بهتری با استفاده از  2و  1با توجه به اولویت یکسان گزینه های  4همچنین مطابق با جدول 

( حاکی از آن است که، گزینه امین آباد و نطنز با امتیازهای 4، نتیجه تحلیل حساسیت بر روی متغیرهای مساله )5تواند صورت گیرد. طبق جدول 

 به ترتیب رتبه های دوم و سوم را دریافت کرده اند. 0.672و 0.632

 رتبه بندی گزینه ها با تحلیل حساسیت-5جدول

 رتبه  iS  گزینه  

 2 0.632 امین آباد

 3 0.672 نطنز

 1 0.484 مهیار

 

، متغیرهای میزان دسترسی (1393جعفری وکالنتری ) و (1390) الیاسییافته های این پژوهش از نظر نوع متغیرهای مورد مطالعه نسبت به پژوهش 

های دیگر ربه مواد اولیه، فاصله تا منابع انرژی و کیفیت زمین را در بر نمی گیرد. دلیل این تفاوت آن است که در تحقیق حاضر، با اضافه شدن متغی

با در نظر گرفتن حوزه  LINMAPهمچون شرایط زیست محیطی و دسترسی به نیروی کار و مورد اهمیت قرار دادن متغیرهای فوق توسط روش 

، قبلیهای مورد مطالعه، تعداد آن ها و با توجه به میزان آالیندگی کارخانه های سیمان و شرایط جغرافیایی هر منطقه با یافته های تحقیق های 

به این  LINMAPهش از فاصله دارد. در پژوهش های قبلی جهت وزن دهی معیارها از روش پرسشنامه استفاده شد؛ این درحالیست که در این پژو

 منظور استفاده شد. 

 نتیجه گیری 8

پیشنهاد شد. استان   LINMAPهدف این پژوهش محل مناسب احداث کارخانه سیمان بود . به این منظور بر روی سه حوزه انجام شد. الگوی 

 اصفهان به عنوان استان مورد مطالعه انتخاب شد.

برای تصمیم  0.138و  0.862رایط زیست محیطی و دسترسی به نیروی کار به ترتیب با وزنهای   یافته های عمده حاکی از آنست که معیارهای ش

به ترتیب انتخاب شدند. همچنین برای نتیجه گیری بهتر در  2و امین آباد و نطنز با رتبه  1گیری انتخاب شدند. همچنین، حوزه های مهیار با رتبه 

به ترتیب برای برنامه های توسعه به مدیران پیشنهاد  3و  2اسیت حوزه های امین آباد و نطنز با رتبه های اولویت های بعدی، با استفاده از تحلیل حس

 شدند.
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به مدیران پیشنهاد می شود با توجه به شرایط زیست محیطی و دسترسی به نیروی کار حوزه مهیار را در اولویت  4و  3بر اساس یافته های جدول 

نتخابی سبب پایداری و تثبیت بیشتر دستاوردهای بهبود در استان اصفهان می شود و رونق اقتصادی بیشتری در پی خواهد قرار دهند. چرا که چنین ا

 داشت.

این پژوهش را از سایر پژوهش ها متمایز می سازد. از جنبه کاربردی، یافته ها مورد استفاده مدیران در استان   LINMAPبه لحاظ نظری، الگوی 

ود. با توجه به تاثیر یافته ها بر کیفیت محل احداث، مدیران و شهروندان  احساس رضایت بیشتری خواهند داشت. به این ترتیب، اصفهان خواهد ب

 کارخانه سیمان در پاسخ گویی اجتماعی خود موفق تر خواهد بود و با توجه به آنکه پاسخگویی اجتماعی به لحاظ حکمرانی شرکتی دارای اهمیت

 اند باعث شود تا تمایز رقابتی در بین سایر مناطق پیدا کند. ویژه است، می تو

از محدودیت های پژوهش می توان به محدود بودن معیارهای تصمیم گیری به شرایط زیست محیطی و دسترسی به نیروی کار اشاره کرد. زیرا با 

دو معیار فوق را اثر گذار دانسته است. همچنین، روش تحلیل تنها  LINMAPمعیار مورد بررسی قرار گرفته، روش  8توجه به اینکه در این پژوهش 

بود. یافته های این پژوهش محدود به سه حوزه صنعتی استان اصفهان بود که بر این اساس باید در تعمیم یافته ها  LINMAPدر این پژوهش نیز، 

 به حوزه های دیگر استان اصفهان احتیاط نمود. 

ر تحقیقات آینده، گزینه های بیشتری را نیز از استان های همجوار در تحقیق خود بررسی نمایند. همچنین، به به پژوهشگران پیشنهاد می شود د

نیز استفاده نموده و نتایج خود را با این پژوهش مقایسه  AHPاز رویکردهای دیگر تصمیم گیری چند معیاره مانند الکتره و  LINMAPجای روش 

دی در مناطق دیگر استان اصفهان مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن با این تحقیق مقایسه شود، روش پیشنهادی نمایند. در صورتی که روش پیشنها

هادی ناعتبارسنجی بیشتری خواهد داشت. باالخره آنکه انجام این تحقیق در فصول دیگر می تواند زمینه الزم را برای تحلیل تاثیر پذیری روش پیش

 از گذشت زمان فراهم سازد.
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