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 هدیکچ
 تاعبت و تارثا هک دوش یم بوسحم یا هقطنم یزیر همانرب رد یدیلک لماع اهرهش ترواجم رد یتعنص قطانم یریگرارق هوحن
 فده .دریگ رارق هجوت دروم دیاب یا هیحان هعسوت یزیر همانرب رد قطانم عون نیا یطیحم تسیز و یداصتقا ،یعامتجا یفنم
 هرایعم دنچ یریگ میمصت یاه شور زا هدافتسا اب دابآ ناتسب ناتسرهش یتعنص یاه کرهش یبای ناکم رب یلیلحت ،شهوژپ نیا یلصا
 همان شسرپ ،یا هناخباتک ،یدانسا تاعلاطم زا تاعالطا و اه هداد یروآ عمج یارب و هدوب یلیلحت -یفیصوت قیقحت شور .دشاب یم
 همانشسرپ و تالاوس ،هورگ راهچ رد اهنآ یدنب هقبط و اهرایعم باختنا زا دعب روظنم نیا هب ،تسا هدش هدافتسا طبریذ یاه نامزاس و
 هتفرگ رارق هدافتسا دروم و یروآ عمج اه همان شسرپ ،ناگربخو ناسانشراک زا رفن08زا یهاوخرظن اب دعب هلحرم رد ،دیدرگ نیودت
 Expert choiceرازفا مرن طیحم رد AHPلدم زا اهنآ نزو نییعت و ییاسانش روظنم هب اهرایعمریز و اهرایعم قیفلت یارب .تسا
 مادقا دابآ ناتسب ناتسرهش یضارا یدنب هنهپ هب GISطیحم رد AHPلدم زا لصاح یاه نزو لامعا اب دعب ،تسا هدیدرگ هدافتسا

 مهم رایعم46 هب هجوت اب ،تحاسم راتکه هاجنپ یالاب بسانم ًالالماک یاه هنهپ ELECTREلدم زا هدافتسا اب همادا رد ،تسا هدیدرگ
 یبایزرا یاتسار رد اه ناکم نیرت بسانم و هتفرگ رارق یدنب هبتر و یبایزرا دروم ،یتعنص یاه کرهش هنیهب یبای ناکم رد لیخد
 یجیاتن هب هجوت اب .تسا هتفرگ رارق ییاسانش دروم دابآ ناتسب ناتسرهش رد اهنآ بسانم یبای ناکم و یتعنص یاه کرهش یلعف ناکم
 هتفای صاصتخا یسانش نیمز -یژولوفروموئژ یاهرایعم هب شزرا نیرتشیب ،دمآ تسدب ناسانشراک طسوت همان شسرپ ندرک رپ زا هک
 هک تسا نیا هدنهد ناشن دابآ ناتسب ناتسرهش رد هدش ارجا یتعنص یاه کرهش اب هدش باختنا یاه هنهپ هسیاقم جیاتن نینچمه .تسا
  .تسا هدوبن یبای ناکم طباوض و لوصا ساسا رب هعلاطم دروم ناتسرهش رد یتعنص یاه کرهش زا مادک چیه یبای ناکم
 تاعالطا متسیس ،هرایعم دنچ یریگ میمصت یاه شور ،یتعنص یاه کرهش ،یبای ناکم :یدیلک ناگژاو
  .دابآ ناتسب ناتسرهش ،ییایفارغج

                                                           
 .تسا یمرک ابیرف رتکد مناخ ییامنهار هب ییاضریلع هموصعم مناخ دشرا یسانشراک همان نایاپ زا هتفرگرب هلاقم نیا -6
 fkarami@tabrizu.ac.ir (لوئسم هدنسیون) -7
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 همدقم
 هن هک یا هنوگ هب .تسا هتخاس وربور یددعتم تالکشم اب ار نامروشک هلمج زا ،ایند یاهروشک رثکا ینیشنرهش عیرس شرتسگ
 هدیدپ نیاریثأت تحت یرهش قطانم زا یرایسب یطیحم تسیز و یعامتجا -یداصتقا لئاسم هکلب ،یزاسرهش یاه تسایس اهنت
 ندمآ دیدپ و اهرهش هرابکی شرتسگ و دشر نیا لماع نیرتمهم دیدرت یب ،(6396:63 ،یرفص و ریلد هداز نیسح) دنا هتفرگ رارق
 داجیا ثعاب یتعنص هعماج یریگ لکش ریخا نرق ود لوط رد ور نیا زا ،دشاب یم تعنص شرتسگ و تفرشیپ ،تالکشم نیا

 شرتسگ ،عورش دنیآرفرد یفطع هطقن یتعنص تیاس باختنا .(Kapur,2004:379) تسا هدوب ناهج رد یرایسب یاه کرهش
 طیارش اب تیاس نیرت بسانم نتفای ،یتعنص تیاس باختنا رد یلصا فادها زا یکی .تسا یتعنص یاه متسیس لحم رییغت ای
 تاعالطا متسیس طابترا نیا رد .(Rikalovic & etal, 2014:1054) تسا هدش باختنا یاهرایعم طسوت هدش فیرعت هاوخلد
 و تالکشم عفر رد بسانم ناکم شنیزگ نمض دشاب یم رداق ،یناکم تاعالطا تیریدم رازبا ناونع هب ییایفارغج
 دنمزاین یبای ناکم تاعلاطم ماجنا Atmani,2017) ;9396 ،ناراکمه و یبجاح) دشاب دیفم رایسب ناکم نییعت یاه یگدیچیپ
 ،یضایر ،رتویپماک مولع ،یسدنهم داصتقا ییایفارغج یریگ میمصت یاه شور ،تایلمع رد قیقحت؛هلمج زا ییاه صصخت
 یلصا هرکیپ اهنآ عیزوت هوحن و اه هدیدپ یناکم شیارآ یگنوگچ اضف و ناکم ًااساسا .تسا هریغ و یرهش یحارط ،یبایرازاب
 یاه نارحب زا یریگشیپ یارب عیانص رارقتسا روظنم هب یبای ناکم هلأسم هب هجوت ور نیا زا ،دهد یم لیکشت ار ایفارغج ملع
 رد هک تسا یتاعوضوم زا یکی ،نیمزرس هنهپ تاناکما عیمج زا رادیاپ و هتسیاش هدافتسا نینچمه و لمتحم یطیحم تسیز
 :9396 ،انرب و یمیحر) تسا هتفرگ رارق تسیز طیحم تظافح نامزاس صوصخ هب و نیلوئسم هجوت دروم ریخا یاه لاس
 هک دهد یم ناشن یتنس شور هب روشک فلتخم طاقن رد یتعنص یحاون و اه کرهش یبای ناکم و ناریا ینونک طیارش رد .(966
 یسانشراک هاگدید زا فیاظو ۀدودحم و راک میسقت و دوش یمن یهجوت یا هقطنم و یلم سایقم رد نیمزرس شیامآ ۀلأسم هب
 رد لخادت ثعاب هیضق نیا ،دوش یم و هدش نیمزرس شیامآ یریگ لکش ثعاب اهذوفن لامعا و اه تسایس هکلب ،تسین حرطم
 راک مولع تفرشیپ اب هزورما .(260 :1196 ،ناراکمه و داش) دش دهاوخ یتعنص یاه کرهش و یحاون ییاراک شهاک و فیاظو
 یاه متسیس ،اهشور نیا زا یکی .تسا هدش ناسآ رایسب نیون یاه شور اب فلتخم دراوم رد یریگ میمصت و یزیر همانرب
 دراد دوجو یفیک و یمک رایعم نیدنچ دیآ یمرب هرایعم دنچ یریگ میمصت مان زا هک روط نامه ،تسا هرایعم دنچ یریگ میمصت
 دنوش یم یسررب اه هنیزگ زا کیره دروم رد اه صخاش نیا ،دنک صخشم دوخ لئاسم رد تقد هب ار اهنآ دیاب هدنریگ میمصت هک
 رد هک تسا یدح ات یتعنص هاگنب یارب بسانم ناکم باختنا تیمها و ترورض .(966 :7396 ، یمیهاربا و نایدنو هرهز)
 دناوت یم هک تلع نیا هب ،دور یم رامش هب یتعنص یداصتقا هاگنب تیعقوم رب راذگریثأت لماوع زا یکی ناونع هب هزوح نیا تایبدا
 یاه کرهش یارب عوضوم نیا ،(7 :0396 ،یدابآرز و یجیلخ) دراذگ ریثأت نآ تباقر و هاگنب یروآدوس ،هاگنب لاغتشا دشر رد

 هعسوت نازیر همانرب هاگدید زا .دزاس هدروآرب ار فلتخم یاه هورگ فادها دناوت یم هک ارچ ؛دراد نادنچ ود یتیمها یتعنص
 یعیطم) هعسوت یاه تسایس ندومن نزاوتم ،هقطنم دارفا ترجاهم زا یریگولج ،ییاز لاغتشا هب رجنم یتعنص کرهش یا هقطنم
  داجیا یارب هیلوا یراذگ هیامرس شهاک ،یجراخ و یلخاد یاه هیامرس بذج ،(4196:07 ،یدورگنل

