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 یناتساب یاههاگتنوکس رارقتسا ماظن رد یعیبط طیحم لماوع شقن لیلحت
 (داباهم تشد 3 نهآ رصع یاههطوحم :یدروم هنومن)

 1یئالوج دحاو
 ناریا ،لیبدرا ،یلیبدرا ققحم هاگشناد یرتکد یوجشناد

 ولاضر اضر
 ناریا ،لیبدرا ،یلیبدرا ققحم هاگشناد یسانش ناتساب هورگ رایشناد

 هداز یجاح میرک
 ناریا ،لیبدرا ،یلیبدرا ققحم هاگشناد یسانش ناتساب هورگ رایداتسا

 35/06/1395 :شریذپ خیرات   06/55/7395:تفایرد خیرات

 هدیکچ
 نیا شنکارپ و یریگ لکش یهوحن زا ام کرد و تخانش هب یناتساب یاه هاگتنوکس ینیزگناکم رد یعیبط لماوع شقن یبایزرا

 و یناتساب یاه هاگتسیز عیزوت رد یعیبط لماوع ریثأت کرد و یبایزرا ،تخانش فدهاب رضاح شهوژپ .دناسریم یرای اه هاگ تسیز
 و یدربراک عون زا قیقحت نیا .تسا هتفرگ ماجنا ناتسرهش نیا یزکرم شخب یهدودحم رد وا طیحم و ناسنا نایم طابترا نازیم نییعت
 Expertو  Arc GIS،SPSS یاهرازفا مرن زا مزال یاه لیلحت تهج شهوژپ نیا رد .دشاب یم یلیلحت - یفیصوت یسررب شور اب

Choice  نیرت مهم هب تبسن هقطنم ( م.پ 500 – 558) 2 نهآ رصع نارود زا یناتساب یاه هاگتنوکس و تسا هدش یریگ هرهب 
 یربراک ،کاخ ،یهایگ ششوپ ،نیمز بیش تهج و بیش ،ایرد حطس زا عافترا ،بآ عبانم هب یسرتسد لماش یطیحم تسیز لماوع
 هب جیاتن .تفرگ رارق یسرربدروم ،دنتسه یناسنا یاه هاگتسیز ییاضف عیزوت و یهد لکش رد راذگریثأت هک اوهو بآ و مرفدنل ،نیمز
 یوق یگتسبمه 2 نهآ رصع یناسنا یاههاگتنوکس ییاضف عیزوت اب روکذم لماوع مامت نیب هک داد ناشن شهوژپ نیا رد هدمآ تسد
 نیب یوق یگتسبمه زا یکاح هک ،تسا هدوب 1 ات 50/5 نیب یددع لماوع یمامت یارب یگتسبمه تدش هک یاهنوگ هب ؛دراد دوجو
 ،بآ عبانم هب یسرتسد بیترت هب ناسانشراک و نیصصختم رظن قبط نینچمه .تسا اههاگتنوکس ییاضف عیزوت اب یطیحم لماوع
 نیرتمک ات نیرتشیب بیترت هب نیمز بیش تهج و نیمز بیش ،عافترا ،کاخ ،یضارا یربراک ،اوه و بآ ،مرفدنل ،یهایگ ششوپ
 .دناهتشاد داباهم تشد رد یناتساب یاههاگتنوکس ییاضف عیزوت رد ار ریثات
 

 یبتارم هلسلس لیلحت ، 3 نهآ رصع ،داباهم تشد ،یناسنا یاه هاگتنوکس ،ییاضف عیزوت :یدیلک تاملک
(AHP) 

                                                           
 Joolaee@uma.ac.ir (لوئسم هدنسیون) -5



 1100 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهدزای لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 84

