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 هدیکچ
 و لاح نامز رد اهنآ زا بسانم و هنيهب يرادرب هرهب روظنم هب يشزرو تاسيسأت و نكاما ثادحا يارب بسانم و حيحص يباي ناکم 
 فرص نينچمه و نكاما نآ زا بسانم هدافتسا مدع بجوم دراوم زا يرايسب رد هلأسم نيا هب ندرکن هجوت هك مهم تسا يرما هدنيآ
 بسانمان رارقتسا ام روشك ياهرهش رد دوجوم تالکشم نيرتمهم زا يکي ،رضاح لاح رد .دوش يم اهنآ ثادحا يارب دايز ياه هنيزه
 هك تسا روشك و برغ لامش ياهرهش نيرتگرزب زا يکي زيربت رهش .دشاب يم يرهش ياه يربراك رياس نايم رد يشزرو ياهاضف

 يربراك ياهدرادناتسا ياه هنارس اب هسياقم رد ار يشحاف توافت مقر نيا هك تسا عبرم رتم /83 رهش نيا رد يشزرو ياضف هنارس
 زيربت رهش رد يربراك نيا هنارس رد رفن ره يازا هب عبرم رتم 11/1 ًاابيرقت تفگ ناوت يم و دهد يم ناشن ناريا رد يرهش يضارا

 ،قيقحت نيا رد .تسا مزال رهش لك يارب يشزرو ياضف عبرم رتم33/3928331 رهش نيا تيعمج باستحا اب هك دراد دوجو دوبمك
 يلدم و وگلا ييايفارغج تاعالطا متسيس و يبتارم هلسلس ليلحت لدم قيفلت زا هدافتسا اب و يليلحت - يفيصوت درکيور اب هدش يعس
 رد يشزرو يضارا يربراك ؛دهد يم ناشن قيقحت جياتن .دوش هيارا زيربت رهش هدودحم رد يشزرو نكاما يقطنم رارقتسا تهج هنيهب
 .درادن رارق يبولطم تيعضو رد يياضف تلادع و شنكارپ رظن زا هچ و يفيك و يمك رظن زا هچ زيربت رهش هدودحم

 
 رهش هدودحم ،ییایفارغج تاعالطا متسیس ،یبتارم هلسلس لیلحت ،یشزرو نکاما ،یبای ناکم :یدیلک تاملک
 .زیربت
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 همدقم
 لیلد هب اریز .دنراد راکورس نآ اب نازیر همانرب تاقوا بلغا هک تسا یا هلأسم یتامدخ زکارم و اه یربراک هنیهب عیزوت
 هدمآ دوجو هب اه یربراک بسانمان ییاضف عیزوت و دوبمک دننام یتالكشم ،اهرهش دبلاک و تیعمج باتشرپ دشر
 زا یمهم ءزج و شزرو و یندب تیبرت هزوح رد یرازفا تخس شخب نیرت یساسا ناونع  هب یشزرو نکاما .تسا
 و نازیر همانرب مهم فیاظو زا یشزرو زکارم هنیهب یاه ناكم نییعت و دور یم رامش هب یناسنا یاه نامزاس تاسیسأت
 تاسیسأت و نکاما ثادحا یارب بسانم و حیحص یبای ناكم .(40 :9196 ،یئوكش) تسا یرهش ناگدنریگ میمصت
 نیا هب ندركن هجوت هک مهم تسا یرما هدنیآ و لاح نامز رد اه نآ زا بسانم و هنیهب یرادرب هرهب روظنم  هب یشزرو
 ثادحا یارب دایز یاه هنیزه فرص نینچمه و نکاما نآ زا بسانم هدافتسا مدع بجوم دراوم زا یرایسب رد هلأسم
 تاظحالم نیرت یساسا زا ،یناكم تیعقوم نییعت هبرجت كی ناونع  هب .(096 :6196 ،یزردوگ) دوش یم اه نآ
 .(41 :1196 ،لیگ) دوش یم هتفرگ هدیدان بلغا لاح نیا اب هک تسا یشزرو ناكم ره تخاس یارب یزیر همانرب
 نایم رد یشزرو یاهاضف بسانمان رارقتسا ام روشک یاهرهش رد دوجوم تالكشم نیرت مهم زا یكی ،رضاح لاح رد
 زا دنناوت یمن اه نآ هب یسرتسد مدع تلع هب هعماج دارفا زا یرایسب هک یوحن  هب .تسا یرهش یاه یربراک ریاس
 هنیمز رد تیریدم و یزیر همانرب هب تالكشم نیا ندرک لح و دنیامن هدافتسا بولطم تروص هب یشزرو یاه ناكم
 ،یبارهس) دراد زاین یجنس ناكما و یجنسزاین یساسا و هدیچیپ تاعلاطم و یشزرو یاهاضف یهدناماس و یبای ناكم
 و اهرهش رد بسانتم و لداعتم هعسوت ثحب ،اهرهش یزیرهمانرب رد مهم تاعوضوم زا یكی هزورما .(1 :2196
 هک تسا نیا فده نیا هب ندیسر رد یزیر همانرب شقن .دشاب یم یرهش تامدخ زا اهرهش نانکاس بسانم یرادروخرب
 و دشاب هعماج یعامتجا یاه هورگ و راشقا همه عفن هب هک دنک تیاده یوحن هب ار یرهش تاناكما و تامدخ عیزوت
 .( 61 :0196 ،یربنق) دوش رجنم اهرهش رد ییاضف و یعامتجا تلادع هب
 رد ار یعیسو و هدرتسگ تاریثات یشزرو یاه تیلاعف(Silva,2018:97) سكعلاب و تسا هعماج زا هنیآ كی شزرو
 نیب و یلم ،یا هقطنم ،یلحم فلتخم حوطس رد و یشزرو یتح و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا لفتخم یاه هزوح
 و رامآ .تسا یشزرو یاهاضف و تاناكما دوجو ،شزرو هعسوت و دشر یاهرازبا زا یكی(Elies,2014:7)دنراد یللملا
 رد یمسرریغ و یمسر فلتخم عبانم 96 ره هک هدیدرگ روظنم روشک رد دوجوم یشزرو یاهاضف زا یتوافتم ماقرا