 تارطاخم اب هیامرس مک و هبرجت یب دارفا یاه تراهم دوبهب و هیامرس تشابنا یارب ناکم نیرتهب و یدیلوت یاه تخاسریز
 داجیا رد هک دراد دوجو یدایز یتعنص یاهدحاو یقرش ناجیابرذآ ناتسا رد .(01 :1196 ،یلدبع و داژن یسابع) دشاب یم کدنا
 یاه هاگتنوکس ۀیور یب شرتسگ رد ییاضف یراذگراب یگنوگچ ،یا هقطنم داعبا رد هوالع هب .دنراد شقن یرهش یگدولآ
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 یرادیاپان رد یگتفشآ نیا ،تسا رثؤم رایسب ییاضف یگتفشآ داجیا و هیحان رد تعنص رارقتسا یگنوگچ و اه تیلاعف عون ،یرهش
 یهدناماس و یتعنص یاه تیلاعف رارقتسا یلعف تیعضو یسررب نیاربانب ،دراد ریثأت یرهش تالکشم زورب و یطیحم تسیز
 یرادرب هرهب و ییاضف یگتفشآ شهاک رد ،دنوش باختنا یقطنم یاهرایعم اب هک بسانم یاه ناکم رد دیدج یاهدحاو رارقتسا
 ناتسب ناتسرهش یتعنص یاه کرهش یبای ناکم رب یلیلحت ،شهوژپ نیا فده اتسار نیا رد ،دراد شقن یا هقطنم عبانم زا هنیهب
 ایآ هک دوش هداد خساپ لاوس نیا هب تسا هدش شالت و دشاب یم هرایعم دنچ یریگ میمصت یاه شور زا هدافتسا اب دابآ
 نینچمه ،تسا هدش ماجنا یبای ناکم طباوض و لوصا ساسا رب ،هعلاطم دروم هقطنم یتعنص یاه کرهش یبای ناکم
  ؟ دنمادک دابآ ناتسب ناتسرهش یتعنص یاه کرهش لحم یبای ناکم رما رد راذگرثا یاه صخاش
 یرظن ینابم
 یاه شور زا هدافتسا تسا یهی دب .دشاب یمریذپانراکنا یاه تیولا ءزج یروشک ره رد یتعنص هعسوت یاه تیفرظ ییاسانش
 ،ناراکمه و یرالاس) دنک هئارا یرتهب جیاتن دناوت یم یبای زرا و یریگ میمصت دنیارف رد یسانشراک تلاخد شه اک و یمک
 یروما یارب ار تعنص هژاو اذل ،ددرگ یم رب یداصتقا یاه تیلاعف همه هب نآ عیسو موهفم رد تعنص حالطصا .(2396:949
 و تعنص عورش نارکفتم زا یخرب هچ رگا .(watts,1987:2) دنریگ یم راک هب یشورف هدرخ و کینورتکلا ،یریگیهام نوچمه
 و (Kaplinsky & Cooper, 1993: 172) دنناد یم ییادتبا رشب ۀلیسو هب اهرازبا نیتسخن تخاس اب نراقم ار یتعنص ۀعسوت
 ،داژن هرق) تسا هدوب شرف و یلاق تفاب اب طابترا رد هژیو هب ییاهرازبا نینچ تخاس اب طابترا رد اه نیمزرس نیلوا ءزج ناریا

 عیانص شرتسگ اب یتعنص ۀعسوت عورش هک دهد یم ناشن ناریا رد ندش یتعنص اب طبترم تایبدا هب یهاگن اما ،(1 :1296
 عورش زا :درک یدنب میسقت یلصا ۀلحرم هس رد ناوت یم ار یتعنص ۀعسوت و تعنص اب طبترم یبرجت تالوحت دنور ،ینیشام
 ینونک رصع ات 2996 یمالسا بالقنا زا ،یمالسا بالقنا ات یولهپ ۀلسلس عورش زا ،راجاق ۀلسلس نایاپ ات یسمش مهدزیس نرق
6396 ،یفیرش) :  رد یدیلک یروتکاف ،یطیحم تسیز و یداصتقا ،یعامتجا تاریثات نتفرگ رظن رد اب یتعنص قطانم ناکم .(69
 عیانص زا یرادرب هرهب و داجیا زا لصاح یفنم تاریثات یتسیاب رادیاپ هعسوت هب یبایتسد تهج .تسا یا هقطنم یاه یزیر همانرب
 لک رد و یتعنص یاه تیلاعف یرادیاپ هک تسا یمهم یریگ میمصت یتعنص زکارم یبای ناکم عقاو رد .دناسر لقادح هب ار
 ناکم یارب یزیر همانرب دنیآرف نیاربانب .(Ruiz Puente &et al ,2007:5) دهد یم رارق ریثات تحت هقطنم رد ار رادیاپ هعسوت
 نییعت مود ،یهاگتنوکس قطانم رب نآ تارثا رظن زا عیانص یدنب هقبط تسخن :دشاب یم روحم ود یاراد عیانص رارقتسا و یبای
 .(Lagro &James ،2008:47) نیعم هقطنم ای و ناکم رد عیانص زا هقبط ره تیلاعف و رارقتسا هوحن یارب طباوض و اهرایعم
 یبای ناکم هلاسم 3436 لاس رد راب نیلوا یارب هک 7رووه راگدا و 6ربو درفلآ هب الومعم ار کیسالک یبای ناکم لیلحت ساسا
 یوجتسج رد یدیلوت عیانص نامزاس مامت هک تشاد رارق ضرف نیا رب اهنآ یاه هیرظن ساسا .دنهد یم تبسن دندرک حرطم ار
 نیا یکی هیلوا یایاضق زا ور نیا زا و دنراد دوجو زین لقن و لمح یاه هنیزه هک دنتسه یا هنوگ هب ناشیاه هناخراک نداد ناکم
 ییایاضق نینچ زا هک دناسرب لقادح هب ار لقنو لمح یاه هنیزه هک دوش یم ذاختا یا هنوگ هب یدیلوت تعنص ناکم هک دوب
 رب یا هدنیازف روط هب و دش هدرب راک هب یعونتم یاه هنیمز رد یروئت نیا .تشاد دوجو تایضرف ذخا و یزاس لدم ناکما
 اهنآ ریثات تهج اه دنویپ نیا ندناسر رثکادح هب لیامت و تاعالطا ،تامدخ ،اهالاک نایرج رد عیانص نیب یاهدنویپ تیمها

                                                           
 Alfred Webre.1 
Edgar Hoover 2. 
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 نادداصتقا راک ربو بقاعتم .دوش هداد اهب یتسیاب یملع تاقیقحت یارب یبوچراچ ناونع هب ربو یروئت .تشگ دیکات ناکم یور
 نیا رب ضرف نآرد هک دوب لداعت یمسر و یمومع یروئت رد یتعنص ناکم هلاسم ندومن دراو درومرد 6ردنالاپ دروت یدئوس
 حرطم ار یا هداس تیعضو وا دریگ یم رظن رد ار رازاب یحاون ادتبا ردنالاپ .دتفا یم قافتا اضف زا هطقن کی رد زیچره هک تسا
 زرم هنوگچ هک دهد ناشن دیامن یم یعس و دننک یم دیلوت یطخ رازاب کی یارب ار یهباشم یالاک هناخراک ود نآ یط هک دنک یم
 هک دروم نیا رد ربو رب دیکات اب زین رووه .دشاب یم رووه هنیمز نیا رد رگید دنمشناد .دوش یم میسرت هناخراک ود یاهرازاب نیب
 یاه هنیزه ریثات لمع رد هک دریگ یم هجیتن یو دشاب یم یار مه دریگ یم رارق یبای ناکم ثلثم لخاد رد هنیزه نیرتمک اب طاقن
 و لمح هکبش یاه عطاقت رد ای و دنوش یم تفای هیلوا داوم هک یطاقن ای اهرازاب رد اه هناخراک هک دنوش یم ثعاب لاقتنا و لقن
 هوحن دروم رد زین نوگانوگ یاه هیرظن رما نیا هباثم نینچمه .Glasson,1975; Hyter, 2002) ) دننک یریگ ناکم لقن
 :فلا :دوش یم هراشا اهنآزا یخرب هبًا هک تسا هجوت روخ رد اهرهش اب زکارم نیا نیب ام یف طابترا یگنوگچ و عیانص رارقتسا
 زا یرادروخرب روظنم هب یتیعیمج زکارم و اهرهش رد رارقتسا یارب یبای ناکم :(یداصتقا هاگدید) عیانص بذج هیرظن
 تسیز هاگدید) عیانص درت هیرظن :ب .هنیزه لقادح و دوس رثکادح ندروآ تسد هب یارب یرهش نازرا یاه تخاسریز
 تسیز یطارفا تاظحالم ساسا رب یتیعمج زکارم و ینوکسم قطانم زا یتعنص تایعافد هنوگ ره یفن و عفد :(یطیحم
 ساسا رب رهش و تعنص قیفلت :( رادیاپ هعسوت هاگدید ) یتعنص شنیزگ هیرظن :ج .یتعنص دض تایرظن زا ماهلا اب یطیحم
 ،داهنرف) هبناج همه و رادیاپ هعسوت یاتسار رد رهش و تعنص نایم یراگزاس داجیا روظنم هب هنیهب یهدناماس و یزیر همانرب

 هنیمز رد هدش حرطم یاه هیرظن زا و تسا هدش هتخادرپ شهوژپ رد هتفر راکب یاه صخاش یفرعم هب همادا رد .(6196:97
  .تسا هدش هدافتسا یتعنص یاه کرهش یبای ناکم و یزاس صخاش
  شهوژپ رد هتفر راک هب یاه صخاش
 ،یا هناخباتک عبانم زا یتعنص یاه کرهش یبای ناکم رب رثوم یاهرایعم یتاعالطا یاه هیال هیهت و ییاسانش یارب رضاح شهوژپ
 یاه هداد ،یسانشاوه تاعالطا و اه هداد ،یقرش ناجیابرذآ ناتسا یتعنص یاه کرهش تکرش رد دوجوم تاعالطا و اه شرازگ
 نامزاس و یقرش ناجیابرذآ یرادناتسا ،یزاسرهش و هار ،نداعم و عیانص نامزاس رامآ شخب تاعالطا نینچمه ،ناریا رامآ زکرم

