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 تاعالطا متسیس زا هدافتسا اب یرهش دماج دنامسپ نفد لحم یبایناکم
 ناگزمره کیریس رهش رد (AHP)یبتارم هلسلس لیلحت و (GIS)ییایفارغج

 یناتسغتانق یناقهد نسحم
 ناریا ،سابعردنب ،یمالسا دازآ هاگشناد ،سابعردنب دحاو ،تسیز طیحم هورگ رایشناد

 ∗1هداز یداوج داشرف
 ناریا ،سابعردنب ،یمالسا دازآ هاگشناد ،سابعردنب دحاو ،تسیز طیحم هورگ یملع تایه وضع

 ۹0/۹/1190:شریذپ خیرات                                  63/0/1190 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
 دنیارف رد یساسا عوضوم کی هقطنم تسیز طیحم تمالس و یژولوکا ،داصتقا یور رب نآ تارثا تلعب هلابز نفد لحم یبایناکم
 و تسیز طیحم هب ار یریذپ بیسآ لقادح هک دنوش یم عقاو ییاه هنهپ یور رب دنامسپ نفد یاهناکم .دور یم رامشب یرهش یحارط
 و(GIS2) ییایفارغج تاعالطا متسیس زا هدافتسا اب هلابز نفد بسانم ناکم نییعت هعلاطم نیا فده .دننک یم دراو یمومع تمالس
 و رثوم لماوع ساسا رب یتاعالطا هیًال 03 شهوژپ نیا رد .تسا هعلاطم دروم هدودحم ردAHP1) )یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف
 هشقن و یدنب هقبط بسانمان و بسانم اتبسن ،بسانم ،بسانم الماک هنهپ 4 رد ینف  و یعامتجا ،یداصتقا ،یطیحم تسیز یاهرایعم
 رد .دیدرگ فذح ،دایز هلصاف لیلد هب یرهش هدودحم زرم زا رتمولیک 03 زا شیب عاعش هعلاطم نیا رد .دیدرگ میسرت رظن دروم یاه
 یاه ناکم ،GIS طیحم رد هیًالره نزو لامعا و یتاعالطا یاه هیًال قیفلت اب ،دنامسپ نفد ناکم نیرت بسانم باختنا تهج تیاهن
 اتبسن یاه هنهپ ،دصرد 6/66 دنتسه هلابز نفد هعونمم یاه ناکم هک بسانمان یاه هنهپ .دندش صخشم  دنامسپ ثادحا بسانم
 .تسا هدش لماش ار هعلاطم دروم هدودحم دصرد1/2 ربارب بسانم الماک هنهپ هرخًالاب و دصرد5/1 بسانم هنهپ ،دصرد 1/21 بسانم
 تیاس 6 اتسار نیا رد .تسا زاین دروم نیمز راتکه 21/02  لداعم 0142 لاس ات و یتآ هعسوت رد زاین دروم یاضف  تیافک یسررب رد
  .دش باختنا دنامسپ نفد تیاس نیرت بسانم و دندش ییامناج اهنآ تحاسم هارمه هب دنامسپ یتشادهب نفد و عفد
 
  کیریس رهش ،ییایفارغج تاعالطا متسیس ،AHP ،دنامسپ نفد لحم :یدیلک تاملک

 
                                                           

 javadizadeh2020@yahoo.com (لوئسم هدنسیون) -0
 ینادردق و رکشت ،نآ زا جرختسم رضاح هلاقم و یتاعلاطم هژورپ زا یلام تیامح لیلد هب کیریس یرادرهش زا هلاقم نیا ناگدنسیون

                                                           .دنیامن یم
1 . Geographical Information Systems 
2 . Analytical Hierarchy Process 
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 همدقم
 یتشادهبریغ نفد زا یشان یاه یگدولآ دنک یم دیدهت ار اهناسنا تمالس هک ناهج رد یدج یاه شلاچ زا یکی
 نوماریپ یاه طیحم رد اه هلابز یزاس اهر .(Karimi et al., 2018, Allesch and Brunner, 2014)تسا دنامسپ

 رطخ ضرعم رد ار ناروناج یعیسو شخب و اه ناسنا یگدنز ،تسیز طیحم ندرک هدولآ زج هب اهاتسور و اهرهش
 زا یرایسب رد هلابز تفایزاب و یهدناماس رد زور یروانف زا ندرکن هدافتسا ،هلابز یلوصا نفد مدع .تسا هداد رارق

 یاهرهش بلغا رد رضاح لاح رد .تسا هدش لیدبت اهروشک زا یرایسب یدج هغدغد هب نونکا مه اهاتسور و اهرهش
 تسیز طیحم هب یدج بیسآ هلئسم نیا هک دوش یم نفد یتشادهبریغ و یلوصاریغ تروص هب اه هلابز نفد ناریا