 یاهرایعم اب یدایز و شحاف توافت میهد رارق شجنس رایعم میهاوخب رگا ار اه نآ زا مادک ره هنارس صوصخ
 رد یشزرو نکاما هیاپ هنارس نآ و ددرگ یم یهتنم هجیتن كی هب تاقیقحت نیا تقیقح رد و میراد یناهج درادناتسا
 ،نیعم یدنب نامز ،بسانم یاه هجدوب صیصخت اب هارمه ینارمع یاه تیلاعف ًااملسم مه هراچ هار .تسا نامروشک
 تیمها زا زین اه هژورپ رد یدعب تیولوا نییعت و یبای ناكم هتبلا .تسا موادم یریگیپ و قیقد تراظن ،یوق تیریدم
 زا فلتخم یاهروشک رد یشزرو تاسیسأت هنارس تحاسم .(4196 ،یندب تیبرت نامزاس) تسا رادروخرب یا هژیو
 دحاو ره یازا هب ار عبرمرتم 09 تحاسم هسنارف روشک .تسا توافتم ییاكیرمآ و ییاپورا یاهروشک ات قرش کولب
 نیگنایم روط  هب .دننک یم داهنشیپ رفن ره یازا هب عبرمرتم06 اكیرمآ و رفن ره یازا هب عبرمرتم 26 ناتسلگنا و ینوكسم
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 16 دودح مقر نیا زا هک تسا رفن ره یازا هب زبس یاهاضف و یشزرو یاضف عبرمرتم 00 دودح یللملا نیب فرع
 تسا یلاح رد نیا .(16 :4196 ،یرداق) دراد قلعت یشزرو یاهاضف هب یقبام و زبس یاهاضف هب صاصتخا عبرمرتم
  .(19 :0196 ،یدمحمروپ) تسا هدشداهنشیپ عبرمرتم 0 یا هلحم سایقم رد یشزرو یاهاضف هنارس ام روشک رد هک
 و برغ لامش یاهرهش نیرت گرزب زا یكی ،(0196 ،ناریا رامآ زکرم) رفن 9929916 رب  غلاب تیعمج اب زیربت رهش 
 نیا هک(4196 ،طیحم شقن رواشم نیسدنهم) تسا عبرمرتم /91 رهش نیا رد یشزرو یاضف هنارس هک تسا روشک
 ناوت یم و دهد یم ناشن ناریا رد یرهش یضارا یربراک یاهرادناتسا یاه هنارس اب هسیاقم رد ار یشحاف توافت مقر
 باستحا اب هک دراد دوجو دوبمک زیربت رهش رد یربراک نیا هنارس رد رفن ره یازا هب عبرمرتم 16/6 ًاابیرقت تفگ
 یشزرو یاهاضف دوبمک رب هوالع .تسا مزال رهش لک یارب یشزرو یاضف عبرمرتم 11/1009116 رهش نیا تیعمج
 هزوح نیا رد هدش  ماجنا تاقیقحت رد هچنانچ .تسا زیربت رهش تالكشم رگید زا زین اهاضف نیا عیزوت و شنکارپ
 .(61 :2196 ،ییاتسور) تسین رادروخرب یبسانم ییاضف تلادع حطس زا زیربت رهش هک تسا نآ زا یکاح جیاتن

 ًااتعیبط تالكشم نیا لح یارب .تسا هدش  هدنکارپ یبرغ بونج و یزکرم یاه تمسق رد یشزرو نکاما رثکا هچنانچ
 كی هیارا و یشزرو یاه هنارس نیمأت هدنریگرب رد هک یشزرو نکاما یبای ناكم صوصخ رد عماج قیقحت كی ماجنا
 راشقا تهج فلتخم بتارم هلسلس رد هک  یروط  هب اه یربراک نیا یقطنم شنکارپ تهج رادناتسا و بسانم یوگلا
 .دشر یمرظن هب یرورض دشاب سرتسد رد هعماج فلتخم
  قیقحت هنیشیپ
 رد یلو تسا هتفرگ ماجنا یللملا نیب و یلم حطس رد یعیسو تاعلاطم یرهش یاه یربراک یبای ناكم صوصخ رد 

 رد اهنآ زا دروم نیدنچ هب هک تسا هتفرگ ماجنا یدودحم تاعلاطم یشزرو یاه یربراک و نکاما یبای ناكم صوصخ
 .تسا هدش  هراشا لیذ
 تاعالطا متسیس زا هدافتسا اب لمآ رهش یشزرو یاهاضف یناكم لیلحت ناونع اب یا هلاقم رد ،(1196) یوضر 

 عاعش ،قیقحت نیا رد یسررب رایعم .دنا هتخادرپ یناكم رظنزا لمآ رهش یشزرو یاضف 11 یسررب هب ییایفارغج
 اب یلماک قباطت هعلاطم تحت یاهاضف یناكم تیعضو دهد یم ناشن قیقحت نیا جیاتن .تسا یسرتسد و یدركلمع
 .درادن اهرادناتسا
 هیمورا یشزرو نکاما (یسرتسد) یزاس بسانم و انب ییامناج تیعضو یسررب ناونع اب یا هلاقم رد ،(2196) یبارهس 
 راک شور .دنا هتخادرپ هیمورا رهش رد یشزرو ناكم 10 تیعضو یسررب هب یللملا نیب و یلم یاهرادناتسا هب هجوت اب
 یاهرادناتسا هک دهد یم ناشن یرامآ لیلحت جیاتن هک هدوب یرامآ یاه نومزآ و همانشسرپ زا هدافتسا هلاقم نیا رد
 .تسا طسوتم رهش نیا رد یبای ناكم و یراوجمه
 (GIS)ییایفارغج تاعالطا متسیس زا هدافتسا اب یشزرو نکاما یبای ناكم ناونع تحت یا هلاقم رد ،(0196) یورسخ
 تهج یراگزاس رایعم 1 زا قیقحت نیا رد یو .تسا هتخادرپ زقس رهش یشزرو نکاما هعلاطم هب ،زقس یدروم هنومن
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 یناكم رظن زا زقس یشزرو یاه یربراک بولطمان طیارش زا یکاح یو قیقحت جیاتن .تسا هدرک هدافتسا یهد نزو
 .تسا
 متسیس زا هدافتسا اب یشزرو یاهاضف یناكم لیلحت ناونع تحت دوخ هلاقم رد ،(0196) ینیسحدیس یزورون 
 تاعالطا متسیس زا یریگ هرهب اب ،(نارهت كی هقطنم یدروم هعلاطم) بولطم لدم هیارا و ییایفارغج تاعالطا

 .دنا هدرک ییاسانش ار هنیهب یاه تیاس هدرک یسررب ار نارهت كی هقطنم رد یشزرو نکاما یناكم تیعضو ییایفارغج
 .دنرادن یشزرو نکاما بولطم شنکارپ رظن زا یبولطم تیعضو هقطنم نیا دهد یم ناشن ناشیا قیقحت جیاتن
 AHP شور زا هدافتسا اب یشزرو یربراک ییاضف شیامآ رد (GIS) دربراک ناونع اب دوخ هلاقم رد ،(4196) ایک ینابر 
 یسررب راوزبس رهش رد ار یشزرو یاه یربراک و نکاما ییاضف شیامآ ،(راوزبس رهش یدروم هعلاطم) یفلد و یزاف
 ماجنا تهج و دنا هدرک یسررب حطس هس رد ار یشزرو یاه یربراک رایعم 0 زا هدافتسا اب قیقحت نیا رد ناشیا .دندرک
 رازفا مرن و ییایفارغج تاعالطا متسیس اب نآ قیفلت و یفلد و یزاف AHP یاه لدم بیکرت زا یبای ناكم و لیلحت

ARC GIS دنا هداد هیارا روکذم یاه لدم و اهوگلا ساسا رب ار دوخ یداهنشیپ هشقن تیاهن رد و دنا هدرک هدافتسا. 