 تیمها هب هجوت اب یتعنص یاه کرهش یبای ناکم رب رثوم لماوع ،تسا هدرب هرهب یقرش ناجیابرذآ ناتسا تسیز طیحم تظافح
 شراب ،(دارگ یتناس هجرد) امد :لماش یمیلقا یاهرایعم :تسا هدش یدنب -میسقت ریز هورگ راهچ هب یبای ناکم رما رد اهنآ
 زا هلصاف ،(دصرد) نیمز بیش :لماش یسانش نیمز -یژولوفروموئژ یاهرایعم .داب تهج و (دصرد) اوه تبوطر ،(رتم یلیم)
 :لماش تخاس ناسنا زکارم هب یسرتسد یاهرایعم .(رتم) عافترا و (رتم) ماخ داوم عبانم زا هلصاف ،یسانش گنس ،(رتم) لسگ
 یتخاسریز یاهرایعم .(رتم) هلابز نفد لحم زا هلصاف و یلعف یضارا یربراک ،(رتم) اهاتسور زا هلصاف ،(رتم) اهرهش زا هلصاف
 و6رادومن ) دشاب یم (رتم) هداج زا هلصاف ،(رتم) قرب یژرنا لاقتنا طوطخ زا هلصاف ،(رتم) زاگ لاقتنا طوطخ زا هلصاف :لماش
  .(6لودج
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 شهوژپ رد هدافتسا دروم یاه رایعم یاه درادناتسا و طباوض .1لودج
 نازیم رایعم
 (12 :4396 ،یفلز ) رتم 4441 لسگ
  .(746 :7396 یدمحم روپ) دصرد 9 زا رتمک بیش
 ( 4396 ،مودخم) رتم 4496 زا رتمک عافترا
 ( یتعنص یاه کرهش نامزاس زا مالعتسا) رتم 4 -4446 ماخ داوم عبانم هب یکیدزن

 ،(746 :7396 یدمحم روپ) دشاب هتشاد ار ددعتم تالآ نیشام و اهنامتخاس لمحتو عیانص رارقتسا تهج یفاک ماکحتسا و تمواقم دیاب عیانص ناکم و نیمز یسانش گنس
 (71 :6296 ،نایئافو)

  .(446 :7396 یدمحم روپ) دنبای رارقتسا داب نایرج سکع تهج رد دیاب یتعنص قطانم داب تهج
 (4396 ،مودخم) رتم یلیم 449 -441 شراب
 (4396 ،مودخم ،9296 ،یزاسرهش و نکسم ترازو ،9196 ،نایبیبط و یرونم) دصرد 41-41 تبوطر
 (4396 ،مودخم ،9296 ،یزاسرهش و نکسم ترازو ،9196 ،نایبیط و یرونم) دارگ یتناس هجرد 16 -07 امد
 (046 :0396 ،یدابآ رز و یجیلخ) رتم 4476 زا رتشیب هلابز نفد زکرم زا هلصاف
 (0196 ،عیانص رارقتسا یاهرایعم یاه درادناتسا و طباوض) یرتم 4496 میرح اهاتسور زا هلصاف
 (0196 ،عیانص رارقتسا یاهرایعم یاه درادناتسا و طباوض) یرتم 4496 میرح اهرهش زا هلصاف
 یاه درادناتسا و طباوض) دنراد عیانص رارقتسا یارب یمک شزرا ینوکسم و یزرواشک یضارا ،لگنج ،دایز شزرا ،راز کمن و روش یضارا ،ریاب یاه نیمز دوجوم یضارا یربراک

 (0196 ،عیانص رارقتسا یاهرایعم
 لاقتنا طوطخ هب یسرتسد
 قرب

  ،( 0196 ،عیانص رارقتسا یاهرایعم یاهدرادناتسا و طباوض) رتم 449-497
 ( 676 :3196 ،ناینایفس و یسیئر) 

 لاقتنا طوطخ هب یسرتسد
 زاگ

  ،( 0196 ،عیانص رارقتسا یاهرایعم یاهدرادناتسا وطباوض) رتم 449-497
 ( 676 :3196 ،ناینایفس و یسیئر) 

 ( یتعنص یاه کرهش نامزاس زا مالعتسا) رتم 449-4446 هداج هب یسرتسد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 قیقحت هنیشیپ

 رد هچ هنیمز نیا رد هک یددعتم تاعلاطم هب همادا رد اهنآ یگدنکارپ و یتعنص یاه کرهش دشر هب ور دنور هب هجوت اب
 هعسوت هلاقم رد (9447) 6زنلوس .تسا هدش هراشا لیذ حرش هب هتفرگ تروص ناریا روشک لخاد رد هچ و یجراخ یاهروشک
 یقرش لحاس رد یطیحم تسیز تارثا یبایزرا و یتعنص یاه تیاس یبای ناکم هب AHPشور زا هدافتسا اب یتعنص یاه تیاس
 هب .دنک یم یفرعم یبای ناکم رد لماوع نیرتمهم زا ار یداصتقا و یعامتجا و یطیحم یاهرایعم یو .تسا هتخادرپ دنلسیا
 ییاهن جیاتن .تسا هدش هدافتسا یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف شور زا مظنم یا هویش رد یبای ناکم یاه هنیزگ هسیاقم روظنم
 و تسا هجوت لباق رتالاب تیفیک صخاش اب یلک روط هب هعسوت ینعی هنیزگ نیموس یباختنا یاه هنیزگ نایم زا هک دهد یم ناشن
  .دراد یرتشیب هعلاطم شزرا اعطق
 ایناپسا لامش رد یتعنص یزیر همانرب یارب هرایعم دنچ یریگ میمصت یاهرایعم زا یریگ هرهب هلاقم رد (6647) ناراکمه و7زیور
 اهنآ روظنم نیدب .دنا هتخادرپ AHPشور زا هدافتسا اب ایناپسا لامش رد یتعنص یاه کرهش ناکم یارب بسانم یحاون یسررب هب
 اههاگنب یبای ناکم رد رثوم لماوع ،دشاب یم هدرتسگ هیحان کی لماش هک لوا هلحرم رد .دنداد ماجنا هلحرم ود رد ار یبای ناکم
 صاخ یاه هنیزه و اهانبریز و عبانم هب یسرتسد .یرهش و ییانبریز ،یلحم -یکیزیف ،یعامتجا -یداصتقا لماوع :زا دنترابع
 ،یداصتقا لماوع نایم زا هک دهد یم ناشن اهنآ قیقحت جیاتن .دنشاب یم مود هلحرم رد یبای ناکم رد رثوم لماوع ،هطقن نآ
 نیرتمهم نیمز یدنب هقبط و لقن و لمح ،یراکیب خرن ،نیمز تمیق بیترت هب یرهش هعسوت و ییانبریز ،یکیزیف ،یعامتجا

                                                           
Solnes 1.  

2. Ruiz  
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 99 نزو نتشاد اب یرهش هعسوت و اهانبریز ،هدش حرطم یاهرایعم نایم زا .دنور یم رامش هب یتعنص کرهش یبای ناکمرد لماوع
  .دور یم رامش هب ایناپسا لامش رد یتعنص یاه کرهش یبای ناکم رد لماوع نیرت مهم یدصرد
 هرایعم دنچ یریگ میمصت یاه شور زا هدافتسا اب یتعنص تیاس باختنا ناونع اب یا هلاقم رد (9647) ناراکمه و ییاتف 

MCDM وGIS اه هداج ،بآ عبانم ،بیش ،هنالاس یامد نیگنایم رایعم تفه زا هدافتسا اب یتعنص یاه کرهش یبای ناکم هب، 
 نیا هب جیاتن تابساحم ماجنا زا دعب .دنا هتخادرپ  یمرگ ناتسرهش رد ،یسانش نیمز و لسگ ،ینوکسم قطانم ،هزرل نیمز

 ،تسا رثوم رایسب یتعنص یاه تیاس باختنا رد GIS نینچمه و AHP لدم زا هدافتسا هک تسا هدش صخشم تروص
 داد رییغت یلحم طیارش هب هجوت اب ناوت یم ار اهرایعم ،نمض رد .درک هدافتسا هباشم تاعلاطم رد شور نیا زا ناوت یم نیاربانب
  .دوش دیلوت رت قیقد جیاتن ات

 زا یریگ هرهب اب زیربت ناتسرهش رد یتعنص یاه کرهش یبای ناکم رب یلیلحت ناونع اب یا هلاقم رد (0396) یدابآرز و یجیلخ
 یضارا یدنب هنهپ هب ییانبریز و یطیحم تسیز ،ییایفارغج ،یعیبط صخاش 46 ذاختا اب ،هرایعم دنچ یریگ میمصت یاه لدم
 ،هزرل نیمز لماوع هک دهد یم ناشن جیاتن .دنا هتخادرپ یتعنص کرهش رارقتسا یارب بسانم ناکم نییعت تهج زیربت ناتسرهش
 یقرش یاه هنهپ رگید فرط زا ،دنا هتشاد هدهع هب زیربت ناتسرهش رد یتعنص یبای ناکم رد ار شقن نیرتشیب یگدولآ و یفارگوپوت
 اهناتسهوک و عفترم قطانم هب هک ناتسرهش یبونج و یلامش یاه هنهپ لباقم رد و بسانم یتعنص کرهش یبای ناکم یارب زیربت
  .دنشاب یم بسانمان یتعنص کرهش یبای ناکم یارب ،دنشاب یم کیدزن
 زا هدافتسا اب یراذگ هیامرس دعب زا یتعنص یاه کرهش ینیزگ ناکم یبایزرا ناونع اب یا هلاقم رد (9396) یرایتخب و هانپ تزع
 ،هار هب یسرتسد ،نیمز تمیق ،مدرم تالیامت ،اههاگتنوکس میرح ،نیمز بیش ،داب تهج رایعم76ذاختا اب یبتارم هلسلس لیلحت
 هب ،نازرا راک یورین هب یسرتسد ،کاخ ییاتسیا ،عافترا ،یژرنا هب یسرتسد ،طسوتم ترارح هجرد ،هیلوا داوم هب یسرتسد
 هیامرس یارب ناکم نیرتهب هک دهد یم ناشن قیقحت جیاتن .دنا هتخادرپ ناشاک هقطنم یتعنص یاه کرهش یبای ناکم یبایزرا
 یتعنص کرهش ،یتعنص یراذگ هیامرس یارب ناکم نیرت بسانمان و دنوار یتعنص کرهش ،ناشاک هقطنم رد یتعنص یراذگ
  .تسا یراذگ هیامرس یارب هنیهب ناکم نیمود داب لباقم رد یریگرارق تهج هب ریوک یتعنص کرهش .تسا لاله
 ناکم ،هرایعم دنچ یریگ میمصت یاه کینکت زا هدافتسا اب یتعنص یاه کرهش یبای ناکم ناونع اب یا هلاقم رد (9396) یبجاح
 هعلاطم دروم هرایعم دنچ یریگ میمصت یاه کینکت زا یریگ هرهب اب ار ناتسدرک ناتسا رد هردناوید ناتسرهش یتعنص کرهش یبای
 یارب یطیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا فلتخم لماوع نتفرگ رظن رد اب فلتخم یاهرایعم ادتبا روظنم نیدب .تسا هدادرارق
 یدنب هبتر AHP و TOPSIS , SAW یاه شور زا هدافتسا اب و تسا هدش نییعت یداهنشیپ یاه هنیزگ ی هسیاقم و یبایزرا
 یاتسور هک دهد یم ناشن قیقحت جیاتن .تسا هتفرگرارق هسیاقم دروم هدمآ تسد هب جیاتن و هتفرگ تروص یداهنشیپ یاه ناکم
  .دشاب یم هردناوید ناتسرهش یتعنص کرهش ثادحا یارب لحم نیرتهب هراسن

