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 ایشبکه تحلیل فرآیند روش به خوزستان استان در چوب صنایع هایواحد یابیمکان

(ANP )محیط در GIS  
 

 ایراناهواز،  اهواز، چمران شهید دانشگاه ،GIS و دور از سنجشگروه  دانشیار :رنگزن کاظم

 ایران اهواز، اهواز، چمران شهید دانشگاه ،GIS و دور از سنجش ارشد یکارشناس :صابری عظیم

 ایران تهران، تهران، دانشگاه ،GIS و دور از سنجش دکتری دانشجوی :7بختیاری محسن

 

 چکیده

 عدد   بعضاً ولی است، گذارده جای به خود از بشری زندگی هایجنبه تمامی بر انکارنشدنی و عظیم ثیراتیتأ اگرچه صنعتی یتوسعه       

 مواردی از یکی .است شده محیطیزیست هایبحران و توسعه تداو  عد  به منجر پایدار یتوسعه بر مبتنی و هدفمند هایروش کارگیریبه

 فرآیندد  روش هدای قابلیدت  بررسی تحقیق این هدف .باشدمی صنایع هایواحد مکانی استقرار نحوه شده واقع غفلت مورد عرصه این در که

 یدابی مکان در دقت عد . است GIS افزارنر  تحلیلی توابع بر تکیه با خوزستان استان چوب صنایع واحدهای یابیمکان در ایشبکه تحلیل

 بدا   ANP روش. اسدت  شدده  تولیدد  خد   توقد   و نقدل  و حمل هزینه افزایش چون ناخواسته مشکالتی بروز به منجر کشور چوب صنایع

 و هدا داده مبنای بر مکان بهترین انتخاب در قبولی قابل پتانسیل یابی،مکان قبیل از معیاره چند مسائل با برخورد در خود ایشبکه طبیعت

 هدای فدرآورده  و یعصدنا  یدابی مکدان  در دخیل مختل  عوامل کارشناسی، نظرات شدن جویا با مطالعه، این در. دارد شده کارگیری به دقت

 بده  بدا  اطالعداتی  هدای الیده  سدسس . گردید GIS محی  وارد الز ، اصالحات از پس و شدند آوریجمع و شناسایی گوناگون منابع از چوبی

 و صدنایع  مکدانی  اسدتقرار  اولویت عنوان تحت اینقشه و شدند تلفیق هم با متناسب، هایرتبه و اوزان تعیین جهت ANP روش کارگیری

 ،حاصدل  نقشده  اسدا   بدر . شدد  ییدد تأ ورودی هایالیه حساسیت تحلیل از پس نقشه این. شد حاصل خوزستان استان چوبی هایدهفرآور

 بداالی  هدای قابلیدت  مطالعه این. اندبرگرفته در را استان مساحت درصد 5 حدود در چوب صنایع یتوسعه و احداث هایمکان ترینمناسب

 بده  صدنایع  گزیندی مکدان  در را مکانی مسائل با ای شبکه برخورد علت به شبکه تحلیل روش و معیاره چند گیری تصمیم ،SIG هایتحلیل

 . است رفتهگ کار به را بهبودیافته روشی ،نتایج حساسیت آنالیز برای طرفی از و دهدمی نشان خوبی

  

 . خوزستان جغرافیایی، تاطالعا هایسیستم چوب، صنایع یابیمکان ای،شبکه تحلیل فرآیند :کلیدی هایواژه
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 :لهمسأ بیان

 برجدای  خود از وریبهره افزایش و بشری زندگی هایجنبه تمامی در شگرف بس ثیراتیتأ اگرچه صنعتی یتوسعه

 مدواد  کدارگیری  بده  در پایددار  یتوسدعه  بر مبتنی و اصولی هایروش کارگیری به عد  دلیل به اغلب اما است، گذارده

 هدای آلدودگی  بدا  منطقدی  تقابل و توجه عد  و توسعه بستر عنوان به زیستمحی  توان و هاویژگی نکردن لحاظ اولیه،

 و کمدالی ) اسدت  شدده  باعد   را درازمددت  در اقتصدادی  مندافع  تدداو   عدد   و محیطیزیست هایبحران بروز حاصل،

 عندوان  بده  آب از و شدندمی ایجاد آن سقوط نقاط یا و آب هایجریان مسیر در آغاز در صنایع(. 91: 7953 ،همکاران

 صدنایع  مانندد  هدا رشدته  از برخدی  اسدتننای  بده  آب مدیالدی،  7391 هدای سدال  تا بعدها. شدمی استفاده انرژی منبع

 صدنعتی،  انقدالب  دوران شدرو   در(. 95: 7948 پوالددژ،) نبود صنعت رشد اساسی شرط آن، جز و فلز ذوب شیمیایی،

 سدن   زغدال  معدادل  ویدژه  هب سنگین تولیدات مراکز نزدیکی یا مجاورت در توانندمی فق  ایعصن که رسیدمی نظر به

 مدورد  شرای  جمیع با مکانی در استقرار به ملز  گذشته از بیش را صنعت اخیر، هایپیشرفت کهحالی در. یابد توسعه

 دلیدل  بده  تفداوت  ایدن  و اسدت  تمتفداو  جهان مختل  کشورهای در صنعتی یتوسعه الگوی واقع در .است نموده نظر

 اهدداف،  کشدور،  جغرافیدایی  موقعیدت  داخلدی،  بازارهدای  یانددازه  و موقعیدت  مندابع،  بده  دسترسی امکانات گوناگونی

 در ثرؤمد  عوامل دیگر و اولیه ماده شاخص نظر از که است کشورهایی جمله از ایران. است ملی راهبردهای و هاسیاست

 واحدهای استقرار محل گذشته در که آنجا از. بروسترو هاییمحدودیت با چوب ایعصن واحدهای استقرار محل تعیین

 بدوده  محصدول  مصرف بازار عامل تابع فق  واحدها استقرار محل انتخاب اغلب و نشده انتخاب درستی به چوب صنایع

 بده  مربوط ضایعات ایشافز چون ای عدیده مشکالت با برداریبهره شرو  و شدن مستقر از پس واحدها گونه این است،

 و عزیدزی ) اندد شدده  مواجده  کامدل  تعطیلدی  بدا  مدواردی  در و تولید خ  توق  نقل، و حمل هزینه افزایش اولیه، ماده