 ثعاب ،یطیحم تسیز یگدولآ رب هوالع هلابز یزاس رطخ یب و یروآ عمج حیحص تیریدم دوبن .دنک یم  دراو
 لحم یتشادهب و حیحص باختنا .دوش یم بوسحم ناسنا تمالس یارب یدج دیدهت کی و هدش اه یرامیب یراشتنا
 هلابز نفد یاه لحم هچ رگا .Ayaim,2019))دیامن هبلغ یطیحم تسیز یاه شلاچ رب دناوت یم دنامسپ نفد یاه
 زج یتشادهب و یطیحم تسیز یاه هبنج زا اما ،تسا هتفرگ رارق یرهش دماج دئاز داوم تیریدم لحارم نیرخآ رد
 ندش یتعنص و ینیشنرهش ،تیعمج دشر .(Osra, 2019)دوش یم بوسحم اهدنامسپ تیریدم لوصا نیرت بسانم
 یور رب ار  گرزب راب کی ،کانرطخ یاه هلابز زا یدایز رادقم دیلوت اب اهنآ اما دنتسه داصتقا یارب یبوخ صخاش
 یتشادهب تارطخ هک دوش یم کاخ و ،بآ ،اوه یگدولآ ثعاب هدشن تیریدم یاه هلابز .دنهد یم رارق هرایس نیا
 یم  راظتنا .(Kajjumba et al., 2018; Nizami et al., 2017; Rehan et al., 2018)دنک یم دراو متسیسوکا هب ددعتم
 تسیز طیحم ظفح و یمومع تشادهب ءاقترا یارب رثوم رازبا کی ناونعب دماج دئاز داوم تیریدم یاه متسیس دور
 یاهشور ،یروآ عمج ،هلابز دیلوت شهاک یاهدنیآرف تیریدم و هتفای دوبهب یروآ نف Yesilnacar,2005).)دشاب
 تسا راوشد و هدیچیپ دنیارف کی هلابز نفد لحم باختنا  .تسا هداد رارق ریثات تحت ار عفد و یزاسرطخ یب ،هیفصت
 Sulemana et) )دراد ینف و یعامتجا ،یلام ،یطیحم تسیز یاهرایعم هلمج زا یددعتم یاهرایعم یبایزرا هب زاین هک

al., 2019, Menikpura et al., 2013, Nas et al., 2010، لئاسم ،بسانمان هلابز نفد یاه لحم باختنا هکارچ 
 تحت ار رظنم و دید و کاخ یزیخلصاح کاخ و بآ عبانم تیفیک ،یعیبط یاه هاگتسیز دننام مهم یطیحم تسیز
 ییاهن عفد لحم ناونعب هلابز یسدنهم یتشادهب نفد یاه لحم .Kapilan & Elangovan, 2018))دهد یم رارق ریثات
 یگدولآ زا یریگولج یارب و هدوب تسیز طیحم اب راگزاس نفد یاهلحم نیا .دوش یم یقلت دماج دئاز داوم یارب
 نفد یاه لحم باختنا .,Owusu-Nimo, et al., 2019) (Menikpura et al., 2013دنراد ییازسب شقن تسیز طیحم
 زا یفلتخم لماوع هب هک ارچ ،تسا راوشد رایسب یرهش دماج دئاز داوم تیریدم یارب اه تخاسریز ریاس و هلابز
 یعامتجا و یسایس (Araiza Aguilar et al., 2018, Alfaia et al., 2017) ینف ،یطیحم تسیز یاهرایعم هب هلمج
  (Al-Anbari et al., 2014). دراد یگتسب

 ریغ تاعالطا اب اهنآ قیفلت شور و یطیحم یاهریغتم زا هدافتسا اب ات دهد یم هزاجاGIS) )ییایفارغج تاعالطا هناماس
 ,Araiza Aguilar et al., 2018) دوش نییعت نفد بسانم یاهناکم نف نیصصختم و ناسانشراک رظن لیبق زا ییاضف
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Khan et al., 2018) هرایعم دنچ یریگ میمصت کینکت ،نیا رب هوالع (MCDM0) لح یارب هدش هتخانش کینکت کی 
 ,.Demesouka et al) تسا هلابز عفد لحم باختنا رد یریگ میمصت هلمج زا یریگ میمصت هدیچیپ تالکشم لصف و