 یاه شور زا هدافتسا اب یتعنص کرهش یربراک رارقتسا روظنم هب نیمزرس ناوت یبایزرا هلاقم رد (2396) ناراکمه و یرالاس
 یارب نیمزرس ناوت یبایزرا هب یداصتقا و یعامتجا ،یکیژولوکا یاهرایعم زا یریگ هرهب اب AHPو هرایعم دنچ یریگ میمصت
 ریثأت نیرشیب یعامتجا و یداصتقا یاهرتماراپ داد ناشن قیقحت جیاتن .دنا هتخادرپ مشق هریزج رد یتعنص کرهش یربراک رارقتسا
 یبای ناکم رد اه صخاش نیرتمهم زا لسگ و یض ارا یربراک یاه صخاش و دراد هقطنم یتعنص یاه کرهش یبای ناکم رد ار
 یاه شهوژپ یمامت هک دوش یم صخشم هدش ماجنا تاقیقحت هب هجوت اب .دشاب یم هعلاطم دروم هقطنم رد یتعنص کرهش
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 اب یصخشم شهوژپ نونکات و دنا هدرکن مادقا رظن دروم تیاس باختنا هب مادک چیه و هدوب یدنب هنهپ دح رد هتفرگ تروص
  .تسا هتفرگن تروص دابآ ناتسب ناتسرهش رد یتعنص یاه کرهش یبای ناکم عوضوم
 هعلاطم دروم هدودحم
 زا .تسا هدش عقاو زیربت یرتمولیک 90 رد (ناتسا تحاسم دصرد 6/1) عبرم رتمولیک 7927 لداعم یتعسو اب دابآ ناتسب ناتسرهش
 19 و هقیقد 90و هجرد 29 و یقرش لوط هقیقد 96 و هجرد 20و هقیقد37 و هجرد 10 نیب ناتسرهش نیا ییایفارغج تاصتخم رظن
 یاه ناتسرهش اب قرش تمس زا ،سیره ناتسرهش اب لامش تمس زا ناتسرهش نیا .تسا  هتفرگ رارق یلامش ضرع هقیقد 9و هجرد
 بآ .(6لکش) تسا زرم  مه دورتشه ناتسرهش اب بونج تمس زا و هغارم و زیربت یاه ناتسرهش اب برغ تمس زا ،هنایم و بارس
 طسوتم ،تسا لدتعم ناتسبات رد و فربرپ و درس ناتسمز رد دنهس ناتسهوک هنماد رد نتفرگ رارق لیلد هب دابآ ناتسب یاوه و
  .(9396 ،یقرش ناجیابرذآ ناتسا یسانشاوه لک هرادا) دشاب یم رتم یلیم 479 ،ناتسرهش نیا هنالاس یگدنراب

 
 ( ناگدنراگن :عبنم) دابآ ناتسب ناتسرهش ییایفارغج تیعقوم .1لکش

  قیقحت شور
 و همان شسرپ ،یا هناخباتک ،یدانسا تاعلاطم زا تاعالطا و اه هداد یروآ عمج یارب و هدوب یلیلحت -یفیصوت قیقحت شور
 ،(6رادومن) هورگ راهچ رد اهنآ یدنب هقبط و اهرایعم باختنا زا دعب روظنم نیا هب ،تسا هدش هدافتسا طبریذ یاه نامزاس
 عمج اه همان شسرپ ،ناگربخ و ناسانشراک زا رفن 47 زا یهاوخرظن اب دعب هلحرم رد ،دیدرگ نیودت همانشسرپ و تالاوس
 هدمآ تسدب یفلد شور زا هدافتسا اب قیقحت نیا رد هنومن مجح تسا رکذ هب مزال) .تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم و یروآ
 هیقب و یرتکد رفن 1 دشرا یسانشراک کردم یاراد رفن 9 دادعت نیا زا هک درم رفن 76و نز رفن 1 لماش نآ یاه یگژیو و تسا
 طیحم رد AHP لدم زا اهنآ نزو نییعت و ییاسانش روظنم هب اهرایعمریز و اهرایعم قیفلت یارب .( .دنا هدوب یملع تئیه یاضعا زا
 هنهپ هب GISطیحم رد AHPلدم زا لصاح یاه نزو لامعا اب دعب هلحرم رد ،تسا هدیدرگ هدافتسا Expert choiceرازفا مرن
 یاه کرهش داجیا یارب بسانم یاه هنهپ ندش صخشم زا دعب همادا رد ،تسا هدیدرگ مادقا دابآ ناتسب ناتسرهش یضارا یدنب

 اراد ار یتعنص یاه کرهش داجیا یارب یزیر همانرب تیلباق ناسکی تروص هب هدش ییاسانش یاه هنهپ یمامت نوچ ،یتعنص
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 هنیهب یبای ناکم رد لیخد مهم رایعم 16 هب هجوت اب ،هدش باختنا تحاسم راتکه هاجنپ یالاب بسانم ًاالماک یاه هنهپ ،دندوبن
 یاتسار رد اه ناکم نیرت بسانم و هتفرگ رارق یدنب هبتر و یبایزرا دروم ELECTRE لدم زا هدافتسا اب و یتعنص یاه کرهش
 .تسا هتفرگ رارق ییاسانش دروم دابآ ناتسب ناتسرهش رد اهنآ بسانم یبای ناکم و یتعنص یاه کرهش یلعف ناکم یبایزرا
  .تسا هدش هداد ناشن (6) رادومن رد قیقحت یلک لحارم

 
 ( ناگدنراگن :عبنم) قیقحت یلک لحارم .1رادومن

  (AHP) یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف
 یتعاس طسوت راب نیتسخن و هدش هدافتسا هرایعم دنچ یریگ میمصت رد هدرتسگ روط هب هک تسا یرازبا یبتارم هلسلس لیلحت
 نینچمه ،دنک یم مهارف یبتارم هلسلس تروص هب ار هلئسم ندرک هلومرف ناکما شور نیا (Saaty,1980:20) .تسا هدش حرطم
 یریگ میمصت رد ار فلتخم یاه هنیزگ دنیارف نیا .دراد هلئسم رد ار یفیک و یمک فلتخم یاه رایعم نتفرگ رظن رد ناکما
99 ،ناراکمه و روپ یفیرش) دراد ار اهرایعمریز و اهرایعم یور تیساسح لیلحت ناکما و هداد تلاخد :  هلحرم نیلوا .(3196
 هداد ناشن اه هنیزگ و اهرایعم ،فده نآ رد هک تسا هلأسم زا یکیفارگ شیامن کی داجیا یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف رد
  .(7لکش) (Ramanathan, 2001,28) دنوش یم

 
  یتعنص یاه کرهش یبای ناکم یبتارم هلسلس راتخاس .2لکش
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 نیا رد ،(Ulengin et al ،2011 ،(366دوش یم هتخانش یبتارم هلسلس دنیارف ساسا و ماگ نیمود ناونع هب یجوز هسیاقم
 اب اه جوز هسیاقم .دریگ یمرارق هسیاقم دروم یجوز تروص هب رتالاب حطسرد و دوخ هطوبرم رصنع هب تبسن حطسره هلحرم
 یجوز تاسیاقم یاه سیرتام هطبار نیا رد .دریگ یم ماجنا (1 ،1 ،7) یعرف نازوا و (6 ،9 ،9 ،2 ،3) یلصا نازوا زا هدافتسا
 یروآ عمج اه همانشسرپ نایاپ رد .تفرگ رارق ناصصختم و ناسانشراک رایتخا رد همانشسرپ تروص هب اهرایعمریز و اهرایعم
 (w) نزو رادرب و هدش هیهتR) ) هزیلامرن سیرتام هلحرم نیموس رد .(9 ،0 ،9 ،1 ،2) لوادج تفرگ رارق زیلانآ دروم و
 مه اب یجوز هسیاقم سیرتام یاه نوتس زا کی ره ریداقم دیاب ادتبا رد روظنم نیا یارب ،دوش یم هبساحم اه هنیزگ و اهرایعم

 هزیلامرن یجوز هسیاقم سیرتام ات ددرگ میسقت شدوخ نوتس عمج هب یجوز هسیاقم سیرتام رد رصنع ره رادقم و هدش عمج
  .دوش
𝑖𝑗� :(6) هطبار

∑ aijm
i=1

 𝑟ig = 
 .دوش یم داجیا اهرتماراپ نزو رادرب نآ هجیتن رد هک هدومن هبساحم ار هزیلامرن سیرتام زا رطس ره رد رصانع نیگنایم سپس