 (. 7958 ،همکاران

 گدا   در مکدان  مفهدو   از صدحیح  درک نیازمند کشور یک گوناگون مناطق در علمی و صحیح یابیمکان و استقرار 

 قرار مدنظر باید یابیمکان برای بهینه محل انتخاب در که است معیارهایی به یابی دست و مطالعه بررسی، سسس و اول

 کارهاراه ترینمهم از یکی صنایع احداث برای پیرامون محی  یبالقوه توان نمودن لحاظ با یابیمکان مسئله لذا ؛گیرند

 بدرای  بسیاری های سیستم(. 19: 7931 ان،همکار و حسینیعظیمی) باشدمی جانبه همه توسعه مسیر در حرکت برای

 ملدی  یا استانی ای، منطقه شهری، سطوح در صنایع توسعه و احداث در طبیعی منابع مدیریت و اراضی کاربری طراحی

 تبددیل  قابل که اطالعاتی و ها داده یا موجود های نقشه و مکانی های داده مبنای بر ها سیستم این اغلب. اند یافته توسعه

 گدردآوری،  شدامل  کده  هدا  سیسدتم  ایدن  ندو   تدرین صدرفه  بده  مقدرون  و تدرین  کامل. اند گرفته شکل هستند، هنقش به

 هدای  خروجدی  تولید نهایت در و دارند جغرافیایی و مکانی مرجع که هایی داده تحلیل و تجزیه و پردازش سازی، ذخیره

( GIS) جغرافیدایی  اطالعدات  های سیستم ازند،س می فراهم را ها داده این از( گزارش و جدول نقشه، صورت به) مناسب

 بدا  کده  کندد  مدی  قلمداد ایرایانه سیستم عنوان به را GIS ،(7353) 7آرنوف. (51: 7953 ،همکاران و کمالی) هستند

 نهایت در و اعمال هاداده تحلیل و تبدیل ورود، منظور به را افزارینر  های قابلیت از ایمجموعه توانمی آن از استفاده

 .  گرفت کار به مختل  های روش به را خروجی اطالعات

 را مناسدبی  بسدتر  متندو ،  توصیفی و مکانی تحلیل توابع واسطه به GIS یا جغرافیایی اطالعات سیستم فناوری   

 اختیدار  در چوب صنایع جمله از گوناگون صنعتی واحدهای توسعه و احداث منظور به هامکان بهترین شناسایی جهت

 هدای قابلیدت  ترینمهم از توأ  بصورت مکانی غیر و مکانی مختل  هایداده مجموعه با پیچیده آنالیزهای. دهدمی قرار

                                                           
1 . Aronoff 
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GIS مکدان  یمسدئله  مدورد  در گیریتصمیم برای دیگر سوی از(. 19: 7931 همکاران، و حسینیعظیمی) باشدمی-

  جملده  از چنددمعیاری  گیدری تصدمیم  هدای شدیوه  از تدوان می SIG محی  در چوب  صنایع یتوسعه و احداث گزینی

 گزیندی مکدان  مطالعده  ایدن  در .بدرد  سدود  یدابی مکان در موثر عوامل هایاولویت تعیین منظور هب شبکه تحلیل فرآیند

 تحلیدل  همدراه  بده  GIS محی  در شبکه تحلیل روش با خوزستان استان چوب هایفرآورده و صنایع توسعه و احداث

  .است شده اجرا آن، نتایج حساسیت

 :تحقیق پیشینه و نظری مبانی

 اغلدب  و نشدده  انتخداب  درستی به خاصی هایحوزه در چوب صنایع واحدهای استقرار محل گذشته در که آنجا از

 از اسدت؛  بدوده  محصدول  مصدرف  بدازار  شاخص تابع تنها بخش، این در تولیدی بزرگ واحدهای استقرار محل انتخاب

 مداده  بده  مربدوط  ضدایعات  افزایش: همچون ایعدیده مشکالت با برداری بهره و احداث از پس واحدها گونه این رواین

 و تحقیقات سابقه .اندشده مواجه کامل تعطیلی با بعضاً و تولید توق  کارخانه، به اولیه ماده حمل هزینه افزایش اولیه،

 قدرن  بده  هاآن قدمت که دارد، یابیمکان معروف هایتئوری در ریشه مرتب ، موضوعات و صنایع یزمینه در مطالعات

 و اقتصداددانان  دیددگاه  اسدت،  بررسدی  قابدل  عمدده  دیددگاه  دو یابیمکان سنتی هایروش در .رسدمی میالدی هفده

 از دادندد، مدی  قرار مدنظر بهینه مکان گزینش در را اقتصادی معیارهای کلی طور به اقتصاددانان دانان،جغرافی دیدگاه

.  نمدود  اشداره  سدایرین  و( 7398) پالنددر  ،(7313) وبدر  ،(7514) تونن فون به توانمی دیدگاه این ینام پردازاننظریه

 قدرن  در بهینده  مکدان  گدزینش  در جغرافیدایی  مسدائل  اهمیدت  بر تکیه با را خود هایهدیدگا عموماً نیز دانانجغرافی

 ریتدر  جدر   ،(7319) کریستالر والتر به توانمی نیز دیدگاه این معروف پردازاننظریه از. نمودند مطرح میالدی گذشته

 عرصده،  ایدن  در ندوین  مطالعدات  امدا  (.81: 7931 همکاران، و کمالی) نمود اشاره( 7311) هاشتون ریچارد و( 7388)

 در. است بوده اخص طور به جغرافیایی اطالعات هایسیستم تکامل و اعم طور به کامسیوتری علو  پیشرفت با زمانهم

 .  گیردمی قرار اشاره مورد  اختصار به گرفته، انجا  مطالعات از یبعض ادامه

OSB کارخانه یک بهینه یابیمکان( 7331) 7فیلد کال و کالیمک
. نمودندد  مطالعده  را آمریکدا  آالبامدای  ایالت در 1

 از الدوار  مدل ح هدای هزینده  کردن کمینه یا ناحیه این در کارخانه احداث برای مکان بهترین یافتن هاآن تحقیق هدف

 بدازار  به صنعت محل از شده ساخته محصول ترابری هایهزینه عالوه به کارخانه، استقرار مکان به چوب تأمین مناطق

 احدداث  برای مساعدی محل عنوان به تواندمی آمریکا مرکزی شمال بخش که داد نشان هاآن کار ینتیجه. بود فروش

 1زیسدتی  گداز  مندابع  تخمدین  برای را هادا  از ایداده پایگاه 1118 سال رد همکاران و 9باتزیا . گردد فرض کارخانه

