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 همدقم
 ،یگنهرف یاه ثاریم مامت یلصا روحم ار نآ و ،تسا یداصتقا و یعامتجا ،یگنهرف یاه هبذاج همه نوناک ،رهش
 لامتحا اب هراومه ،دنتسه یناسنا تاعمجت نوناک نیرتگرزب اهرهش هک اجنآ زا .دنناد یم یرشب تاساسحا و فطاوع
 یناهگان روط هب رشب دوخ هلیسو هب ای و یعیبط روط هب هک تسا یا هثداح :نارحب .دنتسه وربور اه نارحب اب ندش هجاوم
 ندرک فرطرب تهج هک ،دیامن یم لیمحت یناسنا هعماج هب ار یتقشم و یتخس و دیآ یم دوجو هب هدنیازف روط هب ای و
 رد هک تسا نارحب عوقو لامتحا نیمه ساسا رب (13 : 1199 ،ناراکمه و یولع) .«.دشابیم یساسا تامادقا هب زاین نآ
تسا هدوب تینما نوماریپ ثحابم یرهش یاه هاگ تنوکس شیادیپ یلصا لماوع زا یکی ینیشن رهش و رهش خیرات
 و هلباقم هب نارحب کی عوقو ضحم هب هک دنتسه ییاهنامزاس نیتسخن زا یکی یماظتنا زکارم ..(199 : 1999 ،ییوکش)
 لامتحا اهنآ رد هک یطاقن هب تبسن هک دنبای رارقتسا یقطانم رد دیاب یماظتنا زکارم نیاربانب .دنزادرپ یم نآ لرتنک
دنوش لمع دراو یرثؤم وحن هب تقو عرسا رد دنناوتب ات دنریگب رارق یبسانم تیعقوم رد ،تسا رتشیب نارحب عوقو
 ندش هدیچیپ ،اهرهش شرتسگ و تیعمج دشر هب هجوت اب یمومع تینما یرارقرب .(13 : 1199 ،ناراکمه و یولع)
 نآ عبت هب و یعمج طابترا لیاسو شرتسگ و یسایس و یداصتقا ،یگنهرف ،یعامتجا تالماعت و تابسانم ،تاطابترا
 و ناگیاش)دوشیم رت هدیچیپ و رتراوشد زور هبزور دیدج یاه شور و اه کبس هب یعامتجا تافارحنا و میارج شیازفا
 نیا نیمأت لوئسم اه تلود و هتفرگرارق یدازآ فیدر رد تینما رشب قوقح یناهج هیمالعا رد(19 : 9399 ،یراقفلاوذ
 قبط یمومع شیاسآ و تینما نیمأت زین ناریا رد (Carmona,2003: 10) دنتسه اهرهش رد تینما یرارقرب و قوقح
 یاه یراوشد اب زورما عماوج رد رما نیا اما .(1 :1399 ،ییامیرک مظعا)تسا یماظتنا یورین فیاظو زا اجان نوناق
 هوالع هک ییاج .ددرگ یم زاب یرهش یاه هنهپ شرتسگ زاغآ و 11 نرق زا دعب هب یراوشد نیا یاه هشیر .تسا هجاوم
 ار ییالاب تیعمج دشر یاه خرن زین اهرهش ،دندناسر یم یرهش طاقن هب ار دوخ فلنخم قطانم زا ینایئاتسور رب
 نآ نادنورهش تینما نیمات هک میتسه ییاه رهش نالک و اه رهشردام دهاش زورما طیارش نیا موادت اب و دندرک یم هبرجت
 رارق زین و زکارم یخرب یظافحتسا هزوح یگدرتسگ زین رگید یوس زا .دشاب یم نازیر همانرب و ناریدم یلصا ی هغدغد
 ،ناراکمه و داژن یدابع)دنیامن مرج هب مادقا یرتمک رطخ اب نامرجم هک تسا هدش بجوم بسانم ان یاج رد یریگ
 رد ار یمومع تینما نیمأت تلاسر هک دنشاب یم سیلپ یاه یرتنالک ،یرهش زکارم نیرتمهم زا یکی ..(119 : 1199
 یلماع و یعامتجا تینما هزوح رد مهم میمصت کی ،سیلپ یاه یرتنالک یبای ناکم .دنشاب یم راد هدهع هعماج رساترس
 یاراد تهج نآ زا عوضوم نیا .(119 : 1199 ،ناراکمه و رظن ریپ) .تسا سیلپ یهد تمدخ هنیمز رد راذگریثأت
 .(119 : 1399 ،ینابر) شیاسآ و تینما : دشاب یم راوتسا روحم ود رب یرهش یگدنز ساسا مینادب هک دشاب یم تیمها
 ناکم .تسا ریذپ ان بانتجا گرزب یرهش قطانمرد دیدج یماظتنا زکارم یبای ناکم هدش ناونع بلاطم هب هجوت اب
 و بسانم و یفاک نیمز دوجو رظن زا ،هقطنم کی یاه یدنمناوت و اه تیلباق نآ رد هک دوش یم هتفگ یتیلاعف هب یبای
 دوش یم لیلحت و هیزجت رظن دروم یربراک یارب بسانم یناکم باختنا روظنم هب یرهش یاه یربراک ریاس اب نآ طابترا
 زا یکی ناونع هب (1199 ،ناریا رامآ زکرم)رفن 1111119 رب غلاب یتیعمج اب مق سدقم رهش .(911 : 1319 ،یاناب)
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 رهش راهچ و ود قطانم رد تیعمج نیا دصرد 11 زا شیب نایم نیا زا و .ددرگ یم یقلت روشک گرزب رهش ردام تشه
 راما ور نیا زا .دشاب یم مک رایسب تیعمج نیا تینما نیمات روظنم هب یماظتنا زکارم دادعت هک یلاح رد دنشاب یم رقتسم

 نیا یارب .تسین بولطم نآ یارب ،رهش یگنهرف راب هب هجوت اب رما نیا و هدوب دیازت هب ور رهش نیا رد فلتخم میارج
 هدوب نآ رب یعس تسا هتفرگ تروص یلیلحت و یفیصوت شور اب و یدربراک درکیور اب هک شهوژپ نیا رد روظنم

 هب تبسن یزاف شور رب ینتبم GIS یژولونکت یاه تیلباق زا هدافتسا اب ،یا هناخباتک تادنتسم و عبانمرب هیکت نمض
 .ددرگ مادقا یماظتنا یربراک رارقتسا روظنم هب یرهش بسانم یاهاضف یبای ناکم
 داعبا رد نآ نیمات و تسا یرشب هعماج یاه زاین نیرت یداینب زا تینما هک اجنآ زا و هدش رکذ دراوم هب هجوت اب
 یرهش یزیر همانرب نیون ثحابم رد .دوش یم یدبلاک و ،یعامتجا ،یداصتقا ،یگنهرف ییافوکش و دشر ثعاب فلتخم
 همانرب قیرط زا ناکما دح ات ار صاخ ناکم کی رد مرج زورب هنیمز ات دوش یم شالت نآ رد هک دوش یم دای یلوصا زا
 یاه هنهپ باختنا ،یرهش میارج تیریدم رما رد یرهش یزیر همانرب یاه هولج زا یکی .دیامن فرطرب حیحص یزیر
 رما نیا هب ددرگ یم یعس شهوژپ نیا رد هک .تسا یماظتنا زکارم ریظن زاس تینما یاه یربراک یرازگراب یارب بسانم