∑ : (7) هطبار 𝑟𝑖𝑗�
𝑖=1
n

 = wi 
  ،دوش یم نییعت اه هنیزگ زا کی ره ییاهن زایتما روبزم بیارض قیفلت زا هلحرم نیمراهچ رد

 Moreno-Jixenez & et al , 2005: 89 )). (9) هطبار: (gij )wi ∑ ∑ w�
m
i=1

n
�=1 = VH 

 ی هطبار وCI) ) 7 یراگزاس صخاش ی هبساحم قیرط زا یراگزاس خرن .تسا CR6یراگزاس خرن ی هبساحم هلحرم نیمجنپ
CI = �� ma�−n :(0) هطبار .(62-92 :2196 ،روپ یسدق) دوش یم لصاح (0)

n−1
 

 :دیآ یم تسدب ریز ی هطبار زا هک هژیو رادرب رصنع λmax :الاب ی هطبار رد
 = λmax اه نزو نوتس ×یراذگ شزرا سیرتام رطس / رایعم نزو :(9) هطبار
 خرن اتیاهن و دیآ یم تسدب (7) لودج زا اهرایعم دادعت اب بسانتم هک تسا ( (9RIیفداصت صخاش زاین دروم رگید صخاش

IR= CI :(1) هطبار .دوش یم هبساحم (1) ی هطبار زا یراگزاس
CI

 
 فلتخم یاهرایعم دادعت یارب RI یفداصت صخاش .2 لودج

96 06 96 76 66 46 3 1 2 1 9 0 9 7 6 n 

39/6 29/6 19/6 10/6 69/6 30/6 90/6 60/6 79/6 07/6 76/6 43/4 19/4 4 4 RI 

 ،ناراکمه و رویدک) تسا لوبق دروم اه تواضق رد یراگزاس دشاب 6/4 یواسم ای رتکچوک هدش هبساحم یراگزاس خرن رگا 
 .دنک رظن دیدجت دوخ یاه تواضق رد هدنریگ میمصت تسا رتهب ،دشاب 6/4 زا رتشیب هک یتروص رد اما ،(1396:676
(&Ramcharen,2000 Dey). رازفا مرن زا شهوژپ نیا رد هک تسا رکذ هب مزال Expert choice هک تسا هدش هدافتسا 
 هکنیا نمض دیامن یم نییعت ار اهرایعمریز و اهرایعم تیمها بیرض یسدنه نیگنایم شور زا هدافتسا اب رازفا مرن نیا
  .دروآ یم مهارف زین ار هدش ماجنا یاه تواضق رد یراگزاس یسررب ناکما یراگزاس بیرض نییعت اب

 :تسا هدیدرگ یط ریز لحارم ELECTRE کینکت اب یدنب هبتر تهج

                                                           
1-Consistency Rate 
2-Consistency Index  
3-Random Index 
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 سیرتام کی رد اهنآ نداد رارق و اه هنیزگ و اهرایعم نییعت :لوا هلحرم
= مرُکن شور هب (N ) سیرتام یزاس سایقم یب :مود هلحرم aij

√∑ aij
2m

I=1

 , nij N = [ nij] 

  یهد نزو یاه شور زا یکی اب (W) نازوا سیرتام لیکشت :موس هلحرم
×V=N نوزوم هدش سایقم یب سیرتام لیکشت:مراهچ هلحرم Wm×n، =V نوزوم هدش سایقم یب سیرتام، = 

Wm×nاه صخاش یارب هدمآ تسد هب یاه نزو یرطق سیرتام زا تسترابع 
 ؛یفنم و تبثم یاهرایعم ندرک صخشم :مجنپ هلحرم
 گنهامهان و گنهامه هعومجم لیکشت :مشش هلحرم
 S�,C={j | � �j � � ij } ,j=1,2,…,m تبثم یاه صخاش یارب گنهامه هعومجم
 S�,C={j | � �j � � ij } ,j=1,2,…,m ،یفنم یاه صخاش یارب 
 D�,C={j | ��j < �ij } ,j=1,2,…,m تبثم یاه صخاش یارب گنهامه ان هعومجم 
 D�,C= {j | ��j � �ij } ,j=1,2,…,m یفنم یاه صخاش یارب 
I�i=∑wj ,j ∈ � �,i گنهامه سیرتام لیکشت :متفه هلحرم

 
. گنهامهان سیرتام لیکشت :متشه هلحرم

Ni�i = 
⟨Ma�|V�j−Vij

|,j∈D�i⟩

⟨Ma�|V�j−Vij
|,j∈ اهصخاش همه   ⟩

 

= هناتسآ دح رثوم گنهامه سیرتام لیکشت :مهن هلحرم ∑ ∑ I�i m(m − 1)⁄m
�=1

m
i=1 I ̅ 

  :دیآ یم تسد هب تروص نیا هب زین سیرتام رصانع
 H�i= O ← I�i < Ī رگا .H�i= 1 ← I�i ≥ Ī رگا
= رثوم گنهامهان سیرتام لیکشت :مهد هلحرم ∑ ∑ NI�i m(m − 1)⁄m

�=1
m
i=1 NI ̅̅ ̅̅ 

G�i رگا = o ←  NI�i � NC̅̅ G�i رگا .̅̅ = 1 ←  NI�i < NC̅̅̅̅ 
F �i = H �i×G �i اه هنیزگ ییاهن یدنب تیولوا و رثوم یلک سیرتام لیکشت :مهدزای هلحرم

 
 شهوژپ یاه هتفای

  جیاتن یبایزرا و شهوژپ رد هتفر راک هب یاهرایعم قیفلت
 صاصتخا دوخ هب ار نزو نیرتشیب یسانش نیمز -یژولوفروموئژ رایعم ،(9لودج) هتفای لیکشت یجوز هسیاقم سیرتام رد
 ناکم رما رد اهنآ تیمها هب هجوت اب و هدوب فیعض ات طسوتم یاه نزو یاراد بیترت هب هتفر راکب یاهرایعم ریاس .تسا هداد
 رد ،930/4 نزو اب داب تهج ،(0لودج) یمیلقا یاهرایعمریز رد .دنا هدش یراذگ نزو و بترم یتعنص کرهش داجیا یارب یبای
 ناسنا زکارم هب یسرتسد لماوع یاهرایعمریز رد ،070/4 نزو اب (9لودج) یسانش نبمز -یژولوفروموئژ لماوع یاهرایعمریز
 نیرتشیب 449/4 نزو اب (2لودج) هداج هب یسرتسد یتخاسریز لماوع یاهرایعمریز رد و 779/4 نزو اب (1لودج) تخاس
  .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار اه نزو
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 یتعنص یاه کرهش یبای ناکم رد هتفر راکب یاهرایعم یجوز هسیاقم سیرتام .3لودج
 لامرن نزو یتخاسریز تخاس ناسنا زکارم هب یسرتسد یسانش نبمز -یژولوفروموئژ میلقا 
 046/4 7/6 9/6 9/6  میلقا
 390/4 7 9   یسانش نبمز -یژولوفروموئژ
 669/4 9    تخاس ناسنا زکارم هب یسرتسد
 106/4     یتخاسریز

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  یمیلقا لماوع یاهرایعمریز یجوز هسیاقم سیرتام .4 لودج
 لامرن نزو امد  تبوطر شراب داب تهج 
 930/4 9 9 9  داب تهج
 036/4 6 7   شراب
 266/4 7/6    تبوطر
 036/4     امد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یسانش نبمز -یژولوفروموئژ لماوع یاهرایعمریز یجوز هسیاقم سیرتام .5لودج
 لامرن نزو  یسانش گنس عافترا  ماخ داوم بیش لسگ 
 070/4 9 9 9 9  لسگ
 467/4 0 6 9   بیش
 394/4 9/6 9/6     ماخ داوم
 467/4 0     عافترا

 234/4      یسانش گنس

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  تخاس ناسنا زکارم هب یسرتسد لماوع یاهرایعمریز یجوز هسیاقم سیرتام .6لودج
 لامرن نزو دوجوم یضارا یربراک رهش زا هلصاف اتسور زا هلصاف هلابز نفد زکرم زا هلصاف 
 124/4 9/6 9/6 9/6  هلابز نفد زکرم زا هلصاف
 447/4 6 9/6   اتسور زا هلصاف
 447/4 9/6    رهش زا هلصاف
 779/4     دوجوم یضارا یربراک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  یتخاسریز لماوع یاهرایعمریز یجوز هسیاقم سیرتام .7 لودج
 لامرن نزو زاگ هب یسرتسد هداج هب یسرتسد قرب هب یسرتسد 
 497/4 6 7/6  قرب هب یسرتسد
 449/4 7   هداج هب یسرتسد
 497/4    زاگ هب یسرتسد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یراگزاس خرن نینچمه .تسا هدوب 94/4 اب ربارب یلصا یاهرایعم یجوز یاه هسیاقم یراگزاس خرن هک تسا رکذ هب مزال 
 یاهرایعمریز ،14/4 اب ربارب یژولوفروموئژ -یسانش نیمز یاهرایعمریز ،74/4اب ربارب یمیلقا یاهرایعم ریز یجوز یاه هسیاقم
 تقد هدنهد ناشن رما نیا هک ،تسا هدوب 44/4 اب ربارب یتخاسریز یاهرایعمریز ،74/4 اب ربارب تخاس ناسنا زکارم هب یسرتسد
 یبسن هناشن هک ،تسا 6 ددع اب ربارب یلک یاهرایعم تیمها بیرض عومجم نینچمه ،تسا یجوز تاسیاقم نیا لوبق لباق
 اه نآ یراذگ شزرا و شهوژپ رد هدافتسا دروم یاهرایعمریز و اهرایعم نزو ندش صخشم زا دعب .دشاب یم اهنآ تیمها ندوب
 دش مادقا اهرایعم ریز و اهرایعم قیفلت هب ARC MAPرازفا مرن رد Weighted Sum روتسد زا هدافتسا اب GIS رازفا مرن رد
 دروم و ییاسانش یتعنص یاه کرهش رارقتسا یارب دابآ ناتسب ناتسرهش یضارا یدنب هنهپ و یبای ناکم ییاهن هشقن و (9لکش)
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 یاه کرهش رارقتسا یارب دابآ ناتسب ناتسرهش یضارا تبسانم مدع و تبسانم هدنهد ناشن (0) لکش .تفرگ رارق لیلحت
 نازیم (1) لودج .دشاب یمAHP یبتارم هلسلس لیلحت لدم زا هدافتسا اب و شهوژپ رد لیخد یاهرایعم هب هجوت اب ،یتعنص
  .دهد یم ناشن هعلاطم دروم ناتسرهش یارب ار بسانمان ًاالماک ات بسانم ًاالماک یاه هنهپ تحاسم