 ورودی هدای داده. گرفدت  انجدا   یونان مکانی و زمانی هایداده مبنای بر محاسبات. دادند تشکیل احشا  کود و( متان)

 سدال  از سداله  هشدت  و بیسدت  یدوره یدک  طدول  در انرژی عوامل و تولید فاکتورهای دامی، هایگروه جمعیت شامل

 یافتده  تشدکل  زیستی گاز مقادیر و دستر  در انرژی شده، تولید کود تخمین از نیز کار حاصل و بود 7335 تا 7311

 .بود

 در GIS هایپروژه اجرایی شکست در دخیل عوامل موردی یمطالعه یک در 1119 سال در کارانمه و 8برکس       

 کمسدانی  ایدن . نمودندد  پیاده Norway شرکت در را مذکور مدل هاآن ؛نمودند بررسی را انگلیس فروشیخرده صنایع

 اجدرای  یپروسه بر که مهمی فاکتورهای کلی طور به هاآن بود؛ شده مواجه شکست با خود GIS هایپروژه اجرای در

                                                           
1- Mc Cauley and Caulfield 

2- Oriented Strand Board 

3- Batzias  

4- Biogas  
5 -Birks 
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GIS تصدمیم  سیسدتم  از صدنعتی  گزینیمکان برای( 1119) همکاران و 7الدراندلی. نمودند کنکاش را بود تأثیرگذار- 

 بدا  را افدزار ندر   اجدزای  پذیریتعامل که است استانداردی COM. نمودند استفاده 9COM مبنای بر 1مکانی پشتیبان

 نوشدته  نویسدی برنامده  مختلد   هدای زبان به تواند می و داده ارتقاء آن مختل  هایقسمت به اجرا یاجازه کردن صادر

 پایدان  در و کردندد  تلفیدق  COM کمدک  بده  موفقیدت  با را 8AHP و 1ES هایسیستم خود یمطالعه در هاآن. شود

 پدیش  افدزاری ندر   بسته چند سازییکسارچه با ارتباط در که ایسنتی مشکالت COM از استفاده با که گرفتند نتیجه

4ایداده پوشش آنالیزهای و AHP روش کمک به( 1171) همکاران و مهاجری. شودمی برداشته مقابل از ،آیدمی
 بده  

 کدار  بده  را گزینه 8 و زیرمعیار 14 معیار، چهار خود، تحقیق در هاآن. پرداختند مشهد در آهنراه ایستگاه گزینیمکان

 چندگانه هایخروجی عنوان به تواندمی AHPروش از حاصل محلی هایارجحیت که داد نشان هانآ یمطالعه. بردند

 قبیدل  از چدوبی  هدای  فدرآورده  و  صدنایع  واحدهای یابیمکان هب( 7335) همکاران و 1میشل .شود تعری  DEA مدل

 تدرین اهمیتکم توزیع عامل و ترینمهم هزینه که گرفتند نتیجه پایان در و پرداختند ویژه تولیدات و مبلمان کابینت،

 .است بوده صنایع گونه این مناسب مکان انتخاب در شاخص

 تختده  واحدهای استقرار محل تخابان در ثرؤم هایشاخص ،(7958) همکاران و عزیزی ؛زمینه تحقیقات داخلیدر 

 :کده  گرفتندد  نتیجده  هدا آن. دادندد  قدرار  بررسدی  مدورد  راAHP  روش از استفاده با کشور، سطح در روکش، و چندال

 هبد  اعطدایی  تسدهیالت  فاکتور سسس و ارجحیت باالترین از واحدها این یابیمکان در اولیه ماده به مربوط هایشاخص

-آل. اندد بدوده  اهمیت دارای اندشده شناخته محرو  مناطق عنوان به دولت سوی از که کشور از مناطقی در خصوص

 صدنعتی  واحددهای  یابیمکان و عا  طور به صنعتی یابیمکان تئوریک مبانی تقویت هدف با( 7955) همکاران و شیخ

 فلدزات  اسدتخرا   صدنعتی  یواحددها  یدابی مکدان  هدای محدودیت و معیارها خاص، طور به استراتژیک فلزات استخرا 

 چندد  ارزیدابی  هایروش بر مبتنی علمی و منطقی مدل نهایت در و کردند مطالعه گوناگون هایجنبه از را استراتژیک

  .دادند ارائه را صنایع قبیل این یابیمکان برای معیاره

 :تحقیق روش و مواد

 :مورد مطالعه منطقه معرفی

 جغرافیدایی  طدول  محددوده  در ایدران،  غربدی  جندوب  در کیلومترمربدع  49499 بر بالغ مساحت با خوزستان استان

 اسدا   بر استان این جمعیت. است شده واقع شمالی 91˚83َ تا 13˚81َ  جغرافیایی عرض و شرقی 81˚14َ تا 11˚17َ

 شدامل  خوزسدتان  اسدتان  جدوار هدم  هدای اسدتان  .شد گزارش نفر 1111313 ،7958 سال مسکن و نفو  سرشماری

 . (7 شماره شکل) .باشندمی بوشهر و ایال  بختیاری، و چهارمحال بویراحمد، و کهگیلویه لرستان،

                                                           
1-Eldrandaly 

2 -Spatial Decision Support System 

3-Component Object Model  

4- Expert Systems  

5-Analytical Hierarchy Process 

6- Data Envelopment Analysisi (DEA) 
7- Michael 
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 موقعیت استان خوزستان به عنوان منطقه مورد مطالعه -7 شکل

 :شبکه تحلیل فرآیند روش

 ارهدای معی از طیفدی  دهدد می اجازه که باشد،می هاتکنیک از سری یک شامل 7معیارهچند گیریتصمیم هایروش     

 گردندد  بندیرتبه زینفع هایگروه و کارشناسان یوسیله به سسس و شده دهیوزن و امتیازدهی ،مسئله یک به وابسته

ANP یا ایشبکه تحلیل فرآیند (.5: 7954 ،همکاران و حبیبی)
 اسدت  معیارهچند گیریتصمیم  هایتکنیک از یکی 1

 سدال  در تکنیدک  ایدن  هدای قابلیت ارتقاء منظور به و مراتبی لهسلس تحلیل روش یپایه بر و ساعتی توما  توس  که

 مراتبدی سلسله صورت به توانندنمی گیریتصمیم مسائل از بسیاری(. 3: 7953 ،همکاران و حاله) گردید معرفی 7334