  .دناشوپ لمع هماج
 هقطنم رد دوجوم یماظن زکارم رارقتسا تیعضو ییاسانش فده اب دوخ شهوژپ رد (9199) یلیلخ و یدابآدرک
 نیا رد .دنا هتخادرپ یماظن زکارم ثادحا یارب بسانم ناکم یفرعم و یطیحم طیارش لیلحت و هیزجت و مالیا بونج
 یزرم قطانم (GIS) ییایفارغج تاعالطا متسیس یریگ راک هب اب هک تسا یلیلحت -یفیصوت ،هعلاطم شور قیقحت

 و کیفروموئژ یاهرایعم یخرب یریگ راک هب اب یماظن زکارم ثادحا یارب بسانم یبای ناکم رد مالیا ناتسا بونج
 زکارم ییاضف شنکارپ و دش هتفرگ راک هب GIS رازفا مرن رد AHP نف نیاربانب ؛تسا هدش یبایزرا هقطنم یناسنا
 هنهپ رد هقطنم رد دوجوم یماظن زکارم زا دصرد 19 ،دهد یم ناشن قیقحت جیاتن .دش صخشم هقطنم رد یماظن

 اب یماظتنا زکارم یبای ناکم ناونع تحت (9199) داژن یوسوم و ینامیلس شهوژپ رد .دراد رارق یبسانم ینیمزرس
 یفیصوت شور زا یبرغ ناجیابرذآ ناتسا زکرم هیمورا رهشنالک :یدروم هعلاطم ییایفارغج تاعالطا متسیس زا هدافتسا
 ییاسانش یارب نیون لدم کی هدنریگ رب رد یداهنشیپ درکیور .تسا هدش هدافتسا یشهوژپ شور ناونع هب یلیلحت
 و یرظن تاعلاطم هیاپ رب هیمورا رهش یارب سیلپ یاه یرتنالک دادعت داهنشیپ هئارا و یبای ناکم رب رثؤم لماوع
 رثؤم یاه صخاش لیلحت اب هک تسا یدانسا و ینادیم یاه هداد یروآدرگ رازبا .دشاب یم یماظتنا ناگربخ اب هبحاصم
 هعلاطم یزیخ مرج و تخاس ریز ،یعامتجا یداصتقا ،تعسو و یناکم یاه ترواجم ،تیعمج هلمج زا یبای ناکم رب

 لاس رد ناراکمه و یدیعس .دیدرگ هیهت هشقن و داهنشیپ یرتنالک لحم یبای ناکم نیرتهب GIS همانرب طسوت و دش
199  و GIS قیفلت زا هدافتسا اب لماع ریغ دنفادپ درکیور اب یماظن ناگداپ ینیزگ ناکم ناونع تحت یشهوژپ رد 1

MCDA تبرت ناتسرهش رد یماظن یاه ناگداپ ییامناج یارب هنیهب یبای ناکم هب ماج تبرت ناتسرهش :هعلاطم دروم 
 ،یتینما تالکشم رب هوالع ،ماج تبرت ناتسرهش رد ناگداپ یلعف ناکم هک دندیسر هجیتن نیا هب و دنتخادرپ ماج
 نتفرگ رظن رد اب نیاربانب .دراد هارمه هب ناگداپ یتآ هعسوت مه و یرهش هعسوت ظاحل هب مه ییاه تیدودحم
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 هناماس طیحم رد و NICDA شور و لماع ریغ دنفادپ لوصا زا یریگ هرهب اب و یماظن زکارم یبای ناکم یاه هفلؤم
 نایاپ رد (9199) ناراکمه و یشوایس .دیدرگ داهنشیپ ماج تبرت ناگداپ ییامناج یارب هطقن هس ییایفارغج تاعالطا
 یاه یرتنالک یبای ناکم هلاسم هب رهشوب رهش :هعلاطم دروم هقطنم ،سیلپ یاه یرتنالک یبای ناکم ناونع اب دوخ همان
 ،سیلپ یاه یرتنالک یبای ناکم رب رثؤم لماوع ییاسانش یارب یلدم داجیا روظنم هب ،ادتبا رد ناشیا .دزادرپ یم سیلپ
 هدافتسا یزاف هیضرف نومزآ شور زا رهشوب ناتسا یماظتنا ناگربخ اب هبحاصم و یا هناخباتک تاعلاطم زا سپ
 .دش یهد نژو یلیخ ریغ یزیر همانرب و یزاف یبتارم هلسلس لیلحت کینکت یریگراک هب اب لدم نیا سپس .دنا هدومن
 و یعامتجا یداصتقا تخاسریز ،یناکم یاه ترواجم ،یتیعمج یاه صخاش هک دندیسر هجیتن نیا هب ناشیا

 رد 1199 لاس رد ناراکمه و یولع .تسا یرتنالک یبای ناکم رب راذگرثا یاه صخاش ،یماظتنا نالک یاه تسایس
 تاعالطا متسیس زا هدافتسا اب نارهت رهش یماظتنا زکارم یناکم ۔ اضف هنیهب تیعقوم نییعت» ناونع تحت یشهوژپ

 متسیس نینچمه و (MICE) هلماع دنچ یبایزرا شور زا هدافتسا اب «سراپ نارهت هقطنم :یدروم هعلاطم ،ییایفارغج
 هب ار یدیدج یناکم - اضف تیعقوم ،یماظتنا زکارم هنیهب رارقتسا رب رثؤم لماوع یسررب نمض ییایفارغج تاعالطا
 هک دندیسر هجیتن نیا هب و ؛تسا هدومن هئارا نارهت سراپ نارهت هقطنم رد یماظتنا یورین هنیهب رارقتسا زکرم ناونع
 زاین و ریذپ بیسآ ،نارحب عقاوم رد و تسین بسانم سراپ نارهت هقطنم یماظتنا زکارم یلعف یناکم - ییاضف تیعقوم
 لاس رد راک زیهرپ و یرخف .تشاد دهاوخ ترورض هعلاطم دروم هقطنم رد یناکم هب اضف رییغت و ییاج هباج هب