  
B A 

  
D C 

 ((Dیتخاسریز ،(C ) تخاس ناسنا ،B) ) یسانش نیمز - یژولوفروموئژ ،( A) یمیلقا یاهرایعم ییاهن هشقن .3لکش

 
 یتعنص یاه کرهش رارقتسا یارب دابآ ناتسب ناتسرهش یضارا یدنب هنهپ هشقن .4 لکش
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  یتعنص کرهش داجیا یارب یبایزرا دروم یاه هنهپ زا کی ره تحاسم .8 لودج
 هقطنم لک تحاسم زا دصرد ) راتکه هب(تحاسم هنهپ
 366/3 93497 بسانم ًاالماک
 023/42 479936 بسانم ًااتبسن
 441/96 0/12329 توافت یب
 277/4 102/971 بسانمانًا اتبسن
 411/9 791/71616 بسانمان ًاالماک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 دروم هدودحم رد هدنکارپ تروص هب AHP لدم رد یتعنص یاه کرهش رارقتسا یارب بسانم ًاالماک یاه هنهپ هکنیا هب هجوت اب
 همانرب شزرا دناوت یمن ،اه کرهش نیا داجیا یارب بسانم تحاسم نتشادن تلع هب اه هنهپ یخرب و تسا هدش شخپ هعلاطم
 شزرا ،تحاسم رظن زا هک ییاه هنهپ یزاس ادج هب ARCMAPرازفا مرن یاه تیلباق زا هدافتسا اب لیلد نیا هب ،دشاب هتشاد یزیر
 تسا هتفرگ رارق ییاسانش دروم تحاسم راتکه هاجنپ یالاب هچراپکی یاه هنهپ و دش مادقا دنشاب یم اراد ار یزیر همانرب
 ناتسب ناتسرهش رد یتعنص یاه کرهش ثادحا یارب اه هنهپ نیا یدنب هبتر هب ELECTREلدم زا هدافتسا اب سپس ،(9لکش)
  .تسا هدش مادقا دابآ

 
 دابآ ناتسب ناتسرهش رد یتعنص یاه کرهش یارب هدش ییاسانش یاه ناکم تیعقوم .5 لکش

 ELECTRE لدم زا هدافتسا اب یدنب هبتر
 هب ،یتعنص یاه -کرهش هنیهب یبای ناکم رد رثوم یاهرایعم هب هجوت اب و ELECTRE لدم زا هدافتسا اب شهوژپ همادا رد 
 ًاالماک یاه هنهپ هب یهد شزرا یارب هک تسا رکذ لباق .دش مادقا هدش ییاسانش یاه هنهپ رد اه کرهش داجیا یدنب تیولوا
 یراذگ شزرا شور زا و هبساحم اهرایعم تیعقوم هب تبسن اه هنهپ نیا تیعقوم و هلصاف ،تحاسم راتکه هاجنپ یالاب بسانم
 نیرت بسانم ییاسانش یارب اه صخاش زا کی ره ریداقم رگناشن هک (3) لودج هطبار نیا رد ،تسا هدش هدافتساAHP قطنم
 رگناشن بیترت هب 6 ،9 ،9 ،2 ،3 یاه شزرا لودج نیا رد .تسا هدش داجیا دوش یم یتعنص کرهش داجیا یارب هدودحم
 یاهرایعم هب تبسن هدش ییاسانش یاه هنهپ بسانم ًاالماک و بسانم ًااتبسن ،توافت یب ،بسانمان ًااتبسن ،بسانمان ًاالماک تیعضو
  .دشاب یم یسررب دروم
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 دابآ ناتسب ناتسرهش یریگ میمصت و یبایزرا سیرتام .9 لودج
 اهرایعم
  اه هنهپ

 هداج زاگ قرب یربراک رهش اتسور هلابز گنس عافترا ماخ عبانم بیش لسگ تبوطر شراب امد داب

 6 2 6 3 3 9 3 9 3 6 3 2 2 9 3 3 لوا

 6 9 6 2 3 9 2 6 2 6 3 2 2 9 3 3 مود

 9 9 9 2 9 2 9 9 9 9 2 9 2 2 2 6 موس

 2 2 9 2 9 3 9 6 2 2 3 3 2 9 3 6 مراهچ

 3 3 3 9 9 3 2 3 6 3 3 9 3 3 9 6 مجنپ

 9 9 2 9 6 2 9 2 6 9 3 9 3 3 2 3 مشش

 9 9 2 3 6 9 9 3 9 3 3 2 2 2 2 3 متفه

 9 9 9 3 9 2 9 3 6 9 3 2 3 3 9 3 متشه
 3 9 2 3 9 9 6 2 9 9 2 6 2 2 2 3 مهن

 3 6 3 3 2 9 9 6 2 9 2 9 2 9 3 3 مهد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 گنهامه سیرتام .11لودج
46 3 1 2 1 9 0 9 7 6   
211/4 911/4 912/4 961/4 912/4 101/4 001/4 191/4 211/4   6 

241/4 132/4 162/4 132/4 301/4 101/4 001/4 121/4   022/4 7 

999/4 241/4 770/4 019/4 672/4 972/4 129/4   017/4 267/4 9 

471/4 139/4 600/4 910/4 629/4 221/4   072/4 909/4 339/4 0 

369/4 149/4 129/4 317/4 290/4   139/4 139/4 977/4 147/4 9 

701/4 631/4 919/4 211/4   191/4 449/4 631/4 379/4 739/4 1 

941/4 671/4 199/4   962/4 741/4 909/4 321/4 919/4 171/4 2 

992/4 911/4   331/4 793/4 611/4 661/4 111/4 171/4 171/4 1 

661/4   610/4 971/4 319/4 361/4 090/4 291/4 470/4 420/4 3 

  911/4 449/4 499/4 449/4 922/4 041/4 719/4 629/4 030/4 46 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 گنهامهان سیرتام .11لودج
46 3 1 2 1 9 0 9 7 6   
960/4 917/4 441/4 137/4 419/4 917/4 119/4 626/4 6   6 

147/4 147/4 129/4 240/4 639/4 147/4 117/4 776/4   992/4 7 

6 6 6 6 6 447/4 791/4   6 6 9 

6 6 6 6 6 079/4   6 6 6 0 

6 6 6 6 6   6 6 6 6 9 

499/4 499/4 6 6   937/4 619/4 117/4 6 6 1 

229/4 997/4 6   191/4 937/4 269/4 609/4 6 6 2 

920/4 979/4 

 
370/4 716/4 106/4 910/4 106/4 6 6 1 

6   6 6 6 119/4 6 123/4 6 6 3 

  0. 667 6 6 6 117/4 371/4 123/4 6 6 46 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رثوم گنهامه سیرتام .12 لودج
46 3 1 2 1 9 0 9 7 6   
6 6 6 6 6 6 6 6 6   6 

6 6 6 6 6 6 6 6   6 7 

4 4 4 4 6 6 4   4 4 9 

4 4 4 4 4 6   6 4 4 0 

4 4 4 4 4   4 4 4 4 9 

6 6 4 6   6 4 6 4 4 1 

6 6 4   6 6 4 6 4 4 2 

6 6   6 6 6 4 6 4 4 1 

4   4 4 4 4 4 6 4 4 3 

  6 4 4 4 6 4 4 4 4 46 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 رثوم گنهامه ان سیرتام .13 لودج
46 3 1 2 1 9 0 9 7 6   
6 6 6 6 6 6 6 6 4   6 

6 6 6 6 6 6 6 6 
 

4 7 

4 4 4 4 4 6 4   4 4 9 

4 4 4 4 4 6 
 

4 4 4 0 

4 4 4 4 4   4 4 4 4 9 

6 6 4 4   6 4 6 4 4 1 

6 6 4   6 6 6 6 4 4 2 

6 6 
 

6 6 6 6 6 4 4 1 

4   4 4 4 6 4 4 4 4 3 

 
1 4 4 4 6 4 4 4 4 46 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ییاهن سیرتام .14 لودج
46 3 1 2 1 9 0 9 7 6   
6 6 6 6 6 6 6 6 4   6 

6 6 6 6 6 6 6 6 
 

4 7 

4 4 4 4 4 6 4   4 4 9 

4 4 4 4 4 6 
 

4 4 4 0 

4 4 4 4 4 
 

4 4 4 4 9 

6 6 4 4   6 4 6 4 4 1 

6 6 4   6 6 4 6 4 4 2 

6 6 
 

6 6 6 4 6 4 4 1 

4   4 4 4 4 4 4 4 4 3 

 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 46 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اب اه هنهپ یدنب تیولوا هب هدش ییاسانش یاه هنهپ زا کی ره یارب اهنآ شزرا و اهرایعم ریز و اهرایعم نزو هب هجوت اب همادا رد
  .دهد یم ناشن ار اه هنهپ زا کی ره تیولوا (96) لودج هک تسا هدش هتخادرپ ELECTRE لدم زا هدافتسا