 بده  پدایین  سدطح  عناصدر  وابسدتگی ) بداال  به پایین وابستگی از غیر دیگری های جهت در هاوابستگی زیرا شوند ساخته

 هدا گزینده  بنددی اولویت در معیارها اهمیت اینکه بر عالوه حالت، این در. باشد داشته وجود تواندمی ،(باال سطح عناصر

 حتدی  یدا  باالتر سطح عناصر اوزان توانندمی نیز تر پایین سطح عناصر کلی طور به و هاگزینه( AHP منل) دارند نقش

 .  نمایند تعیین را خودشان سطحهم

 قرار هاخوشه در که  9هاییگره و هاخوشه ثیرأت از شبکه یک اساسی ساختار است، AHP از تعمیمی ANP روش

 یدک  گردندد، مدی  تعیدین  زوجدی  هدای قضداوت  و مقایسدات  بدا  ،AHP مانند هم هاارجحیت. است شده تشکیل ،دارند

 عناصدر  از فقد   اتصداالت  جهدت  اسدت،  شدده  تشکیل هاآن بین ارتباطات و عناصر سطوح هدف، یک از مراتبیسلسله

 بده  خوشه یک عناصر که است عناصر از هاییخوشه دارای شبکه یک است، برقرار باالتر عناصر سوی به ترپایین سطح

 وابسدتگی ) دارند تقابل خودشان یخوشه از عناصری با یا ،(خارجی وابستگی) شوندمی متصل دیگر هایخوشه عناصر

 آغداز  تواندد نمدی  خود و دهدمی نشان را هاگره دیگر از اهمیت یا ثیرتأ مسیرهای صدمق شبکه، در 1حفره یک(. داخلی

 هرگدز  و نمایدد مدی  تعیدین  را دیگر هایگره بر تأثیر و نفوذ هایراه آغاز و منشا شبکه، در منبع یک. باشد مسیرها این

                                                           
1- Multi-Criteria Decision Making 

2- Analytical Network Process 

3- lusters and Nodes 

4  - Sink 
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 سلسله مراتبی خطی 

 هدف

 معیارها

 زیرمعیارها

هاگزینه  

 )مولفه(

 

 سطح

 

 عنصر

 هدای روش 9 و 1 شدماره  هدای شدکل  در(. Saaty, 2005: 18) باشدد  مسدیرهایی  چنین یحفره یا مقصد تواندنمی

AHP و ANP  اندشده مقایسه هم با. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 فرایند تحلیل شبکه ای و اجزای آن -9شکل 

 معیارهدای  زمانهم کارگیری به پذیری،انعطاف سادگی، یعنی AHP منبت هایویژگی تمامی ANP کلی طور به

 و متقابدل  هدای وابسدتگی ) پیچیده ارتباطات تواندمی اینکه ضمن. داراست را هاسازگاری کنترل امکان و کیفی و کمی

 سداختار  جدای  بده  ایشدبکه  ساختار کردنجایگزن با را خوشه یک عناصر یا مختل  هایخوشه عناصر میان( بارخورد

 یدک  بده  آن تبددیل  و گیدری تصدمیم  یمسدئله  کردن مشخص ،ANP روش در قد  اولین. دهد دخالت مراتبیسلسله

 کده  عناصدر  از سدطوحی  زوجدی  مقایسده  هدای مداتریس  شبکه، ساختن و مسئله تعری  از بعد. است ایشبکه ساختار

 اسدت،  شدبکه  در کلدی  هدای ارجحیت دادن نشان برای ابزاری که ابرماتریس  بعدی گا  در شود، ایجاد باید اندمستقل

 .است رترب هایگزینه انتخاب و بندیاولویت هم بعدی قد . شود تشکیل باید

 

 
هایی که دارای ای از بازخوردها با خوشهشبکه

های داخلی و خارجی در بین عناصر خود وابستگی

 هستند

C

1 

C

2 

C

3 
C

4 

 بازخوردها
حلقه در یک خوشه وابستگی داخلی عناصر همان خوشه را 

کند تعیین می  

   c3بهc1  کمان از

نشان از وابستگی 

 c3خارجی عناصر 

 ردداc1  به عناصر
 وابستگی درونی

 وابستگی درونی 

و اجزای آن مراتبیفرایند تحلیل  سلسله -1شکل    
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 :شبکه تشکیل و مسئله تعریف

 یدک  درون عناصدر . شدود  تبددیل  شبکه مانند منطقی سیستم یک به روشن و واضح طور به باید مسئله یا  موضو 

 درون عناصر است، ممکن همچنین( بیرونی وابستگی) باشند مرتب  دیگر هایخوشه از عناصری با است ممکن خوشه

 سداختار  بده  مسدئله  تبددیل  هنگدا  . باشند( درونی وابستگی) متقابل وابستگی دارای هم به نسبت گروه، یا خوشه یک

  .نمود لحاظ و گرفت نظر در را اتصاالت این باید ایشبکه

 :اولویت بردارهای استخراج و زوجی مقایسه هایماتریس ایجاد

 اسدا   بدر   شدبکه  هدای خوشده  از یدک  هر در تصمیم، عناصر. گیردمی انجا  AHP در که زوجی مقایسات مانند

 اسدا   بدر  نیز هاخوشه. گردندمی مقایسه ود به دو صورت به دارند، 7کنترلی معیارهای با ارتباط در که اهمیتی میزان

 یدک  عناصدر  میدان  متقابدل  ارتباطدات . گردندمی زوجی مقایسه دارند، مسئله هدف کردن ارضاء در که تأثیری و نقش

 روش اسدا   بدر  زوجدی  مقایسده  هدای ماتریس در عناصر نسبی اهمیت. شوند همقایس زوجی صورت به باید هم خوشه

 نده  مقیدا   اسا  بر زوجی هایمقایسه در عناصر نسبی اهمیت یدرجه. شودمی تعیین( 7 شماره رابطه) 1ویژه بردار

 (.7 شماره جدول) .است سنجش قابل ساعتی کمیتی

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 ویدژه  مقددار  بزرگتدرین  maxو ویدژه  بدردار  همدان  یا اوزان ماتریس W زوجی، مقایسه ماتریس  Aباال، یرابطه در

 .باشدمی ماتریس

 :مختلف هایابرماتریس تشکیل

 خدارجی  هدای وابستگی نیز و خوشه، هر عناصر داخلی هایوابستگی به مربوط اولویت بردارهای استخرا  منظور به

