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 هدیکچ
 تیمها زا اهرهش حطس رد اهنآ عیزوت تیعضو هک ،دنشابیم یرهش یاهیربراک نیرتمهم زا یکی یرهش زبس یاهاضف و اهکراپ
 نیمه هب ،دشابیمن رادروخرب یبسانم تیعضو زا یرهش زبس یاضف عیزوت ظاحل هب زاوها رهش 6 هقطنم .تسا رادروخرب ییًالاب رایسب

 زا فده نیا هب یبایتسد یارب .تسا شهوژپ نیا یلصا فده هقطنم نیا رد زبس یاضف داجیا تهج بسانم یاههنهپ هب یبایتسد تلع
 زبس یاضف یبایناکم رد رثوم یاهرایعم ادتبا روکذم شور ماجنا یارب .دیدرگ هدافتسا GIS طیحم رد هرایعم دنچ یبایزرا شور
 ،دوجوم زبس یاضف ،یطابترا هکبش ،یشزومآ زکارم ،ینوکسم زکارم رایعم لماش هک ،دندیدرگ صخشم یفلد شور اب یرهش
 یاههیًال زاوها رهش یضارا یربراک هشقن زا یدعب ماگ رد .دشابیم یشزرو زکارم و یتعنص زکارم ،تیعمج مکارت ،یگنهرف زکارم
 هدافتسا یبتارم هسلس لیلحت شور زا اههیًال هب یهدنزو یارب نینچمه .دندیدرگ یراذگشزرا و دندش جارختسا رظن دروم یاهرایعم
 لک زا جیاتن هب هجوت اب .دیدرگ هیهت ییاهن یهشقن یناشوپمه شور کمک هب رادنزو یاههیًال یراذگمه یور اب تیاهن رد و دش
 برغ تمس هب لامش یحاون رد هک ،دشابیم بسانم رهش زبس یاضف داجیا یارب (دصرد 35/14) راتکه 46/146 هقطنم نیا تحاسم
 جیاتن .(دصرد 88/03) تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار تحاسم نیرتشیب بوخ یهنهپ ،اههنهپ مامت نایم زا و تسا هدش زکرمتم هقطنم
 زا و تسا رادروخرب یبسانم شنکارپ زا یبایناکم یاهرایعم هب هجوت اب زاوها 6 هقطنم زبس یاضف هک تسا نآ زا یکاح یبایزرا

 داهنشیپ  دنراد زاوها رهش نالک 6 هقطنم رد یضارا یربراک یهشقن اب یدایز بسانت زبس یاضف داجیا یارب بسانم یاه نیمز ،یفرط
 یاهاضف یبایناکم صوصخ رد یلیصفت و عماج یاهحرط یارجا و هیهت رد یلک یرگنزاب رتلوبق لبق هجیتن هب یبایتسد یارب دوشیم
 دریگ ماجنا رتهب تامدخ هیارا تهج هقطنم رد دوجوم یاهتیدودحم و اهلیسناتپ هب یرهش ناریدم هجوت و زاوها رهش زبس

 . زاوها ،AHP، GIS ،زبس یاضف ،یبایناکم :یدیلک تاملک
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 همدقم
 رادروخرب هداعلاقوف تیمها زا طیحم رسارس رد نآ یگدنکارپ و عیزوت هک تسا یاهیربراک زا یکی یرهش زبس یاضف
 یکی و (Razzaghian & Aghajan,2016:18) دوشیم بوسحم رهش راتخاس زا یندشنادج شخب کی هلزنم هب و تسا
 اوه یگدولآ شهاک ،(Verlic et al., 2015:90) الاب یامد شهاک هب هک دشابیم  متسیسوکا تامدخ یدیلک یازجا زا
(Cohen et al., 2014:74)، ادص و رس شهاک (Tan et al., 2016:266)، شحوتایح هاگتسیز هئارا (Greco & Larsen, 

 .دنکیم کمک (Pirnat& Hladnik, 2011:107) کاخ شیاسرف زا یریگشیپ ،(Greco & Larsen, 2014:15 ؛2014:15
 رد حیرفت ،زادنامشچ یسانشییابیز هب ناوتیم هک دهدیم هئارا یگنهرف تامدخ اب طابترا رد مهم یایازم ،نیا رب هوالع
 ناونعهب یرهش زبس یاضف نینچمه .(Daniel et al., 2012: 8812) درک هراشا یگنهرف و یونعم یاهشزرا و زاب یاضف
-نیا .(Razzaghian & Rahnama, 2012:262) تسا تسیزطیحم و یرهش یگدنز دامن رهش زادنامشچ یساسا رصنع
 Li et) دنتسه یاهجوت لباق یطیحمتسیز و یگنهرف ،یداصتقا ،یعامتجا شزرا یاراد یرهش یاهطیحم رد اهاضف هنوگ

al., 2017:2)، دنشابیم رادیاپ هعسوت یلصا یهیاپ هک (Teimouri et al.,2017:3). تیمها هک درک نایب ناوتیم سپ 
 دشابیم حرطم یگتفای هعسوت یاهصخاش زا یکی ناونع هب هک تسا دح نآ ات رهش یاه طیحم رد یرهش زبس یاضف
 (9190 ،ناراکمه و هیدنز)
 اوه دح زا شیب یگدولآ و اهدرگزیر دوجو تلع هب نینچمه و کشخ و مرگ یاهقطنم رد تفرگ رارق تلع هب زاوها رهش
 کمک رهش یهیشاح زبس یاهدنبرمک یتح و یرهش نورد زبس یاهاضف دوجو هک ،دشابیم هژیو رایسب طیارش یاراد
-هب یرهش زبس یاضف حیحص یبایناکم سپ .دنکیم اهدرگزیر و اهیگدولآ شهاک و اوه و بآ فیطلت هب یدایز رایسب
 نیاربانب .دراد نادنورهش رظن زا اضف تیعوبطم و تیبولطم رد یدایز مهس یرهش طیحم رصانع نیرت مهم زا یکی ناونع
 طیحم رد اه نآ بیکرت یهوحن و یرهش زبس یاضف و اه کراپ یبای ناکم رد رثوم لماوع نییعت شهوژپ نیا زا ییاهن فده

GIS دشاب یم هعلاطم دروم هقطنم رد یرهش زبس یاضف و اه کراپ یبای ناکم یارب بسانم ییوگلا داجیا روظنم هب. 
 
