
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ستمیوسیب یمهندس گروه – یکشاورزی دانشکده

  M.sی کارشناسی ارشد برای دریافت درجه نامهانیپا

 ونیزاسیمکان: رشته 

 سامانه لیو تحل تیریمدگرایش : 

 عنوان:
 داربیمسطح و ش یمتناسب در سطح اراض یادوات کشاورز یابیمکان

 GISافزار شهرستان مهاباد با نرم یروستاها
 

 استاد راهنما:

  یقیجواد طردکتر 

 

 :مشاوراستاد 

  یآباددولتفاضل  صادق ریمآقای  
 

 

 :نگارش

 انور جانه
 

 1398  زمستان



 چکيده

 یروستاها داربیش و مسطح یاراض سطح در متناسب یکشاورز ادوات یابیمکان حاضر قیتحق هدف

 طرح. است کاربردی تحقیقات نوع از تحقیق هدف ازنظر تحقیق این. است GIS افزارنرم با مهاباد شهرستان

 از نفر 50 از عبارت است حاضر تحقیق آماری جامعه. است( یشیرآزمایغ) توصیفی پژوهش این تحقیق

 یگردآور ابزار. کنندیم تیفعال یزراع آالتنیماش و زراعت ٔ  نهیدرزم که یزراع آالتنیماش مبحث خبرگان

 یمکان اطالعات یهاهیال به مربوط یهالیفا بیش از مستخرج یمکان اطالعات و یزوج ساتیمقا هاداده

 تناسب و expert choice   افزارنرم در یمراتب سلسله لیتحل شامل هاداده لیوتحلهیتجز روش. است بوده

 برحسب که دهدیم نشان قیتحق یهاافتهی. است بوده ARC GIS افزارنرم با یابیمکان و یکشاورز ادوات

 وزن شاخص. است یکشاورز ادوات انتخاب در عامل نیترمهم نیزم بیش کشت ریز یاراض یهایژگیو

 خاک جنس و نوع عامل نیازاپس. است تربزرگ ارهایمع ریسا از که است 399/0 برابر اریمع نیا یبرا ینسب

. گرفت نظر در اریمع نیترفیضع عنوانبه توانیم زین را یاراض ارتفاع عامل تیدرنها. است مهتر یعامل

 و یکشاورز ادوات انتخاب در عامل نیترمهم یکشاورز ادوات یریپذ مانور یکشاورز ادوات یهایژگیو

 ارهایمع ریسا از که است 281/0 برابر اریمع نیا یبرا ینسب وزن شاخص. است یاراض و نیزم با تناسب

 عامل به توجه. رودیم بشمار مهم یعامل ادوات و آالتنیماش متیق به توجه عامل نیازاپس. است تربزرگ

 .شود توجه ینگهدار و ریتعم نهیهز عامل به یستیبا سپس و است سوم تیاولو در نیماش قدرت

 GIS افزارنرم ، داربیش و مسطح یاراض سطح، یکشاورز ادوات یابیمکان، یکشاورز ادوات: یديکل کلمات
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 مقدمه -1-1

 باعث گذشته یهاسال در دولت یهااستیس کشاورزی در ماشینی فناوری زیاد بسیار اهمیت رغمیعل

 در کشاورزی بخش به آالتنیماش تزریق میزان. است شده کشاورزی بخش به آالتنیماش نامناسب عرضه

 میزان جوابگوی بلکه شده بخش مکانیزاسیون یهابرنامه نیافتن تحقق باعث تنهانه گذشته یهاسال

 مجبور را کشاورزان و گردیده مکانیزاسیون ضریب کاهش وضعیت این است نبوده نیز آالتنیماش استهالک

 گذشته یهاسال طی ذکرشده موارد رغمیعل.  است کرده فرسوده و مستهلک آالتنیماش از استفاده به

 یهانیماش کنونی نقش دهندهنشان این که است افتهیشیافزا زراعی عملیات در مکانیزاسیون درجه

 . است کشاورزی در توسعه کشاورزی مکانیزاسیون و کشاورزی

 الینفک جزء و دشدهیتول عرصه مختلف مراحل وارد کشاورزی آالتنیماش گذشته دهه چندین در ایران در 

 فراز و مشکالت با کشاورزی آالتنیماش نیتأم گذشته یهاسال در ولیکن است گردیده کشاورزی ساختار

 منفی آثار و کشاورزی بخش نیاز با و کشاورزی آالتنیماش نامتناسب عرضه چون مهم بسیاری یهابینش و