 دیگدر  مدرتب   عناصر تک تک به نسبت خارجی و داخلی هایوابستگی دارای عناصر تمامی مختل ، هایخوشه عناصر

 عناصدر  زوجدی  مقایسدات  از کده  محلی هایوزن بردارهای نهایی، وزن محاسبه برای. شوندمی زوجی مقایسه هاخوشه

-مدی  است، معروف 9ناموزون ابرماتریس به که ماتریسی وارد اند،شده حاصل داخلی و خارجی اتصاالت دارای مختل 

 تشدکیل  قبدل  یمرحلده  زوجدی  مقایسدات  از آمده دست به های وزن را ماتریس این هایورودی دیگر عبارت به. شوند

 قدرار  ،دارد ندا   1ایخوشه ماتریس که دیگری ماتریس در هاخوشه زوجی مقایسات از حاصل هایوزن سسس .دهندمی

                                                           
1- Control Criteria 
2- Eigen Vector 
3- Unweighted  Super Matrix 

4- Cluster Matrix 

 عددی مقدار ارجحیت تعیین برای زبانی عبارت

 3 مطلق و کامل اهمیت یا ارجحیت

 1 قوی خیلی اهمیت یا ارجحیت

 8 قوی اهمیت یا ارجحیت

 9 کم اهمیت یا ارجحیت

 7 برابر اهمیت یا ارجحیت

 5 و 4 ،1 ،1 فوق هایعبارت بین ترجیحات برای

 ها در مقایسات مقیاس نه کمیتی برای محاسبه ارجحیت -7جدول 

WWA .max   7 رابطه
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 بده  نداموزون،  ابرمداتریس  در ماتریس این ضرب با. باشد برابر هاخوشه تعداد با باید قاعدتاً ماتریس، این ابعاد. گیرندمی

 ماتریسدی  کده  آیدد مدی  دست به 7موزون ابرماتریس. شود ضرب متناظر هایگره یا عناصر در هاخوشه وزن که ایگونه

 ابرمداتریس  ،هدم  نهدایی  گا  در(. Saaty, 2005: 21) باشدمی واحد آن ستون هر جمع یعنی است نرمال و تصادفی

. اسدت  طبیعدی  عدددی   k(.1رابطده ) شدوند  برابدر  آن هدای سدتون  تمدا   که اییج تا شودمی رسانده  kتوان به موزون

 و مسدئله  ندو   بده  بندا  عنصدری  کده  مدواقعی  در البتده . دارد نا   1حد ماتریس. آیدمی دست به راه این با که ماتریسی

 ابرمداتریس  در آن سدتون  زیدر  اعدداد  باشدد،  نداشته را حفره نقش و کند عمل منبع عنوان به فق  اتصاالت، چگونگی

 .بود خواهند صفر حد ماتریس و موزون
   

-سدتون  از هرکددا   اعداد. دهندمی نشان را موزون ابرماتریس و حد ماتریس ترتیب به  Wو LW ،1 یرابطه در

 .  دهندمی نشان را هاگره استخرا  قابل و نهاییزنو حد ماتریس های

 :برتر هایگزینه انتخاب و بندی اولویت

 در) صدفر  هدای سدتون  یدا  یرابدر  هدای ستون دارای که حد ماتریس ایجاد و موزون ماتریس رساندن توان به از پس

 عوامدل  کلدی  اهمیدت  غیرصدفر،  هایستون از کدا  هر اعداد. باشدمی( نماید عمل منبع عنوان به فق  گره که مواقعی

 .باشدمی یک برابر هاستون این از کدا  هر اوزان جمع کلی طور به. دهدمی نشان را مقایسه مورد

 ی تحقیق:هاداده

 تدر سداده  سازیپیاده برای ها،آن یهمه اما. است متعددی عوامل از ثرمتأ آن هایفرآورده و چوب صنایع یابیمکان

 ،«نقدل  و حمل» ،«تولید پشتیبانی» ،«زیست محی  و طبیعی» یخوشه یا دسته پنج در ایشبکه تحلیل فرآیند روش

 بدر  نیدز  و ایمنطقه شرای  به توجه با عوامل این که است ذکر به الز . شدند داده قرار« انرژی» و« مقررات و قوانین»

 هدای الیده  شدامل  خدود  هدا خوشده  ایدن  از کددا   هر. شدند انتخاب مرتب  منابع یمطالعه و کارشناسان دیدگاه اسا 

 اولویدت  SuperDecisions افدزار نر  از استفاده با سسس. بودند چوب صنایع گزینیمکان فرآیند در دخیل اطالعاتی

 از سپد  هاالیه از هرکدا  طرفی از. شد تعیین نظران،صاحب توس  شدهتکمیل هاینامهپرسش مبنای بر ثرمؤ هایالیه

 بنددی طبقده  گونداگون  اوزان بدا  هاییکال  به GIS محی  در اقتصادی، نظرانصاحب و صنایع ناسانکارش با مشورت

 بدرای  شدده  تعیدین  هدای اولویدت  و ANP روش از مندتج  هدای اهمیدت  به توجه با پارامترها تلفیق با نهایت در. شدند

 تعیدین  چدوبی،  هدای فرآورده و چوب صنایع احداث جهت مساعد هایمکان پیشنهادی ینقشه پارامتر، هر هایکال 

 ای،شبکه تحلیل فرآیند توس  شده تعیین پیشنهادی هایمکان ها،تحلیل در دخیل یهاالیه حساسیت آنالیز با و شد

 . گرفت قرار بررسی مورد پارامترها از یک هر در

 :اطالعاتی هایالیه

 مقیدا   اسدا   بدر  و اسدت،  وابسته مختلفی هایهمیتا با متفاوت هایالیه و پارامترها به چوب صنایع یابیمکان     

 گونداگون،  مراجدع  و مندابع  بررسدی  و مطالعده  و متخصصدان  هایدیدگاه بود، خوزستان استان سطح در که ،مطالعاتی

 هدای فرآورده و چوب صنایع زلزله، شتاب ارتفا ، برق، انتقال خطوط سوخت، انتقال خطوط ها،آب منابع یالیه بیست

 راه خطوط مسکونی، مناطق از فاصله چوب، فرآوری هایکارخانه اولیه مواد چوب، صنعت مکمل صنایع ،موجود چوبی