 متسیس زا هدافتسا اب کیتسجل یاه ناگداپ ینیزگ ناکم یارب یضارا بسانت لیلحت» ناونع تحت یشهوژپ رد 1999
 رارق تلع هب دوجوم یاه ناگداپ ناکم هب هک دندیسر هجیتن نیا هب «کارا هقطنم :یدروم هعلاطم ،ییایفارغج تاعالطا
 یسررب هب یتاعالطا هیال 19 باختنا اب سپس و هدوبن هنیهب هعلاطم دروم هقطنم رد بسانمان یاه تیعقوم رد نتفرگ
 نیرت بسانم مه اب اهنآ بیکرت و هیحان ره هب یهد نزو اب سپس و دنتخادرپ هعلاطم دروم هدودحم زا هیحان 11 اعمج
 .دندیدرگ ییاسانش ار کیتسجل ناگداپ ثادحا یارب اه ناکم
 یرظن ینابم
 داعبا دراوم زا یرایسب رد .تسا یرهش یهدناماس و تاحالصا ثحابم رد مهم لئاسم زا یکی ناونع هب یرهش تینما
 اب یرهش یاه اضف رگید یترابع هب .ددرگ نماان سکعلاب ای و نما اه اضف هک ددرگ یم رجنم هدودحم کی یعامتجا
 هب تبسن تیانج و مرج رهش زا یصاخ یاه ناکم رد هکنیا و دشاب یم مرج زورب کرحم یوحن هب ناشیاه یگژیو
 نیا یلصا تلع کش یب ،دوش یم دای یرهش زیخ مرج یاه ناکم ناونع هب اه ناکم نیا زا و هدوب رتشیب اه ناکم ریاس
 .(93 : 1199 ،داژن یدعس)تسا هتخاس مهارف ار مرج زورب هنیمز رظن دروم یاضف رد هک تسا یناسنا راتفر رد رما
 یارب طیارش نآ بجوم هب ،دوش یم بوسحم یرهش یاه اضف لئاسم نیرتمهم زا یکی ینما ان ساسحا یاه هنیمز
 بوسحم اضف تیفیک یاه صخاش زا یکی یرهش یاهاضف رد تینما ساسحا .تسا رت دعتسم رایسب میارج عوقو
 ددعتم و عونتم داعبا یاراد و هدیچیپ هلئسم کی هعماج ره رد یرهش نما یاضف هلئسم هکنآ مغر هب و دوش یم
 دش لفاغ یدبلاک و یطیحم لماوع رثا و شقن زا تسیاب یمن زاین نیا نیمات یلو ،تسا یگنهرف ،یداصتقا ،یعامتجا
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 ،دراد نایرج نآ رد اه ناسنا یمومع یاه راتفر هک یطیحم ناونع هب یرهش یاه اضف (199 : 1199 ،نراراکمه و یفطل)
 ناسنا یمومع یاه تیلاعف یارب یرتسب ناونع هب یرهش یاه اضف ،نیاربانب .تسا ناسنا اب هفرط ود لماعت رد هراومه
 دوجو اذل .(319 : 1199 ،ناراکمه و ینایک) دشاب نمیا دیاب رگید فرط زا و کرد لباق یتحار هب یفرط زا دیاب
 : 1199 ،ناراکمه و یحیبذ) دوش یم بوسحم یگدنز تیفیک یساسا تامازلا زا یکی یرهش یاه اضف رد تینما

 تینما .تسا هتفرگ دوخ هب یا هدیچیپ و هدرتسگ داعبا تینما عوضوم ،عماوج ندش هدیچیپ و هدرتسگ اب هزورما .(119
 زا تینما .(399 : 3399 ،یسابع و یتیاده) دیآ یم رامش هب یزورما عماوج یرادیاپ لماوع نیرت یلصازا یکی
 .دراذگ یم یو یاه زاین ریاس یاضرا رد یمیقتسم ریثات نآ هب ییوگ خساپ هوحن هک تسا ناسنا یساسا یاه زاین
 ریذپان بانتجا یرما ،هعسوت و تینما نایم لباقتم یگتسویپ هک تسا مهم تهج نآ زا رهش تینما هلوقم هب نتخادرپ
 : 1199 ،ناراکمه و یئارون) دیآ یم رامش هب یرهش یاه طیحم رت بسانم لرتنک یارب یرازبا تینما شجنس و تسا

 یسررب و تخانش نودب هزورما هکارچ ،دریگ رارق یرتشیب هجوت دروم یتسیابیم نادنورهش تینما ساسحا هفلوم .(19
 رهش رد هنیهب و دمآراک ،بسانم تالخادم ناکما ،یرهش متسیس هباثم هب یرهش راتخاس رد هفلوم کی راک و زاس
 فعاضم تیمها .دریگ یم رارق یبایزرا دروم رهش رد راذگ رثا یا هفلوم ناونع هب تینما ساسا نیا رب دوش یمن رسیم
 و ناینامب) دور یم رامش هب یناسنا رادیاپ هعسوت یلصا ثحابم هلمج زا یرهش تینما هک تسا ور نآ زا بلطم نیا
 .(11 : 9399 ،داژن یدومحم
 میارج عوقو زا یریگولج و یدرف و یمومع شیاسآ ،تینما و مظن نیمأت لوئسم هک تسا یا یماظتنا ناگی یرتنالک
 نیرتمهم ،عقاورد (1 : 1199 ،هدیکهاپ)تسا یرهش نورد یظافحتسا هدودحم رد هلوحم فیاظو حرش بوچراهچ رد
 جیاتن و درکلمع یلکروط هب و دیآ یمرد ارجا هب اهنآ طسوت یماظتنا یلصا فیاظو ماجنا هک هدوب اجان ینامزاس دحاو
 زا هک تسا یدنیآرف : یبای ناکم .(19 : 1399 ،ینیئزج و یدبع)دوشیم هصالخ نآ قیرطزا یماظتنا یورین رد راک
 رظندروم لحم نیرتهب ،دوجوم تاناکما و عبانم هب هجوت اب و هدش نییعت لبق زا طیارش ساسا رب ناوت یم نآ قیرط
 یفیصوت یاه هداد و ییاضف تاعالطا نامأوت لیلحتو هیزجت ،یبای ناکم عقاورد .درک نییعت ار صاخ تیلاعف کی یارب
 .(319 :1399 ،یرایز)دشاب یم ربراک رظندروم یفیصوت یاه یگژیو اب ییاضف تیعقوم دنچ ای کی نتفای روظنم هب
 یارب یفاک و بسانم هنیمز دوجو ظاحل زا ار هقطنم کی یاه ییاناوت و اه تیلباق هک تسا یتیلاعف یبای ناکم عقاورد
 ،دربراک عون هب تبسن یبای ناکم رد هدافتسادروم یاه صخاش .دهد یم رارق لیلحتو هیزجت دروم ،صاخ یدربراک
 یاه هیرظن .(11 : 1399 ،یدمحم روپ)دنوش یم وسمه بسانم ناکم باختنا تهج رد اه نآ همه اما ،دنتسه توافتم
 یاه تیلاعف زا رتشیب یرو هرهب روظنم هب نآ یعامتجا و یداصتقا یاهدمایپ و عیانص هعسوت یاتسار رد یبای ناکم

 ناملآ روشک هب ینیزگ ناکم یاه هیرظن لقث زکرم .دش هیارا یداصتقا یاهررض و یفنم راثآ ندرک مک و یتعنص
 هیارا هبذاج لدم یانبم رب ار دوخ هیرظن هک تسا 3939 لاس رد لفاش هب قلعتم ینیزگ ناکم لدم نیرتیمیدق .ددرگیمرب
 هیرظن نیا یرظن بوپراپ اما درک یزیر هیاپ ار عیانص یبای ناکم هیرظن یدالیم 1339-1339 یاه لاس رد راهنال .درک
 هیرظن ،هیرظن نیا هعسوت و طسب اب رلاتسیرک و شول سپس .دش یزیر هیاپ یدالیم 1119 لاس رد یناملآ ربو طسوت
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 هب (399-999 : 1399 ،یدزی یلپاپ) دناسر لامک و غولب هب ار هیرظن نیا رووه ،تیاهنرد و دندرک هیارا ار یزکرم ناکم
 .تسا هدش حرطم نارود نیا نادنمشیدنا هیرظن ساسا هصالخ روط