  یرظن ینابم
 یهدزاب دجاو مه هک ،تسا تخاسناسنا یهایگ یاهششوپ اب یرهش نیمز یربراک حوطس زا یعون یرهش زبس یاضف
 ترورض هک دهدیم ناشن یخیرات یسررب .(12 :9190،ناراکمه و یکلم) دنتسه یعامتجا یهدزاب دجاو مه و یکیژولوکا
 ,.Tan et al) تسا هتفای شیازفا مهدزون نرق رد ،یتعنص بالقنا راوگان بقاوع روهظ اب ،اهرهش رد زبس یاضف داجیا

 & Shah) تسا یناور تشادهب و یکیژولوکا ،یداصتقا ،یعامتجا درکلمع یاراد یرهش نورد زبس یاضف .(2016:268

Atiqul, 2011: 602). ناونعهب ار اهرهش هک تساهنآ یطیحم تسیز درکراک ،اهرهش رد زبس یاضف درکلمع نیرتمهم 
 و هدومن هلباقم یژولونکت تسردان دربراک و تعنص شرتسگ ءوس راثآ اب و هدرک رادینعم یناسنا هعماج تسیز طیحم
 درکلمع اهرهش رب زبس یاضف یلصا ریثأت اذل .(2 :2190 ،اتسور و یرومیت) دنوشیم اهرهش یتسیز تیفیک شیازفا ببس
 زا و دوش ادج یرهش هعماج یاهزاین زا دناوتیمن یرهش زبس یاضف عوضوم نیا هب هجوت اب ،نیاربانب .تساهنآ یطیحم



 111 ...یرهش نورد زبس یاضف یبایناکم

 

 یحور ظاحل هب) هعماج یاهزاین ،(اهریسم ،اهنابایخ ،اهنامتخاس) رهش یکیزیف مجح اب بسانتم دیاب تیمک و تیفیک رظن
 یلصا فده نیاربانب .(Tan et al., 2016:268) دشاب (رهش یطیحم طیارش قباطم) یتشادهب یاهزاین و (تغارف تاقوا و
 و ناسنا نیب طابترا و نآ یعامتجا و یناور تارثا هب یبایتسد ،یرهش یاهکراپ صوصخ هب و زبس یاضف یحارط
 زبس و زاب یاضف هعسوت و دوبهب ،ریمعت یارب مزال لحارم همه لماش دیاب زبس یرهش عماج همانرب هجیتن رد .تسا تعیبط
 یلک روط هب و اهکراپ ،لگنج ،رهش رد یناور و یعامتجا یاههمانرب زا هدافتسا اب زبس یاهاضف بسانم عیزوت ،یرهش
 هنیزه نیرتمک اب و نکمم نامز نیرتهاتوک رد زبس و زاب یاضف رد تالیطعت ندنارذگ یارب زاین دروم تاناکما همه لماش
  .(Soltani et al., 1992:2) دشاب
 اهاضف نیا تسردان یبایناکم یکیژولوکا و یداصتقا ،یعامتجا درکلمع رظن زا یرهش زبس یاهاضف تیمها هب هجوت اب
 مدع ،یرهش یامیس رد یگتفشآ ،بسانم یرامعم حرط هئارا رد تیدودحم هلمج زا ییاهیراجنهان داجیا هب رجنم
 تسا هدش هریغ و یعامتجا و یناور تینما شهاک،بسانتمان عیزوت ،یتیریدم تالکشم ،بسانم یعامتجا تالماعت
 بجوم تالکشم نیا شهاک رب هوالع ،یرهش زبس یاضف بسانتم عیزوت هجیتن رد .(3 :0190 ،ناراکمه و یوسوم)
 نینچ هب هجوت اب .(06 :9190 ،راکوجیمداخ و یگنهرس) ددرگیم نادنورهش نیب رد یعامتجا تلادع صخاش دوبهب

 متسیس زا هدافتسا و دوشیم هدیچیپ و هتفای شیازفا تدش هب یرهش یزیرهمانرب و تیریدم یارب مزال تاعالطا یطیارش
 یرهش یزیرهمانرب و تیریدم دیدج یاهیروئت بلاق رد تاعالطا نیا شزادرپ و یروآدرگ یارب ییایفارغج تاعالطا
  (10 :3190 ،ناراکمه و یترایز) دسریم رظن هب یبسانم راک هار
 رد (2013) ناراکمه و li .تسا هدیسر ماجنا هب هنیمز نیا رد یدایز رایسب تاقیقحت یرهش زبس یاضف تیمها تلع هب