 همدقم
 اب طابترا رد ار یرایسب یهاگتنوکس ییاضف یاهوگلا شدوخ بیشن و زارفرپ یخیرات دنور رد یناهج تیعمج
 هک دندش رادیدپ یطاقن رد اههاگتنوکس نیتسخن ًااملسم .(Zhang et al, 2014)تسا هدرک هبرجت نیمز یاهمتسیسوکا
 دنور رد رشب عقاو رد .(9395:69،نایرظن) دوب بسانم عرزو تشک یارب زیخلصاح نیمز و دعاسم اهنآ یاوه و بآ
 تیعضو ،میلقا نوچمه یلماوع هب هجوت اب ار دوخ یاه هاگتنوکس ،یلمع تایبرجت ساسا رب دوخ تسیز یلماکت
 و یریگ هرهب ناکما ،تعیبط اب شزاس ناکما ،یطیحم تارطاخم ،تینما ،یتسیز عبانم هب یسرتسد ،یفارگوپوت
 دشاب هتشاد شیاسآ زا رادروخرب یهاگتنوکس دومن یم شالت و درک یم باختنا ... و طیحم زا هنیهب یرادرب هرهب
 ،یلحم یاهنیمز یهایگ ششوپ تدش زا اههاگتنوکس ییاضف زکرمت نیاربانب .(3195 ،یناگروآ یزورون و ییادیص)
 Zhang)تسا هدوب یناسنا یاهتیلاعف و تشیعم هدننکمهارف و هتفریذپ ریثأت ...و یتسیز عونت ،بآ عبانم هب یسرتسد

et al,2014). هب تسا هدوب ریزگان هیلوا یاههاگتنوکس ینیزگناکم یارب رشب هک تسا هداد ناشن ناوارف تاقیقحت 
 و یفارگوپوت ،بآ عبانم لماش ًااتدمع هک دریگب رظن رد عطاق روط هب ار یطیحم لماع هس ،نامز یژولونکت یاضتقا
 بآ دوجو عقاو رد .تسا هدش تابثا لماوع نیا نیرتمهم ناونع هب بآ عبانم نایم نیارد و ؛تسا هدوب یهایگ ششوپ
 لقن و لمح لماع جیردتهب هک دوب یریگیهام و راکش ،وشتسش ،یزرواشک ،برش یارب زاین نیرتیرورض ناونع هب
 رد اهنآ رارقتسا بجوم و تسا هتشاد ریگمشچ شقن هیلوا یاههاگتنوکس یبایناکم رد بآ .دش هفاضا نآ هب زین
 تیعمج عیزوت رد مهم یلماوع یطیحم یاه ناوت نیاربانب .تسا هدش ...و اههمشچ و اههچایرد ،اههناخدور ترواجم
 هئارا یناکم و ییاضف یاه بوچراهچ ،یطیحم یاه متسیس .(Mandal, 1989: 169) دنیآ یم رامش هب یحاون رد
 یاه هاگ تنوکس یگدنکارپ و عیزوت .دبای یم شرتسگ و هتفای نایرج اه نآ یهدودحم رد یناسنا عماوج هک دنهد یم
 ،5ناگاف) دوش یم هتخانش یناسنا و یعیبط یاه ماظن نایم شنکاو زا هک تسا یناسنا متسیسوکا زا یشخب یناتساب

 نیا رد هک تسا یهاگتسیز لیلحت یناسنا یاهرارقتسا و یعیبط لماوع نایم طابترا یاه شور زا یکی .(111 :9395
 و رگیدکی اب اه نآ ییاضف یهطبار ،هدشادیپ یناتساب یاه ناکم یاه یگژیو و هزادنا ،دادعت یهعلاطم هب شور
 لماوع شقن یسررب .(035 :0195 ،هدازیلع) دوش یم هتخادرپ نیمز عون و تیفیک ،هناخدور ،هداج دننام ییاهریغتم
 هتفرگ رارق نارگشهوژپ هجوت دروم ریخا یاهلاس رد هک تسا یعوضوم یناسنا یاههاگتنوکس رارقتسا رد یعیبط
 هیرظن 61 یههد لیاوا رد  هک دوب 0دراویتسا نیلوژ شهوژپ روشک زا جراخ رد باب نیا رد اهشهوژپ نیلوا زا .تسا