  یبای ناکم یاه هیرظن هصالخ :1 لودج
 هیرظن لاس زادرپ هیرظن یبای ناکم یاه هیرظن
 لقن و لمح یاه هنیزه نتفرگ رظن رد اب عیانص یبای ناکم روظنم هب یثلثم هداس لدم هئارا 1339 دراهنال (11 ههد لبق ام) هنیزه لقادح شور رب ینتبم

 تعنص عمجت و راک یورین ،لقنو لمح لماوع نتفرگرظنرد اب هنیزه ندرک لقادح هیاپ رب 1119 ربو
 لماک کرحت و ناگدنشورف و ناگدننک دیلوت نیب لماک تباقر ضرف اب یتعنص یبای ناکم 1119 رووه

 دیلوت لماوع
 رثکا دح) یسرتسد لیلحت و هیزجت شور رب ینتبم
 (19 و 11 یاه ههد)(دمآرد

 تسوگآ
 شول

19  یتعنص زکارم یبای ناکم رما رد اضاقت رما هب هجوت 11

 نیرتشیب یاراد اضاقت و هضرع یحنم ود هک تسا یناکم عیانص رارقتسا یارب هنیهب ناکم - تاه نیرگ (دعب هب 19 ههد) دوس رثکادح بسک شور رب ینتبم
 دنشاب یم مه زا هلصاف

 دیلوت لماوع ینیزگیاج لصا ساسا رب عیانص یبای ناکم - درازیا رتلاو 

 999 : 1199 ،یبلاط و یناطلس : عبنم

 رهش حطس رد یتامدخ یاه یربراک ینیزگ ناکم نادقف و عبانم تیدودحم لیبقزا یلئاسم اهرهش شرتسگ اب نامزمه
 زا یکی هک تخاس مزلم اه یناماسبان نیا هب ندمآ قیاف یارب ییاهدربهار و ریبادت ذاختا هب ار رهش اب طبترم ناصصختم
 تایلمع هلسلس یبای ناکم عقاو رد .(199 : 9399 ،یمتسر و هداز جرف) تسا هنیهب ینیزگناکم و باختنا اهدربهار نیا
 و هدوب تیلاعف کی یارجا ناکما ندمآ مهارف و طیارش دوجو زا لوصح هنیمز رد هک تسا یتادیهمت و تامادقا و
 تروص رد و هدادرارق یبایزرا دروم فلتخم تاهج زا ار اه تیلاعف ییارجا همانرب زاب دید اب ییارجا هاگتسد نآ ساسارب
 ترابع هب .( 3 : 1199 ،یروفغی) دیامن یم مادقا هدش باختنا ناکم رد تایلمع یارجا هب تبسن فده هب یبایتسد
 رد رثؤم یفیک و یّممک یاهرایعم هب هجوت اب ار رظندروم یربراک یارب ضورفم یاه تیاس یدنیارف یط یبایناکم ،رگید
  :تسا هلحرم ود یاراد ًالالومعم دنیارف نیا و دنکیم نیعم نآ رارقتسا

 زا یدح یاراد هک نیمز ییایفارغج عیسو حطس زا یدودحم یاه تیاس ندرک صخشم :اه هنیزگ لیکشت و شیامن -9
 ؛دنشاب یبایناکم لماوع

 .(Chang et al,2008:135) تیاس نیرتهب باختنا یارب اه تیاس قیقد یسررب :یبایزرا -1

 یزاف قطنم
 کلب سکام) دریگ یمرب رد دیپس و هایس نارک ود رد ار یرتسکاخ یفیط هک تسا یشزرا دنچ قطنم کی یزاف قطنم 
 راب نیلوا یارب کلب .درک رشتنم « ملع هفسلف »هلجم رد ار «ماهبا »مان اب یا هلاقم 9919 لاس هب (وکاب ،1119-1319
 یهار و تفرگن رارق لابقا دروم کلب هیرظن .درک حرطم ار دوش یم هتخانش تیوضع ینحنم ناونع اب نونکا هک یمیهافم
 زاب هدیا نیا شریذپ یارب هزات یهار «یزاف » هب « ماهبا »مان رییغت اب هداز یفطل ،کلب زا سپ اما .درکن زاب ملع ناهج رد
 .تخاس رشتنم «لرتنک و تاعالطا » هلجم رد «یزاف یاه هعومجم »ناونع تحت یا هلاقم 1119 لاس رد هداز یفطل .درک

 .دیمان «یزاف» ،دندوب هدرک حرطم « یشزرا دنچ » ای « ماهبا » مان اب ییوطسرا قطنم نادقتنم هک ار یزیچ نآ وا عقاو رد

 » موهفم زا یو لاثم نیا رد ،درک هدافتسا ناسنا دق لاثم زا یزاف قطنم موهفم حیرشت یارب دوخ هلاقم رد هداز یفطل
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 یفطل تیوضع ینحنم .دنک یم صخشم ار یتیوضع هجرد ،دق زا هزادنا یارب ینحنم نیا .درک هدافتسا «تیوضع ینحنم
 .(1 : 1399 ،ناراکمه و یبیبح )دنک یم لمع کلب طسوت هدش هئارا ینحنم دننام تسرد هداز

 هیرظن .درک حرطم یزاف قطنم هنیمز رد یرتشیب تایئزج نآ رد و تخاس رشتنم یدیدج هلاقم هداز یفطل 1919 لاس رد
 نایب ار ناسنا تارکفت تاماهبا زا یشان تیعطق مدع ،یروئت نیا اب هداز یفطل .تفای شرتسگ هداز یفطل راکتشپ اب یزاف
 هب رداق شور نیا نینچمه .دنتسه یعطق ریغ هک تسا ییاه هداد هئارا ییاناوت یروئت نیا نسح نیرت یلصا .دومن
 میهاربا طسوت یزاف متسیس یعقاو یاهدربراک نیلوا .تسه زین یزاف یاه هداد هزوح رد یضایر یاهرگلمع یریگراکب
 یریگراکب اب .تسا هتفای هار فلتخم مولع رد یزاف قطنم فلتخم یاهدربراک نونکا .دش هئارا ناتسلگنا رد ینادمم
 و یزاس هنیهب ،یزاف قطنم یاهدربراک نیرت هدمع زا یکی .تسا هدش لوحتم زین کیسالک تیریدم ،یزاف یاه یروئت
 رد یزاف هرایعم دنچ یریگ میمصت و یزاف یرامآ یریگ میمصت ،یزاف یضایر یزیر همانرب .تسا یریگ میمصت دوبهب
 GIS رازفا مرن طیحم رد یزاف یریگ میمصت رب زکرمت شهوژپ نیا رد (9 : 1399 ،نامه ) .دنریگ یم رارق هتسد نیا
  .تسا
 شهوژپ یسانش شور
 یتینما و یماظتنا یاه یربراک هعسوت روظنم هب بسانم یاه هنهپ نییعت فده اب و یدربراک تروص هب رضاح شهوژپ
 فلتخم یاه یربراک زا معا مق رهش فلتخم یاه هیال هنیمز نیا رد .تسا هتفرگ تروص یلیلحت -یفیصوت تروص هب
 قیرط زا سپس و میسرت اه یربراک یگدنکارپ زا هلصاف یاه هشقن هلحرم رد .تسا هدش GIS رازفا مرن دراو و اصحا
 یم کی و رفص نیب اه هداد رییغت هنماد ندرک ناسمه ینعم هب اه هداد ندرک درادناتسا .تسا هدش درادناتسا یزاف شور
 لماوع زا یخرب رب زیمآ قارغا و دایز دیکات زا و هدش تارییغت هنماد ندش لداعتم ثعاب اه شزرا ندرک درادناتسا .دشاب