2019). Saaty یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف (AHP) بلاق رد هرایعم دنچ یریگ میمصت کینکت زا عون کی ناونع هب ار 
   .(Saaty, 1990)داد داهنشیپ بتارم هلسلس کی
 و   Demesoukaهلمج زا.تسا هدش هدیزگرب هلابز نفد لحم باختنا یارب فلتخم ناققحم طسوت GIS-AHP بیکرت
 .دندومن هدافتسا AHP اب هارمه GIS زا نانوی قرش لامش رد هلابز نفد یاه لحم ییاسانش یارب (2019)  ناراکمه

Chabuk و ییایفارغج تاعالطا متسیس زا هدافتسا اب ار قارع لباب هلابز نفد تیاس2016)   ( ناراکمه و 

AHPدندومن یبایناکم. Spigolon درکیور  (2018) ناراکمه و AHP طیحم رد GIS یتشادهب هلابز نفد لحم یارب ار 
 انغ یارب (1013)ناراکمه و Michael و لیزرب ولوئاپ وئاس رد یرهش دماج دئاز داوم لقن و لمح یزاس هنیهب و
 نفد ناکم (2018) ناراکمه و Khodaparast و هیکرت هینوق دماج دئاز داوم عفد لحم  Uyan (2014) .دندرک یحارط
  GIS وAHP لدم ساسا رب شکارم رد دنامسپ یبایناکم رد(2017)ناراکمه و Barakat نینچمه و ناریا مق رد هلابز
 دماج دنامسپ نفد لحم یبایناکم یبایزرارد دنمتردق رازبا کی AHP و GIS هدش تباث نیاربانب .دنا هدرک هدافتسا

  .دیآ یم باسح هب یرهش

 هلسلس لیلحت و (GIS)ییایفارغج تاعالطا متسیس زا هدافتسا اب دنامسپ نفد و عفد بسانم یبایناکم هلاقم نیا فده
 تروصب نآ یاه هلابز رضاح لاح رد .تسا کورگ و کتسهوک یاهرهش و کیریس رهش رد (AHP)یبتارم
 هب یکیدزن ،هقطنم ینیمزریز یاه بآ ندوب الاب تلعب .ددرگ یم رابتلت ای و هدنازوس ،یزاساهر طیحم رد یتشادهبریغ
 نارکم لحاوس هعسوت حرط و ناتسرهش هعسوت اب طبترم یتسدالاب یاه حرط و وسکی زا اهاتسور شنکارپ و لحاس
 طیحم زا تظافح و هقطنم دارفا تمالس یارب یرهش یاه هلابز نفد بسانم ناکم باختنا هعلاطم ات تسا هدش ثعاب
 .دبای ترورض تسیز
 یرظن درکیور
 ،یعامتجا ،یژولوردیه ،یسانش نیمز یاه هفلوم لماش هک تسا یا هدیچیپ یدنیارف یرهش یاه هلابز نفد یبایناکم
 ،یبایناکم رد دایز و عونتم یاهرتماراپ و اه صخاش ریثأت و شقن ببس هب  .تسا ینف و یطیحم تسیز ،یداصتقا
  .دریذپ یم ماجنا یرهش یاه طیحم رد یرت یعقاو و رت یملع زرط هب اه یبایناکم هزورما
 و یرهش طاقن ،یفارگوپوت یاه هیال لماش یناکم یاه هداد،ناریا رامآ زکرم زا یتیعمج یاه هداد هعلاطم نیا رد
 نامزاس ینف و یملع یاه هداد زکرم زا ،(DEM3)یعافترا یموقر لدم یاه هداد نینچمه و هناخدور ،هداج ،ییاتسور
 رد رتم 19× 19داعبا DEM یناکم کیکفت تسا هدیدرگ جارختسا (www.ncc.org.ir) تیاس ناریا یرادرب هشقن
1 سایقم رد یضارا یربراک یاه هداد .تسا هدوب یرتسر یاه هداد بلاق

250000
 هداد ،روشک عتارم و اهلگنج نامزاس زا 

1 سایقم اب کاخ یاه
250000

 لسگ و یسانش نیمز یاه هیال ،روشک کاخ و بآ تاقیقحت هسسوم زا ناگزمره ناتسا 
                                                           

1 . Multi-Criteria Decision Making 
2 . Digital Elevation Model 
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 ناتسا یا هقطنم بآ یماهس تکرش زا ناوخبآ و هاچ یاه هیال ،روشک یندعم تافاشتکا و یسانش نیمز نامزاس زا
 طباوض نینچمه .(3 لکش)تسا هدش یراذگراب روشک یسانشاوه نامزاس زا بلاغ داب تهج تاعالطا و ناگزمره
 تیریدم ییارجا همان نیئآ 93 هدام و نوناق 30 هدام دانتسا هب یداع یاهدنامسپ نفد یاه لحم یطیحم تسیز