 ELECTRE لدم زا هدافتسا اب یدنب هبتر جیاتن .51 لودج
 درب تخاب ییاهن باوج  اه هنیزگ نیرتهب
 1 4 1 1 لوا
 1 4 1 1 مود
 6 9 -0 0 متشه
 6 7 -6 7 متفه
 4 1 -1 4 مشش
 0 0 4 -6 مراهچ
 9 9 7 -9 مهد
 1 7 0 -0 موس
 4 1 -1 -1 مهن
 7 9 -9 -1 مجنپ

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هنهپ و هبتر نیرتالاب زا مود و لوا یاه هنهپ هک دهد یم ناشن ELECTREشور زا هدافتسا اب یدنب هبتر جیاتن بیترت نیدب
 تیعقوم (1) لکش .دشاب یم رادروخرب هعلاطم دروم هقطنم رد یتعنص کرهش ثادحا یارب یرتمک رایسب تیمها زا زین مجنپ
 هدافتسا اب ار دابآ ناتسب ناتسرهش رد یتعنص یاه کرهش ثادحا یارب یداهنشیپ یاه ناکم نیا هبتر و هدش باختنا یاه ناکم
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 لاس رد دابآ ناتسب یتعنص کرهش ،دراد دوجو یتعنص کرهش ود دابآ ناتسب ناتسرهش رد .دهد یم ناشنELECTRE لدم زا
 تایه و ناریا یتعنص یاه کرهش تکرش یمومع عمجم بیوصت هب دابآ ناتسب ناتسرهش رد راتکه 10 تحاسم اب (0296)
 ناتسب ود هرامش یتعنص کرهش تسا هدیدرگ عقاو نارهت هب دابآ ناتسب روحم یرتمولیک 9رد کرهش نیا .تسا هدیسر ناریزو
 تیعقوم هک ،تسا هدمآ رد ارجا هب یزکرم تمسق رد و دابآ ناتسب تیزنارت هداج یرتمولیک 9 رد راتکه 446 تحاسم اب دابآ
 کرهش داجیا یارب ار هنهپ 46 ،شهوژپ جیاتن .تسا هدهاشم لباق (1) لکش رد هدش ارجا یتعنص یاه کرهش زا کی ره
 هک دهد یم ناشن جیاتن .دنا هدش یدنب هبتر ELECTRE لدم ساسا رب اه هنهپ نیا و تسا هداد رارق ییاسانش دروم یتعنص
 دشاب یتعنص کرهش داجیا یارب اه ناکم نیرتهب تسناوت یم و دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار هبتر نیرتالاب مود و لوا یاه هنهپ
 شراب نازیم و راتکه 12 تحاسم اب لوا ناکم ،یتعنص کرهش ثادحا یارب یداهنشیپ یاه ناکم یاه یگژیو زا .(1لکش)
 رظن زا .تسا هتفرگ رارق داب تهج فالخ رد و دصرد 99 تبوطر نازیم ،دارگ یتناس هجرد 46 امد نازیم ،رتم یلیم 449
 نیا نینچمه .دراد رارق دصرد 7 بیش اب ییاه نیمز رد و دازآ یاه ایرد حطس زا یرتم 2116 عافترا رد هقطنم نیا یفارگوپوت
 زا رود هب ،هعلاطم دروم هقطنم رد دوجوم یاه لسگ زا یرتم1/13796 هلصاف رد هلابز نفد زکرم زا یدایز هلصاف رد هقطنم
 نازیم و راتکه 22 تحاسم اب زین مود ناکم .تسا هتفرگرارق ریاب قطانم رد و لگنج و تاغاب و یزرواشک یاه نیمز
 رظن زا .تسا هتفرگ رارق داب تهج فالخ رد و دصرد 99 تبوطر نازیم ،دارگ یتناس هجرد46امد نازیم ،رتم یلیم 449شراب
 رکذ هب مزال .دراد رارق دصرد 7 بیش اب ییاه نیمز رد و دازآ یاهایرد حطس زا یرتم 4926 عافترا رد هقطنم نیا یفارگوپوت
  .تسا هتفرگرارق لگنج و تاغاب ،یزرواشک یاه نیمز زا رود هب هقطنم نیا هک تسا

  
B A 
 داهنشیپ یاه ناکم هشقن (B) و ELECTRE (A) شور زا هدافتسا اب یتعنص یاه کرهش ثادحا یارب هدش ییاسانش یاه ناکم هبتر و تیعقوم هشقن .6لکش

 ELECTRE شور زا هدافتسا اب دابآ ناتسب ناتسرهش رد یتعنص یاه کرهش ثادحا یارب هدش

 تاداهنشیپ و یریگ هجیتن
 رارقتسا یارب بسانم ناکم ،تسین ریذپ ناکما عماج تاعلاطم نودب یتعنص یاه دحاو باختنا یگنوگچ هرابرد یریگ میمصت 

 اب .دشاب هتشاد رظن دم ار اهرایعم زا یعیسو ی هنماد ،یطیحم تسیز لئاسم نایب ،یداصتقا دیاوف یگنهامه تهج یتسیاب تعنص
 یاهرایعم هب شزرا نیرتشی ،دمآ تسدب ناگربخ و ناسانشراک طسوت AHPهمان شسرپ ندرک رپ زا هک یجیاتن هب هجوت
 دوش یم لماش ار هتفرگ رارق یسررب دروم رگید رایعم هس شزرا زا دصرد390/4 عومجم رد هک یسانش نیمز-یژولوفروموئژ
 رد هک ،تفای صاصتخا تخاس ناسنا زکارم هب یسرتسد رایعم هب شزرا نیرتشیب رایعم نیا زا دعب نینچمه .تفای صاصتخا



 546 ...یتعنص یاه کرهش یبای ناکم رب یلیلحت

 یرترب هدنهد ناشن رما نیا هک دوش یم لماش ار هتفرگ رارق یسررب دروم رگید رایعم هس شزرا زا دصرد 669/4 عومجم
 لماوع ریاس هب تبسن تخاس ناسنا زکارم هب یسرتسد صخاش دعب هبترم رد و یسانش نیمز - یژولوفروموئژ یاه صخاش
 یاه لحم نیرت بسانم ،دمآ تسد هب تاعالطا و اه هداد لیلحت و هیزجت زا هک ییاهن هجیتن هب هجوت اب نینچمه .دشاب یم
 مادک چیه هک تسا نیا هدنهد ناشن هک تسا هدش نییعت رظن دروم یاهرایعم و اه هشقن یراذگ مه یور زا دعب ،عیانص رارقتسا
 زورب ثعاب زین رما نیا هک دنا هدشن یبای ناکم یداینب یاهرایعم و طباوض هب هجوت اب دابآ ناتسب ناتسرهش یتعنص یاه کرهش زا
 طرش هک دابآ ناتسب یتعنص یاه کرهش رد قرب مک ژاتلو ،یسرتسد هار دوبن :نوچمه ییاه تیدودحم و تالکشم
 .تسا هدش ،تسا (تاو اگم 41 ات 42 ژاتلو اب قرب) زاین دروم قرب نیمات هعومجم نیا رد ناراذگ هیامرس یراذگ هیامرس
 فلتخم یاهرایعم بیکرت و یتعنص زکارم یبای ناکم هب کمک رد ییایفارغج تاعالطا متسیس ییاناوت قیقحت نیا یاه هتفای
 و اهرایعم ساسا رب یهد نزو و AHPو ELECTRE لدم زا هدافتسا اب .داد ناشن فلتخم یاه لدم رد یعیبط و یناسنا
 میمصت و ناراذگتسایس هب یدنب هنهپ نیا .دیدرگ یدنب تیولوا و یدنب هنهپ رظن دروم هدودحم ،هدش صخشم یاهرایعمریز
 هچ ره هک تشاد رظن رد دیاب مه ار هتکن نیا هتبلا .دنشاب هتشاد یرت قیقد یزیر همانرب نآ ساسارب دنناوتب ات دنک یم کمک ناریگ
 یاه کرهش حیحص یبای ناکم اب طابترا رد .تشاد دهاوخ یپ رد ار یرتهب هجیتن ،دوش هدافتسا یرت قیقد و رتشیب یاهرایعم زا

 یم رظنب یرورض لیذ دراوم هب هجوت طابترا نیا رد ییایفارغج تاعالطا یاه متسیس یریگراکب و هعلاطم دروم هقطنم رد یتعنص
 نیاربانب ،تفای صاصتخا یسانش نیمز-یژولوفروموئژ یاهرایعم هب شزرا نیرتشیب ،ناسانشراک تارظن هب هجوت اب - :دسر
 نینچمه .دوش یرتشیب هجوت یسانش نیمز - یژولوفروموئژ لماوع هب یتعنص یاه کرهش ینیزگ ناکم رد هک دوش یم داهنشیپ
 و الاب رایسب رطخ اب یاه هنهپ رد یزیخ هزرل رظن زا ،زیربت لامش لسگ هب یکیدزن لیلد هب هعلاطم دروم هقطنم هکنیا هب هجوت اب
 هجوت زین لسگزا هلصاف لماع هب هقطنم نیا یتعنص یاه کرهش ینیزگ ناکم رد دوش یم داهنشیپ نیاربانب ،درادرارق الاب
 یرتشیب یراذگریثأت و نزو زا داب تهج و یضارا یربراک یاهرایعمریز ،ناصصختم تارظن هب هجوت اب - .دوش یرتشیب
 لابندب یطیحم تسیز یاهدمایپ لماوع نیا هب هجوت مدع هکنیا هب هجوت اب نیاربانب ،دنرادروخرب اهرایعمریز ریاس هب تبسن