 هب .دشاب یم یزاف شور دریگ یم رارق هدافتسا دروم روظنم نیا یارب شهوژپ نیارد هک یشور ؛دنک یم یریگولج
 مرن زا دروم نیا رد هک ...و یتعاس ،یسدیلقا ،یطخ مرن .دراد دوجو یفلتخم یاه مرن و اه شور ندرک درادناتسا روظنم

 .تسا هدش هدافتسا تلوهس و تعرس تهج هب یطخ

𝑒𝑖𝑗 =
𝑆𝑖𝑗

∑ 𝑆𝑖𝑗𝑑𝑖
𝑖=1

 

Eij= لسکیپ ره هدش درادناتسا هرمن 
Sij= ماخ هرمن  

 یاه هبتر لک عمج شزرا رب هقبط ره هبتر سپس و هدش یدنب هبتر اه یربراک زا هلصاف یاه هشقن ادتبا قیقحت نیا رد
 یدعب ماگ رد .دیدرگ درادناتسا 9 و 1 نیب هشقن هبتر شزرا بیترت نیا هب و تسا هدش میسقت تاقبط هب هدش هداد تبسن
 هلحرم رد .دیدرگ یدنب هقبط سالک هلصاف هشقن سپس و هدش هبساحم روکذم یاه یربراک زا مادک ره زا هلصاف هشقن
 میمصت یارب رتشیب یاه هبتر دراوم نیا رد .دش هتفرگ رظن رد 1 ات 9 نیب یا هبتر ،روکذم لماوع زا کی ره یارب دعب
 نیا هب و عیمجت هدمآ تسدب یاه هیال Raster calculator شخب رد و ییاهن ماگ رد .دنتفرگ رارق تیولوا رد یریگ
 .تسا هدش صخشم ،دنشاب یم یماظتنا یربراک هعسوت و داجیا دنمزاین هک ییاه هدودحم بیترت
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 شهوژپ یاه رایعم ریز و اه رایعم یفرعم :2 لودج
 هدننکدییأت ناققحم رایعم ریز رایعم
 یرهش رباعم هکبش ،سوبوتا یاه هاگتسیا یسرتسد

 یسکات یاه هاگتسیا
 (1199) روپ یفطصم ،(1199) ناراکمه و داژن یمتاح ،(1399) ناراکمه و یوقن

 (1199) روپ یفطصم ،(1399) ناراکمه و یوقن هناخدور زا هلصاف ،یرهش لسگ زا هلصاف یعیبط یتسیز تیبولطم
 ناتسروگ زا هلصاف یعیبطریغ یتسیز تیبولطم

 یماظن یاه ناگداپ و زکارم زا هلصاف
 (9399) شخب یردیح ،(1399) ناراکمه و یوقن ،(1199) روپ یفطصم

 (1199) ناراکمه و داژن یمتاح ،(1199) روپ یفطصم تیعمج مکارت تیعمج
 (1199) روپ یفطصم ،(1399) ناراکمه و یوقن یماظتنا یاه یرتنالک ،یناشن شتآ تامدخ تینما

 (1199) روپ یفطصم ،(1199) ناراکمه و داژن یمتاح یشزرو زکارم ،ینامرد زکارم تمالس

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هعلاطم دروم هدودحم یفرعم
 رب غلاب یتیعمج اب راتکه1119 ای عبرمرتمولیک 19 تعسو اب دیدرگ سیسات 3199 لاس رد ود هقطنم یرادرهش
 هداجزا بعشنم مالس هپت هب ًالابونج ،نارهت ـ مق نهآ هار لیر هب ًالالامش ،یئایفارغج رظن زا هک دشاب یم رفن رازه111
 لصافدح هناخدور و کارا ـ مق نهآ هار لیر یادتبا هب ًالاقرش (یلع ماما هارگرزب ) کارا ـ مق یدنبرمک هب ًالابرغ ،کارا
 هیحان 1 یاراد ود هقطنم یرادرهش .دیدرگ یرادرهش یاراد 3199 لاس رد و دشاب یم لصتم راهچ و ود هقطنم
 :تسا هدمآ (9) هرامش لودج بلاق رد هدودحم نیا یلیصفت تاعالطا .دشاب یم

 مق یرادرهش ود هقطنم تاعالطا :0 لودج
 رادقم دروم فیدر رادقم دروم فیدر
 9 یوزوح سرادم H 19 19 تعسو 9
 1 هاگشناد دادعت 19 111119 تیعمج 1
 119193111 زبس یاضف 99 11131 ینوکسم دحاو 9
 1919 زبس یاضف دصرد 39 11119 فونص دادعت 1
 1111 زبس یاضف هنارس دصرد 19 99 هلحم دادعت 1
 1111 زبس یاضف هنارس 11 1 یحاون دادعت 1
 ..و یدیلوت ،هاگراک یداصتقا تفاب 91 399919 ینارمع هجدوب 9
 رجاهم یتیعمج بیکرت 11 91111 یراج هجدوب 3
 19919 اه نابایخ لک دادعت 91 919111 هجدوب هنارس 1
 1911119 یعرف عراوش تحاسم 11 919 دجاسم دادعت 19
 111119 9هجرد نایرش دادعت 11 119 سرادم دادعت 99
 39 1هجرد نایرش دادعت 11 19 یگنهرف زکارم 19
 999 یعرف 1 هجرد نایرش دادعت 91 یمیدق یرهش تفاب 99
 11119 -1 تحاسم و نیدایم دادعت 31 19 یتشادهب 19

 9199 : 1 هقطنم یرادرهش : عبنم

 یرادرهش یتامدخ یحاون زا یئزج زین ناسیدرپ و نارکمج ادتبا ردو دش سیسات 1999 لاس رد 1هقطنم یرادرهش
 مه و هدش لقسم هقطنم ناسیدرپ1399 لاس رد و نارکمج 9399 لاس رد هدش ذاختا ریبادت اب هک هدوب 1هقطنم
 نیب زرم نهآ هار لیر)عورش دور مق هناخدور و نهآ هار لیر هلصاح عطاقت زا 1 هقطنم یرادرهش هدودحم نونکا

 ناهفصا هداج هب بونج زا و نارکمج هب قرش زاو (1 و1 هقطنم یرادرهش نیبزرم هناخ دور و 1 و9 هقطنم یرادرهش
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 نآ یلیصفت تاعالطا هک دشاب یم یتامدخ هیحان 1 لماش هقطنم نیا رضاح لاح رد.دوش یم یهتنم نیرآ ناروتسر ات
 :تسا هدمآ (1) هرامش لودج رد