 ناشن اه گنهرف یریگ لکش و طیحم نیب ار یکیدزن یهطبار تسناوت هک درک حرطم ار یگنهرف یسانش طیحم دیدج
 :0395 ،یهوکف) دروآ تسد هب تعیبط اب ار قابطنا یاه مسیناکم ات دوب نآ رب زیچ ره زا شیپ وا عقاو رد هک دهد
 یاه تیعمج هلمجزا) یدام طیحم و گنهرف ،یروّانف هک تسا نآ مزلتسم ،یگنهرف عونت هب دراویتسا تفایهر .(150
  زین لب نومیاس .(01 :6395 ،گالپ و ستیب) دنوش یسررب مهاب نامز مه (یعیبط عبانم و نیمز ،اوهو بآ زین و هیاسمه
 و یکیژولوکا لماوع و یگنهرف یاهوگلا نیب طابترا یپ رد دیاب تخاس ناسنا یاهوگلا لیلحت رد هک تسا دقتعم
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 قطانم رد اهوگلا نتفرگ رارق ریثأت تحت نازیم و یهایگ ششوپ ،کاخ ،یژولوردیه ،نیمز ،لکش دننام یکیزیف
 هتفرگ ماجنا باب نیا رد یدنچ یاهشهوژپ زین روشک لخاد رد ریخا یاه لاس رد .(179 :1395 ،لب) دوب فلتخم
 و قوثو ، 0395،ناراکمه و یمارهب ، 6395،ناراکمه و رپهوک شهوژپ هب ناوت یم هلمج نآ زا هک تسا
 رد یطیحم لماوع ریثأت یگنوگچ یسررب یپ رد یگمه هک درک هراشا 9395،ناراکمه و باتفآ ، 9395،ناراکمه
 ،بآ عبانم نوچمه یطیحم لماوع نیب هک دنا هدرک دییأت ار هجیتن نیا و ،دنا هدوب یناسنا یاههاگتنوکس ییاضف عیزوت
 خیرات زا شیپ یاههرود رد یناسنا یاههاگتنوکس ییاضف عیزوت ...و بیش ،اوه و بآ ،کاخ ، یهایگ ششوپ ،عافترا
 لماوع نیب ًاافرص هک دوب یاهطبار دیدرگ یسررب تاعلاطم نیا رد هک یزیچ اما .دراد دوجو یگتسبمه یخیرات و
 هتخادرپ حضاو روط هب لماوع نیا زا مادک ره رثا نازیم هب رتمکو ؛تشاد دوجو اههاگتنوکس رارقتسا ماظن و یطیحم
 رتمک ای رتشیب لماوع رگید زا لماع کی ریثأت تسا نکمم و دنرادن یناسمه تارثا زین یعیبط لماوع هک ارچ .دش
 اب داباهم تشد رد 9 نهآ رصع یاه هاگتنوکس ییاضف عیزوت یگنوگچ هکنیا نمض شهوژپ نیا رد ورنیازا .دشاب
 یربراک ،یهایگ ششوپ ،نیمز بیش تهج ،نیمز بیش ،کاخ ،عافترا ،بآ عبانم هلمج زا یعیبط لماوع هب هجوت
 رب یدنبهبتر کی ناسانشراک و نیصصختم رظن زا هدافتسا اب تیاهنرد ،دوش یم یسررب اوه و بآ و مرفدنل ،نیمز
 رب یعیبط لماوع زا مادکره تارثا هنافاکشوم یاهویش هب ات ؛دیآ یم لمع هب قوف لماوع زا مادکره ریثات نازیم ساسا
  .ددرگ صخشم یناسنا یاههاگتنوکس رارقتسا ماظن