 مهم عامل یک کشاورزی یهانیماش از استفاده طرز همچنین.  است بوده روبرو بخش پیکره بر مسئله این

 .است  توجهقابل کشاورزان سواد سطح ارتباطنیدرا که رودیم شمار به مکانیزاسیون اهداف پیشبرد در

 و دهبو پایین ورزیکشا بخش در نهمچنا  منابع از یوربهره شدهانجام یهایگذارهیسرما  حجم علیرغم

 اندازچشم ن،سیوامکانیز یعنی آن مدیریت و ورزیکشا آالتنیماش صبخصو تولید ملاعو ننابساما ضعیتو

 تناسب در چهریکپا و سیستمی دیکررو معد. ستا  ساخته بنامطلو را  ریتجا ورزیکشا یسوبه کتحر

در تولید میسر  یوربهرهاستفاده کارا نشده و  تولید ملاعو و منابع از شده سبب یاراض یکاربر و ادوات نیب

  نگشته است.

متفاوت از اراضی زیر کشت شهرستان مهاباد، دید  یهانقشه هیتهتا با  کوشدیمدر این پژوهش محقق 

در منطقه،  مورداستفادهو شرایط موجود ارائه داده و سپس با توجه به ادوات کشاورزی  هانیزمجامعی از نوع 

 کشاورزی بپردازد.ادوات  یریکارگبهبهینه جهت  یابیمکانبه 
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 مسئلهبیان  -1-2

و اقتصادی به انجام برسد.  موقعبهانواع تراکتور مناسب است تا کار  ازمندیمختلف کشاورزی ن اتیعمل

 یکشاورز یهانیزم یبرا توجهقابل یگذارهیسرما کی عنوانبه توانیمتراکتور و ادوات وابسته را  یداریخر

 ریو تأخ نیدر زم یادیوقت ز صرفبهمنجر  ازیاز ن ترکوچک اریبس یتراکتورهااستفاده از  سوکینام برد. از 

به  نیزم یبرا ازیموردناز اندازه  تربزرگ یتراکتورها انتخاب گرید رفطو از  شودیم اتیدر انجام عمل

انتخاب اندازه نامناسب  نیبنابرا؛ منجر خواهد شد یادیز یهانهیهزو  نیزم یبررو دیشد اتیعمل

 تراکتور مناسب کیبرای انتخاب  مختلفی یهاروشاز  حالتابه خواهد بود. برنهیهز اریبس آالتنیماش

 اری،یمع چند رییگمیتصم هایوهیو با ش اندگرفتهرا در نظر  یمتفاوت یفن هایاریمع و است شدهاستفاده

یک منطقه وسیع  یتراکتور برایک نوع مدل  آمدهعملبهتحقیقات  در غالب اندکردهمدل را انتخاب  نیبهتر

تراکتور در یک منطقه وسیع امکان بکار گیری چند مدل از یک نوع  کهیدرحالاست  شدهگرفته در نظر

 هانیزمشیب  ازنظر دقیق روی وضع موجود، بامطالعهسعی خواهد شد که  قیتحقاین در  وجود دارد. مناسب

ه شهرستان مهاباد و بررسی وضعیت توپوگرافی منطقه تابع یروستاهاادوات بکار گیری شده در کل  و تنوع

 یروستاهایک نوع کارخانه مناسب در مناطق مختلف  تراکتور از یک الگوی مناسب برای انتخاب انواع مدل

 تابع شهرستان مهاباد تهیه نمود.

 که گفت توانیم تاجربه. است وریضر یمرا ورزیکشا ایبر آالتنیماش و اتتجهیز ،سایلو از دهستفاا

 ورزی،کشا یهانهاده سایر با مقایسه در. باشندیم ورزیکشا بخش یهانهاده نیترمهم از تمکاناا ینا

ادوات متناسب با شرایط  یریکارگبه و فنی نشدا مندزنیا آن از دهستفاا و دهبو ترنهیپرهز نسیوامکانیز

 همچنین و فنی نشدا یشافزا با وزهمر(. ا2006، 1مزرعه و نوع زمین شیب اراضی است )برین و کینزل

 کامالً صورتبه صنعتی ورزی،کشا یهامجتمع و رگبز ارعمز در ورزیکشا ن،سیوامکانیز یهانهاده نیتأم

 زیروکشاادوات  از عظمیا بخش وجودنیباا لیو ردیگیم منجاا سنگین یهانیماش از دهستفاا با و همکانیز

                                                      