 مراکدز  از فاصدله  صدنعتی،  هدای شهرک از فاصله ها،گسل شیب، اصلی، هایجاده ترانزیت، هایجاده و هابزرگراه آهن،

 انجدا   و گونداگون  مندابع  از آوریجمدع  از سپد  کار نیروی و مصرف بازار زمین، پوشش مالیاتی، هایمعافیت حسا ،

                                                           
1- Weighted Super Matrix 

2- Limit Matrix 

  1رابطه

 

lim K

L
K

W W
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 یداده پایگداه  شددند،  ArcGIS افدزار ندر   محدی   وارد واحددی  مرجع زمین یداده پایگاه قالب در اساسی، اصالحات

-توپولدوژی  پیچیده، هایشبکه از پشتیبانی با مدل، این. است عارضه هایکال  از کامل توپولوژیکی مدل یک مذکور

 شدیء  یدک  عنوان به را هاموجودیت که طوری ،یافته گسترش شیءگرایی مفاهیم و عارضه هایکال  نبی یرابطه ها،

 سیسدتم،  یدک  درون را مکدانی  اشدیاء  مختل  هایگروه انوا  مدل، این. دهدمی نمایش خاص رواب  و رفتار صفات، با

 هدای عارضده  جغرافیدایی،  هدای عارضده  ،سداده  شیء شامل استفاده قابل مختل  هایگروه. کندمی پشتیبانی و ساخته

 کده  دهدد مدی  اجازه کاربر به مرجع زمین یداده پایگاه همچنین. باشندمی...  و توپولوژی به وابسته هایعارضه ،شبکه

 (.Booth, 2002: 74) کند تعری  را ها آن بین توپولوژی خواص نگهداری قوانین و اشیاء بین رواب 

 صدورت  بده  عدوارض،  ایدن  حاوی کاغذی هاینقشه کردن اسکن با برق خطوط و سوخت انتقال خطوط پارامترهای

 در کارشناسدی  نظدر  با و شد تهیه رستری صورت به سیساتتأ این از 7اقلیدسی فاصله سسس. شدند GIS وارد برداری

 صدنایع  موجدود،  چدوبی  هدای فدرآورده  و چدوب  صنایع هایالیه. گشتند مجدد بندیطبقه متفاوت امتیازات با طبقاتی

 بده  هدا، آن کدردن  وارد و خوزستان استان صنایع سازمان هایداده اسا  بر صنعتی هایشهرک و چوب صنعت مکمل

 بنددی طبقه براسا  و شد تهیه رسترهایی صورت به عوارض این از فاصله و شدند آماده GIS محی  به نقاطی صورت

 و ترانزیدت  هایجاده و هابزرگراه آهن، راه خطوط هاینقشه. گرفت تعلق ایویژه اهمیت هاکال  از هرکدا  به دوباره،

 فاصدله  تدابع  اعمدال  از پدس  و گردیدد  تهیده  181111/7 مقیا  با خوزستان استان هایراه ینقشه از اصلی هایجاده

 . شدند آماده نهایی تلفیق برای ،کارشناسی آرای مبنای بر متناسب اوزان دادن و مجدد بندیطبقه با اقلیدسی،

 در DGN فرمت با بردارینقشه سازمان توپوگرافی هاینقشه  از مطالعه مورد منطقه( DEM) ارتفا  رقومی مدل

 اسدا   بدر  زلزلده  شدتاب  الیه. گردید ایجاد ارتفا  رستری الیه از گیریمشتق با شیب الیه. شد استخرا  GIS محی 

 مدواد  و زمدین  کداربری  نقشده . شدد  وارد GIS محی  به و گردیده رقومی طبیعی سوانح پژوهشکده زلزله شتاب نقشه

 تصداویر  بنددی طبقده  و 191 بانددهای  از حاصدل  رنگدی  کداذب  ترکیدب  از استفاده با چوب فرآوری هایکارخانه اولیه

 از فاصله نقشه. شد تهیه خوزستان استان برق و آب سازمان در موجود گیاهی پوشش هاینقشه و +ETM ایماهواره

 اسدتخرا   جهت شناسیزمین هاینقشه از استفاده و +ETM  ایماهواره تصویر بروی 1سمتی فیلتر اجرای با هاگسل

 .آمد بدست هاگسل از اقلیدسی فاصله محاسبه با نهایت در و منطقه هایگسل

 شدده،  حفاظدت  منداطق  سددها،  پشدت  هدای دریاچده  عمیق، نیمه و عمیق هایچاه چون حساسی مراکز از فاصله 

 فواصدل  حداقل و استان 811111/7 مقیا  گردشگری هاینقشه اسا  بر تاریخی آثار و ملی طبیعی اثرات و ها تاالب

 سدازمان   انسدانی  زیسدت  محدی   معاوندت  بده  مربوط« صنایع استقرار معیارهای و ضواب » قانونی الزامات در که مجاز

 مندابع  ینقشده .  دگردید  تهیده  ریرست صورت به کارشناسی نظرات از جستن بهره و شده ذکر زیست، محی  حفاظت

 اقلیدسدی،  فاصدله  تدابع  اعمدال  بدا  و گردیدد  استخرا  ایماهواره تصاویر و توپوگرافی هاینقشه از هم سطحی هایآب

 ینقشده  از فاصدله  تدابع  اعمدال  بدا  مسدکونی  مناطق از فاصله ی الیه. شد آماده رستری صورت به عوارض این از فاصله

 1 یتبصدره  مبندای  بدر  مالیداتی  هدای معافیت ینقشه. گشت GIS وارد Google Earth از حاصل مسکونی مناطق

 بدا  مشدورت  از پدس  ارزش دو بدا  رسدتری  صدورت  بده  و معادن و صنایع وزارت مالیاتی هایمعافیت قانون 791 یماده

-شهرسدتان  معیدت ج به مربوط« ایران آمار مرکز» هایداده اسا  بر مصرف بازار یالیه .شد تهیه صنایع کارشناسان

 آمدار،  مرکدز  از برگرفتده  هدا شهرستان شاغل و فعال جمعیت یپایه بر  و آمد دست به ،7958 سال در خوزستان های

                                                           
1- Euclidean Distance 

2 -  Directional 
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 نیدروی  ینقشده  کارشناسان، آرای از برگرفته مقادیر دادن اختصاص و بندیطبقه با سسس شد، محاسبه بیکاری درصد