 .تسا هدش هیهت (www.doe.ir)تیاس تسیز طیحم نامزاس زا اهدنامسپ

 
 (1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم)دنامسپ نفد یبایناکم یارب زاین دروم یاه هیال و یبتارم هلسلس راتخاس :2لکش

 نیا رد .تسا ینادیم تاعلاطم و یدانسا تاعالطا و اه هداد یروآدرگ شور و یدربراک عون زا رضاح شهوژپ
 هیال 19 زا یبرجت یاه یبایزرا و تسیز طیحم تظافح نامزاس یاهدرادناتسا ،یناهج تایبرجت ساسا رب هعلاطم
 طاقن)یداصتقا ،(هاگدورف و یناتساب یاهناکم ،ورین لاقتنا طوطخ ،هداج،اتسور ،رهش)یعامتجا صخاش 6 رد یتاعالطا

 ،شیاسرف هب ساسح ،کاخ سنج ،لسگ ،گنس رتسب سنج )یسانشکاخ و یسانش نیمز ،(یندعم طاقن و یتعنص
 و یژولوردیه ،(هدش تظافح قطانم و یضارا یربراک) یطیحم تسیز ،(بیش و هنکفا طورخم
 (بلاغ داب تهج)میلقا و (دس هضوح و لیس یریذپرطخ ،ناوخبآ ،هاچ ،ینیمزریز یاهبآ ،هناخدور)یژولوئژوردیه
 فلتخم یاه نامزاس یاهرایعم هب هجوتاب هلحرم نیا رد نینچمه .دیدرگ باختنا دنامسپ یتشادهب نفد یبایناکم یارب
 ،یضارا یربراک ،اتسور ،رهش فلتخم ضراوع میرح نییعت هب ،نیققحم عونتم یاهشور یسررب زین و هقطنم طیارش و
 کیریس رهش زکرم زا هلصاف ندوبن هفرص تلعب رتمولیک 19 زا شیب هدودحم و دش هتخادرپ ...و هدش تظافح هقطنم

 هیال لیدبت لماش هک اه هیال یزاس هدامآ و حیحصت یارب ArcGIS رازفا مرن زا شهوژپ نیا ماجنا یارب .دیدرگ فذح
 هلسلس لیلحت یاه شور اب و GIS رد یناکم یاه لیلحت زا هدافتسا اب نینچمه و یرتسر هیال هب یرادرب یاه
 رایعم 2 هب یتاعالطا یاه هیال یهد نزو و هلابز نفد لحم رد راذگ ریثات یاه صخاش زا کی ره هب (AHP)یبتارم
 اهرایعم نزو نییعت هب ادتبا AHP لدم رد .دندیدرگ یدنب هقبط بسانم الماک و بسانم ،بسانم اتبسن ،بسانمان
 یریگ میمصت اه هنیزگ ییاهن  تیولوا هبساحم ساسا رب ماجنارس و اهرایعم ساسارب اه هنیزگ یجوز هسیاقم هب سپسو
 هک ،دوش یم    ماجناARCGIS  رازفا مرن طیحم ردAHP لدم زا هدافتسا اب اهنزو هبساحم و هسیاقم .دریگ یم تروص
 نیا هک فلتخم حوطس یبسن یاه نزو ماغدا قیرط زا و ،دش دهاوخ هبساحم زین یراگزاس تبسن ،راکدوخ روط هب
 weighted-overlay کینکت ساسا رب و دوشیم ماجنا بتارم هلسلس ره رد اهنزو سیرتام یلاوتم یاهبرض قیرط زا رما

 .ددرگ ییاسانش بسانمریغ و بسانم یاهناکم ات هدومن (یراذگ مه یور) یناشوپ مه ار هدش یراذگ نزو یاه هیال
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 رایعم ود یاه تیولوا نازیم نییعت یارب 1 ات 0 ریداقم اب (Saaty, 1980)یتیمک 1 یمسا سایقم کی زا شور نیا
 .(0 لودج)دریگ یمراکب

 (Saaty, 1980)اه هنیزگ ییودود هسیاقم یارب یتعاس لا ساموت یتیمک 1 هسیاقم : 1لودج

 حجرم یمک ناسکی حیجرت فیرعت
 حیجرت
 رتشیب

 یلیخ حیجرت
 رتشیب

 نیبانیب تاحیجرت حجرم الماک

 ۹ ،6 ،2 ،3 1 2 ۲ 9،0 1 (تیحیجرا تدش)زایتما

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هعلاطم دروم هدودحم
 کیریس ناتسرهش زکرم رهش نیا .تسا هدش عقاو ناگزمره ناتسا قرش رد و نامع یایرد ترواجم رد کیریس رهش
 هناگ 90 یاهناتسرهش زا کیریس ناتسرهش .(0لکش)دراد ینیمز هلصاف رتمولیک ۲۹0 (سابعردنب)ناتسا زکرم اب و تسا
 دیدج یناتسرهش ناونع هب و هدش کیکفت بانیم ناتسرهش زا 6۹90 لاس رد ناتسرهش نیا .تسا ناگزمره ناتسا
 هعبات یاه شخب زا یکی نابایب شخب مان اب ناتسرهش نیا نآ زا شیپ ات .تسا هدش هفاضا یروشک تامیسقت هب