1 Brian and Kienzle 
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مهاباد با قرار گرفتن در  شهرستان را ندارند. مورداستفادهتوانایی و کارایی الزم جهت استفاده در اراضی 

 ورزان،کشا مالی ناییاتو و فنی نشدا دکمبو ارع،مز دنبو کوچک لیبه دل کوهستانی همچنین یامنطقه

 ،تولید یهانهیهز فتنر باال موجب طرفکیاز مرا ینا .ردیگیمقرار  یبرداربهرهمورد  همکانیز نیمه صورتبه

موجب  مورداستفادهعدم تناسب ادوات  خاطر به یگرد فطر از و هشد لمحصو دعملکر و کیفیت کاهش

محصوالت تولیدی  شدهتمامموجب افزایش هزینه  تیدرنهارویگردانی کشاورزان از ادوات کشاورزی شده و 

در قالب  هاآنکمبود و اضافی  شودیمنیز بررسی  در منطقهم این هدف تعداد ادوات الز در کنار خواهد بود.

 خواهد شد. ارائه GIS پویای افزارنرمپراکندگی ادوات در سطح شهرستان با  یهانقشهتهیه 

 داربیش و مسطح یاراض سطح یریکارگبهبرای  متناسب یکشاورز ادوات از کیکدام : یاصل سؤال

 هستند؟ مهاباد شهرستان یروستاها

 قیتحق ضرورت و تیاهم -3-1

انتخاب موفق نقش داشته  کیدر  تواندیمموارد و نکات کلی را که  (2005)همکاران  و 1الماسی  دگاهیاز د

 یهامدل داشتن در نظر ،یتوجه به نام تجارت ،هانیماشمارک تجاری  گرفتناز: درنظر اندعبارتباشند 

 یراحت ن،یخدمات پس از فروش، طرح ماش و راتینام تجاری، توجه به مسئله تعم ایمارک  کیمختلف از 

مختلف کشاورزی  اتیعمل .کیکار، مسائل ارگونوم یمنیا مات،یانجام تنظ یآسان ن،یکار و استفاده از ماش

 گر،یو اقتصادی به انجام رساند. از طرف د موقعبهرا  اتیعمل بتوانانواع تراکتور مناسب است تا ازمندین

ادوات  نیترمناسبلزوم انتخاب  نیو بنابراکنند  دارییمختلف را خر یهامدل توانندینماغلب  کشاورزان

 ضرورت است. کیدهد  انجام که عموم کار کشاورزان را زیرکشاو

 ازیموردنبه تهیه ادوات کشاورزی  خود اقدامزمین  طیبا شرامناسب  یاز الگواکثریت کشاورزان بدون آگاهی 

و اقتصادی به  موقعبهانواع تراکتور مناسب است تا کار  ازمندیمختلف کشاورزی ن اتیعمل نمایند.می خود

                                                      

1 Almasi 
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 یبرا توجهقابل یگذارهیسرما کی عنوانبه توانیمتراکتور و ادوات وابسته را  یداریانجام برسد. خر

وقت  صرفبه منجر ،ازیاز ن ترکوچک اریبس یاستفاده از تراکتورها سوکینام برد. از  یکشاورز یهانیزم

از اندازه  تربزرگ یتراکتورها انتخاب گرید رفطو از  شودیم اتیدر انجام عمل ریو تأخ نیدر زم یادیز

 منجر خواهد شد. یادیز یهانهیهزو  نیزم یبررو دیشد اتیبه عمل نیزم یبرا ازیموردن

 قیتحق اهداف -4-1

 شهرستان یروستاها رتحقیق: تعیین ادوات کشاورزی متناسب با اراضی زیر کشت دهدف کلی  -1

 .GIS افزارنرمبا استفاده از  مهاباد

 شهرستان یروستاها زیر کشت در شیب اراضیهدف جزئی اول: تعیین ادوات کشاورزی متناسب با  -1

 .GIS افزارنرماستفاده از  با مهاباد

 یروستاها رزیر کشت د نوع خاک اراضیهدف جزئی دوم: تعیین ادوات کشاورزی متناسب با  -2

 .GIS افزارنرماستفاده از  با مهاباد شهرستان

 یروستاها راراضی زیر کشت دارتفاع هدف جزئی سوم: تعیین ادوات کشاورزی متناسب با  -3

 .GIS افزارنرماستفاده از  با مهاباد شهرستان

 شهرستان یروستاها در هانیماش باقدرتهدف جزئی چهارم: تعیین ادوات کشاورزی متناسب  -4

 .GIS افزارنرماستفاده از  با مهاباد

 یروستاها رد هانیماش یریمانور پذهدف جزئی پنجم: تعیین ادوات کشاورزی متناسب با  -5

 .GIS افزارنرماستفاده از  با مهاباد شهرستان

 تحقیق یهاهیفرض -5-1

 شهرستان یروستاهامتناسب با اراضی زیر کشت در ادوات کشاورزی را  توانیم: فرضيه اصلی تحقيق

