
https://t.me/Urbanism_Gis_Rs_File   Analyze spss GIS RS, thesis and Article 09017735530 

Order Weighted Average (OWA) 

دو پارامتر فاکتورها و محدودیت ها را در نظر می گیرند. بعالوه در کنار پارامتر  WLCدر این روش نیز همانند 

( نیز استفاده می شود. این مجموعه ی دوم از وزن ها اجازه ی order weightsوزن فاکتورها، وزن رتبه ای)

و ریسک می دهد.  درجه ی موازنه ی کلی، درجه ایست که وزن (tradeoff)    کنترل مستقیم بر سطوح موازنه

با  می گیرد. تاثیر این وزن ها، از تاثیر صفر تا تاثیر کامل می باشد که در فرآیند ترکیب هر فاکتور یا موازنه 

ن حداقلی مجموعه ای از وزن های رتبه ای تعیین می شود. درجه ی ریسک،  موقعیت فرآیند ترکیب را در بی

ناحیه هایی است که در نتیجه ی نهایی مناسب شناخته ( OR( و حداکثری کردن)عملگر ANDکردن)عملگر 

 این امر به وسیله ی مجموعه ای از وزن های رتبه ای نیز کنترل می شود.می شوند. 

رده ای ارزش -ه ایوزن های رتبه ای مجموعه ای از وزن ها هستند که نه به خود فاکتورها، بلکه به موقعیت رتب

(، بعد suitabilityفاکتور با کمترین امتیاز شایستگی)فاکتور برای هر موقعیت )پیکسل(، نسبت داده می شود. 

از اینکه وزن فاکتورها اعمال شد، وزن رتبه ای اول را به خود اختصاص می دهد، فاکتور با امتیاز شایستگی 

ن وزن های رتبه ای، تاثیر خود را بر وزن کاربردبه ین ترتیب. درجه ی دوم را می گیرد و به همکمترین بعدی، 

دهی فاکتورها بر مبنای رتبه ی آن ها از ارزش حداقل تا حداکثر برای هر موقعیت، می گذارد. کشیدگی نسبی 

درجه ی هر وزن رتبه ای نترل می کند، در حالی که کبه سمت وزن رتبه ای حداقل یا حداکثر، سطح ریسک را 

بین تمام موقعیت ها به صورت یکسان توزیع شده، سطح موازنه ی کلی را کنترل می کند، که به معنای که در 

 درجه ی تاثیر وزن هر فاکتور می باشد. 

 

TUTORIAL 

استفاده  MCEیه عنوان روشی برای  Ordered Weighted Averaging (OWA)در این بخش ما از متد 

اکتورها که به صورت مقادیر پیوسته ای از شایستگی استاندارد شده از ف WLCمی کنیم. این تکنیک همانند 

اند، و از وزن ها که بر اساس اهمیت نسبی فاکتورها نسبت به هم به دست آمده اند، استفاده می کند. محدودیت 

عالوه بر وزن ها، یک مجموعه از وزن های  OWAها هم به صورت الیه های بولین وارد می شوند. در روش 

بین ه ای بر روی فاکتورها اعمال می شود. این کار به ما اجازه می دهد که بر روی سطج کلی موازنه ی رتب

 ، همانگونه که بر روی سطح ریسک در تعیین شایستگی کنترل خواهیم داشت. فاکتورها کنترل داشته باشیم 
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عمل  WLCد و در صورت می گیر ANDو   ORدر روش بولین تصمیم گیری به صورت سخت در دو عملگر 

ما کنترلی  OWAتجمیع فاکتورها در دقیقا وسط این دو عملگر انجام می گیرد. در حالی که با استفاده از روش 

خواهیم داشت. به بیان دیگر کنترل سطح ریسک و همچنین  ANDو  ORکامل از روند موازنه بین دو مفهوم  

ر( در تعیین نقشه ی شایستگی تاثیر بیشتری خواهد کنترل اینکه کدام وزن فاکتورها )وزن موازنه ی فاکتو

که کنترل سطح ریسک و موازنه با تعیین مجموعه ای از  وزن های رتبه ای برای هر فاکتور در هر داشت. 