 و سوفن یمومع یرامشرس جیاتن قبط و عبرم رتمولیک 92/0093 کیریس ناتسرهش تحاسم .دوب بانیم ناتسرهش
 خرن زا ناتسا هب تبسن هک دنتسه نکاس یرهش طاقن رد دصرد 2/63 هک رفن 932۲2 نآ تیعمج ۲190 لاس نکسم
 و عبرم رتمولیک 6/۲ نآ تحاسم تسا شهوژپ نیا فده هک کیریس رهش اما .تسا رادروخرب ینییاپ ینیشنرهش
 تبسن هک دصرد 2/2 کیریس رهش تیعمج هنالاس دشر نیگنایم .تسا هدش یرامشرس رفن 290۲ ربارب نآ تیعمج
 .تسا ناتسهد 2 و شخب 3 یاراد رهش نیا .تسا رادروخرب یرتالاب تیعمج دشر زا (دصرد 2/3 )ناتسا نیگنایم هب
 ظاحل هب  .تسا هدش هدیشک نامع یایرد لحاوس رد یبونج یلامش و یطخ تروصب کیریس رهش شرتسگ
  .تسا رتم10 رهش عافترا نیگنایم و هدش لیکشت راومه اتبسن و راومه یفارگوپوت زا رهش نیا رتشیب یفارگوپوت

 
 1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنمc)) کیریس رهش وb) ) ناتسرهش رد کیریس رهش تیعقومa) ) ناتسا رد کیریس ناتسرهش تیعقوم :1 لکش
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 تسا کیریس رهش هب هاگتسیا نیرتکیدزن هک (ورین ترازو هب قلعتم)یبازام یجنسریخبت هاگتسیا رامآ هب هجوت اب
 رب .تسا هدش یریگ هزادنا رتمیلیم 3/010 نآ یگدنراب نیگنایم و دارگیتناس هجرد 0/23 کیریس هنالاس یامد نیگنایم
  .دراد رارق مرگ ینابایب کشخ میلقا رد کیریس ناتسرهش ،هتفای شرتسگ نترامد یدنب هقبط متسیس ساسا
  قیقحت یاه هتفای