 .گشت حاصل کار

 :هاداده تلفیق و پردازش

. شدد  تعیدین  SuperDecisions افدزار نر  کمک به ANP روش با یابیمکان در دخیل یالیه بیست هاییتاولو

 هدا پیکدان  صدورت  ایدن  در شدد؛  تشدکیل  افزارنر  محی  در شبکه مدل خارجی یا داخلی ارتباطات نو  اسا  بر ابتدا

 کده  داخلدی  هدای وابسدتگی  و دهندمی اننش را خوشه چند یا دو هایگره میان خارجی هایوابستگی و اتصاالت جهت

 شدکل ) .شدوند مدی  داده نشدان  هدایی حلقه یوسیله به هم نمایند،می تعیین را خوشه یک داخل معیارهای بین ارتباط

 (.1شماره 

 
 SuperDecisionsمدل فرایند تحلیل شبکه ای در نرم افزار  -6شکل 

 بدا  نسبی هایاهمیت این گشت، تعیین هاآن حاوی یگانه پنج هایخوشه و ثرمؤ عوامل محلی هایوزن بعد قد  در    

 وارد ترتیب به هااولویت این سسس شدند؛ تعیین AHP روش مانند کارشناسی نظرات از جستن بهره و زوجی همقایس

 نداموزون  ماتریس در ایخوشه ماتریس ضرب از پس(. 1 شماره جدول) .شدند ایخوشه ماتریس و ناموزون ابرماتریس

 نهایدت  در و گشدت  حاصدل  ونمدوز  ابرمداتریس  گدردد،  ضدرب  خود متناظر هایگره در خوشه هر اهمیت کهطوری به

 و بودندد  برابدر  هدم  بدا  هدا سدتون  همه ماتریس این در. آمد دست به موزون ابرماتریس رساندن توان به از حد ماتریس

 جددول ) نمدود می تعیین را چوبی هایفرآورده و چوب صنایع یابیمکان بر تأثیرگذار عوامل هایاولویت ،ستونی مقادیر

 (.9 شماره
 مقادیر ماتریس خوشه ای پنج گروه عوامل عمده -5جدول 
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 انرژی
 و حمل

 نقل

 و طبیعی عوامل

 محیطی زیست

 پشتیبانی عوامل

 تولید

 و قوانین

 مقررات

9139/1 7383/1 1788/1 7194/1 7871/1 

7311/1 7411/1 7531/1 7111/1 7419/1 

7731/1 1115/1 1145/1 1431/1 1315/1 

1718/1 8481/1 7111/1 8431/1 1851/1 

7447/1 1 1495/1 1381/1 7911/1 
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 اهمیت کلی الیه های به کار رفته برای مکان یابی جدول -9جدول 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
 .7931ع: یافته های تحلیلی تحقیق، منب          

 ارجحیدت  رتبده  کده حدالی  در اسدت،  زمدین  پوشدش  و ارتفا  شیب، مانند فاکتورهایی میان نسبی اهمیت وزن،        

 جهدت  شدیب  یالیده  از اراضدی  کداربری  یالیده  شدود، مدی  گفته وقتی منالً. باشدمی هم به نسبت الیه هر هایکال 

 از تدر خطرنداک  درجه 91 شیب اگر طرفی از است، نسبی اهمیت وزن، دارد، تریبیش تاهمی صنایع احداث یابیمکان

-کال  به هاالیه بندیطبقه ثر،ؤم هایالیه اوزان تعیین از پس. باشدمی نسبی تقد  رتبه، شود، فرض جهدر 8 شیب

 در سدسس . پذیرفت صورت زوجی مقایسات از جستن بهره با کارشناسان و نظرانصاحب نظرات مبنای بر مختل  یها

 .پذیرفت صورت 9 شماره رابطه مبنای بر ها،الیه پوشانیهم GIS محی 

  

  Frو الیده  وزن  Fw چدوبی،  صدنایع  احدداث  جهت خروجی ینقشه از پیکسل هر تناسب شاخص GS باال یرابطه در

 .  باشدمی الیه هر کال  وزن یا رتبه

 :هایافتهتحلیل و تجزیه 

 :چوبی صنایع ستقرارا مکانی اولویت

 شدده،  معرفدی  یالیده  11تلفیدق  از خوزسدتان  اسدتان  چدوبی  هایفرآورده  و صنایع استقرار مکانی اولویت نقشه       

 انجدا   بدا  نهایدت  در. دادمدی  نشدان  استانی مقیا  در را چوب صنایع استقرار مکانی ارجحیت الیه این که شد حاصل

 ندواحی »کدال   4 بدا  نهدایی  ینقشه آن، هایپیکسل مقادیر نمودن گسسته و خروجی یالیه روی مجدد، بندیطبقه

 در(. 8 شدماره  شدکل ) .شد ایجاد« مناسب خیلی» و« مناسب» ،«متوس » ،«نامناسب» ،«نامناسب خیلی» ،«مستننی

 هدا مکدان  بهتدرین  کلدی  طور به. است آمده درصد و مساحت تفکیک به گانهشش هایکال  سهم نیز 1 شماره جدول

 دیدده  خوزسدتان  اسدتان  شدرق  و جنوب غرب، جنوب در تربیش چوبی هایفرآورده و صنایع کارخانجات احداث رایب

 .اندداده اختصاص خود به را استان مساحت از درصد 51/1 حدود در مناطق این و شوندمی

 اهمیت درجه یابیمکان عوامل اهمیت درجه یابیمکان عوامل

 7771/1 اراضی کاربری 7181/1 آب

 1131/1 مصرف بازار 1988/1 سوخت خطوط

 1453/1 موجود صنایع 1119/1 نیرو خطوط

 1151/1 مکمل صنایع 1734/1 آهن راه خطوط

 1587/1 اولیه مواد 1118/1 ترانزیت های جاده و ها بزرگراه از فاصله

 1931/1 کار نیروی 1111/1 اصلی های هجاد از فاصله

 1931/1 ها سکونتگاه از فاصله 1913/1 ارتفا 

 1111/1 صنعتی های شهرک از فاصله 1791/1 خیز زلزله نواحی از دوری

 1154/1 حسا  مراکز از فاصله 1918/1 ها گسل از دوری

 1791/1 مالیاتی های معافیت 1913/1 زمین شیب

  9 رابطه

 

Si FwFr 
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 نقشه اولویت مکانی استقرار صنایع و فرآورده های چوبی در استان -0 شکل