 اهکراپ عیزوت هک دندیسر هجیتن نیا هب و دنداد رارق یسررب دروم ار یرهش زبس یاضف یناکم و ییاضف عیزوت نکپ رهش
 برغ رد تاراجوگ ناتسرهش زبس یاضف بولطم یاهناکم Bhagat (2013) و Desai .تسا دایز رایسب رهش زکرم رد
 GIS طیحم رد هکبش لیلحت و هیزجت شور زا هدافتسا اب (6013) یناجاقآ و نایقازر .دندرک صخشم شهوژپ رد دنه
 و  Ziyari.دوب زبس یاضف یهنارس دوبمک یهدنهد ناشن جیاتن .دندرک یبایناکم ار دهشم یرهش نورد زبس یاهاضف
 ناراکمه و یدمحا .دندناسر ماجنا هب ار نارهت رهشنالک 33 هقطنم زبس یاضف یدنبتیولوا و یبایناکم (2013) ناراکمه
 هک دندیسر هجیتن نیا هب و دنداد رارق یسررب دروم ار یرهش زبس یاضف یبایناکم زاوها یرادرهش 2 هقطنم رد (3013)
 .تسا الاب لیسناتپ اب ییاهناکم رد رتشیب یربراک نیا یارب بسانم یاههنهپ
  هعلاطم دروم طیحم
 (۹2 :۲190 ،ناراکمه و نیورآ) تسا رتم ۹0  ایرد حطس زا نآ عافترا هک دشابیم ناتسزوخ ناتسا زکرم زاوها رهش نالک
 ۹2 ات هقیقد 39 و هجرد ۹2 و یلامش ضرع هقیقد 93 و هجرد 09 ات هقیقد 90 و هجرد 09 ییایفارغج تیعقوم رد و
 رظن زا دراد هک یتعسو اب هسیاقم رد زاوها رهش .(16 :1190 ،داژنفورعم) تسا هدش عقاو یقرش لوط هقیقد 22 و هجرد
 راولب هب لامش زا هک دشابیم شش یهقطنم زاوها رهش نالک رد یسررب دروم هقطنم .تسا هدنکارپ و ریقف یهایگششوپ
 یاهتنا زاوها تیسراف تکرش و درون لپ بونج زا ،یحایس یوک و کشمیدنا _زاوها هداج ات رگشل لپ لصاف دح سدق
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 ،هیدیمح -زاوها هداج هب برغ زا و ییامنهار لپ ات رگشل لپ لصاف دح نهآ هار میرح هب قرش زا و هیشالم – زاوها هداج
 دودح یتیعمج یاراد و راتکه 9۲۹3 رب غلاب هزوح نیا یبیرقت تحاسم .دوشیم یهتنم تشدلگ و هیشالم یاهتنا

 .دراد دوجو زبس یاضف هیحان 2 و یتامدخ هیحان 2 هقطنم نیا رد هک .دشابیم رفن 111۲۹3

 
   هعلاطم دروم هدودحم :(1) لکش

 www.ahvaz.ir :عبنم

 نیا زاین دروم تاعالطا .تسا هدوب یدانسا و یلیلحت -یفیصوت یاه شور زا یبیکرت ،شهوژپ نیا رد قیقحت ماجنا شور
 ،زاوها رهش یلیضفت و عماج یاه حرط هعلاطم ،یرامآ یاه همانلاس ،یا هناخباتک عبانم ،ینادیم تادهاشم قیرط زا شهوژپ
 .تسا هدمآ تسد هب یضارا یربراک یهشقن و رهش یلیضفت و دوجوم 0:1113  هشقن
 یسرتسد و ییاراک فرط کی زا هک تسا ییاهناکم نتفرگ رظن رد زاوها 6 یهقطنم زبس یاضف یبایناکم زا فده
 ،هنیهب تیعقوم و ناکم نییعت یارب نیاربانب .دنهد شهاک ار یتخادرپ یاههنیزه رگید فرط زا و دشاب هتشاد یرتبسانم
 (2۲ :2190 ،ناراکمه و یثراو) دنشاب هتشاد ار ییاراک نازیم نیرتالاب ات دنوش باختنا یاهنوگ هب دیاب رظن دروم یاهرایعم
 اب اهرایعم تخانش نیاربانب ،تسا یساسا یاهلحرم اهرایعم نیودت و یراذگشزرا ،یبایناکم لیلحت رد هکنیا لیلد هب و
 رد رثؤم لماوع هبساحم هب ادتبا نیاربانب .(۲6 :9190 ،ناراکمه و یمتاح) دشابیم لئاسم مها زا رظن دروم فده هب هجوت
 یسدنه نیگنایم هب هجوت اب و هدش هتخادرپ هقطنم رد یفلد یهمانشسرپ عیزوت قیرط زا زبس یاضف و اهکراپ ینیزگناکم
 ،(Chandio et al., 2014: 90, Ziyari et al., 2014: 36) ینوکسم زکارم رایعم ۹ سپس .دیدرگ هبساحم اهرایعم تیمها
 ,.Chandio et al) یطابترا هکبش ،(1۹ :9190،ناراکمه و یکلم ؛93 :3190 ،ناراکمه و یترایز) یشزومآ زکارم

 یگنهرف زکارم ،(Gong et al., 2016: 93; Li et al., 2017: 10) دوجوم زبس یاضف ،(Ziyari et al., 2014:236 ؛2014:91
 & Paul ؛Teimouri et al., 2017: 8) تیعمج مکارت ،(9190:1۹ ،ناراکمه و یکلم ؛3190:96،یگنهرسراکوج و یمداخ)

Nagendra., 2017: 12)، 1190 ،ناراکمه و یدمحا) یشزرو زکارم ،(1۲0 :1190 ،ناراکمه و یدمحا) یتعنص زکارم: 
 ندش صخشم زا سپ .دندش صخشم شهوژپ نیا یاهرایعم ناونع هب ،دناهدرک بسک ار زایتما نیرتشیب هک (1۲0
 هدامآ و جارختسا یرهش هیاپ هشقن یور زا اهرایعم زا کی ره یتاعالطا هیال زبس یاهاضف یبایناکم رد رثوم یاهرایعم
 یاهشخب ریز زا و هدش هدناوخ زین Spatial AHP هک GIS و AHP قیفلت ییاراک هب هجوت اب شهوژپ نیا رد .دندش
 Ziyari1) دیدرگ یزیرهیاپ یرهش یاهکراپ ینیزگناکم یارب یلدم ،تسا هرایعم دنچ یریگمیمصت نابیتشپ یاهمتسیس
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et al., 2014: 231) یاههمانشسرپ رایعم نییعت زا سپ هک AHP رفن 10 دادعت تسا دقتعم ( 3113) یتعاس .دیدرگ عیزوت 
 سیلیزاو و ابیر نینچمه .(120 :3190 ،ناراکمه و یعیبر) تسا یفاک یجوز هسیاقم رب ینتبم تاعلاطم یارب ناگربخ زا
-یم داهنشیپ ار رفن ۲0 یلا ۲ لک رد دشاب دایز دیابن هدنوش هبحاصم ناونع هب ناگربخ دادعت هک هتکن نیا هب هراشا اب (۹110)
 تارظن بیکرت ةلحرم سپس .دیدرگ عیزوت سانشراک ۲0 نیب رظن دروم یاههمانشسرپ هک (110 :1۹90 ،روپیسدق) دننک
 .دیدرگ هبساحم یراگزاسان بیرض Expert Choice 11 رازفامرن زا هدافتسا اب تیاهن رد .تفرگ تروص هورگ یاضعا