 یبای ناکم رد اهرایعم نیا هب هجوت نیاربانب دوش یم اهرهش رد اوه یگدولآ ،زبس یاضف بیرخت هب رجنم و تشاد دهاوخ
 رارقتسا تهج بسانم یاه ناکم تقد ندرب الاب روظنم هب .دسر یم رظن هب یرورض هعلاطم دروم هقطنم یتعنص یاه کرهش
 مامت رت قیقد باختنا یارب تسا رتهب .ددرگ هیهت طوبرم یاه نامزاس طسوت یرت قیقد یا هیاپ یاه هشقن ،یتعنص یاه کرهش
 داهنشیپ ،قیقد تاعالطا دوبن هب هجوت اب - .دنریگ رارق رظن دروم یعون هب هعلاطم دروم هقطنم یطابترا ،یناسنا ،یعیبط یاهروتکاف
 یسرتسد ناکما ات ،دوش داجیا تنرتنیا هکبش طیحم رد یتعنص زکارم هب طوبرم یاه هداد نیرخآ زا یتاعالطا هاگیاپ ددرگ یم
 ثعاب رما نیا هک ،دوش مهارف زاین دروم تاعالطا هب تقو و هنیزه نیرتمک فرص اب ناراذگ هیامرس و نایوجشناد ،نارگشهوژپ

  .ددرگ یم نیققحم رظن لدابت ناکما و تاعلاطم تقد ندرب الاب ،یرارکت تاعلاطم زا یریگولج
 عبانم
  .9396 ،یقرش ناجیابرذآ ناتسا یسانشاوه لک هرادا
  .مهن پاچ ،نارهت ،تمس ،یضارا یربراک یزیر همانرب .(7396) اضر دمحم ،یدمحمروپ
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 دنچ یریگ میمصت یاه کینکت زا هدافتسا اب یتعنص یاه کرهش یبای ناکم .(9396) دمحم ،روپ میحر ؛اضرمالغ ،ینامیلس ؛وهاش ،یبجاح
 ،یناسنا مولع هدکشناد یتعنص تیریدم همانلصف ،( ناتسدرک ناتسا رد هردناوید ناتسرهش یتعنص کرهش :یدروم هعلاطم) هرایعم
  .01-92صص ،ناتسمز ،09 هرامش ،مهد لاس ،جدننس دحاو یمالسا دازآ هاگشناد

 هرامش ،یرهش هعسوت و ایفارغج هلجم ،رهش ییاضف ماظتنا رب دنمشوه یزیر همانرب ریثأت .(6396) همطاف ،یرفص ؛میرک ،ریلد هداز نیسح 
  .لوا

 تامدخ و عیانص یهدناماس طباوض و اهرایعم .(6196) یرهش یزیر همانرب تاعلاطم زکرم ،روشک ترازو ینارمع یزیر همانرب رتفد
  .داهنرف رواشم ناسدنهم لوا دلج ،یرهش

 هعلاطم) GIS کینکت زا هدافتسا اب نیگنس عیانص یبای ناکم رد یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف دربراک .(9396) اضر ،انرب ؛شرآ ، یمیحر
  966-176صص ،ناتسمز ،07 یپایپ ۀرامش ،مشش لاس ،(ایفارغج) یا هقطنم یزیر همانرب همانلصف ،(رهشهام و ینیمخ ماما ردانب :یدروم

 یرتمولیک هاجنپ عاعش :یدروم ۀعلاطم) ییایفا رغج یاهرایعم زا هدافتسا اب عیانص یبای ناکم .(3196) اضریلع ،نایناقس ؛هیضرم ،یسیئر
  .966-096 صص ،33 ۀرامش ،ییایفارغج تاقیقحت ۀمانلصف ،(ناهفصا قرش

 دنچ یبایزرا یاه شور زا هدافتسا اب یرهش قطانم هنیهب هعسوت رد یرهش رادیاپ هعسوت لوصا تاریثأت یجنس ناکما .(4396) یلع ،یفلز
  .ناجنز هاگشناد ،یناسنا مولع هدکشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،(سرا دازآ هقطنم یزکرم شخب ) GISو هرایعم

 تاعالطا متسیس قیفلت زا هدافتسا اب یشزرو نکاما ینیزگ ناکم یارب یداهنشیپ لدم ۀئارا .(7396) هتشرف ،یمیهاربا ؛میرک ،نایدنو هرهز
  .666 -176 صص ،67 هرامش ،یشزرو تیریدم تاعلاطم هلجم ،(MCDM) هرایعمدنچ یریگ میمصت یاه شور و ((GISییایفارغج

 کرهش یربراک رارقتسا روظنم هب نیمزرس ناوت یبایزرا .(2396) زاملوس ،یتشد ؛هیضار ،یمیحر ؛دومحم دیس ،تعیرش ؛دوعسم ،یرالاس
 یا هقطنم یزیر همانرب همانلصف ،( مشق هریزج :یدروم هعلاطم) AHP و هرایعم دنچ یریگ میمصت شور زا هدافتسا اب یتعنص
  949-969صص ،ناتسبات ،9 ۀرامش ،متشه لاس ،(ایفارغج)

  .4396و 9196لاس ،ناتسا یرامآ همانلاس ،یقرش ناجیابرذآ یرادناتسا یزیر همانرب و تیریدم نامزاس 
 9396 ،4396 ،9196لاس ،یداصتقا تاعلاطم هورگ ،یقرش ناجیابرذآ ناتسا یزیر همانرب و تیریدم نامزاس
  .9396 ،رامآ شخب ،یقرش ناجیاب رذآ ناتسا تراجت و ندعم و تعنص نامزاس
 یبای ناکم تهج یدربراک GIS یارجا و یحارط .(1196) اضریلع ،داژن یئافو ؛یدعسدمحم ،یرگسم؛دیمح ،یدابع؛هبزور ،داش

  .260 -490صص ،0 هرامش ،ینف هدکشناد هیرشن ،کیتنژ و رگناشن یاه نزو ،یزاف یاه لدم زا هدافتسا اب یتعنص یاه کرهش
 زا هدافتسا اب سراپ دیدج رهش یبای ناکم یاهرایعم یدنب تیولوا و نییعت .(3196 ) نیشفا ،راک هناد؛اضر ،نایدمحا ؛اتیزر ،روپ یفیرش

  .69-91صص ،ناتسبات و راهب ،مود هرامش ،مود لاس ،نیمزرس شیامآ ،یبتارم هلسلس لیلحت دربراک و یناکم هرایعم دنچ یبایزرا
  .1427 ش ،داصتقا یایند ،متسیب و مهدزون نورق رد ناریا ندش یتعنص هرود شش .(6196) زیورپ ،یفیرش 
  .ناهفصا هاگشناد ،یهاگشناد داهج رشن ،ناهفصا – ناریا یتعنص یایفارغج رب یا همدقم .(1296) نسح ،داژن هرق
  .ریبک ریما یتعنص هاگشناد تاراشتنا ،نرهت ،مجنپ پاچ ،یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف .(2196) نسح ،روپ یسدق
 یتماقا زکارم داجیا یارب بسانم یاه هنهپ یجنس ناکما و ییاسانش .(1396) یدهم ،ییافو ؛یلعدمحم ،رایرواد ؛رغصا یلع ،رویدک

 یا هقطنم یزیر همانرب همانلصف ،(نارانچ ناتسرهش ناکملگ ناتسهد :یدروم هعلاطم) GIS و AHPلدم زا هدافتسا اب یرگشدرگ
 666-796صص ،راهب ،7 ۀرامش ،متفه لاس ،(ایفارغج)

 روما ترازو ،نارهت ،هنگنز دیشمج ۀمجرت ،یتعنص بالقنا نیموس رد هعسوت و یژولونکت .(7296) زلراچ ،رپوک ؛لئافار ،یکسنیلپاک
  .هجراخ

 هلسلس لیلحت زا هدافتسا اب یراذگ هیامرس دعب زا یتعنص یاه کرهش ینیزگ ناکم یبایزرا .(9396) یلیل ،یرایتخب ؛رایتخب ،هانپ تزع
 666-176 صص ،ناتسمز ،27 هرامش ،متفه لاس ،یرهش یزیر همانرب و شهوژپ هیرشن ،(ناشاک هقطنم :یدروم هعلاطم) یبتارم
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 صص ،1 هرامش ،ییایفارغج تاقیقحت هلجم ،یا هقطنم و یتعنص هعسوت رد یتعنص یاه عمجت .(1196) نیسح ،داژن یسابع ؛ادلیگ ،یلدبع
39-11.  

  .4396 لاس نکسم و سوفن یمومع یرامشرس یلیصفت جیاتن ،ناریا رامآ زکرم

  .مهد زیس پاچ ،نارهت هاگشناد تاراشتنا ،نیمزرس شیامآ هدولاش .(4396) دیجم ،مودخم
 طیحم یژولونکت و مولع ،ناریا رد دیدج یاهرهش یبای ناکم رد یطیحم تسیز لماوع نییعت؛(9196) رحس ،نایبیبط ؛دوعسم دیس ،یرونم

  .6-3 صص ،9 هرامش ،متشه هرود ،تسیز

 یتعنص کرهش :یدروم هعلاطم) ییاتسور یحاون رد یتعنص یاه کرهش یعامتجا یداصتقا تارثا .(4196) نسح دیس ،یدورگنل یعیطم
 67-19 صص ،ناهفصا ،61هرامش ،16 لاس ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف ،(دهشم

  .4396لاس یقرش ناجیابرذآ ناتسا یاه ناتسرهش یاه یرامشرس یلیصفت جیاتن 
 هعسوت یاه صخاش هب هجوت اب یتعنص یاه کرهش یبای ناکم رب رثؤم لماوع .(6396) تاداسلارخف ،یخرفهق یحلاص؛ارهز ،یهللارصن

 لاس ،یداصتقا هعسوت و دشر یاه شهوژپ همانلصف ،(کارا :یدروم هعلاطم) یثلثم یزاف دادعا زا هدافتسا اب اهنآ یدنب تیولوا و رادیاپ
  .93 –976صص ،ناتسبات ،2 هرامش ،مود

  .دزی هاگشناد تاراشتنا ،کاخ کیناکم .(0296) دومحم ،نایئافو
  .www. Isipo. ir .ناریا یتعنص یاه کرهش تکرش تیاس بو
  .اضف و یتعنص تاعلاطم ،یلم یدبلاک حرط .(9296) یزاسرهش و نکسم ترازو
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