 مق یرادرهش 4 هقطنم یلیصفت تاعالطا -4 لودج
 رادقم دروم فیدر رادقم دروم فیدر
 باب 11 سرادم H 9 111 تعسو 9
 باب 1 یتشادهب زکارم 3 11119 تیعمج 1
 باب 3 یلاع تاسسومو هاگشناد 1 1 یحاون دادعت 9
 باب 1 یوزوح سردم 19 19 هلحم دادعت 1
 رتم 1199 زبس یاضف هنارس 99 دیدج یرهش تفاب 1
 91 کراپ و ناتسوب 19 باب 11 نکاما و دجاسم 1

 9199 : 1 هقطنم یرادرهش ،عبنم

 
 (مق یرادرهش راهچ و ود هقطنم ) هعلاطم دروم هدودحم -1لکش

 3199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 شهوژپ یاههتفای
 زکارم ینیزگ ناکم تهج بسانم یحاون نییعت روظنم هب ادتبا رد شهوژپ یاهرایعم ریز و اهرایعم یفرعم زا سپ
 نآ هجیتن هک دش عقاو یسرربدروم راهچ و ود هقظنم رد زکارم نیا عیزوت رظن زا رهش دوجوم تیعضو ادتبا یماظتنا
 لیبق زا ییاهرایعم و اه روتکاف یرهش زبس یاضف ینیزگ ناکم روظنم هب .تسا هدمآ تسد هب 1 هرامش هشقن بلاق رد
 و یماظن زکارم (یعیبط تیبولطم) دور مق هناخدور و لسگ (اه یسرتسد) یرهش رباعم و سوبوتا ،یسکات یاه هاگتسیا
 ناشن ،1 هرامش هشقن .دنا هدش هتفرگ رظن رد (تیعمج رایعم) تیعمج مکارت و (یعیبط ریغ تیبولطم) ناتسروگ
 .تسا هجاوم نزاوتمان ییاضف عیزوت اب ،راهچ و ود قطانم رد رهش یماظتنا زکارم شنکارپ هک دهد یم
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 مق رهش راهچ و ود قطانم رد یماظتنا زکارم یگدنکارپ هشقن :2 لکش

 3199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رایعم یاههشقن یزاسدرادناتسا و تیوضع عباوت نییعت ،یراذگشزرا
 هدش فیرعت یفلتخم یاه شور یزاس سایقم دنیآرف ماجنا روظنم هب .دندش هیهت یزاف درادناتسا یاه هشقن ،ماگ نیا رد
 زا شهوژپ نیا رد .یتعاس ساموت یزاس سایقم یب ،یسدیلقا یزاس سایقم  ،یطخ شور زا تسا ترابع هک تسا
 .تسا هدش هدافتسا 1 و 9 یاه هلداعم زا هدافتسا اب و یطخ یزاس سایقم یب شور

تبثم (9) یاه هداد  یارب  یزاس  سایقم  یب   =
Xi

∑ xi
  

یفنم (1) یاه هداد  یارب  یزاس  سایقم  یب   = 1 −
Xi

∑ xi
 

 زا سپ Fuzzy membership یونم رد Spatial analyst شخب رد و ARC GIS رازفا مرن رد روظنم نیا یارب
 هدرک باختنا Membership type یوشک زا ار تیوضع عباوت نییعت تایلمع ماجنا عون ،رظندروم یاه هیال یناوخارف
 زین و Mean Multiplier یاه شخب رد اه هیال تیهام ساسا رب سپس و تسا هدش هدافتسا liner عون زا اجنیا رد هک

Standard Deviation Multiplier تیوضع عبات یاراد و سایقم یب یاه هشقن ماگ نیا رد .ددرگ یم یراذگ شزرا 
 همادا رد تسا .دندش جارختسا Raster calculator رازبا زا هدافتسا اب ،تسا هدوب کی و رفص نیب نآ ریداقم هک یطخ
 هدشدرادناتسا یاههشقن و (9 لودج) اهرایعم هب قلعتم ریداقم تارییغت هنماد یزاف یزاسدرادناتسا و یراذگ شزرا
 .دنا هدش سکعنم (9 لکش)
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 اهرایعم هب قلعتم ریداقم تارییغت ۀنماد یزاف یراذگشزرا :5 لودج

 رایعم تاحیضوت هناتسآ دح و یزاف عبات رد تیوضع هجرد شیامن رایعم
 دح و یزاف عبات رد تیوضع هجرد شیامن
 هناتسآ

 تاحیضوت

 هکبش
 یطابترا

 

ور
زرا ش

یازفا اب :یهدش
 ش

هاک و
زرا هلصاف ش

 ش
روص هب

خاونکی ت
هاک ت

 ای ش
یازفا

 درک دهاوخ ادیپ ش
یوضع هجرد

 یزاف عبات رد ت
 عون زا

lin
ea

r
 (یشهاک)

 زکارم
 یماظن

 

ور
زرا ش

زرا :یهدش
 ش

 دوبن و یزاف ددع رفص
یبولطم

 زا رت مک هلصاف رد ت
زرا ،رتم 111

 یزاف ددع 9 ش
یازفا دنور و

یبولطم ش
 زا ت

 دعب هب رتم 111

 هب یکیدزن
 زکارم
 یشزومآ

 

ور
زرا ش

زرا :یهدش
 ش

 دوبن و یزاف ددع رفص
یبولطم

 زا رتشیب هلصاف رد ت
زرا ،رتم 1119

 ددع 9 ش
یازفا دنور و یزاف

 ش
یبولطم

 رت مک رتم 1119 زا ت

 یکیدزن
 هب
 هناخدور

 

ور
زرا ش

زرا :یهدش
 ش

 دوبن و یزاف ددع رفص
یبولطم

 زا رت مک هلصاف رد ت
 یشیازفا دنور و رتم 11

یوضع هجرد
 11 هلصاف زا ت

هاک هرابود رتم 111 ات
 ش

یوضع
 111 هلصاف زا عباوت ت

 .دعب هب رتم

 زکارم
 یتیعمج

 

ور
زرا ش

 هچره :یهدش
راپ هلصاف

 زکارم زا هلحم ک
یبولطم دشاب رت مک یتیعمج

 ت
یعمج هک یتالحم ،رتالاب

 ت
 زایتما دنراد ار یرتالاب

 .دنا هتفرگ ار یرتالاب

- - - 

 3199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رایعم یاههشقن تیمها نییعت و یهد نزو
 زا کیره هب طوبرم نازوا ،یرادرهش ناسانشراک تارظن زا هدافتسا اب ،شهوژپ یاه رایعم نزو هب یبای تسد روظنم  هب
 1 لودج رد نآ جیاتن هک تسا هدمآ تسد هب و هبساحم یبتارم هلسلس لیلحت لدم زا هدافتسا اب اه رایعم ریز و اه رایعم
 :تسا هدمآ

 یبتارم هلسلس لیلحت لدم یاه رایعم ریز و اه رایعم هب طوبرم نازوا :6 لودج
 رایعم ریز نزو رایعم ریز رایعم نزو رایعم