 انتخاب نمود. GIS افزارنرماستفاده از  با مهاباد
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 شهرستان یروستاهاادوات کشاورزی متناسب با شیب اراضی زیر کشت در  توانیم: فرعی اول هيفرض

 .نمود انتخاب GIS افزارنرماستفاده از  با مهاباد

 یروستاها رادوات کشاورزی متناسب با نوع خاک اراضی زیر کشت د توانیم: دوم یفرع هيفرض

 .نمود انتخاب GIS افزارنرماستفاده از  با مهاباد شهرستان

 یروستاها رادوات کشاورزی متناسب با ارتفاع اراضی زیر کشت د توانیم: سوم یفرع هيفرض

 .نمود انتخاب GIS افزارنرماستفاده از  با مهاباد شهرستان

 شهرستان یروستاها در  هانیماش باقدرتادوات کشاورزی متناسب  توانیم: چهارم یفرع هيفرض

 .نمود انتخاب GIS افزارنرماستفاده از  با مهاباد

 یروستاهادر  هانیماش یریمانور پذادوات کشاورزی متناسب با  توانیم: پنجم یفرع هيفرض

 .نمود انتخاب GIS افزارنرماستفاده از  با مهاباد شهرستان
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 قیتحق نظری مدل -6-1
 

 هاینهگز  معيار  هدف
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   یاراض بيش 

 U650تراکتور    

 ITM 751تراکتور   نوع خاک 

 ITM 285تراکتور    

 ITM 399تراکتور   یاراض ارتفاع 

 ITM 299تراکتور    

 تراکتور باغی  ها نيماش قدرت 

 سه چرخ دروگر    

 چرخ 4 دروگر  ها نيماش یریمانورپذ 

 کمباین کالس   

 کمباین جایندر  قدرت خرید 

    

   هزینه تعمير و نگه داری 

    

 

 (یريگميتصمدرخت ) تحقيق مفهومی: مدل  1-1نمودار 
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 متغیرهامفهومی  تعریف -1-6-1

 قرار مورداستفاده مزارع در و یکشاورز اتیعمل در که است، آالتنیماش از یاگونه :یکشاورز ادوات

 اشاره برعلف و لریت شکن،کلوخ گاوآهن، تراکتور، کوب،خرمن ن،یکمبا: به توانیم نمونه یبرا. رندیگیم

 .نمود

 سطح به نسبت داربیش (زمین کشاورزی) رخساره کی نییپا به رو هیزاو نیشتریب بیش :یاراض بيش

 است. محاسبهقابلطول و ارتفاع زمین  برحسب. میزان شیب است یافق

 مادر، سنگ ای هیاول سنگ مقاومت زمان، گذشت بهنسبت  هاخاک لیتشکعبارت است از مواد  :خاک نوع

 .شودیم لیتشک آن در خاک که یاهیناح یتوپوگراف باالخره و زنده موجودات تیفعال ،وهواآب

 برحسبدیگر که  یهانیزمکشاورزی نسبت به سایر  یهانیزمعبارت از اختالف قرار گرفتن  :یاراض ارتفاع

 آزاد سنجیده خواهد شد. یهاآباختالف از 

کشاورزی  یهانیماشکشاورزی است. قدرت  یهانیماشعبارت از توان خروجی :هانيماش قدرت

 توان کار در مناطق مختلف است. کنندهنییتع

و ارضی مختلف کشاورزی  هاطیمحکشاورزی در انطباق به  یهانیماش: توانایی هانيماش یریمانور پذ

 و باغی است. یاهیکوهپاشیب زمین، مناطق کوهستانی و  ازنظر

 که است ییهاتیمحدود و شرایط گرفتن در نظر با مناسب مکان افتنی یمعن به یابیمکان :یابیمکان

 از یکی عنوانبه آن یوربهره و برسد یبرداربهره به ممکن مکان نیتریاقتصاد کهیطوربه دارند، وجود

 (.1387 همکاران، و یدیحم) باشد مدنظر ،یدیکل اهداف
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 عملیاتیمدل  -7-1

 : مدل عملياتی تحقيق 2-1نمودار 

 