 دروم ار یلماوع هچ رتشیب تاعلاطم هزوح نیا رد هک دهد یم ناشن هتفرگتروص یاهشهوژپ و تاعلاطم رد وجتسج
 لاثم ناونع هب .تسا هدوب یتروص هچ هب اههاگتنوکس رارقتسا ماظن و یعیبط لماوع نیب یهطبار و دناهداد رارق دیکأت
 تاریثأت هب و تسا هدرک هراشا نسولوه یهرود رد سراف جیلخ حطس تارییغت و ناسنا شنکاو هب (1660)نوتروه
 نآ تیمها و تسا هتخادرپ حیسم دالیم زا شیپ لاس رازه 0 ات 9 نیب یاههاگتنوکس رب سراف جیلخ بآ یاهناسون
 لادوگ یعیبط تیعقوم ریثأت تحت هک ییاه هاگتنوکس .دهدیم حیضوت ار ناهج رد اهتیندم نیلوا داجیا یگنوگچرد
 و تارف و هلجد یاههناخدور ییاجهباج هب دوخ شهوژپ رد زین (1660)اوزوروم .دنا هدمآ دوجو هب سراف جیلخ
 اههاگتنوکس عیزوت رد عوضوم نیا تیمها هب و هدرک هراشا هگلج نیا نییاپ تمسق رد تیندم تالوحت رب نآ تاریثأت
 هب یشهوژپ رد (6195) تشمار زین یلخاد نارگشهوژپ نایم زا .(0395،ناوجون) تسا هتخادرپ نیرهنلانیب یهگلجرد
 ناونع هب ار مراهچ نارود یاههچایرد و تسا هتخادرپ ناریا رد یندم یاهنوناکو یژولوفروموئژ یهطبار نییبت ناونع
-نوناک لیکشت رد رثوم لماوع رگید ناونع هب لحاوس و اههناخدور زا و دنکیم یفرعم ناریا رد تیندم یلصا نوناک
 رد ییایفارغج لماوع یسررب ناونع اب دوخ شهوژپ رد زین (1195)موصعم یریدق و یجالعتسا .دربیم مان یندم یاه
 تسد هجیتن نیا هب نیمن ناتسرهش عباوت زا جیکلیو یهیحان رد یمک یاهکینکت رب دیکأت اب اههاگتنوکس رارقتسا ماظن
 عیزوت و یعافترا تاقبط نیب و رادینعم و میقتسم یگتسبمه اههاگتنوکس عیزوت و یضارا پیت نیب هک دنتفای

 یاهناینب اب طابترا رد یعیبط یاهناینب رانک رد نینچمه و دراد دوجو رادینعم و سوکعم یگتسبمه اههاگتنوکس
 یعیبط تیعقوم هب هتسباو هچرگا یدرکراک تیقفوم و دراذگیم ریثات رارقتسا ماظن رد زین یدرکراک تیقفوم یناسنا
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 یسررب هب یشهوژپ رد زین (7195) ناراکمه و یکمن .دشاب یم زین یاهیحانارف و یاهیحان ،یلحم تیعقوم لماش تسا
 شهوژپ نیا جیاتن .دنتخادرپ داباهم زیخبآ یهزوح ییاتسور یاههاگتنوکس ییاضف شیارآ رد یطیحم لماوع شقن
 لمع ییاتسور یاههزوح تیریدم رد هدننکدودحم و هدنرادزاب لماوع ناونع هب عافترا و بیش لماع ود هک داد ناشن
 اب ار هعلاطم دروم یهقطنم هک تسا هدش ثعاب یلحم یاهیگدروخنیچ و اهلسگ عاونا نینچمه و دننکیم