 1111 یسرتسد
 3111 سوبوتا یاه هاگتسیا

 1911 یرهش رباعم هکبش
 3111 یسکات یاه هاگتسیا

 1911 یعیبط یتسیز تیبولطم
 1911 یرهش لسگ زا هلصاف
 1111 هناخدور زا هلصاف

 1911 یعیبط ریغ یتسیز تیبولطم
 1911 ناتسروگ زا هلصاف
 1111 یماظن یاه ناگداپ و زکارم زا هلصاف

 9 تیعمج مکارت 1111 تیعمج

 1911 تینما
 9311 یناشن شتآ تامدخ
 9911 یماظتنا یاه یرتنالک

 1111 تمالس
 9311 ینامرد زکارم
 9911 یشزرو زکارم

 9 رایعم ره رد نازوا عمج 9 نازوا عمج

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یاه هشقن رد اهرایعم یارب هدمآ تسد هب یاه نزو Raster calculator رازبا زا هدافتسا اب و 9 ةلداعم زا هدافتسا اب سپ
 :دندش لامعا هدش درادناتسا
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(9) y = z∑ xin
i=0 

 یاه هشقن ربارب زین X و یبتارم هلسلس لیلحت شور زا لصاح یاهرایعم هب طوبرم نزو ددع اب ربارب Z قوف لومرف رد
 یزاف یاه هشقن همادا رد .تسا اه رایعم ریز هب طوبرم عقاورد هک یزاف یزاس سایقم یب شور زا هدمآ تسد هب
 .دندروآ دوجو هب ار یناشوپمه یانبم و دندش هیهت نوزوم ۀدش درادناتسا
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 3199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم یرهش یاه یربراک هدش سایقم یب هشقن :0لکش

 ییاهن یجورخ ۀیهت و یناشوپمه ماجنا
 و نوزوم یزاف یاه هشقن هب رایعم یاه هشقن لیدبت و اه نآ یزاف تیوضع نییعت و اه هیال یزاسدرادناتسا زا سپ
 ةشقن ،هدمآ تسد هب هجیتن .دش ماجنا یزاف شور هب اهرایعم زا مادکره هب طوبرم یاه هیال یناشوپمه هدش درادناتسا
 ،هزادناره .دنریگ یم رارقتسا 9 و 1 ددع فیط ود بلاق رد اه هنهپ ،هشقن نیا رد .(1 لکش) تسا یزاف شور هب ییاهن
 یاه یربراک ثادحا یارب اه هنهپ نیا ،تسا هدش صخشم هشقن رد یبآ گنر اب هک دنوش کیدزن 9 ددع هب اه هنهپ
 یارب تیولوا دقاف ای بسانمان یاه هنهپ 1 هب کیدزن هرمن اب یحاون ،سکع رب .دنتسه تیولوا رد و بسانم یماظتنا
 .دنا هدش صخشم ییاهن هشقن رد زمرق هب کیدزن گنر هب و شهوژپ نیا رد هک دنا یماظتنا یاه یربراک داجیا

 
 3199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  ییاهن یجورخ :4 لکش
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  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 دنا هدمآ دوجو هب نانیشناتسور و لیابق یگتسویپ مه هب زا یرهش یاه هاگ تنوکس نیتسخن ،یزاسرهش خیرات لوط رد
 لام و ناج ظفح روظنم هب یناسنا یاه هورگ اذل .تسا هدوب یناسنا ای و یطیحم تسیز یاه نارحب عوقو نآ تلع هک
 رگیدکی هب رگید لیابق موجه ای و یشحو تاناویح موجه ای و هرزل نیمز و لیس ریظن یعیبط ثداوح ربارب رد دوخ
 یاهدرواتسد ظفح موزل و تینما نیا رب انب .دندرک داجیا ار رهش مان هب یرتگرزب یاه هاگ تنوکس و هدش کیدزن
 شیادیپ اب زورما یتعنصارف یایند رد یرما .تسا هدوب یرهش یاه هاگ تنوکس داجیا هدمع لیالد زا یکی رشب یگدنز
 گرزب یاهرهش رد یعامتجا یاه یراجنهان و میارج .ددرگ یم ساسحا نآ الخ شیب زا شیب اه رهش ربا و اه یتیساگم
 یکی کش نودب .تساه رهش نیا رد یداصتقا و یعامتجا یاه یرامیب قمع رگنایب هعسوت لاح رد یاه روشک رد هژیوب
 مرج باکترا عقاوم رد ناراکهزب و نامرجم هک تسا یتینما ساسحا ،اهرهش رد میارج شیادیپ رد رثوم لماوع زا
 اب ار یا هلحم لرتنک ،گرزب یاه هرهش رد اه یرتنالک و یماظتنا زکارم یظافحتسا یاه هدودحم یگدرتسگ .دنراد
 نیا شهاک لیالد هلمج زا زین سیلپ تاناکما و اه تخاس ریز دوبمک نیا رب هوالع.دزاس یم هجاوم یرایسب تالکشم
 زین و یگدرتسگ مغر یلع زین (راهچو ود قطانم) هعلاطم دروم هدودحم رد و مق رهش رد هک هنوگنامه.تساه تراظن
 اب نآ ققحت رد هک دنراد ار تنیما نیمات هفیظو یماظتنا و یرتنالک زکرم دنچ افرص ،دنرادروخرب هک یتیعمج مکارت
 رد یرهش یاه تخاسریز یسررب قیرط زا دیدرگ یعس شهوژپ نیا رد روظنم نیا یارب .دنا هجاوم یرایسب تالکشم
 .دیآ رد شیامن هب ییاهن هشقن رد و ییاسانش یماظتنا یربراک هعسوت روظنم هب بسانم یاه هنهپ راهچ و ود قطانم
 نمض ات .ددرگ هدافتسا لقادح یاطخ هنماد اب دیدج و ون یملع یاه شور زا هدوب نآ رب یعس روظنم نیا یارب
 هب .دشاب هتشاد تسین دایز زین نآ دادعت هک نیشیپ یاه شهوژپ ریاس ای زین یقارتفا هوجو شهوژپ نیا یروآون نیمضت
 بونج هقطنم رد دوجوم یماظن زکارم رارقتسا تیعضو ییاسانش ناونع اب یلیلخ و یدابآ درک شهوژپ رد لاثم ناونع
 هدش هیکت یمک یاه لدم رب شهوژپ دنیآرف ماجنا رد و تسا هدافتسا یناسنا و کیفروم وئژ یاه رایعم زا رتشیب مالیا
 اه رایعم ریز و اه رایعم نزو ندروآ تسدب روظنم هب افرص AHP یمک لدم زا شهوژپ رد هک تسا یلاح رد نیا تسا
 و ود قطانم رد دوجوم یاه یربراک شنکارپ زا یشان ینیع یاه هداد یور رب شهوژپ یلصا راب و تسا هدش هدافتسا