 
 تعيين معيار های مرتبط و مهم

 اراضی زیر کشتارزیابی 

 مقایسه اراضی زیر کشت و ادوات مورد استفاده

 و تعيين مکان وادوات مناسب AHPرویکرد استفاده از 

 استفادهادوات کشاورزی مورد ارزیابی 
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 پژوهش ینهیشیپمبانی نظری و  -2 فصل

 

 فصل دوم

 

 

 

 

 پژوهش مبانی نظری و پیشینه
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  یابیمکان :اول بخش -2-1

 مقدمه -1-1-2

 ازمندیطرح گسترده است و ن کی یاجرا یمهم برا ماتیاز تصم یکی تیفعال یانتخاب مکان مناسب برا 

استقرار  یبرا نهیانتخاب مکان به ندیفرا روش، کیارائه  مختلف است که با یهادگاهیدر مکان از د قیتحق

 قیدق انتخاب مکان، ندیحاصل کند که فرا نانیطما یینها رندهیگمیکه تصم یونحبه ،شودیم یعمل کامالً

 نبوده است. یو یشخص یهابر قضاوت یو جامع و تنها متک

 یابیمکانمفهوم  -2-2

انتخاب مکان تسهیالت به معنی تعیین مکان جغرافیایی برای عملیات مربوط به بنگاه اقتصادی است. این 

( 1997مختلف است. )یانگ و لی،  یهانهیگز، ارزیابی و انتخاب بین فرآیند شامل شناسایی، تحلیل

گرفتن مراکز موجود و  در نظرمراکز به معنی یافتن مکان مناسب برای مراکز جدید و یا فعلی با  یابیمکان

برسد  یبرداربهرهمکان ممکن به  نیتریاقتصادمطرح در  کهیطوربهاست که وجود دارند،  ییهاتیمحدود

یکی از اهداف کلیدی، مدنظر باشد انتخاب مکان عبارت است از انتخاب جایی  عنوانبهآن  یریپذرقابتو 

برای مراکز جدیدی است که هزینه تولید و توزیع کاال یا خدمات برای مشتریان بالقوه را به حداقل برساند. 

مطرح در  یهامکانهریک از ارزیابی عوامل عینی )کمی( و ذهنی )کیفی(  بر اساستصمیم نهایی همواره 

 (2، ص 1387. )محمدی و همکاران، شودیمانتخاب اتخاذ 

 انواع تسهیالت و مکان تسهیالت -1-2-2

نوع تسهیالت عامل عمده در تعیین مکان است عواملی که در تعیین جایگاه یک کارخانه تولیدی اهمیت 

تسهیالتی و خدماتی با یک انبار دارای یک وسیله  قرار دادندارند معموالً متفاوت از عواملی هستند که در 

 . ردیگیماهمیت است. در ادامه، مقوله جایابی در ارتباط با برخی از تسهیالت مورد تبیین قرار 
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 صنایع سنگین -2-2-2

هستند بزرگ به فضای بسیار زیادی نیاز دارند و ساخت و نصب  ییهاکارخانهتسهیالت صنایع سنگین، 

، طورمعمولبهنفت.  یهاشگاهیپاالفوالد و  یهاکارخانهای خودروسازی، گران است. مثل کارخانه هه هاآن

را  وسازساختملکی و  یهانهیهزکه در آنجا بتوان  شوندیمانتخاب  ییدرجاهاتولیدی  یهاکارخانهمکان 

خود ، مواد اولیه را در کنار دکنندهیتولبه منابع  ونقلحمل یهانهیهزبه حداقل رساند و بتوان برای کاهش 

 داشت.

 یطیمحستیزمکان یک کارخانه است. موضوعات  کنندهنییتعاغلب از عوامل  آهنراهدسترسی به خطوط 

باعث ایجاد آلودگی  هاکارخانهدرباره مکان کارخانه شده است.  یریگمیتصمجزء عوامل  رفتهرفتهنیز 

قرار  ییدرجاباید  ییهاکارخانهچنین  مواد خام، آلودگی سوختی و آلودگی هوا و ... یهازباله، مثل اندشده

 وارد کنند. ستیزطیمحگیرند که کمترین ضرر را به 

 صنایع سبک -3-2-2

که تجهیزات الکترونیکی و قطعات، کاالهای  شوندیمتمیزتری تلقی  یهاکارخانه عنوانبهسبک،  آالتنیماش

 ازجملهنزدیکی به مواد خام  کهییزآنجاا. کنندیممانند تلویزیون تولید  یاشدهیا کاالهای مونتاژ  یاانهیرا