 زا هدافتسا اب یشزرو نکاما تخاس و یحارط رد یبای ناكم یاهرایعم یسررب ناونع اب یا هلاقم رد (0196) یمیظع 
 هتخادرپ یشزرو نکاما یبای ناكم رد رثوم لماوع یبایزرا و ییاسانش هب همانشسرپ رازبا اب و یبای هنیمز یاه شور
 عاعش و مکارت ،یربراک یراگزاس ،نیمز تاصخشم ،یرهش تامدخ لماوع دهد یم ناشن قیقحت نیا جیاتن . تسا
 .دنتسه یشزرو نکاما یبای ناكم رد لماوع نیرتمهم زج اوه و بآ و یدركلمع
 هدافتسا اب نادنملاس یشزرو هنیهب ناكم باختنا یاه صخاش یزاس بسانم ناونع اب یا هلاقم رد (1196) یدیشمج 
 تسا هتخادرپ نادنملاس یارب یشزرو نکاما یبای ناكم یاه صخاش یسررب هب GIS و یبتارم هلسلس لیلحت لدم زا
 تسا هدش هدافتسا یرگشسرپ تهج رفن 106 یرامآ هنومن اب هربخ همانشسرپ زا و تسا یفیصوت قیقحت نیا شور.
 .دنا هدش هتخانش مهم ینمیا و یرهش رگید یاه یربراک اب ترواجم ،یسرتسد یاه صخاش دهد یم ناشن جیاتن.
 هب یشزرو زکارم یبای ناكم روظنم هب هنیهب یوگلا هئارا و ییاضف یوگلا یبایزرا ناونع اب یا هلاقم رد (1196) یزامن 
 ینادیم و یفیصوت یاه شور زا یبیکرت قیقحت نیا شور. تسا هتخادرپ رهش نالک یشزرو نکاما ییاضف یبایزرا
 رد یشزرو نکاما شنکارپ دهد یم ناشن لصاح جیاتن.تسا هدش هدافتسا GIS رازفا مرن و همانشسرپ رازبا زا و تسا

 .دننک یم داهنشیپ اه یربراک نیا رارقتسا تهج ار یقطانم اتسار نیا رد اذل و تسین یقطنم و هنیهب نارهت رهش
 زا و داد رارق یسررب دروم GIS زا هدافتسا اب ینامسات یبرغ لامش رد ار یشزرو  یحیرفت تالیهست ،(6220) یارگ
 یربراک رییغت ای دیدرگ یم لیطعت دیاب هک یتالیهست و هدرـک ینیب شیپ ار زاین دروم یلاـمتحا تالیهسـت قـیرط نیا
 .دندومن صخشم ار دش یم هداد
 دوبمک هک هداد ناشن یتکرح یاه تیلاعف رد تکراشم یارب یعبانم ناونع تحت یا هعلاطم یط رد ،(4220) لواپ 
 تسا ناناوج زا رشق نیا تیلاعف یارب یعنام دمآرد مک راشقا لحم فارطا رد اه هاگشاب و یشزرو یاه نیمز ،اه کراپ
 .دوش یم روکذم یاه طیحم رد یتکرح یاه تیلاعف شهاک بجوم و
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 بولطم نزو اب اه کراپ هب یسرتسد طابترا و یشزرو -یحیرفت یاه ناكم یناكم لیلحت روظنم  هب ،(1220) اگراوتوپ
 هلصاف هک دندیسر هجیتن نیا هب دوخ قیقحت رد اه نآ .دندرک هدافتسا GIS رازفا مرن و ییایفارغج یاه هشقن زا ناکدوک
 دنک یم دودحم یشزرو -یحیرفت یاه کراپ هب ار اه نآ ،یسرتسد نیا هک تسا رتمولیک 1 ات 6 ،اه کراپ زا اه هداوناخ
 زا جراخ رد یبسن روط هب اه کراپ دصرد 20 دودح رد نینچمه .دوش یم ناکدوک بولطمان نزو شیازفا ببس و
 .دنتشاد رارق یگیاسمه یاهزرم
 هعسوت یارب هک دنتفایرد یکار یاه هوک ییاسانش رد GIS لدم رب ینتبم  هعسوت اب دوخ قیقحت رد ،(2620) نمربلیس 

 .دشاب اشگهار یناتسمز یاه شزرو یناكم یبایزرا رد دناوت یم ییایفارغج تاعالطا متسیس زا هدافتسا یكسا تعنص
 یضعب رد ار ییایفارغج تاقیقحت هلأسم نیا هک دراد مه اب ییاه توافت فلتخم ییایفارغج یحاون و رهش طیارش 
 هب یهد شزرا و قیقحت یاهرایعم باختنا ،تیعطق مدع طیارش نیا زا یكی .دزاس یم هجاوم اه تیعطق مدع اب طیارش
 دوجوم تاقیقحت رثکا رد هک هدش  هدافتسا یا هشیلک لوصا و اهرایعم زا ًاارثکا قوف تاقیقحت رد .تسا اهرایعم نیا
 هدافتسا زیربت رهش ییایفارغج طیارش اب بسانتم ییاهرایعم و عونتم یاهرایعم زا هدش یعس ،قیقحت نیا رد یلو تسا

 (هلزلز رطخرپ یاه هنهپ زا هلصاف) اهرایعم زا یكی هک هدش  هدافتسا عونتم رایعم 06 زا قیقحت نیا رد هچنانچ .دوش
 ریذپان ناكما ییاهرایعم نینچ زا بانتجا زیربت رهش (یزیخ هزرل) ساسح طیارش رد و هدش  لیكشت رایعم 06 زا دوخ
 دوجوم نکاما یسانش بیسآ و یبایزرا و یناكم عونتم یاه هداد زا هدافتسا ،قیقحت نیا زیامت هوجو زا رگید یكی .تسا
 .دریگ ماجنا رهش یاهزاین و اهدوبمک هب هجوت اب دیدج نکاما یبای ناكم و یزیر همانرب ات تسا
 اه شور و داوم
 هب قیقحت دنیارف .تسا یفیصوت تاقیقحت زج شور رظن زا و یدربراک تاقیقحت زج فده دعب زا رظن دروم شهوژپ 
 هلحرم ،دوجوم یشزرو نکاما یناكم تیعقوم یسررب لماش ،لوا هلحرم .تسا هدش  لیكشت هلحرم جنپ زا یلک روط 

 و یتاعالطا یاه هیال هیهت مراهچ هلحرم ،قیقحت یاهرایعم یراذگ شزرا موس هلحرم ،قیقحت یاهرایعم جارختسا مود
 ینادیم و یدانسا یاه شور زا تاعالطا هیهت تهج راک دنیآرف رد .تسا ییاهن هشقن جارختسا و قیفلت مجنپ هلحرم
 هلمج نم یرهش تیریدم یلوتم یاه نامزاس زا زاین بسانت  هب زاین دروم تاعالطا زا یتمسق .تسا هدش  هدافتسا