 موقعیت )پیکسل( ممکن خواهد بود. 

 بر اساس سطح ریسک و وضعیت موازنه ی فاکتورها در سه حالت اعمال می شود. OWAروش 

: که در آن وزن های  (Average Risk and Full Tradeoffط و موازنه ی کامل )ریسک متوس .1

 فاکتورها برابر بوده بنابر این رتبه ی وزن ها اثر خاصی بر عمل تجمیع فاکتورها نخواهد داشت.

که  AND: شبیه عملگر سخت  (Low Risk and No Tradeoffریسک پایین و بدون موازنه ) .2

( اختصاص می یابد تا بر نقشه ی شایستگی با حداقل 1تور با باالترین وزن )وزن وزن رتبه ای اول به فاک

 ریسک و بر اساس شایستگی فاکتور با وزن یک ، ایجاد شود.

که این حالت خود :  (Varying Levels of Risk and Tradeoffسطوح مختلف ریسک و موازنه ) .3

  به سه زیرحالت تقسیم بندی می شود: 

 (Low Level of Risk – Some Tradeoffهمرا ه با مقداری موازنه ) سطح ریسک پایین •

 (High Level of Risk - Some Tradeoffسطح ریسک باال همرا ه با مقداری موازنه ) •

 (Average Level of Risk - No Tradeoffسطح ریسک متوسط بدون موازنه ) •

ناحیه ای در نقشه ی خروجی شایسته می باشد در حالت اول ریسک پایین و دقت باال می باشد بدین معنی که 

در فاکتور با رتبه ی اول شایسته باشد ولی در حالت دوم رتبه ی اول به فاکتور با وزن کمتر اختصاص داده که 

ود و بنابر این ریسک باال و بدین معنی می باشد که هر ناحیه ای در هر فاکتور مناسب باشد در نقشه ی می ش

حالت سوم برای حالتی است که موازنه ای برای فاکتورهایمان در نظر شایستگی خروجی امتیا باال می گیرد. 

 نمی گیریم. 

و در ادامه ی آن برای مکانیابی   در زیر می آوریمرای هر سه حالت نمونه ی وزن دهی و رتبه بندی وزن ها را ب

 کارخانه ی فرش و همچنین زمین های کشاورزی از حالت اول استفاده می کنیم. 

 

https://t.me/Urbanism_Gis_Rs_File


https://t.me/Urbanism_Gis_Rs_File   Analyze spss GIS RS, thesis and Article 09017735530 

 حالت اول. سطح ریسک پایین همرا ه با مقداری موازنه 

 

 

 

 موازنه مقداری با ه همرا باال ریسک م. سطححالت دو 

 0.5 0.3 0.125 0.05 0.0125 0.0 وزن های رتبه ای

 1st 2st 3st 4st 5st 6st رتبه

 

 موازنه بدون متوسط ریسک حالت سوم. سطح

 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 وزن های رتبه ای

 1st 2st 3st 4st 5st 6st رتبه

 

را بر روی فاکتورها و محدودیت  OWAاول که دارای ریسک پایینی است روش در اینجا با استفاده از حالت 

 اعمال می کنیم. های خودمان برای مکانیابی کارخانه ی فرش و زمین کشاورزی 

باز  MCEپنجره ی   MCEو  Decision Supportو قسمت  GISAnalysisاین کار از منوی برای انجام 

 را انتخاب می کنیم.  OWAمتد  Order Weighted Averageمی شود. در این پنجره با انتخاب 

 

 

 

 

 

 

 0.0 0.0125 0.05 0.125 0.3 0.5 وزن های رتبه ای

 1st 2st 3st 4st 5st 6st رتبه
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به همراه وزن مربوط به هر کدام که در مراحل مربوط به مکانیابی کارخانه ی فرش دراینجا نقشه های فاکتورها 

را در قسمت مربوط به  ها استخراج شده است و همچنین نقشه ی باینری محدودیت AHPقبل از روش 

با توجه به حالت اول  Order Weightsنیم و همچنین وزن های رتبه ای را در قسمت خودشان وارد می ک

به صورتی که فاکتوری که کمترین وزن را دارد، رتبه ی اول را از آن وضعیت ریسک و موازنه، وارد می کنیم. 