 هداد یبسن یاهنزو ،تروص نیا ریغ رد ،هدوب حیحص یهدنزو دشاب نآ زا رتمک ای 0/1 لداعم یراگزاس صخاش هچنانچ
 یتاعالطا یاههیال هب یراذگشزرا تهج سپس .دوش ماجنا دیاب اًهددجم یهدنزو و دنبای رییغت یتسیاب اهرایعم هب هدش
 یاه هیال یراذگ شزرا .(0 لودج) دوشیم جارختسا یاهیربراک زا هلصاف هشقن Distance عبات زا هدافتسا اب دوجوم
 ره زبس یاضف اب راگزاس یاه یربراک و هدش هتفرگ رظن ردرتم دص هب دص بسح رب اهرایعم ی هلصاف ساسارب یتاعالطا

 اب ییاههیال و دنریگ یم یرتمک زایتما ،دنشاب هتشاد یرتشیب هلصاف هچره و رتشیب زایتما ،دنشاب هتشاد یرتمک هلصاف هچ
  .(3لودج) دنریگیم یرتشیب زایتما دشاب رتشیب اهنآ هلصاف ردقره دنراگزاسان زبس یاضف یربراک

 (4191 ،اتسور و  یرومیت) یرهش زبس یاضف یربراک یبایناکم تهج هدافتسا دروم یاهرایعم  :(1) لودج
 تاحیضوت اهرایعم حطس فده

گلا
یو

نم 
سا

م ب
اک

باین
ک ی

برا
یر

ف 
اض

 ی
زبس

 .دنراد یرتشیب بسانت دنشاب ینوکسم زکارم لد رد ای و کیدزن ینوکسم زکارم هب دوجوم یاهکراپ هچره ینوکسم زکارم زا هلصاف 

 دوش یم هتخانش بولطم و راگزاس یا هدیدپ ناونع هب لک رد یشزومآ یربراک اب اهکراپ یراوجمه،یراگزاس سیرتام قبط رب یشزومآ زکارم زا هلصاف

 ندوب راگزاس ظاحل هب یگنهرف زکارم زا هلصاف

 ندوب راگزاس ظاحل هب یشزرو زکارم زا هلصاف

 رهش حطس رد زبس یاضف و کراپ بسانم یگدنکارپ و عیزوت لیلد هب راگزاسان دوجوم یاهکراپ زا هلصاف

 یطابترا یاههکبش زا هلصاف
 هتشاد ییازس هب ریثات اهاضف نیا زا نادنورهش یرادربهرهب نازیم رد دناوتیم تحار و بسانم یطابترا هکبش اب اهکراپ یراوجمه لماع
 .دشاب

 ندوب راگزاسان ظاحل هب یتعنص زکارم زا هلصاف

 ندوب راگزاس ظاحل هب تیعمج مکارت زا هلصاف

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 .(4191 ،یثراو) (رتم) هلصاف بسح رب یرتسر یاه هیال یراذگشزرا سیرتام :(2) لودج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رد یلو ،تسا مزال اه یربراک همه هب نداد تیمها زبس یاضف هب لیدبت روظنم هب نیمز بسانم هشقن هیهت یارب نینچمه
 و شزرا اهیربراک نیا هب هک تسا مزال نیاربانب .دنرادوخرب یرتشیب بسانت زا و رتراذگریثات اه یربراک زا یضعب نایم نیا
  .(9 لودج) دوش هداد یرتشیب یاهب

 

 (رتم) هلصاف ینوکسم زکارم زبس یاضف یشزومآ زکارم یگنهرف زکارم یتعتص زکارم یشزرو زکارم یطابترا هکبش

10 10 0 10 10 0 10 1_110 

1 1 3 1 1 3 1 110_113 

۹ ۹ 9 ۹ ۹ 9 ۹ 113_119 

2 2 2 2 2 2 2 119_112 

6 6 ۲ 6 6 ۲ 6 112_11۲ 

۲ ۲ 6 ۲ ۲ 6 ۲ 11۲_116 

2 2 2 2 2 2 2 116_112 

9 9 ۹ 9 9 ۹ 9 112_11۹ 

3 3 1 3 3 1 3 11۹_111 

 الاب هب 111 0 10 0 0 10 0 0
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 (4191 ،ناراکمه و دمحاروپ) زبس یاضف داجیا یارب اهنآ بسانت هجرد بسح رب اهیربراک یرتسر یهیال یراذگشزرا سیرتام :(9) لودج

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 Index) یناشوپمه قطنم زا ،یبایناکم یاههنیمز رد ییاهن یهشقن داجیا و دوجوم یتاعالطا یاههیال قیفلت یارب تیاهن رد
Overlay) دیدرگ هدافتسا یراذگمهیور ای.  