 ذخا یرهش هعسوت یاه حرط هدننک هیهت نارواشم و یقرش ناجیابرذآ ناتسا یزاسرهش و هار لک هرادا ،زیربت یرادرهش
 .تسا هدش  هیهت هدش ذخا اه هشقن لیلحت زا زین یتمسق نینچمه ،هدش
  دوجوم تیعقوم یسررب :لوا هلحرم
 نکاما تیعقوم (GPS) یناهج بای تیعقوم هاگتسد و دوجوم یضارا یربراک هشقن زا هدافتسا اب ادتبا هلحرم نیا رد
 نیا نابیتشپ تمرف اب و Arc GIS 10.3 رازفا مرن رد یربراک نیا یارب ازجم یتاعالطا هیال كی و ییاسانش یشزرو
 و هبساحم یمک یبایزرا ثحب رد .تفرگ رارق یبایزرا دروم یفیک و یمک دعب زا نکاما نیا سپس .دش هیهت رازفا مرن
 تیفرظ و تیبولطم ،یراگزاس سیرتام هس زا یفیک یبایزرا ثحب رد و تسا رظن دم اه هنارس و حوطس هسیاقم
 یسررب فلتخم ساه سایقم رد یشزرو نکاما یدركلمع عاعش دیاب تیفرظ سیرتام یبایزرا رد .تسا هدش هدافتسا
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 لكش هب ینوگ یلپ لكش زا هدش  هیهت یتاعالطا هیال اهاضف نیا یدركلمع عاعش نییعت و نآ ماجنا تهج هک دوش
 .دش صخشم اهاضف نیا یدركلمع عاعش روکذم رازفا مرن رد Buffer روتسد زا هدافتسا اب سپس و لیدبت یا هطقن
  رثؤم یاهرایعم جارختسا :مود هلحرم
 و ناسانشراک تارظن و وسكی زا هنیمز نیا رد هتفای ماجنا تاقیقحت و یدانسا تاعلاطم زا هدافتسا اب ادتبا هلحرم نیا رد
 زا یبیکرت)رایعم هدزاود اتسار نیا رد هک هدش ییاسانش رثؤم یاهرایعم ریز و اهرایعم رگید یوس زا ناصصختم
 .تسا هدش  باختنا (یناسنا و یعیبط یاهرایعم
 اهرایعم یراذگ شزرا :موس هلحرم
 هب یزایتما كیره و هدش یبایزرا هربخ ناسانشراک طسوت بختنم یاهرایعم زا كی ره دیاب قیقحت زا هلحرم نیا رد 

 زا زین ناسانشراک .تسا هدش  هدافتسا (AHP) یبتارم هلسلس لیلحت لدم زا رما نیا تهج .دنهد صاصتخا دوخ
 باختنا رفن 29 دادعت هب ایفارغج و یرامعم ،یندب تیبرت ،نارمع ،یرهش یحارط ،یزاسرهش یاه هتشر ناصصختم
 هدش یبتارم هلسلس لیلحت لدم دراو لیلحت تهج اهرایعم ناسانشراک طسوت هربخ همانشسرپ لیمكت زا سپ و هدش 
 .تسا
 ،تسا هدش هداد ریداقم اهرایعم هب هطوبرم لودج ساسا رب و هدش  لیكشت اهرایعم زا یسیرتام ادتبا شهوژپ نیا رد
 لیلحت لدم زا قلطم و یبسن یاه نزو هبساحم یارب همادا رد و هسیاقم مهاب ییاتود فلتخم یاهرایعم سپس
 رازفا مرن رد لدم نیا یرامآ و یضایر لحارم یمامت تسا رکذ هب مزال .تسا هدش هدافتسا (AHP) یبتارم هلسلس

Expert Choise تسا هتفرگ ماجنا. 
 هدش یحارط هدیچیپ لیاسم لح یارب هک تسا هرایعم دنچ یریگ میمصت لیلحت لدم كی یبتارم هلسلس لیلحت لدم
 زا یددعتم یاهدربراک و دش داهنشیپ یتعاس طسوت 2116 لاس رد یبتارم هلسلس لیلحت .(Uehara,1990:112) تسا
 تسا یشور ،(AHP) یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف.(11 :1196 ،یلماع لبج)تسا هتفرگ رارق ثحب دروم نونکات نآ
 اب ار اه هنیزگ نیب باختنا ،داضتم یریگ میمصت یاهرایعم هک یطیارش رد یریگ میمصت یارب هک هداس و یوق ،فطعنم
 ییاه تواضق یریگراک هب دنیارف نیا .(Bertolini,2006: 424) دریگ یم رارق هدافتسا دروم ،دزاس یم هجاوم لكشم
 یجوز تاسیاقم زا دتم نیا .دزاس یم نكمم ار سوسحم یفیک یاهرایعم و سوسحمان یفیک یاهرایعم ۀرابرد
 ،(AHP)شور زا هدافتسا اب یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف رد .(01 ،1196 ،یناجیسراف) دریگ یم هرهب هناگدنچ یاهرایعم
 یارب اه هعومجم نیب یجوز هسیاقم ،اه هنیزگ و اهرایعم ریز ،اهرایعم ،فده لماش ،یبتارم هلسلس حوطس نییعت زا دعب
 هک ،دریگ یم تروص اه تواضق یراگزاس لیلحت و هیزجت ،اه هعومجم هب یهد نزو نیع رد .دوش یم ماجنا یهد نزو
 فده هب تبسن اه هنیزگ یلک هسیاقم ،اه هنیزگ و اهرایعم ریز ،اهرایعم مامت یهد نزو زا سپ .دشاب 6/2 زا رتمک دیاب
 .(6 :1196 ،تسود دیشروخ) دوش یم رهاظ رادومن تروص هب هسیاقم هجیتن و ماجنا

                                                                                             یتاعالطا یاه هیال هیهت :مراهچ هلحرم
 یاه هشقن زا هدافتسا اب ادتبا اتسار نیا رد .دوش هیهت بختنم یاهرایعم ساسا رب یتاعالطا یاه هیال دیاب هلحرم نیا رد
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 متسیس نابیتشپ یاه تمرف هب لیلحت تهج و هدش  جارختسا دوجوم عضو تاعالطا هیاپ 22200/6 و یرهش 2220/6
 رد دراوم یضعب و دنتشاد ندش زور هب هب زاین زین تاعالطا یضعب .دندش لیدبت لیلحت تهج ییایفارغج تاعالطا
 یناهج بای تیعقوم هاگتسد ،ینادیم یاه تشادرب زا هدافتسا اب زین تاعالطا نیا دوبن دوجوم هدش رکذ یاه هشقن

(GPS) رظن دروم یاه تمرف هب تاعالطا و اه هشقن تمرف لیدبت زا سپ .دندمآ تسد هب ییاوه یاه سكع و (Shape 

File) ناوت یم هلمج زا دیآ تسد هب رظن دروم یاه هیال و تاعالطا ات دش ارجا اه هداد نیا یور رب یفلتخم یاه لیلحت 
 .درک هراشا ..…Clip,Merge,Buffer,Symbology,Classify تاروتسد و اه لیلحت هب
 ییاهن هشقن جارختسا و قیفلت :مجنپ هلحرم
 و دنوش یم لیدبت یرتسر تمرف هب اه هیال یناشوپمه لیلحت ماجنا تهج هدش  هیهت یتاعالطا یاه هیال هلحرم نیا رد
 رازفا مرن رد اه هیال یناشوپمه) ییایفارغج تاعالطا متسیس و (اهرایعم زایتما) یبتارم هلسلس لیلحت لدم قیفلت اب سپس