 هلابز نفد ناکم یاهرایعم جارختسا
 لحم یبایناکم رد رثؤم یاهرایعم ،یرهش دماج دـیاز داوـم نفد لحم بسانم ناکم نییعت روظنم هب هعلاطم نیا رد
 شور ساسا رب یداصتقا-یعامتجا و یطیحم تسیز ،یکیژولوفروم هاگدید زا یتاعالطا هیال 19 بـلاق رد نفد
 شور نیا .دندش یبایزرا ،تسا هرایعم دنچ یریگ میمصت نونف نیرتفورعم زا هک (AHP)یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف
 هسیاقم نآ یلصا تیصوصخ و تسا یرایعم دنچ لیاسم یفیک و یمک یسررب یارب ریذپ فاطعنا و دنمتردق یرازبا
 اهرایعم زا کی ره نزو اهرایعم ییودود هسیاقم اب ،یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف شور ساسا رب .تساه هداد ود هب ود
 نیـب یجوز تاسیاقم زا لصاح هژیو رادرب نتفرگ رظن رد اب اه نزو .تسا 0 ربارب اهنآ یربج عمج هک دیدرگ هبساحم
 .تسا هدش جرد 3 لودج رد نآ جیاتن هک دیدرگ لصاح نراقتم یعبرم سیرتاـم یاـهرایعم
 اب بیترتب هدش تظافح قطانم زا هلصاف و اتسور ،رهش زا هلصاف رایعم ،یلصا یاهرایعم نیب رد دهد یم ناشن جیاتن
 زا سـپ .تساراد ار تیمها نیرتشیب (دصرد 9/۲) ۹3۲1/1 و (دصرد 6/6) 0661/1 ،(دصرد 2/6) 2661/1 نزو
 .دش ماجنا سیرتام یراگزاسو اهرایعم نزو ،اهسیرتام تــیمها بیارــض جارختــسا ،یــسدنه نیگناـیم هبـساحم
 رد دـشاب رتمک 0/1 زا دیاب یراگزاس خرن .دهد یم ناشن ار سیرتام یاه تبسن یفداصت دیلوت لامتحا یراگزاس خرن
 هناتـسآ دـح زا یراگزاـس خرـن هـک یتروـص رد .دراد دوـجو اـهتواضـق ردرـظن دیدجت هب زاین تروصنیا رـیغ
 رهش یارب هدمآ لمعب تابساحم هب هجوت اب .دوش یم لامعا رونکاف یاه هشقن یور رب یتابساحم نازوا دـشاب رـتمک
 .تسا هدمآ تسدب 61/1 رادقم کیریس
   (AHP)یبتارم هلسلس لیلحت شور و GIS اب هلابز نفد یناکم لیلحت جیاتن 
 هیال هیلک ،دنامسپ نفد تهج بسانم قطانم هب ندیسر و یبای ناکم تایلمع ماجنا یارب اهرایعم نزو نییعت زا سپ
 یبایناکم یارب هدافتسا لباق ریغ قطانم و اه میرح ،یقطنم یناشوپ مه شور اب و هدش یزاس درادناتسا یتاعالطا یاه
 عاعش نینچمه .دمآ تسدب ییاهن یگتسیاش هشقن اهرایعم نزو تلاخد و یضایر یناشوپ مه شور اب سپس و فذح
 نیا رد .دیدرگ فذح ،دماج دنامسپ لمح ندوبن هفرص هب نورقم لیلد هب یرهش هدودحم زرم زا رتمولیک 19 زا شیب
-یداصتقا ،یطیحم تسیز ،یژولوردیه ،یسانش نیمز یاهرایعم و رثوم لماوع ساسا رب یتاعالطا هیال 19 شهوژپ
 و یجنران گنر اب بسانم اتبسن ،یبآ گنر اب بسانم ،زبس گنر اب بسانم الماک توافتم هنهپ 2 رد ینف  و یعامتجا
 .(3 لکش)دندیدرگ دیلوت یتاعالطا هیال 19رظن دروم یاه هشقن و یدنب هقبط زمرق گنر اب بسانمان هنهپ هرخالاب
 هدش هدروآ دنتسه رتراذگریثات دنامسپ نفد یبایناکم رد هک ییاه هیال زا یخرب (هشقن 19) اه هشقن دایز دادعت تلعب
 .تسا
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 (AHP)یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف ساسا رب رایعم ره ییاهن نزو :2 لودج
 ییاهن نزو تاسیاقم سیرتام فیدر ییاهن نزو تاسیاقم سیرتام فیدر

 60 2661/1 رهش زا هلصاف 0
 یریذپرطخ  زا هلصاف

 لیس
1۹31/1 

 0231/1 شزغل نیمز زا هلصاف 20 0661/1 اتسور زا هلصاف 3

9 
 تظافح قطانم زا هلصاف

 هدش
 0231/1 کاخ یریذپذوفن ۹0 ۹3۲1/1

 2631/1 شیاسرف هب ساسح 10 2۹21/1 هاچ زا هلصاف 2

 13 1221/1 ناوخبآ زا هلصاف ۲
 یاه گنس زا هلصاف
 یتسراک

0631/1 

 03 9621/1 یضارا یربراک 6
 یاهدبنگ زا هلصاف
 یکمن

۲۲31/1 

 3۲31/1 بیش 33 0921/1 یلصا هداج زا هلصاف 2

۹ 
 لاقتنا طوطخ زا هلصاف
 ورین

1021/1 93 
 تارطخ لحم زا هلصاف
 هلزلز

1۲31/1 

 23 1۹91/1 هناخدور زا هلصاف 1
 یاه هزاسزا هلصاف
 یکیلوردیه

2231/1 

 ۹931/1 لحاوس  زا هلصاف ۲3 9۹91/1 دس هضوح زا هلصاف 10

00 
 یاه هخاش زا هلصاف
 کشخ یلصا

۹291/1 63 
 رئاخذ لحم زا هلصاف
 یندعم

3031/1 

 1231/1 عیانص لحم زا هلصاف 23 9131/1 هنکفا طورخم زا هلصاف 30

90 
 هیذغت لحم زا هلصاف
 ینیمزریز یاهبآ

9131/1 ۹3 
 یاهناکم زا هلصاف
 یخیرات و یناتساب

9131/1 

 ۹101/1 هاگدورف زا هلصاف 13 2۹31/1 یسانش نیمز 20
 9101/1 بلاغ داب تهج 19 0۹31/1 لسگ زا هلصاف ۲0