 رسدیمبرای تهیه و توزیع ضروری است. به نظر  ونقلحملشروط صنایع سبک نیست، یک سیستم خوب 

در صنایع سبک از اهمیت کمتری برخوردار است؛ زیرا در فرآیند تولیدی از مواد  یطیمحستیزکه عامل 

 .کندینمخام سوختنی استفاده 

 مراکز توزیعانبارها و  -4-2-2

. معموالً شوندیمکاالها برای توزیع نگهداری  هاآنکاال هستند که در  نیتأمانبارها نقاط واسط در زنجیره 

، نیباوجودا. رودیمانبار ساختمانی است که برای دریافت، رسیدگی، ذخیره و سپس ارسال کاالها به کار 

در الیسنل  1یع و انبار هستند. انبار پشتیبانی جهانی مراکز توز صورتبه وکارکسبمراکز  نیتربزرگبعضی از 

                                                      

1 UPS 



14 

 

متعادلی  یطیمحستیزمیلیون فوت مربع را اشغال کرده است. این مرکز به شرایط  3/1کنتاکی، فضایی برابر 

 یطیمحستیزنیاز دارد، همچنین بعضی از انبارهای تخصصی مانند یخچال و وسایل ایمنی به شرایط 

 یهانهیهز، نیتأمدر زنجیره  یاواسطهنقاط  عنوانبهد. به دلیل نقش مهم انبارها نیاز دارن یاشدهکنترل

. همچنین باید به مجاورت ندیآیمتعیین مکان انبار از عوامل مهم به شمار  یریگمیتصماغلب در  ونقلحمل

و قیمت زمین،  وسازساخت یهانهیهزیا بازارها نیز توجه داشت که این امر به شرایط تحویل وابسته است. 

 وجود نیروی کار، مجاورت با مواد خام و بازیافت زباله از اهمیت کمتری برخوردار است. 

 و خدماتی یفروشخرده یهاسازمان -5-2-2

وسایل  نیترنهیهزکمو  نیترکوچکو خدماتی، به  یفروشخرده یهاسازمان، عملکرد طورمعمولبه

 توانیمائاتی وجود دارد و برخی تسهیالت خدماتی را تسهیالتی نیاز دارد. اگرچه در این خصوص استثن

و خدماتی،  یفروشخردهعوامل در تعیین موقعیت تسهیالت  نیترمهمیافت که بزرگ و گران باشند. یکی از 

مهم است که یک واحد تسهیالتی خدماتی در مجاورت مشتریانی  مسئلهمجاورت با مشتریان است اغلب این 

از اهمیت  وسازساخت یهانهیهزکه  رسدیم. در چنین شرایطی به نظر رساندیمخدمت  هاآنباشد که به 

جعفر بسیار زیاد باشد. ) تواندیمزمین یا اجاره  یهانهیهزکمتری برخوردار باشند و این در حالی است که 

 (543، ص 1385، نژاد

 یابیمکانانواع اهداف در مسائل  -6-2-2

مسائل از اهمیت  در آنو بعضی از عوامل  دربردارنده، اهداف خاصی را نیز یابیمکانانواع مسائل  یطورکلبه

 یریگمیتصممعیارهای  یبندتیاولوگفت که اهداف در شناسایی و  توانیمبیشتری برخوردار هستند لذا 

، اهداف 1یبندمیتقسو زیر معیارهای آن، اهمیت و نقش و مهمی دارند. در یک  یابیمکان مسئلهدر یک 

 :اندشدهمیتقسریاضی و برای انواع تابع هدف به سه دسته  یزیربرنامهبا رویکرد  یابیمکانل مسائ

                                                      

1 Drezner 



15 

 

 1اهداف کششی -7-2-2

این اهداف، اشاره به نزدیکی هرچه بیشتر محل استقرار کارخانه به مشتریان و حداقل کردن مسافت، دارند 

 وبر. مسئله. مانند شوندیم یابیمکانمسائل  نیتریمیقدکه شامل 

 2اهداف فشاری -8-2-2

آمدند. هدف در  به وجود 1970دهه  لیاواو از  رندیگیبرممراکز نامطلوب را  یابیمکاناین اهداف، مسائل 

 یهامدلکه برای این نوع اهداف ارائه شدند بعدها به  ییهامدلاین مسائل حداکثر کردن مسافت است. 