ARC GIS 10.3 ) و یناشوپمه دنیارف .دوش یم هیهت (بسانم یاه ناكم)یضارا بسانت هدنهد  ناشن هک ییاهن هشقن 
 .تسا هدش  ماجنا ARC GIS 10.3 رازفا مرن (Spatial Analyst) ییاضف لیلحت هنوزفا زا هدافتسا اب هطوبرم عباوت ریاس
 ادیپ شهاک یشزرو نکاما ثادحا تهج نیمز بسانت نییاپ هب الاب زا هک دراد دوجو فیط 0 هدش  هیهت ییاهن هشقن رد
 تهج ناكم نیرتهب (الاب رایسب بسانت) لوا فیط و ناكم نیرتدب (نییاپ بسانت) فیط نیرخآ عقاو رد و دنک یم
 .تسا یشزرو نکاما ثادحا
 و هدش عقاو ناریا یبرغ لامش رد زیربت رهش .دشاب یم زیربت رهش هدودحم لک شهوژپ نیا هعلاطم دروم هدودحم
 دودح یتعسو اب ناریا برغ لامش رهش نالک نیرت گرزب ناونع هب زیربت رهش .تسا یقرش ناجیابرذآ ناتسا زکرم
 ،19 ،1 و یقرش لوط 41 ،66 ،14 ،90 ییایفارغج تیعقوم رد (6196 ،طیحم شقن رواشم نیسدنهم) راتكه 11440
 :1196 ،ینامز) تسا هدش عقاو زیربت هگلج مان هب یا هگلج رد رتم 2496 دودح طسوتم عافترا اب یلامش ضرع 91 ،6
 لامش یوس زا ناتسنمرا تالف اب ناریا تالف نیبام لاصتا هقلح ،تسا عقاو نآ رد زیربت رهش هک ناجیابرذآ تالف .(61
 رارق هیمورا هچایرد یاه هنارک یقرش علض رد تالف نیا زکرم رد زیربت هگلج .تسا برغ یوس زا یلوتانآ تالف و
 یتاعافترا هتشر ود نایم رد رهش یعیبط رتسب .دوش یم بوسحم هیمورا هچایرد رانک گرزب هگلج زا یشخب و هتفرگ
 یقرش یاتسار هب تبسن هجرد 29 دودح فارحنا اب یلامش تاعافترا ،رهش یقرش تمس یاتسار رد .تسا هدیدرگ عقاو
 ،ییایفارغج عقوم .(11 :1196 ،دنیآ بوخ) دنوش یم كیدزن رگیدمه هب اتسار نامه اب زین یبونج تاعافترا و یبرغ
 و یسایس یاهزرم هژیوب و یناسنا و یداصتقا لماوع هارمه هب میالم یاه بیش و اه هرد عطاقم لحم رد رهش رارقتسا
 ثعاب قارع و هیکرت ،قباس یوروش راوجمه یاهروشک هب زیربت یتیزنارت یاه هار و یلخاد یطابترا قرط ،یگنهرف
 راهچ یتیعقوم رهش یارب قوف لماوع یترابع هب .تسا هدش زیربت رهش یارب كیژتارتسا و زاتمم تیعقوم كی داجیا
96 لاس نكسم و سوفن یرامشرس رد رهش نیا تیعمج .(00 :0196 ،یمرک) تسا هدرک داجیا یهار 01، 
 .(0196 ،ناریا رامآزکرم) تسا هدش دروآرب رفن9929116
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 هعلاطم دروم هدودحم تیعقوم -1 هرامش لکش

 شهوژپ یاه هتفای : عبنم

 اه هتفای
 .تسا ریز حرش هب لحارم نیا ساسا رب قیقحت یاه هتفای ،اه شور شخب رد هدش نایب لحارم هب هجوت اب 
 تارظن زا هدافتسا و هزوح نیا رد هتفای ماجنا تاقیقحت و یرظن ینابم یسررب زا سپ :قیقحت یاهرایعم جارختسا
 ریز زا ناكمالادح هدش یعس اهرایعم ریز باختنا رد .دش باختنا قیقحت یاهرایعمریز و اهرایعم ناسانشراک
 اهرایعم ریز یدنب میسقت یسانشراک تارظن زا هدافتسا اب زین دراوم یخرب رد یلو دوش هدافتسا درادناتسا یاهرایعم
 ناشن ار یشزرو نکاما یبای ناكم رد رثؤم یاهرایعم ریز و اهرایعم تسیل ،(6) هرامش لودج .تسا هدش ماجنا
 .دهد یم

 یشزرو نکاما یبای ناکم رد رثؤم یاهرایعم ریز و اهرایعم :(1) هرامش لودج 

 راگزاسان راگزاسان اتبسن طسوتم یراگزاس راگزاس اتبسن راگزاس الماک اه رایعمریز اهرایعم

 یاه یربراک یراگزاس
 راوجمه

      ریاب و یراجت -زبس یاضف -یشزرو

      یرگشدرگ و یحیرفت -یشزومآ -ینوكسم

-یماظتنا و یرادا -یبهذم و یگنهرف
 یلاع شزومآ

     

 -یزرواشک و تاغاب -ینامرد -یتشادهب
 رابنا و لقن و لمح -تازیهجت و تاسیسات
 یراد

     

      یتعنص-یعیبط میارح-یخیرات

 یاه هكبش هب یسرتسد
 یطابترا

      رتم 20 ریز
      رتم20-226

      رتم626-206
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 شهوژپ یاه هتفای : عبنم

 (AHP) یبتارم هلسلس لیلحت لدم زا اهرایعم یراذگ شزرا تهج ،دش هراشا ًاالبق هک نانچنآ :اهرایعم یراذگ شزرا
 مرن زا هدافتسا اب ار دنا هدش رپ رما یلوتم هربخ ناسانشراک طسوت هک هربخ همانشسرپ روظنم نیدب .تسا هدش هدافتسا

      رتم606-220

       الاب هب رتم 220

 زکارم هب یسرتسد
 (تیعمج مکارت)یتیعمج

       راتكه رب رفن 20 ریز
      راتكه رب رفن 20-206

      راتكه رب رفن 606-200
      راتكه رب رفن 600-209

       راتكه رب رفن 609 زا رتالاب

 نیمز تمیق

      الاب شزرا
      طسوتم شزرا

      نیئاپ شزرا

 تاعطق هزادنا
      عبرم رتم 220 ریز
 الاب هب رتم 220
 

   
 

 
 

 
 

 نیمز بیش

      دصرد 9 ریز

      دصرد9-1

      دصرد 1-1

1-06      

      الاب هب 06

 رطخرپ یاه هنهپ زا هلصاف
  هلزلز

      الاب رایسب یریذپ بیسآ

      الاب یریذپ بیسآ

      طسوتم یریذپ بیسآ

      نیئاپ یریذپ بیسآ
      نیئاپ رایسب یریذپ بیسآ

 محازم عیانص زا هلصاف

      رتم 226 ریز

      رتم626-220

      رتم 620-229

      رتم 629-224

      الاب هب رتم 624

 ینامرد زکارم زا هلصاف

      رتم 226 ریز

      رتم626-220

      رتم 620-229
      رتم 629-224

      الاب هب رتم 624

 یماظتنا یاه هاگساپ زا هلصاف

      رتم 226 ریز

      رتم626-220

      رتم 620-229

      رتم 629-224

      الاب هب رتم 624

 شتآا یاه هاگتسیا زا هلصاف
 یناشن

      رتم 226 ریز

      رتم626-220

      رتم 620-229
      رتم 629-224

      الاب هب رتم 624

 از رطخ زکارم زا هلصاف

      رتم 226 ریز

      رتم626-220

      رتم 620-229

      رتم 629-224

      الاب هب رتم 624
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 تارظن (0) هرامش لودج .دوش جارختسا اهرایعم ییاهن یراذگ شزرا ات هدرک لیلحت Expert Choise رازفا
 .دهد یم ناشن ار رایعم ره ییاهن شزرا (0) هرامش لكش و یجوز تاسیاقم لودج بلاق رد ار هربخ ناسانشراک