 61/1=یراگزاسان خرن
 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یور روتسد زا و (GIS)ییایفارغج تاعالطا هناماس یناکم یاه لیلحت زا هدافتسا اب رظن دروم یاه هنهپ نییعت زا سپ
 .دندش ییاسانش بسانم نفد یاهناکم(AHP) یبتارم هلسلس لیلحت شور و اه هیال یراذگ مه
 ریداقم و دش هدافتسا اه هنهپ میسقت یارب یواسم هلصاف یدنب هقبط شور زا ،اه سایقم ناسآ کرد روظنم هب
 راتکه 9/۲2۲020 راتکه عومجم زا هک دهد یم ناشن جیاتن .دنتفرگ رارق هقبط راهچ رد هعلاطم دروم هقطنم هلابز نفد
  .دنتسه بسانم هلابز نفد یارب یضارا زا دصرد 2/9 دودح رد

 ناکم باختنا اه هنهپ نیا رد و هدوب اهدنامسپ نفد یارب اه ناکم نیرت بسانمان هدنهد ناشن زمرق گنر یاه هنهپ 
 6/66 دودح رد و یزکرم و یبونج یحاون رد اتدمع هلابز نفد هعونمم یاه ناکم .دشاب یم عونمم هلابز نفد
 ،دایز یریذپذوفن رب قبطنم اه هنهپ نیا .تسا هتفرگ ربرد ار هعلاطم دروم هدودحم تحاسم (راتکه ۲/11921)دصرد
 و یرهش یاه هاگتنوکس و اه هناخدور کشخ یلصا یاه هخاش ،اههاچ و اه ناوخبآ شرتسگ ،دیدش شیاسرف
 یاهشخب بلغا و (راتکه 3/61132) دصرد2/13 دودح یجنران گنر اب بسانم اتبسن یاه هنهپ .تسا هدوب ییاتسور
 هدودحم یلامش یاهشخب رد(راتکه ۲/13۲9) دصرد۲/3 یبآ گنر اب بسانم هنهپ و دریگ یم رب رد ار هدودحم یلامش
 لامش رد یکچوک یاه هکل تروصب هک  (راتکه۲/۹260) دصرد3/0 ربارب زبس گنر اب بسانم الماک هنهپ هرخالاب و
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 رظن رد اب هعلاطم دروم هقطنم زا راتکه 160۲ هک داد ناشن هعلاطم نیا نیاربانب .دراد شرتسگ هعلاطم دروم هدودحم
 بسانم رایسب هلابز نفد یاه ناکم یارب دناوت یم یداصتقا-یعامتجا و یطیحم تسیز ،یکیژولوفروم لماوع نتفرگ
 .(9 لکش)دوش هتفرگ رظن رد

 
 لیفدنل یبایناکم رد رثوم یاه صخاش یدنب هبتر :2 لکش

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 1241 زادنا مشچ رد هلابز نفد ناکم نیرت بسانم باختنا و یدنب هبتر
 رد هیالره نزو لامعا اب و اه هیال قیفلت اب تسا دنامسپ نفد یارب ناکم نیرت بسانم باختنا هک ییاهن هلحرم رد
 هب دنامسپ یتشادهب نفد و عفد تیاس 6 اتسار نیا رد دمآ تسد هب لیفدنل ثادحا بسانم یاه ناکم ،GIS طیحم
 اب ،زین ییاهن هشقن تقد و تحص لرتنک یارب .دنا هدش صخشم  Fات A فورح اب هک دش لصاح اهنآ تحاسم هارمه
 .(2 لکش)دشاب یم هتفر راک هب لدم بسانم تقد دیوم هک تفرگ تروص ینیمز لرتنک GPS زا هدافتسا



 110 ...یرهش دماج دنامسپ نفد لحم یبایناکم

 

 
 نفد یاه ناکم نیرت بسانم :4لکش                   هلابز نفد هنیهب یاه ناکم یدنب تیولا :9لکش

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 کیریس رهش هلابز
 دروم یاضف تیافک یسررب ،هلابز نفد یداهنشیپ یاه تیاس نییعت زا سپ دنامسپ نفد لحم یناکم یاه لیلحت رد
 کی یارب یتیعمج تارییغت لیلد هب هلابز نفد زاین دروم نیمز الومعم .تسا تیمها زئاح رایسب یتآ هعسوت رد زاین
 نیمز حطس ندروآ تسدب یارب ((APAاکیرمآ یملع نمجنا تاقیقحت قبط .دوش هتفرگ رظن رد هلاس 13 لقادح هرود
 :تسا هدش هیارا ریز یبرجت هطبار هلابز  یتشادهب نفد یارب سرتسد لباق

𝑉                                                                                (0 هطبار = 𝑅
𝐷
(1 − 𝑃