 معروف شدند. 3مضر یابیمکان

 4اهداف متعادل -9-2-2

نوع  نیتروستهیپاهدافی هستند که تالش در متعادل ساختن بین تسهیالت و مشتریان دارند. این اهداف 

عمومی  یهایریگمیتصمدستیابی به برابری است. این اهداف بیشتر در  هاآناهداف هستند و هدف اصلی 

 یابیمکانه اهداف مسائل کاربرد دارند، جایی که هدف برقراری عدالت بین افراد است. الزم به ذکر است ک

، 1387و دولت، متفاوت باشد. )فرقانی،  گذارانهیسرماشرایط محیطی، نوع طرح، سیاست  برحسب تواندیم

 (29ص

 یابیمکاناصول و مفروضات زیر بنایی در  -3-2

. قراردادکه هنگام خرید خانه همواره باید سه عامل مهم را مدنظر  انددهیشنبسیاری از مردم این مطلب را 

که در یک  یاخانهسایر شرایط،  نظر گرفتناز: مکان، مکان، مکان. یک یکسان در  اندعبارتاین سه عامل 

                                                      

1 Pull Objective 
2 Push Objective 
3 Obnoxious or Noxious Location Model 
4 Balancing Objective 
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قیمت و بازگشت بهتر سرمایه در پی  ترعیسرمنطقه عالی از شهر واقع است، معموالً شانس باالتری برای 

 خواهد داشت. 

را در مواجه با تصمیمات  هاسازمانمشتریان در هنگام انتخاب یک تسهیل و مدیران  1ییرفتار فضاالگوهای 

از روابط رفتاری  یامجموعه. طبق تعریف، الگوهای رفتار فضایی شامل دینمایمتسهیالت، تشریح  یابیمکان

ه و یا یک شرکت ب رودیمدریافت خدمت به سراغ یک تسهیل  باهدفمشتری  کیآن بر اساساست که 

 (14، ص 2003، 2. )جیاکسیپردازدیمارائه خدمات خود در محلی خاص 

 تسهیالت یابیمکاندر حل مسائل  یریگمیتصم یهامدلو  هاروش -4-2

چند  یابیمکان یهاروشاز  اندعبارت یابیمکان اتمطالعهدر  یریگمیتصم یهاروشچهار گروه عمده از 

 یهاروشریاضی و  یزیربرنامهمبتنی بر  یابیمکان یهاروشو  هامدل، یاشبکهترسیمی و  یهاروش. هِاریمع

 .شوندیمتشریح  اختصاربه هامدلو  هاروشگروه، برخی از  شهرکه در ادامه د  3یفر ابتکار

  4چند شاخصه یریگمیتصم یهاروشاز  -1-4-2

انجام  یبندتیاولو، یک نوع هاآنو در مورد  ردیگیمقرار  لیوتحلهیتجزدر این مسائل، تعدادی گزینه مورد 

. عالوه بر شودیمآن مانند استراتژی، راهکار و ... استفاده  یهامترادفگزینه از  یجابهگاهی  شودیم

، چندین شاخص وجود دارد که دیآیبرمچند شاخصه  یریگمیتصمکه از نام  طورهمان، هانهیگز

 هانهیگزدر ارتباط با هر یک از  هاشاخصکند. این در مسائل خود مشخص  دقتبه هاآنباید  رندهیگمیتصم

 (.5، ص1385. )مؤمنی، رندیگیمقرار  یموردبررس

                                                      

1 Spatial Behavior Pattern 
2 Jiaxi  
3 Meta Heuristic 
4 Multi Attribute Decision Making 
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 1دئالیا ینهیگزمدل روش نزدیکی به  -2-4-2

، پیشنهاد شد. این مدل، یکی از بهترین 1981در سال  2هوانگ ویون دئالیا ینهیگزمدل روش نزدیکی به 

 لهیوسبهگزینه m. در این روش شودیماز چندمعیاره است و از آن استفاده زیادی  یریگمیتصم یهامدل

n انتخابی، باید  ینهیگز، بر این مفهوم استوار است که فن. اساس این ردیگیممعیار، مورد ارزیابی قرار

منفی  دئالیا حلراهمثبت )بهترین حالت ممکن( و بیشترین فاصله را با  دئالیا حلراهکمترین فاصله را با 

یکنواخت افزایشی یا  طوربه)بدترین حالت ممکن( داشته باشد. فرض بر این است که مطلوبیت هر معیار، 

 کاهشی است. 