 در  ت کالس های شش گانهمساح -6جدول 
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 :ورودی هایالیه تحساسی آنالیز

 این به شد، گرفته نظر در هاالیه بندیطبقه اثرات تعدیل جهت هم، هاکال  از یک هر فراوانی حاضر یمطالعه در

 هدا کال  نسبی فراوانی بر چوب، صنایع استقرار  مناسب خیلی یعرصه با الیه هر هایکال  انطباق درصد که ترتیب

 انطبداق  میدزان  کده  آمدد،  دسدت  بده  7 تدا  1 بین اعدادی حاصل، مقادیر کردن رمالن از پس و شد تقسیم الیه آن در

 میدزان  کلدی  طدور  بده  .دادمی نشان چوبی هایفرآورده یکارخانه استقرار برای کال  بهترین با را الیه هر هایکال 

 در هدا، الیه تعدد به توجه با و بود قبولی قابل حد در نهایی ینقشه کال  بهترین با الیه هر هایکال  بهترین انطباق

   (.4شماره  شکل) .است داده اختصاص خود به را درصد ترینبیش کال  ترینمهم الیه، 11 از الیه 77

 (درصد)  (KM) مساحت هاکال 

 91/11 89/79354 مستننی نواحی

 71/77 31/4348 نامناسب خیلی

 17/11 71/79511 نامناسب

 19/11 91/71115 متوس 

 91/74 41/71144 مناسب

 51/1 49/1319 مناسب خیلی
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 نمودار آنالیز حساسیت پارامترهای دخیل در مکانیابی صنایع در استان – 4 شکل

  :گیرینتیجه

 ضدایعات  افدزایش  چدون،  مشکالتی وقو  از گیریپیش برای چوب صنایع واحدهای استقرار محل یابیمکان امروزه

 نظدر  به ضروری صنعتی واحد کامل تعطیلی حتی و تولید خ  توق  نقل، و حمل هزینه افزایش اولیه، ماده به مربوط

   در خبدره  اندش د تالقدی  ینقطده  مکدانی،  خداص  مسدائل  حدل  بدرای  گیری،تصمیم هایروش به GIS اتصال. رسدمی

-مکدان  هئلمسد  ماهیت به توجه با .باشدمی نهایی تصمیم اخذ منظور به ایرایانه هایقابلیت با خاص موضو  یزمینه

-مدی  عمل به هاآن حل در ریزانبرنامه و گیرندگانتصمیم برای را الز  هایپشتیبانیANP  شیوه چوب، صنایع یابی

 و وبچد  صدنایع  یدابی مکان در تأثیرگذار عوامل اولویت تعیین جهت در روش نای از صحیح استفاده کلی طور به. آورد

 تصدمیمات  اخذ به منجر ،نظرانصاحب آرا شدن جویا از پس الیه هر هایکال  هایرتبه تعیین برای زوجی مقایسات

 مکدان  ینتدر مناسدب  کده  شدد  مشخص یابیمکان از پس. گرددمی صنایع این احداث هایمکان انتخاب در تریصحیح

 جندوب  و غرب در که دهدمی تشکیل را خوزستان استان سطح درصد 51/1 حدود چوب صنایع توسعه و احداث برای

-تصدمیم  و SIG بدر  مبتندی  علمی کنکاش و بررسی در اوالً لعهمطا این نوین هایجنبه و هایافته .متمرکزترند استان

 مشدابه  تحقیقات در ثانیاً. است شده نمایان خوزستان استان چوب هایفرآورده و صنایع گزینیمکان چندمعیاره گیری

 عوامدل  ملمدو   و واقعی ارتباطات  PNA چون هم توانستنمی که شدمی استفاده ترانگارانه ساده هایشیوه از قبلی

 تحلیدل  روش اصدالح  ،نهدایی  ینقشه در هاکال  خود فراوانی گرفتن نظر در با نهایتاً. دهد انعکا  را تصمیم رب ثرمؤ

 مطلدوب  کدال   مقایسه که ترتیب این به ؛گرفت قرار کار دستور در بود، شده استفاده قبلی کارهای در که حساسیتی

 .شد لحاظ نسبی صورت به مطلق، جای به ،کال  مساعدترین با

 :ماخذ و  منابع

 و معیارهدا  یدین تع» :(7955) کمدالی  محمدرضدا  و پروین فرشچی، مهدی، سیدمحمد هادوی، اصغر، علی شیخ، آل  .7

 معیداره  چندد  ارزیدابی  روش از اسدتفاده  بدا  اسدتراتژیک  فلدزات  اسدتخرا   صدنعتی  واحدهای یابیمکان مدل ارایه

(MCDA )مراتبی سلسله تحلیل و تجزیه فرآیند و (AHP)»، تهران. ژئوماتیک همایش ، 

 .تهرانچاپ اول،  بنیاد، نشر و چاپ صنعتی، پروژه کارایی و یابیمکان :(7948) محمد پوالددژ،  .1
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 اسدتفاده  با سیستم اعتماد قابلیت بهبود برای ساختار ترینمناسب انتخاب» (:7953) کریمیانحسن  و حسن حاله،  .9

 .11-91 صصتهران،  ،9 شماره تولید، مدیریت و صنایع مهندسی نشریه ،«(ANP) ایشبکه تحلیل فرآیند از

 معیداره  چند تصمیمگیری روش تلفیق وسیله به یکسارچه دلیم تهیه» :(7954) کوهساری جواد و کیومرث حبیبی،  .1

(MCDM )با GIS تهران.ژئوماتیک همایش ،«شهرسازی در گری تصمیم مسائل حل منظور به ، 

 چنددال  تخته) چوب صنایع واحدهای یابیمکان مطالعه» :(7958) معماریانی الهعزیز و سعید امیری، مجید، عزیزی،  .8

تهدران،   ،1 شدماره  طبیعی، منابع مجله ،«صنعت این استقرار برای کشور مستعد هایاستان شناسایی و( روکش و

 .184 - 111 صص

 انتشدارات  یدابی، مکدان  در GIS کداربرد  :(7931) مدؤمنی  رضدوانه  و محمدهادی فر،نظری ،محمد حسینی،عظیمی  .4

 .تهرانچاپ اول،  قلم، مهرگان مهرجرد،

-عرصده  تعیدین » :(7931) رفیعی یوس  و سمیه طالبی، محمد، ه،حمز حسین، نصیری، حسنعلی، سبکبار، فرجی  .1
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