100
) + 𝐶𝑉 

 رفن ره هلابزدیلوت هنارس =R ،بعکمرتم هب لاس رد رفن ره یازا هب داوم نفد یارب زاین دروم مجح =V :هطبار نیا رد
 رثا رد هلابز مجح شهاک دصرد=P ،هلابز طسوتم )مکارت(هتیسناد=D ،لاس رد رفن ره هلابز دیلوت هنارس =R ،لاس رد
 (بعکمرتم)زاین دروم یششوپ کاخ مجحCV= ،یگدرشف
 هزاب یارب یتیعمج قفا لامعا اب و کیریس یرادرهش تامدخ شخب زا هدش بسک تاعالطا و 0 هطبار ساسا رب
 6 باستحا اب و راتکه 0/10 دنامسپ نفد یارب زاین دروم یاضف (رفن ۲2203 تیعمج) 1320 لاس ات و لاس33 ینامز
 .تسا زاین دروم نیمز راتکه 02/10 لداعم تاسیسأت یارب یفاضا یاضف دصرد
  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 یاه هاگدید نزاوت رد یدایز یگدیچیپ هک ددرگ یم یقلت راوشد و مهم تامیمصت زا هلابز نفد لحم باختنا
 هب یدج بیسآ دناوت یم دنامسپ عفد تسردان تیریدم .دراد یداصتقا -یعامتجا و یطیحم تسیز ،یکیژولوفروم
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 و یتشادهبریغ کیریس رهش ی هلابز نفد یلعف لحم هک اجنآ زا .دنک دراو ناسنا تمالس و تسیز طیحم تیفیک
 رد ورنیا زا ،تسین یدیلوت یاه هلابز یوگباوج زین یفرط زا و دوش یم عفد ندرک رابنلت و ندنازوس ،زابور تروصب
 دنیارف و(GIS) ییایفارغج تاعالطا متسیس زا هدافتسا اب و رثوم لماوع زا هدافتسا اب تسا هدش شالت شهوژپ نیا
 یارب ار یبسانم و دیدج ناکم ،تسا هرایعم دنچ یریگ میمصت نونف نیرتفورعم زا هکAHP) )یبتارم هلسلس لیلحت
 6 ساسا رب دنامسپ نفد تهج  راذگریثات یتاعالطا هیال 19 هعلاطم نیا رد .درک باختنا کیریس رهش هلابز نفد
 شزادرپ GIS طیحم رد یعامتجاو یداصتقا ،یطیحم تسیز ،میلقا ،یژولوردیه ،یسانشکاخ و یسانش نیمز صخاش
 شور زا نیمز ندوب بسانم یبایزرا یارب و رگیدکی اب اهرایعم یبسن تیمها نییعت یارب AHP شور زا سپس ،دیدرگ
 و اتسور ،رهش زا هلصاف رایعم ،یلصا یاهرایعم نیب رد دهد یم   ناشن جیاتن .دیدرگ هدافتسا یندوزفا یریگ نزو هداس
 و اهرایعم نزو نییعت زا سپ.دنتشاد دنامسپ نفد یبایناکم رد ار تیمها نیرتشیب بیترتب هدش تظافح قطانم زا هلصاف
 هدودحم زرم زا رتمولیک 19 زا شیب عاعش .دش لصاح ییاهن یگتسیاش هشقن یتاعالطا یاه هیال یزاس درادناتسا

 هلصاف یدنب هقبط شور زا هدافتسا اب .دیدرگ فذح ،دماج دنامسپ لمح ندوبن هفرص هب نورقم لیلد هب یرهش
 گنر اب بسانم ،زبس گنر اب بسانم الماک توافتم هقبط راهچ رد یتاعالطا یاه هیال ،اه هنهپ میسقت یارب یواسم
 هیال 19رظن دروم یاه هشقن و یدنب میسقت زمرق گنر اب بسانمان هنهپ هرخالاب و یجنران گنر اب بسانم اتبسن ،یبآ
 یضارا زا دصرد 2/9 دودح رد راتکه 9/۲2۲020 راتکه عومجم زا هک دهد یم ناشن جیاتن .دندیدرگ دیلوت یتاعالطا
 قیفلت اب تسا دنامسپ نفد یارب ناکم نیرت بسانم باختنا هک ییاهن هلحرم رد.دش یبایزرا بسانم هلابز نفد یارب

 نفد و عفد تیاس 6 اتسار نیا رد دندش ییاسانش لیفدنل ثادحا بسانم یاه ناکم هیالره نزو لامعا و اه هیال
 لرتنک یارب .دنا هدش صخشم هشقن یور رب  Fات A فورح اب هک دش نییعت اهنآ تحاسم هارمه هب دنامسپ یتشادهب
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