  3مدل الکتر -3-4-2

قرار  موردتوجه MADM یهاروشیکی از بهترین  عنوانبهمطرح شد و  1980 یدههاین مدل در اواخر 

بلکه  شودینممنتهی  هانهیگز یبندرتبهاست؛ یعنی لزوماً به  "4تیارجحروابط "گرفت اساس این روش، 

 را حذف کند. ییهانهیگزممکن است 

 5مدل مجموع ساده وزنی -4-4-2

از چند شاخصه است. با محاسبه اوزان  یریگمیتصم یهاروش نیترسادهمدل مجموع ساده وزنی، یکی از 

 از این روش استفاده کرد. برای استفاده از این روش مراحل زیر باید طی شود: یراحتبه توانیم، هاشاخص

  ؛یریگمیتصمکمی کردن ماتریس 

  ؛یریگمیتصمبی مقیاس سازی خطی مقادیر ماتریس 

  ؛هاشاخصضرب ماتریس بی مقیاس شده در اوزان 

 انتخاب بهترین گزینه؛ 

                                                      

1 Technique for Order Preference by Similarity to Idea Solution (TOPSIS) 
2 Hwang and Yoon 
3 Elimination et Choice Translation to Reality (ELECTRE) 
4 Outranking 
5 Simple Additive Weighted (SAW) 



18 

 

 یاشبکهترسیمی و  یریگمیتصم یهاروش -5-4-2

و به دست  هامسافت یریگاندازهباعث درک بهتر آن و سهولت در  مسئلهبه تصویر کشیدن به علت اینکه 

مفید باشد. در ادامه در گروه  تواندیمترسیمی و گرافیکی  یهاروش، استفاده از شودیمآوردن جواب بهینه 

مراکز رقابتی در شبکه مورد  یابیمکانمراکز ناخوشایند و در گروه شبکه،  یابیمکانترسیمی  یهاروش

 .ردیگیمتبیین قرار 

 مراکز ناخوشایند یابیمکان -6-4-2

مطرح شد.  1975در سال  3و دیرینگ 2، اولین بار توسط گلدمن1مراکز ناخوشایند یابیمکانبحث در مورد 

به  و نزدیکی هرچه بیشتر شدیم، تنها برای مراکز خوشایند استفاده یابیمکان یهاروشتا آن زمان از 

 .کردیممشتریان، جواب بهینه را تعیین 

یک مرکز ناخوشایند باید تا جایی که ممکن است از مراکز موجود دور باشد و برای کمینه کردن هزینه 

که وجود  ستندینموجود، باید در محیط معینی قرار داشته باشد. افراد زیادی  یهامکانبه  یدهخدمت

دفن زباله را در نزدیکی محل  یهامکانشیمیایی یا  یهاکارخانه، یاهستهمراکزی همچون راکتورهای 

بر . این مراکز کندیمبپذیرند. لیکن وجود چنین مراکزی الزم است و برای مردم ایجاد اشتغال  شانیزندگ

. در این گروه شوندیم میآزاردهنده تقسو مراکز  بارانیزبه دو نوع کلی مراکز  5و نیومن 4نظر ارکات اساس

 مسائل هدف، بیشینه کردن کمترین مسافت بین مراکز موجود و مرکز جدید است.  از

 

. 

Abstract 

                                                      

1 Undesirable Facilities 
2 Goldman 
3 Dearing 
4 Erkut 
5 Neuman 



19 

 

The purpose of this study is to find suitable agricultural equipment in flat and 

steep areas of Mahabad villages by GIS software. this research is a kind of 

applied one research. The research design of this research is descriptive (non-

experimental). The statistical population of the present study consist of 50 

experts in the field of agricultural machinery working in the field of agriculture 

and agricultural machinery. the tool used to collect data was paired 

comparisons and spatial information extracted from files which are relevant 

to data of spatial layers file type. The data analysis method includes 

hierarchical analysis in expert choice software and the suitability of 

agricultural equipment and location with ARC GIS software. The research 

findings show that the most important factor in selecting agricultural 

equipment in terms of land slope characteristics. The relative weight index for 

this criterion is 0.399 which is larger than the other criteria. Then the soil type 

and its material more important. Finally, land elevation can also be considered 

as the weakest criterion. Characteristics of maneuverability of agricultural 

equipment are the most important factor in selecting agricultural equipment 

and in proportion to land field. The relative field weight index for this criterion 

is 0.281 which is larger than the other criteria. After all, paying attention to 

the price of machinery and equipment is important. Paying attention to the 

power factor of the machine is the third factor after that it should pay 

attention to the maintenance cost 

factor.                                                                                                                                    

Keywords: Agricultural equipment, Agricultural equipment locating, Flat and sloping land, GIS  
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