 شهوژپ یاه هتفای
 (AHP) یجوز تاسیاقم ساسارب اهرایعم هب یهدنزو
 نینچمه هدروآ تسدب ار (0۹3/1) نزو نیرتشیب ینوکسم زکارم رایعم شهوژپ نیا رد (2) لودج جیاتن هب هجوت اب
  .دناهداد صاصتخا دوخ هب ار شزرا نیرتمک زایتما ۹21/1  اب دوجوم زبس یاضف

 (1191 ،ناگدنسیون :عبنم)زاوها 3 هقطنم یرهش زبس یاضف یبایناکم یاهرایعم یجوز تاسیاقم سیرتام ییاهن یاهنزو :(4) لودج
 ییاهن نزو یلصارایعم فده
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 0۹3/1 ینوکسم زکارم
 960/1 تیعمج مکارت

 1۲0/1 یطابترا هکبش
 920/1 یشزومآ زکارم
 630/1 یگنهرف زکارم
 911/1 یشزرو زکارم
 2۲1/1 یتعنص زکارم
 ۹21/1 دوجوم زبس یاضف

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  GISطیحم رد یتاعالطا یاههیال قیفلت و داجیا

 (3 لکش) دندش یدنبتّيیولوا یاهنهپ تروص هب رظن دروم یاهرایعم ،کی هرامش هشقن هب هجوت اب
 مکارت :فلا زا هلصاف بسح رب زاوها 3 هقطنم زبس یاضف یبایناکم یاهرایعم یراذگشزرا و یدنبهنهپ :(2) لکش

 زکارم :چ ،یگنهرف :ج  ،یطابترا یهکبش :ث ،ینوکسم زکارم :ت ،یتعنص زکارم :پ زبس یاضف :ب ،تیعمج

 (1191 ،ناگدنسیون :عبنم) یشزومآ زکارم :خ ،یشزرو

 

 یربراک عون
 ،ریاب
 تاغاب

 ،یماظن ،یشزومآ ،یرادا ،یعامتجا
 یشزرو

 یگنهرف ینامرد ،رابنا ،هاگراک
 ،تاسیسات ،یراجت
 اههنایاپ ،هاگریمعت

 زبس یاضف ینوکسم

 1 3 9 2 6 ۹ 10 شزرا نازیم
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 نیا رد هک .دندش یدنبمیسقت فیعض یلیخ و فیعض ،طسوتم ،بوخ ،بوخ یلیخ ةتسد ۲ هب هقطنم نیا یاهنیمز تیاهن رد
 رظن دروم هقطنم لک زا دصرد 9۲/22 هک ،دش هتخانش بسانم رهش زبس یاضف داجیا یارب لک تحاسم زا راتکه 26/226 ،یدنب هقبط
 بسحرب اهرایعم یراذگشزرا زا دعب .(2 لکش ) تسا هدش زکرمتم هقطنم برغ تمس هب لامش یحاون رد و دریگیمرب رد ار
 .(9 لکش) دیدرگ هبساحم زین زبس یاضف داجیا یارب اهنآ بسانت نازیم و یداصتقا شزرا ساسارب اه یربراک یراذگشزرا ،هلصاف

 
 (1191 ،ناگدنسیون :عبنم) یضارا یربراک یراذگشزرا :(9) لکش

 
 (1191 ،ناگدنسیون :عبنم) زاوها  شش هقطنم یرهش زبس یاضف یبای ناکم ییاهن هشقن :(4) لکش

 (1191 ،ناگدنسیون :عبنم)زاوها رهش نالک 3 هقطنم زبس یاضف بسانم یاههنهپ تحاسم :(1) لودج
 بوخ یلیخ بوخ طسوتم  فیعض فیعض یلیخ یرهش قطانم تیفیک

 ۹۹/633 62/132 3/01 62/609 ۹/663 تحاسم
 ۲6/60 ۹۹/19 26/6 ۲3/63 ۲۹/10 تحاسم دصرد

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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  ثحب
 یاضف هنارس هک یروط هب دشابیمن رادروخرب یبسانم تیعضو زا یرهش زبس یاضف عیزوت ظاحل هب زاوها رهش 6 هقطنم
 رتم 90) زاوها رهش عماج حرط یداهنشیپ یهنارس اب هسیاقم رد هک دشابیم عبرم رتم ۹/9 اب ربارب رفن ره یارب دوجوم زبس
 هنارس نیا دوبمک هلاسم اب ،(رفن ره یارب عبرم رتم ۹0) ناریا یاهرهش نالک یارب لوبق لباق هنارس و (رفن ره یارب عبرم
 و یمتسر تاقیقحت جیاتن هک ،تسا هجاوم عبرمرتم 3/1 دوبمک اب زبس یاضف هنارس ظاحل زا هک یروط هب .تسا هجاوم
  .دهدیم ناشن ار تخاونکیریغ عیزوت و زبس یاضف هنارس دوبمک (3190) ناراکمه و یروفغی ،(1190) ناراکمه
 و یرهش زبس یاضف یدودعم دادعت هدنهد ناشن زاوها رهش نالک 6 هقطنم زبس یاضف یگدنکارپ و ییاضف عیزوت نینچمه
 شخب و دناهدنکارپ زبس یاهاضف هقطنم قرش تمسق رد هک تسا یتروص هب دشابیم هقطنم حطس رد نآ هنالداعان عیزوت
-یم زبس یاضف و کراپ دقاف رهش برغ و لامش زا یتمسق و (دشابیم تیعمج مکارت نازیم نیرتشیب یاراد هک) یزکرم
 هوالع رهش هدش ثعاب هقطنم برغ و لامش ،یزکرم یاهتمسق رد کیفارت و تیعمج یالاب مکارت دوجو نینچمه .دشاب
 یگدولآ یعون راچد رگید ینایب هب و دوش هجاوم ییاه یراجنهان اب زین یرصب ظاحل زا یتوص یگدولآ و اوه یگدولآ رب
-یم ساسحا تدش هب هقطنم نیا زبس یاضف ینونک تالکشم لح یارب حیحص یزیرهمانرب موزل نیاربانب .دوش یرادید
 یبایناکم فلتخم یاهشور نیب رد ،زاوها 6 هقطنم رد یرهش زبس یاضف بسانم یگدنکارپ و عیزوت یبایتسد یارب .دوش
  .تسا هدیدرگ هدافتسا هرایعم دنچ یبایزرا یاهشور زا ،نیمزرس بسانت یبایزرا و
 نیرتمهم نادنورهش ناکسا هاگیاج ناونعهب نینچمه و اهرهش هدنهد لیکشت شخب نیرتهدمع ناونعهب ینوکسم یربراک
 و ییاتسور) دوشیم یبای ناکم نآ هب هجوت اب یگدنز فلتخم تالیهست و تاناکما یهیلک و تسا یرهش یربراک
 صاصتخا دوخ هب ار یدنبتیولوا تسخن یهبتر 0۹3/1 نزو اب ینوکسم رایعم زین شهوژپ نیا رد .(6 :2190 ،یرومیت
 رایعم Gren  (2013)و  Engström و (1190) ناراکمه و یدمحا ،(۲190) دنزاپ و یهللادبع تاقیقحت رد هک .تسا هداد
 ینوکسم زکارم یارب مهم رایسب تالیهست و تاناکما زا یکی اریز ،هداد صاصتخا دوخ هب ار زایتما نیرتالاب ینوکسم
 هک ییاه کراپ .(۲ :0190 ،ناراکمه و یوسوم) دشابیم زبس یاضف و کراپ زا بسانم هلصاف اهرهش نالک رد صوصخب
 صاصتخا یرهش هعماج زا یصاخ هورگ هب ای و دنریگیم رارق هدافتسا دروم رتمک الومعم دنتسه ینوکسم قطانم زا رود
 کیدزن 6 هقطنم رد زاوها رهش رد طسوتم ات بوخیلیخ بسانت هجرد اب یقطانم هدمآ تسد هب جیاتن هب هجوت اب .دنباییم
 هب زاوها یرادرهش 2 یهقطنم رد هک (1190) ناراکمه و یدمحا تاقیقحت رد هتکن نیا ،دنتسه ینوکسم زکارم یربراک هب
 یاضف یبای ناکم رد مهم یاه هیال زا یکی ینوکسم زکارم هب یکیدزن نیاربانب .تسا هتفرگ رارق دییات دروم زین ،دیسر ماجنا