 خود می کند تا کمترین ریسک را داشته باشیم. 

 

 

 

 

 

 0.0125 0.05 0.125 0.3 0.5 وزن های رتبه ای

 SLOPEFAC POWERFAC MARKFAC ROADFAC WATERFAC فاکتورها

 1st 2st 3st 4st 5st رتبه
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نقشه ی شایستگی مربوط به کارخانه ی فرش به شکل زیر تولید می  OKپس از وارد کردن پارامترها و زدن 

 شود. 

 

 *. نقشه ی شایستگی کارخانه فرش

 

 

ستگی زمینهای کشاورزی انجام می دهیم. جدول وزن های رتبه ای همین عملیات را برای تولید نقشه ی شای

 فاکتورها و  مرحله ی ورود پارامترها و نقشه ی خروجی در زیر آورده شده است.

 

 

 

 0.05 0.125 0.3 0.5 وزن های رتبه ای

 MARKFAC  SLOPEFAC SOILFAC WATERFAC فاکتورها

 1st 2st 3st 4st رتبه
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 مین کشاورزی*. نقشه شایستگی ز

https://t.me/Urbanism_Gis_Rs_File


https://t.me/Urbanism_Gis_Rs_File   Analyze spss GIS RS, thesis and Article 09017735530 

 

در این مرحله برای ادغام دو نقشه ی شایستگی مربوط به مکانیابی کارخانه ی فرش و زمین کشاورزی، و تهیه 

( استفاده می کنیم. Multi-objective land allocation) MOLAی نقشه ی نهایی شایستگی از مدل 

MOLA  و حداقل مساحت مورد نیاز هر هدف، این امکان را به ما می دهد که در یک نقشه با توجه به وزن

 مکان های مناسب برای هر هدف را داشته باشیم. 

 برای هر دو نقشه ی خروجی شایستگی را تهیه کنیم.  RANKبرای این کار بایستی نقشه های 

را انتخاب می  RANKو گزینه ی    Decision Supportو قسمت  GISAnalysisبرای این کار از منوی 

 کنیم. 

 نجره ی زیر تنظیمات برای تهیه ی دو نقشه آورده شده است. دو پ
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 به ترتیب زیر خواهد بود.  RANKدو نقشه ی 

  زمین کشاورزی RANK*. نقشه ی 
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 کارخانه فرش RANK*. نقشه ی 

 

ه ی و با توجه به حداقل مساحت مورد نیاز هر کاربری کارخان RECLAS پس از این کار با استفاده از ابزار 

 را در رنج صفر تا یک تبدیل می کنیم.  RANKتصاویر فرش و کشاورزی، 

را انتخاب  RECLASSو گزینه ی    Database Queryو قسمت  GISAnalysisبرای این کار از منوی 

  .می کنیم. و طبق دو تصویر زیر تنظیمات را انجام داده و نقشه های خروجی را به دست می آوریم
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 شده ی کارخانه فرش  RECLASS*. نقشه ی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شده ی زمین کشاورزی RECLASS*. نقشه ی 
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از منوی  MOLAبرای دسترسی به مدل می شود.  MOLAدر این مرحله نوبت به اعمال مدل 

GISAnalysis  و قسمتDecision Support  گزینه ی   وMOLA   .را انتخاب می کنیم 

مربوط به هر هدف و وزن هرکدام، که ما در اینجا وزن برابری را در نظر  RANKمربوطه دو تصویر در پنجره ی 

تصویر  OK گرفته ایم، و همچنین حداقل مساحت مورد نیاز هر کدام را وارد می کنیم و سپس با انتخاب.

  خروجی نمایش داده می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/Urbanism_Gis_Rs_File


https://t.me/Urbanism_Gis_Rs_File   Analyze spss GIS RS, thesis and Article 09017735530 

 و زمین کشاورزی کارخانه فرش *. نقشه ی نهایی مکانیابی
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