 ییاضف عیزوت رد یعیبط لماوع شقن لیلحت هب یقیقحت رد زین (6395)ناراکمه و رپهوک .دنک وربور یریذپرطخ
-هرود هب طوبرم یناتساب یهطوحم 1710 یهدنریگربرد شهوژپ نیا .دناهتخادرپ ناردنزام ناتسا یناتساب یاههطوحم
 هک یطیحم لماوع نیب زا هک داد ناشن شهوژپ نیا جیاتن .تسا هدوب یمالسا و یخیرات زاغآ ،یخیراتزا شیپ یاه
 شراب نازیم و یهایگ ششوپ ،یلصا یاههناخدور هب یکیدزن و یرود ،یراج یاهبآ ،اوه و بآ عون ،عافترا لماش
 یاهرارقتسا یریگلکش رد یطیحم تسیز لماوع نیرترثوم و نیرتمهم ناونع هب اوه و بآ و عافترا لماع ود تسا
 یعیبط لماوع شقن ناونع تحت یشهوژپ رد زین (0395)ناراکمه و یمارهب .دناهتشاد شقن ناردنزام ناتسا یناتساب
 تخانش هب GIS ییایفارغج تاعالطا متسیس زا هدافتسا اب لیبدرا ناتسا یناتساب یاههاگتسیز کیژولوکا عیزوت رد
 ناشن شهوژپ نیا جیاتن .تسا هتخادرپ یناتساب یاههاگتسیز کیژولوکا عیزوت رد نآ ریثأت و ایفارغج نایم یگتسویپ
 ای نیمز یربراک،لیبدرا ناتسا رد کیژولوکا لماوع اب اههاگتسیز یگدنکارپ نایم یگتسبمه و یگتسویپ هک تسا هداد
 زین (0395)ناراکمه و یوسوم .دنا هتشاد ار ریثأت نیرتشیب اههاگرارقتسا شنکارپ نازیم رد نیمز بیش و یهایگ ششوپ
 هدافتسا اب یرهش یاههاگتنوکس و تیعمج ییایفارغج عیزوت رد یعیبط لماوع شقن یسررب ناونع تحت یشهوژپرد
 و  اوه و بآ هک تسا هدوب نآ رگنایب شهوژپ نیا جیاتن ؛دنا هتخادرپ یبرغ ناجیابرذآ ناتسا رد Geoda و GIS زا
 یارب ناروم بیرض هکیروطهب ،تسا هتشاد یرهش تیعمج یگدنکارپ رد ار ریثات نیرتشیب بآ عبانم هب یسرتسد
 دروم یعیبط لماوع ریاس یارب بیرض نیا نازیم نایم نیا رد ؛تسا 9/6و 1/6 زا شیب بیترت هب هدشرکذ لماوع
 ناونع تحت یشهوژپرد زین (9395) ،ناراکمه و باتفآ .تسا یوق نادنچ هن و تبثم یهطبار هدنهدناشن هعلاطم
 زکرم 1615 یسررب هب  GIS زا هدافتسا اب یبرغ ناجیابرذآ یناتساب زکارم ییاضف عیزوت رد یعیبط لماوع ریثأت یسررب
 هک داد ناشن شهوژپ نیا جیاتن .دنا هتخادرپ یمالسا نارود و یخیرات زاغآ،خیراتزا شیپ یاههرود هب طوبرم یناتساب
 یناتساب زکارم یگدنکارپ رد ار ریثأت نیرتشیب نیمز لکش و یضارا یربراک،اوه و بآ ،شراب ،بآ عبانم هب یسرتسد
 یفداصت یوگلا زا یناتساب زکارم ییاضف عیزوت رییغت رگنایب ناروم لدم دربراک زا لصاح جیاتن هک یروط هب دنا هتشاد
 .دنشاب یم ییاضف طسوتم یگتسبمه اب یمالسا نارود رد یوق نادنچ هن یاهشوخ یوگلا هب خیرات زا شیپ نارود رد
 یگدنکارپ رب یطیحم تسیز یاههفلوم شقن لیلحت ناونع تحت یشهوژپ رد زین (0395)نیرفآرهم و ییاباب قوثو
 یاههفلوم یریگراکب اب (ناتسلگ-تشدونیم یاچلهچ یهناخدور یهزوح :یدروم یهعلاطم) یناکشا یاهرارقتسا
 دنتخادرپ هقطنم رد یناکشا یاههطوحم یگدنکارپرد رثوم یطیحمتسیز یاهریغتم و اهوگلا ،زادنا مشچ یسانشناتساب
 یگدنکارپ یوگلا رب رثوم یاهیگژیو نیرتمهم زا یطابترا یاههار و عافترا لماع هک داد ناشن شهوژپ نیا جیاتن و
 یسر کاخ نینچمه و نیمز بیش ،بآ عبانم ،هقطنم یناکشا نانکاس تشیعم یهنیمز رد نینچمه و تسا اههطوحم