 یجوز تاسیاقم :(8) هرامش لودج 
 زا هلصاف
 شتآ زکارم
 یناشن

 زا هلصاف
 زکارم
 یماظتنا

 زا هلصاف
 زکارم
 نامرد

 هزادنا
 تاعطق

 تمیق
 نیمز

 زا هلصاف
 عیانص
 محازم

 زا هلصاف
 زکارم
 رطخرپ

 بیش
 نیمز

 یراگزاس
 یربراک
 یضارا

 یسرتسد
 رباعم هب

 مکارت
 تیعمج

 زا هلصاف
 هزرل زکارم

 زیخ

 رایعم

 زا هلصاف 6 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 هزرل زکارم

 زیخ
 مکارت  6 6 9 0 0 1 1 1 1 1 1

 تیعمج
 هب یسرتسد   6 4 1 1 1 1 1 1 1 1

 رباعم
 یراگزاس    6 9 4 0 0 1 1 1 1

 یربراک
 یضارا

 نیمز بیش     6 9 9 9 0 1 1 1
 زا هلصاف      6 0 6 0 9 0 0

 رطخرپ زکارم
 زا هلصاف       6 9 9 4 1 0

 محازم عیانص
 نیمز تمیق        6 0 9 4 4
 تاعطق هزادنا         6 9 4 4
 زا هلصاف          6 9 9

 نامرد زکارم
 زا هلصاف           6 6

 یماظتنا زکارم
 زا هلصاف            6

 شتآ زکارم
 یناشن

 شهوژپ یاه هتفای : عبنم

 
 ییاهن یراذگ شزرا:(8) هرامش لکش

 شهوژپ یاه هتفای : عبنم

 

Model Name: sport

Priorities with respect to: 
sport

earthquake zone dis .314
pop density .166
road access .180
Land use con .102
Slope .067
risk dis .036
industry dis .042
land value .029
parcel size .024
health dis .017
police station dis .012
firestation dis .011
 Inconsistency = 0.09
      with 0  missing judgments.
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 و تسا هتفرگ ماجنا ییاطخ چیه نودب و لماک تروص هب اهرایعم یراذگ شزرا دوش یم هدهاشم هک روطنامه
 رطخرپ یاه هنهپ زا یرود دهد یم ناشن جیاتن .تسا راک تحص دیؤم هک تسا /6 زا رتمک زین یراگزاسان بیرض
 یناسنا یاه هاگتنوكس یبای ناكم هب هجوت موزل و روشک رد ریخا یاه هلزلز .تسا رایعم نیرت تیمهارپ /469 اب هلزلز
 .دنا هداد حیجرت لماوع ریاس رب ار لماع نیا ناسانشراک هک تسا یمهم لیلد دیاش
 یتاعالطا یاه هیال ،دش هراشا نادب یلبق لصف رد هک ییاه شور زا هدافتسا اب هلحرم نیا رد :یتاعالطا یاه هیال هیهت 
 یاه هداد لیلحت زا هدافتسا اب یتاعالطا یاه هیال یمامت .مینک یم هیهت هدمآ تسدب یاهرایعم ریز و اهرایعم یانبم رب ار
 یرادرب هشقن فلتخم یاهرازبا زا هدافتسا و ینادیم یاه تشادرب و یرهش تیریدم یلوتم یاهداهن زا هدش ذخا ماخ
 زا هدمآ تسدب یاه هداد زا هدافتسا اب یتاعالطا هیال نیا هک هلزلز رطخرپ یاه هنهپ زا هلصاف یتاعالطا هیال زج هب تسا
 (زیربت رهش :یدروم هنومن) هزرل نیمز رطخ لباقم رد اهرهش یریذپ بیسآ نازیم ناونع اب یشهوژپ -یملع یا هلاقم
 .دهد یم ناشن ار قیقحت هدش هیهت یتاعالطا یاه هیال (46) یلا (9) هرامش لاكشا .تسا هدش لصاح ؛تسا

 
 (هدنراگن :ذخام)هلزلز رطخرپ یاه هنهپ زا هلصاف :(9) هرامش لکش
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 (هدنراگن :ذخام)تیعمج مکارت :(4) هرامش لکش

 
  (هدنراگن :ذخام)رباعم هکبش هب یسرتسد :(2) هرامش لکش (هدنراگن :ذخام)یضارا یربراک یراگزاس :(5) هرامش لکش

 
  (هدنراگن :ذخام)از رطخ زکارم زا هلصاف :(2) هرامش لکش (هدنراگن :ذخام)بیش دصرد :(2) هرامش لکش
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  (هدنراگن :ذخام)یماظتنا زکارم زا هلصاف :(01) هرامش لکش (هدنراگن :ذخام)یناشن شتآ زکارم زا هلصاف :(2) هرامش لکش

 
  (هدنراگن :ذخام)نیمز شزرا :(81) هرامش لکش (هدنراگن :ذخام) تاعطق هزادنا :(11) هرامش لکش

 
  (هدنراگن :ذخام)محازم عیانص زا هلصاف :(41) هرامش لکش (هدنراگن :ذخام)ینامرد زکارم زا هلصاف :(91) هرامش لکش

 :ییاهن هشقن جارختسا و قیفلت
 لیلحت لدم و ییایفارغج تاعالطا متسیس یلیلحت عباوت بیکرت زا هدافتسا اب دش هتفگ هک نانچنآ زین هلحرم نیا رد 
 شرتسگ ای و ثادحا تهج زیربت رهش یضارا یراگزاس نازیم یدنب هنهپ هدنهد ناشن هک ییاهن هشقن یبتارم هلسلس
 .تسا یدنب هنهپ نیا هدنهد ناشن ،(06) هرامش لكش .دهد یم ناشن تسا یشزرو نکاما
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  (هدنراگن :ذخام)یشزرو نکاما ثادحا تهج یضارا بسانت یدنب هنهپ :(51) هرامش لکش

 :جیاتن
 هیارا و زیربت رهش هدودحم رد عقاو یشزرو نکاما ییاضف شنکارپ و یناكم تیعقوم یبایزرا ،قیقحت نیا یلصا فده
 یشزرو نکاما ادتبا اتسار نیا رد هک تسا یداهنشیپ نکاما رارقتسا تهج یناكم بسانم یاه تیعقوم و اهراكهار
 یاه هنارس و حوطس هک یمک رظنم زا .تفای ماجنا یفیک و یمک دعب ود رد یبایزرا نیا .دندش یبایزرا رهش دوجوم
 166/6 رفن ره یازا هب دوجوم هنارس ،داد ناشن جیاتن هک دش هسیاقم درادناتسا یداهنشیپ یاه هنارس اب رهش دوجوم
 مزال دیدج نکاما رارقتسا تهج عبرمرتم 1140016 رب  غلاب یتحاسم رهش تیعمج باستحا اب هک دراد دوبمک عبرمرتم
 یراگزاس رظنزا .دندش یسررب تیفرظ و تیبولطم ،یراگزاس صخاش هس اب یشزرو نکاما زین یفیک رظن زا .تسا
 دوخ راوجمه یاه یربراک اب دوخ تیعقوم رد رهش یشزرو نکاما زا هعطق 14 دادعت هک دش صخشم یضارا یربراک
 دروم نکاما نیا زین تیبولطم رظن زا .تسا رهش یشزرو نکاما زا دصرد 90 اب ربارب رادقم نیا هک دنتسه راگزاسان
 رارق یناكم تیبولطم رظنزا راگزاسان تیعقوم رد نکاما نیا زا هعطق 06 دادعت داد ناشن جیاتن هک دنتفرگ رارق یبایزرا
 عاعش نیرتمک و زاین نیرتشیب هچنانچ ،تشاد یفلتخم جیاتن فلتخم یاه سایقم رد نکاما نیا تیفرظ یبایزرا .دنتشاد
 (یرهش هقطنم) گرزب سایقم رد زاین نیرتمک و دش هدهاشم (یگیاسمه دحاو) كچوک سایقم اب ینکاما رد دركلمع
 فیرعت طسوتم و كچوک یاه سایقم رد رتشیب دیاب یداهنشیپ نکاما هک درک یریگ هجیتن نینچ ناوت یم و دش هدید
 ات دوش هدروآرب ( یدركلمع سایقم) نانآ یفیک یاهزاین (هنارس) نادنورهش یمک یاهزاین نیمأت رب هوالع ات دنوش
 .میشاب یشزرو نکاما شنکارپ رد ییاضف تلادع عون كی دهاش
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 رظن زا هچ و یشزرو یربراک هنارس رظن زا هچ زیربت رهش دش صخشم و دش  یبایزرا دوجوم نکاما هكنیا زا  سپ
 هب مادقا دراد(یفیک و یمک) دعب ود ره رد نیمأت هب زاین و تسا هجاوم لكشم اب (ییاضف تلادع) ییاضف یگدنکارپ
 لوا هلحرم هک دش فیرعت هلحرم نیدنچ ریسم نیا رد .دش یشزرو نکاما رارقتسا تهج هنیهب یضارا یبای ناكم
 و قیقحت تایبدا زا هدافتسا اب روظنم نیدب .یشزرو نکاما یبای ناكم یاه صخاش و اهرایعم فیرعت زا دوب ترابع
 یدنب هقبط یا هقبط 0 فیط كی بلاق رد هدش  فیرعت زاین دروم یاهرایعمریز و اهرایعم نیشیپ تاعلاطم زا هدافتسا