 رهش نالک 6 هقطنم یرهش زبس یاضف یبایناکم ییاهن هشقن هب هجوت اب .(2190:۹ ،یرومیت و ییاتسور) تسا یرهش زبس
 دروم هقطنم لک زا دصرد 9۲/22 هک دشابیم بسانم رهش زبس یاضف داجیا یارب لک تحاسم زا راتکه 26/226 زاوها
 یبرغ بونج و برغ تمس هب لامش یحاون یرهش زبس یاضف داجیا یارب بسانم یاههنهپ هدمع .دریگیمرب رد ار رظن
 هک ،دنتسه ریاب یاهنیمز رضاح لاح رد یحاون نیا (9 لکش) یضارا یربراک یهشقن هب هجوت اب هک ،دشابیم هقطنم
-مک تالکشم دوجوم اهنیمز ،تیکلام رظن زا زبس یاضف هب لیدبت و اهنآ یربراک رییغت اب و دنرادن یصوصخ تیکلام
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 رهش یزکرم و یقرش تمسق رد .دشابیم دایز هقطنم نیا رد دوجوم زاب یاهنیمز نینچمه و دمآ دهاوخ دوجو هب یرت
 یبسانم یهقطنم یراگزاس ظاحل زا و دنراد ییالاب تیعمج مکارت قطانم نیا .دراد دوجو هدش ینیبشیپ یزبس یاضف زین
 نینچمه و درادن دوجو تمسق نیا رد یدازآ و زاب نیمز هنوگچیه هکنیا تلع هب و اما ،دنتسه زبس یاضف داجیا یارب
 یاهاضف فارطا هکنیا رگم .تسا ماجنا لباقریغ تمسق نیا رد یربراک رییغت و دشابیم یصوصخ اهنیمز رثکا تیکلام
 لباق مدرم مومع یارب زبس یاضف هنوگنیا هک دوش زبس یاضف داجیا رد یعس دوجوم زکارم رگید و هنایاپ ،یشزومآ ،یرادا
   .تسین هدافتسا
 یارب زبس یاضف هک اجنآ زا .تسا یتیعمج لئاسم هب هجوت ،یرهش زبس یاضف یبایناکم یارب مهم یاهرایعم زا یکی
 نیا هب نادنورهش زا یرتشیب دادعت یسرتسد نیاربانب ،دوشیم داجیا دارفا رتشیب هچره یریگهرهب و نادنورهش هدافتسا
 زبس یاضف بسانت شجنس یارب یرایعم ناونعهب دناوتیم یرهش تیعمج ظاحل زا مکارترپ یاهناکم هب هجوت و یربراک
 رد 960/1 نزو اب تیعمج مکارت رایعم زین شهوژپ نیا رد .(Temori et al., 2017: 17) دوش هتفرگ رظن رد یرهش
 مکارت رایعم تیمها Chen (۲013) و Chang ,(6013) ناراکمه و  Gong تاقیقحت هک .تسا هتفرگ رارق مود تیولوا

 ییالاب یتیعمج مکارت هک ییاهناکم رایعم نیا هب هجوت اب .دننکیم دییات یرهش زبس یاضف یبایناکم یارب ار تیعمج
 نیا داجیا یارب بسانم یاهناکم شهوژپ نیا رد هک ،دنراد یرهش زبس یاضف داجیا یارب یرتشیب یراگزاس دنراد
 و Razzaghian ،(1190) ناراکمه و یدمحا تاقیقحت جیاتن .تسا هتفرگ رارق هقطنم نیا مکارترپ قطانم رد یربراک