 یاه هدودحم ییاسانش فده رگا زین دنا هداد ماجنا هیمورا رهش رد یوسوم و نامیلس هک یشهوژپ رد .تسا هدوب راهچ
 هبحاصم یاه شور یور رب راک هدمع شهوژپ نیا رد نکل تسا هدوب یماظتنا یاه یربراک رارقتسا روظنم هب بسانم
 تروص شهوژپ رد .تسا هدش دای شهوژپ اب رضاح شهوژپ قارتفا هجو لماع نیا و تسا هدوب زکرمتم یرظن و
 یعس و تسا هدوب MCDM یاه شور شخب رد شهوژپ هدمع راب زین نارهت رهش رد ناراکمه و یولع طسوت هتفرگ
 یاه یربراک بسانت و ییاسانش یماظتنا یربراک هعسوت روظنم هب بسانم یاه هنهپ یمک یاه لدم قیرط زا دنا هدومن
 ار ریخا یبایزرا نیا رضاح شهوژپ هچ رگا زین هنیمز نیا رد هک ددرگ یبایزرا نارحب نامز رد هژیوب دوجوم یماظتنا

 زا شهوژپ نیا رد) MCDM یاه شور لومش رب هوالع رضاح شهوژپ رد هتفر راک هب شور اما تسا هدادن تروص
 رازفا مرن رد Fuzzy کینکت زا هدافتسا اب (تسا هدش هدافتسا اهرایعم ریز و اه رایعم نزو ییاسانش هنیمز رد AHP لدم
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GIS و ود قطانم رد یماظتنا یاه یربراک هعسوت رد بسانم یاه هنهپ دوجوم عضو رب دیکات اب تسا هدیدرگ یعس زین 
 .دندرگ صخشم راهچ

 عبانم
 تیریدم همانلصف ،نامرک رهش هنومن یرهش تینما ساسحا رب راذگ رثا لماوع شجنس رد یقیقحت (9399) یداه  ،داژن یدومحم و اضردمحم ،ناینامب

 .99 -11صص 19 هرامش ،یرهش
 تمس تاراشتنا نارهت ،نوماریپ و رهش یاه هیرظن ،) 1399 (نیسح ،یدرجانسیبجر ؛نیسحدمحم ،یدزی یلپاپ
 یهدنامرف یدربراک تاقیقحت رتفد ،مرج زا یریگشیپ رد ناتسزوخ ناتسا یماظتنا یهدنامرف تالکشم و اه شلاچ یسررب ،) 1199 (نودیرف ،هدیکهاپ

 .ناتسزوخ ناتسا یماظتنا
 .نارهت ،تمس تاراشتنا ،یضارا یربراک یزیر همانرب (1399) اضردمحم ،یدمحمروپ
 لاس ،یقرش ناجیابرذآ یماظتنا شناد هلجم (زیربت 3 هقطنم) MCDM-GIS درکیور اب سیلپ یاه یرتنالک هنیهب تیعقوم نییعت (1199) دمحم ،رظن ریپ

 .ناتسمز ،1 هرامش ،1
 و تاعلاطم ،نارهت رهش 99 هقطنم دروم هعلاطم یحارط تینما درکیور قیرط زا یرهش تینما یاقترا یارب یلیلحت لدم هئارا (1199) نیسح ،یحیبذ

 .199-199 صص 99 هرامش 1 لاس یا هقطنم و یرهش یاه شهوژپ
 .ناهفصا ،ناهفصا هاگشناد تاراشتنا یرهش یسانش هعماج (1399)لوسر ،ینابر
 .نارهت ،تمس تاراشتنا ،دیدج یاهرهش یزیر همانرب (1399) هللا تمارک ،یرایز
 شیامآ همانصف ،رسلباب رهش یدروم یحارط و یدبلاک یاه رتماراپ یانبم رب یرهش طیحم رد تینما نییبت (1199) هدازآ ،یمیظع و همطاف ،داژن یدعس

 .119 – 93صص 19 هرامش ،طیحم
 زا هدافتسا اب زاریش یرهشنورد ینارسوبوتا و لقنو لمح یاه هنایاپ ینیزگناکم لیلحت و ییاضف عیزوت ماظن یسررب ،) 1199 (هبیط ،یبلاط ؛یلع ،یناطلس

 .39هرامش ،1 لاس ،یا هقطنم و یرهش یاهشهوژپ و تاعلاطم ،یا هکبش لیلحت دنیارف کینکت
 .9هرامش ،99 لاس ،یماظتنا شناد همانلصف ،یمومع تینما حطس شیازفا رد اه یرتنالک تامادقا شقن ،) 1199 (نیسح ،یراقفلاوذ ؛ابیرف ،ناگیاش
 .تمس تاراشتنا ،نارهت ،( لوا دلج)یرهش یایفارغج رد ون یاه هاگدید ( 1999 ) نیسح ،یئوکش
 .9199 ،یزیر همانرب تنواعم ،مق یرادرهش
 تاعلاظم همانلصف ،(زردوگیلا ناتسرهش) هقیتع یایشا قاچاق زا یریگشیپ رد رثوم ییایفارغج لماوع (1199) یلع ،ولناصا ،اضر ،یدواد ،یلع ،داژن یدابع

 .11 هرامش ،مرج زا یریگشیپ
 .9هرامش ،3 لاس ،یماظتنا شناد همانلصف ،) 199سیلپ(یمدرم و ی اهفرح سیلپ رب یلیلحت ،) 1399 (اضریلع ،ینیئزج ؛دیحوت ،یدبع
 هقطنم :یدروم هعلاطم ییایفارغج تاعالطا متسیس زا هدافتسا اب نارهت رهش یماظتنا زکارم یناکم - اضف هنیهب تیعقوم نییعت (1199)یلع دیس ،یولع

 .13 ص ،مود هرامش ،مهدزیس لاس ،یماظتنا شناد همانلصف ،سراپ نارهت
 .تمس تاراشتنا ،نارهت ،مسیروت یزیر همانرب رد نآ دربراک و ییایفارغج تاعالطا متسیس ،) 9399 (رهچونم ،لصا هداز جرف
 صص 99 هرامش 1 لاس ،کشخ قطانم ییایفارغج تاعلاطم ،لباز رهش یاه اضف یطیحم تینما یاه دربهار یدنب تیولوا و لیلحت ،(1199) ربکا ،ینایک

919 – 119. 
 1 لاس ،یرهش یزیر همانرب و شهوژپ هلجم (زاریش رهش نالک یدروم هعلاطم) یمومع یاه اضف رد تینما ساسحا یسررب ،(9199) هقیدص ،یفطل

 .11-19 صص 19 هرامش
 .1199 ،یرامآ همانلاس ،ناریا رامآ زکرم
 تیوه همانلصف ،نارهت دیفس کاخ هلحم ی دروم یعامتجا یاه بیسآ رب دیکات اب یمسر ریغ یاه هاگ تنوکس رد تینما لیلحت (1199) نویامه ،ییارون

 .99 – 99 صص 99 هرامش 9 لاس رهش
 رد تقرس میارج عاونا هعلاطم دروم ییایفارغج تاعالطا هناماس زا هدافتسا اب زیخ مرج یاه نوناک یملع تیریدم (3399) ماهلا ،یسابع و ربکا ،یتیاده

 .139-119 صص مود هرامش ،مراهچ لاس ،یماظتنا تیریدم تاعلاطم همانلصف نیوزق رهش
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