 و (AHP) یبتارم هلسلس لیلحت لدم زا تهج  نیدب هک دندش راد نزو هدش فیرعت یاهرایعم دیاب دعب هلحرم رد .دش
 و قیقحت ینایاپ هلحرم زا لبق .دش صخشم اهرایعم نازوا تیاهن رد و دش هدافتسا رما ناگربخ و ناسانشراک تارظن
 یتاعالطا یاه هیال هب قیقحت یاهرایعم دیاب ARC GIS 10.3 رازفا مرن لیلحت عباوت و یبتارم هلسلس لیلحت لدم قیفلت
 یفیصوت و یناكم یاه هداد زا هدافتسا اب زین راک نیا هک دندش یم لیدبت ییایفارغج تاعالطا متسیس نابیتشپ تمرف اب
 یضارا یراگزاس و یناكم تیبولطم یدنب هنهپ هدنهد  ناشن هک قیقحت ییاهن هشقن ماجنارس و دش ماجنا هدمآ تسد  هب

 .دش دیلوت تسا یشزرو یاه یربراک و نکاما رارقتسا تهج
 دنراد یشزرو نکاما رارقتسا تهج یبوخ تیبولطم رهش یضارا دصرد 21 زا شیب دهد یم ناشن قیقحت ییاهن جیاتن
 دش هتفگ هچنانچ زین دوجوم نکاما زا هعطق 06 هک تسین بسانم تیلاعف نیا رارقتسا تهج یضارا دصرد 10 اهنت و
 رد تیلاعف نیا رارقتسا تهج راگزاس و هنیهب نکاما نیرتشیب ییاضف یگدنکارپ رظن زا .دنراد رارق یضارا نیا رد
 دیاب نکاما نیا هكنیا هب هجوت اب .تسا 26 و 0 ،4 ،6 قطانم لماش قطانم نیا هک دنراد رارق یزکرم و یبونج قطانم
 ارف و یرهش و گرزب سایقم اب ینکاما تسا رتهب دنوش داجیا فلتخم راشقا زاین نیمأت تهج فلتخم یاه سایقم رد
 نینچمه و دنراد رارق یا هنیهب تیعقوم رد یناكم تیبولطم رظنزا مه نوچ دنوش داجیا رهش یبونج قطانم رد یرهش
 رارقتسا رت كچوک سایقم اب ینکاما زین رهش قطانم ریاس رد .دنرادرارق رهش یلامش یاه لسگ زا یبسانم هلصاف رد
 یربراک نیا عیزوت ییاضف تلادع و دنک زیهرپ یرورضریغ یاهرفس دیلوت زا و هدش عفر نانکاس یاهزاین ات دنبای
 .دوش مهارف
 :تاداهنشیپ
 :تسا هدش  هیارا ریز تاداهنشیپ قیقحت جیاتن هب هجوت اب

 هب رهش فلتخم طاقن رد (گرزب ،طسوتم ،كچوک) یشزرو یاهناكم سیسأت تهج هناورپ زوجم رودص یارب -6
 دادعتسا هک یقطانم رد هدش  هدافتسا هنیهب نکاما نییعت تهج قیقحت نیا جیاتن زا و دوش هجوت نآ ییامناج یاهرایعم
 ؛دوشن رداص تیلاعف هناورپ دنراد تیلاعف نیا رارقتسا تهج ینییاپ

 سرتسد رد تاعالطا نیا دادرارق و رهش دوجوم یشزرو نکاما زا زور  هب یفیصوت و یناكم یتاعالطا هاگیاپ داجیا -0
 ؛یرهش یاه یریگ میمصت رد هدافتسا تهج یرهش تیریدم یلوتم یاهداهن صوصخ  هب رما یلوتم یاهداهن

 نکاما یدركلمع سایقم بتارم هلسلس تیاعر رب ینتبم دیدج یشزرو نکاما رارقتسا حرط و همانرب كی هیارا  -9
 ؛بولطم یناسر تامدخ و هعماج راشقا یمامت قوقح تیاعر تهج دیدج یشزرو
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 زا ناوتب هچنانچ رهش یشزرو نکاما هب یشخب عونت و یشزرو نکاما زیهجت رد یناهج و یلم یاهرادناتسا تیاعر  -4
 ؛درک هدافتسا یشزرو نوگانوگ یاه تیلاعف رد یشزرو نکاما

 نکاما داجیا هب دنمهقالع دارفا هب یقیوشت تازایتما یاطعا صوصخ رد ناناوج و شزرو هرادا رتشیب یراكمه -0
 ؛یصوصخ شخب راذگ هیامرس بذج و تسا رتمک یشزرو نکاما عیزوت هک رهش زا یطاقن رد یشزرو

 یاه هنهپ رد نکاما نیا رارقتسا و دنراد رارق یناكم تیبولطم راگزاسان یاه هنهپ رد هک یشزرو نکاما یربراک رییغت -1
 .؛دیدج یاهاضف زیهجت رد تارییغت نیا زا لصاح دمآرد زا هدافتسا و رهش بولطم

 طوطخ لیبق زا یمومع لقنو لمح ناگوان هب نکاما نیا زیهجت و الاب رفس بذج نازیم اب یشزرو نکاما ییاسانش  -1
 ؛نکاما نیا هب یسرتسد نازیم شیازفا تهج یلیر و ینار سوبوتا

 یحارط یدركلمع دنچ لكش هب دیدج یشزرو نکاما ات دوش مهارف یطیارش زیربت رهش ندوب زیخ هزرل هب هجوت اب -1
 .دنوش هدافتسا یرارطضا ناكسا تهج نارحب عقاوم رد ات دنوش
 عبانم
 ،زیربت هاگشناد ،دشرا یسانشراک هلاسر ،(زیربت :یدروم هنومن) ناریا رد ینیشن هیشاح دنور رد یشهوژپ ؛(1196) ربکا ،ینامز یرغصا