Aghajani (6013) یرهش زبس یاضف داجیا یارب طیارش ندوب بسانم رما نیا تلع ،دشابیم وسمه شهوژپ نیا جیاتن اب 
  .تسا هدرب مان یاهشهوژپ رد یتیعمجرپ قطانم رد
 هقطنم کی رد زبس یاضف  عمجت .دشابیم دوجوم زبس یاضف یرهش زبس یاضف یبایناکم رد رگید لماوع زا رگید یکی

 ناونع هب لماع نیا ،دهدیم شیازفا ار نادنورهش یارب یسرتسد نامز و هدش زبس یاهاضف یهدزاب شهاک بجوم صاخ
 شهوژپ نیا رد هک ،(06 :3190 ،یگنهرسراکوج و یمداخ) دوشیم یقلت زبس یاضف یبایناکم یارب راگزاسان رایعم کی
 چیاتن اب رضاح شهوژپ جیاتن هک ،تسا هداد صاصتخا دوخهب ار زایتما نیرتمک (۹21/1) دوجوم زبس یاضف رایعم زین
 رب ینتبم (3190) ناراکمه و یناکیفجن و (1190) ناراکمه و یدمحا ،(2190) ناراکمه و یمتاح یاهشهوژپ
  .دشابیم وسمه راگزاسان لماع کی ناونع هب دوجوم زبس یاضف رایعم یریگرارق
 یـکیدزن لیلد هب هبنج کی زا هک ،دندوب فیعـض بـسانت هجرد اب یاهنیمز زا (دصرد) راتکه 62/609 شهوژپ نیا رد
 تیکلام یاراد ،تـیکلام رـظن زا نوـچ رـگید فرـط زا و رارق ...و یتعنص زـکارم دـننام راگزاـسان یاـهیربراـک هـب

-یمن داهنشیپ زبس یاضف داجیا یارب اهنیمز نـیا اذل ،دش دهاوخ هجاوم لکشم اب اهنآ یربراکرییغت ،دنتسه یصوصخ
 هک ،دشابیم فیعض یلیخ بسانت هجرد اب یاهنیمز ،زبس یاضف یربراـک یارـب رادتـیولوا یاهنیمز رگید عون .دنوش
 لـیلد هب اه نیمز نیا .دنهدیم صاصتخا دوخ هب ار هقطنم تحاسم لک زا دصرد ۲۹/10 شهوژپ نیا هب هجوت اب
 هدودحم رد ندـش عـقاو و یگنهرف ،یشزومآ زکارم زا بسانمان هلصاف و دوجوم یاهکراپ درکلمع عاعش هـب یـکیدزن
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 زین (1190) ناراکمه و یدمحا تاقیقحت جیاتن هک ،دناهدشن داهنشیپ زبس یاضف داجیا یارب راگزاسان تاسیسات یدرکلمع
 .تسا شهوژپ نیا جیاتن اب وسمه
  یشهوژپ یملع دراتسد و یریگهجیتن
 یربراک یهشقن اب یدایز بسانت زبس یاضف داجیا یارب بسانم یاه نیمز هک دش صخشم جیاتن یسررب زا سپ
 ،دنراد یمک زبس یاضف ی هنارس هک مکارترپ تالحم رد اهناکم نیا ،دنراد زاوها رهش نالک 6 هقطنم رد یضارا
 .تسا هتفرگ رارق ،دنتسه یگنهرف و یرهش تاسیسات ،یطابترا ی هکبش ،یشزومآ ،ینوکسم زکارم هب کیدزن نینچمه
 یبایناکم رد صوصخ هب یرهش یزیرهمانرب رد ییایفارغج تاعالطا متسیس یدمآراک جیاتن هب هجوت اب نینچمه
 اب دنناوتیم هناماس نیا زا یریگهرهب اب یرهش ناریدم و نازیرهمانرب ور نیا زا .دیدرگ صخشم یرهش زبس یاضف
 قباطم .دنهاکب اهرهش رد دوجوم تالکشم زا یدودح ات زبس یاهاضف هب اهنآ صیصخت و بسانم یاهناکم ییاسانش
 دوشیم هئارا ریز یاهداهنشیپ شهوژپ جیاتن
 یرهش تاسیسأت و تامدخ تیریدم رد ییایفارغج تاعالطا متسیس زا هدافتسا

 .هدش باختنا یاهناکم ترواجم رد راگزاسان یاهیربراک سیسأت زوجم رودص زا بانتجا ترورض
 هجوت و زاوها رهش زبس یاهاضف یبایناکم صوصخ رد یلیصفت و عماج یاهحرط یارجا و هیهت رد یلک یرگنزاب
  .رتهب تامدخ هیارا تهج هقطنم رد دوجوم یاهتیدودحم و اهلیسناتپ هب یرهش ناریدم
  عبانم
 هعلاطم) AHP لدم و  GISزا هدافتسا اب یرهش زبس یاضف یبایناکم هنیهب یوگلا هئارا .(1190) یلع ،نایعاجش ؛یلع ،دحوم ؛هفطاع ،یدمحا

 .360 -220 :۲0 ش ،طیحم شیامآ ، (زاوها یرادرهش 2 هقطنم :یدروم

 رهش نورد هعسوت لمع یاههزوح ییاسانش و ییورهدنکارپ یوگلا شجنس .(۲190) دیعس ،یکرهشهنگنز ؛دمحا ،دمحاروپ ؛دومحم ،نیورآ
  .36-۲2 :(۲) 20 ش ،راصح تفه یطیحم تاعلاطم ، (زاوها رهش :یدروم هنومن)

 رد یرهش زبس ییاضف یبای ناکم .(2190) ردخ ،داریجرف ؛ریما ،یناهارفیبارهش ؛سوریس ،روپنسح ؛دیجم ،یتشپدورنامداش ؛دمحا ،دمحاروپ
  .62-99  :(0) 20 ،یناسنا یایفارغج یاهشهوژپ ،GIS  طیحم رد نارهت رهشنالک ۲0 هقطنم یرادرهش