 .یرهش یزیر همانرب و ایفارغج هورگ ،یعامتجا و یناسنا مولع هدكشناد
 .نارهت ،تمس تاراشتنا ،یرهش یضارا یربراک ؛(9196) اضر دمحم ،یدمحمروپ

 ،ساسح تالیهست یبای ناكم یبیکرت لدم ۀئارا ؛(1196)اضردمحم ،یریصن و اضر ،یونسح و نارماک ،یقناهش و دیعسدمحم ،یلماع لبج
 .11-01 .20 دلج ،4 ۀرامش ،دیلوت تیریدم و عیانص یسدنهم یللملا نیب ۀیرشن

 هنیهب ناكم باختنا یاه صخاش یزاس بسانم(1196)دومحم یزردوگ ،نیسح دمحم یوضر ،یضترم اشاپ یتسود ،دیما یدیشمج
 . 160-120 ،4 هرامش 06 هرود ،دنملاس ،GIS و یبتارم هلسلس لیلحت لدم زا هدافتسا اب نادنملاس یشزرو

 ،دشرا یسانشراک هلاسر ،«(زیربت :یدروم هنومن) ناریا رد دمآرد مک یاه هورگ نكسم نیمأت یاه شور» ؛(1196) دیعس ،دنیآ بوخ
  .یرهش یزیر همانرب و ایفارغج هورگ ،یعامتجا و یناسنا مولع هدكشناد

 هعلاطم) هلابز نفد هنیهب ناكم نتفای یارب یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف زا هدافتسا ؛(1196) ارهز ،یلداع و دمحم یلع ،تسود دیشروخ
 .09-10 ،20 هرامش ،مجنپ و یس لاس ،یسانش طیحم هلجم ،(بانب رهش یدروم

 شور زا هدافتسا اب یشزرو یربراک ییاضف شیامآ رد (GIS) دربراک ؛(4196)یفطصم ،یمدق ؛نیسح دمحم دیس ،یوضر ؛ماهلا ،ایک ینابر
AHP 00 هرامش ،مهدزای لاس ،یتکرح راتفر و یشزرو تیریدم همان شهوژپ ،(راوزبس رهش یدروم هعلاطم) یفلد و یزاف.  

 متسیس زا هدافتسا اب لمآ رهش یشزرو یاهاضف یناكم لیلحت ؛(1196) دمحم ،ینامحر ؛موثلک ،یمیهاربا؛نیسح دمحم دیس ،یوضر
 . 01-61 ،مهد هرود ،مجنپ لاس ،یشزرو مولع همان شهوژپ ،ییایفارغج تاعالطا

 رهش نالک یدروم هعلاطم. یرهش تامدخ شنکارپ رد ییاضف تلادع یبایزرا ؛(2196) ارهز ،رف یلماک ؛زان یلا ،ییاباب ؛رویرهش ،ییاتسور
 . مهد هرامش ،موس لاس ،اضف ییایفارغج شیامآ ،زیربت

 ."تازیهجت و تاناكما ۀعسوت یلیضفت تاعلاطم ؛(4196) .روشک شزرو ۀعسوت یلم زکرم ،ناریا یمالسا یروهمج یندب تیبرت نامزاس
 .11-666 .زبس بیس تاراشتنا ،نارهت

 بسانم و انب ییامناج تیعضو یسررب ؛(2196)تاداس همطاف ،ینیسح ؛دمحم ،روپ یداوج ؛دمحمریم ،فشاک ؛ایروپ ،یبارهس
 60-0 ،26 هرامش ،یشزرو تیریدم ،هیمورا یشزرو نکاما (یسرتسد)یزاس

 .نارهت ،یسانش اتیگ تاراشتنا ،ایفارغج هفسلف ؛(9196) نیسح ،یئوكش



 966 ...یاه تیلاعف رارقتسا تهج یضارا یبای ناکم

 نکاما تخاس و یحارط رد یبای ناكم یاه رایعم یسررب(0196) ،دیما ژد یت یت ،اضردمحم دنمورب ،نیسحدمحم یوضر ،هلداع یمیظع
 .226-91 ،موس و تسیب هرامش مهدزاود لاس ،یتکرح راتفر و یشزرو تیریدم همان شهوژپ ،یرهش یشزرو

-11 ،6 ۀرامش ،یدربهار تیریدم تاعلاطم ۀلجم ،تامدخ تیفیک یدربهار لدم شجنس و نییبت ؛(1196)دیما ،یدنز و نسح ،یناجیسراف
41. 

 .16 هحفص ،1/06/4196 ،4249 هرامش  ،ناریا همانزور ،نارمع ،یرداق
 .ریبکریما تاراشتنا ،نارهت ،AHP یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف ؛(1196) نسح ،روپ یسدق

 زیربت یرهش قطانم رد تامدخ عیزوت و تیعمج شنکارپ ییاضف یبایزرا» ؛(0196) یزورون داوجدمحم و یلع ،یفلز ؛لضفلاوبا ،یربنق
 .21-60. مود هرامش ،موس لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب)ایفارغج همانلصف ،«SAW و TOPSIS یاه لدم زا هدافتسا اب

 هلاسر ،(زیربت یدروم هنومن) ییایفارغج تاعالطا متسیس زا هدافتسا اب یا هفرح و ینف یاه ناتسرنه یبای ناكم» ؛(0196) اضردمحم ،یمرک
 .یرهش یزیر همانرب و ایفارغج هورگ ،یعامتجا و یناسنا مولع هدكشناد ،زیربت هاگشناد ،دشرا یسانشراک

 رهش :یدروم ) GIS زا هدافتسا اب یشزرو نکاما یبای ناكم و ییاضف لیلحت ؛(6196)لیعامسا ،یلعدیما ؛اضر ،یچنوباص ؛سگرن ،یزردوگ
96هرامش ،مراهچ لاس ،سرگاز زادنا مشچ یرهش یزیر همانرب و ایفارغج همان لصف ،(درجورب 696,-206. 

 .نارهت ،نارهت هاگشناد تاراشتنا ،یناهفصا نیشون و مدقم ینابعش ناویک ،یدسا نسح همجرت ،یشزرو نکاما تیریدم ؛(1196) درف ،لیگ
 . (2196 لاس نكسم و سوفن یمومع یرامشرس) ،ناریا رامآ زکرم
 .زیربت عماج حرط شرازگ ،4196 ،طیحم شقن رواشم نیسدنهم
 هنومن)یشزرو زکارم یبای ناكم روظنم هب هنیهب یوگلا هئارا و ییاضف یوگلا یبایزرا(1196) ،دیحو یمالغ ،دمحا ینیسح ،هیسا یزامن

 .91-21 ،1 هرامش موس لاس ،یدبلاک هعسوت یزیر همانرب هیرشن ،(نارهت رهش نالک یدروم

 تاعالطا متسیس زا هدافتسا اب یشزرو یاهاضف یناكم لیلحت...؛(2196)بیبح ،یرنه؛اضر ،هداز یناقهد؛لوسر ،ینیسح دیس یزورون
 . 10-0 ،4 هرامش 0 هرود ،یشزرو تیریدم ،(نارهت كی هقطنم یدروم هعلاطم) بولطم لدم هئارا و ییایفارغج
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