 رد AHPو FUZZY LOGIC لدم زا هدافتسا اب یرهش زبس یاضف هنیهب یبایناکم .(9190) لیعامسا ،ینامحر ؛ارهز ،یبرع ؛دوواد ،یمتاح
  .2۹-96  :39 ش ،طیحم شیامآ ،(دهشم رهش :یدروم هنومن)GIS  طیحم

 :یدروم هعلاطم)  AHPلدم و GIS زا هدافتسا اب یرهش نورد یاهکراپ هنیهب یبایناکم .(3190) یسیع ،یگنهرسراکوج ؛نیسحریما ،یمداخ
  .92-1۲ :(0) 2 ،ناریا یعیبط یاهمتسیسوکا ،(لمآ رهش

-کینکت زا هدافتسا اب ینامزاس نارحب طیارش تحت یریگمیمصت بسانم یوگلا هعسوت .(3190) مظعا ،زارفارس ؛یقتدمحم ،ینیما ؛یلع ،یعیبر
-960 :(2) 2 ،تیریدم دوبهب ،سراف هقطنم  ناریا یتفن یاههدروآرف شخپ یلم تکرش :هعلاطم دروم ،ANP هرایعمدنچ یریگمیمصت یاه
3۹0. 

 ،GIS زا هدافتسا اب  هاشنامرک رهش کی ةقطنم یاهکراپ ییاضف شنکارپ لیلحت .(1190) رصان ،دابهناخ ؛نمهب ،رفظمناماروا ؛ملسم ،یمتسر 
   .16- 1۲:(۲0) 6 ،(یناسنا تاعلاطم) ییایفارغج زادنامشچ

 یاهکراپ :هنومن دروم) GIS زا هدافتسا اب یاهلحم یاهکراپ تیبولطم و یراگزاس نازیم یبایزرا .(2190) هیضار ،یرومیت ؛رویرهش ،ییاتسور
  .30-0 :(۲0) 6 ،ییاضف ییایفارغج شیامآ ،(زیربت یرادرهش 3 هقطنم یاهلحم
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 ،یرامعم یلم شیامه ،یرهش رادیاپ یهعسوت رد زبس یاضف شقن .(9190) ماردپ ،یراصح ؛یدهمدمحم ،یبارض ؛اراس ،یناطلس ؛یدهم ،هیدنز
  .ص 30 ،ناریا رامعم ناسدنهم یفنص یاهنمجنا یلم نوناک _زیربت ،یرهش نیون هعسوت و نارمع

 یرهش زبس یاضف بسانم یاههصرع یبایناکم .(3190) لضفلاوبا ،ییافطصم ؛سوریس ،روپنسح ؛دیجم ،یتشپدورنامداش ؛هللاتمارک ،یترایز
 90 ،ییایفارغج یاضف .(نارهت رهشنالک یرادرهش 20 هقطنم :یدروم هعلاطم)GIS  طیحم رد یزاف و AHP یبیکرت شور زا هدافتسا اب
(92): 20-۹9.  

 Fuzzy  کینکت و GIS زا هدافتسا اب یاهلحم یاهکراپ هنیهب یبایناکم تهج یدربهار یزیرهمانرب .(۲190) همطاف ،دنزاپ ؛رغصایلع ،یهللادبع

AHP (نادهاز رهش 3 هقطنم :یدروم هعلاطم). 2013-013 :(23) 6 ،یاهقطنم یزیرهمانرب.  

 .133 ص ،نارهت ریبکریما یتعنص هاگشناد تاراشتنا ،یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف .(1۹90) نسح ،روپیسدق

 :یدروم هعلاطم) یترارح ریازج داجیا رد یرهش یاهیربراک ریثات یترارح ریازج داجیا رد یرهش یاهیربراک ریثات ،(1190) سابع ،داژنفورعم
 .11-۲6 :(20) 2 ،طیحم شیامآ ،(زاوها رهش

 .AHP لدم و GIS زا هدافتسا اب رتشوش یرهش زبس یاضف هنیهب یبایناکم .(۲190) نمحرلادبع ،یرذون ؛یلع ،نایعاجش ؛دیعس ،یکلم
  .1۹-2 :(13) 6 ،یرهش تیریدم تاعلاطم

 .(بانب رهش هعلاطم دروم) یرهش زبس یاضف هنیهب یبایناکم .(0190) هیمس ،یدورنشور ؛رغصا ،یراصح؛میهاربا ،یدیشر ؛فجنریم ،یوسوم
  .20-0 :(9) 0 ،یطیحم تاعلاطم و ایفارغج

 یجوز هسیاقم شور و GIS زا هدافتسا اب یرهش زبس یاضف یبایناکم .(3190) یدهمدمحم ،یبارض ؛هللارکش ،دنویجاح ؛رحس ،یناکیفجن
AHP (نارهت 13 هقطنم 3 هیحان :یدروم هنومن). تسیزطیحم نمجنا_نارهت ،رادیاپ هعسوت و یزاسرهش ،ایفارغج یلم شیامه نیلوا 

  .ص10 ،ییاوه تعنص هاگشناد ،شموک

-فجن رهش :یدروم هنومن) یرهش زبس یاهاضف هنیهب یبایناکم و ییاضف لیلحت .(2190) نیرسن ،یفیرش ؛دوعسم ،ییاوقت ؛اضردیمح ،یثراو
 .32-0۲ :(03) 6 ،یرهش یزیرهمانرب و شهوژپ .(دابآ

 تهج یراکهار ناونع هب زبس یاضف یناکم_ییاضف عیزوت یگنوگچ رب یلیلحت .(3190) دمحا ،ییارحص ؛دوواد ،یمتاح ؛نیسح ،یروفغی
 نمجنا ،نادمه ،رادیاپ تسیزطیحم و یزاسرهش ،تمرم ،یرامعم یلم شیامه نیلوا ،(رهم رهش :یدروم هنومن) یرهش تسیزطیحم دوبهب
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