 05 ...یعیبط طیحم لماوع شقن لیلحت

 ساسارب هیاپهوک قطانمرد و یزرواشک یهیاپ رب تشد قطانم رد عماوج یتشیعم داصتقا هک تسا هدش بجوم هقطنم
 لماوع نایم زا هک دوش یم هدهاشم هنیمز نیا رد هتفرگ تروص یاهشهوژپ هب هجوت اب نیاربانب .دریگ لکش یرادماد
 و بآ ،نیمز یربراک ،یهایگ ششوپ ،مرفدنل ،کاخ ،نیمز بیش تهج ،نیمز بیش ،عافترا ،بآ عبانم لماع یطیحم
 یاهروتکاف ناونع هب هدشدای لماع 3 زین شهوژپ نیا رد ساسانیارب .دناهدش هتخانش لماوع نیرترثوم ناونع هب اوه
 رثا نازیم رظن زا نیصصختم رظن زا هدافتسا اب ،شهوژپ رخآ یهلحرم رد و دنوش یم یسررب داباهم تشد رد یطیحم
 .دنوش یم یدنب هبتر

 
 شهوژپ یموهفم لدم .1 لکش

 7395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 .تسا هتفرگ ماجنا یفلد ءارآ زا یریگهرهب و یلیلحت - یفیصوت شور اب هک تسا یدربراک تیهام یاراد شهوژپ نیا
 .دهد یم لیکشت ار نآ یاهصخاش و قیقحت رتسب هک دزادرپیم شهوژپ یهنیشیپ و تایبدا یسررب هب نآ لوا هلحرم
 دروم یاهصخاش کرد و شهوژپ یرظن بوچراهچ حرش تهج یجراخ و یلخاد عبانم یسررب لماش هلحرم نیا
 .تسا 9 نهآ رصع هب طوبرم یناتساب یهطوحم 10 هک دوش یم نییعت یرامآ یهعماج دعب یهلحرم رد .تسا یسررب
 یبایتسد تهج سپس .تسا هدیدرگ ذخا یبرغناجیابرذآ ناتسا یگنهرف ثاریم لکهرادا زا اههطوحم نیا تاعالطا
 یناکم تاعالطا ندرکدراو اب هک یاهنوگ هب .تسا هدش هتفرگ هرهب  ARC GIS رازفا مرن زا شهوژپ فادها هب
 ًااتدمع GIS لیلحت و هیزجت یهلحرم .تسا هدش لیکشت یناکم یاههداد هاگیاپ ،رازفامرن نیا هب یناتساب یاههطوحم
 رد .دهدیم ناشن ییایفارغج لماوع هجوت اب ار اههطوحم ییاضف عیزوت یهوحن هک تسا ییاههشقن دیلوت لماش
 یاههطوحم دادعت و ییایفارغج لماوع تاقبط تحاسم نیب SPSS رازفامرن 10 یهخسن زا هدافتسا اب دعب یهلحرم
 و ییایفارغج لماوع نیب یگتسبمه نییعت تهج ًاافرص زین هلحرم نیا .تسا هدش هتفرگ نوسریپ یگتسبمه یناتساب
 زا ،رثا نازیم رظن زا ییایفارغج لماوع یدنبهبتر یارب رخآ یهلحرم رد .تسا هتفرگ ماجنا یناتساب یاههطوحم رارقتسا
 و نیصصختم زا رفن هد ادتبا ور نیا زا .تسا هدش هدافتسا (AHP)یبتارم هلسلس لیلحت لدم و یفلد کینکت
 هرود نایوجشناد و هاگشناد دیتاسا لماش اتدمع هک دندوب صصخت یاراد عوضوم اب هطبار رد هک ار یناسانشراک
 هتساوخ سرتسد رد نیصصختم زا) دندش باختنا یفرب هلولگ کینکت شوراب دندوب یسانش ناتساب هتشر رد یرتکد
 سپس (دنک یفرعم فلتخم یاه ناگرا زا ار دشاب یم صصخت یاراد ثحب دروم یهزوح رد هک ار ینیصصختم ات دش
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 9 نهآ رصع یاههطوحم رارقتسا رد ییایفارغج لماوع ریثأت دروم رد اهنآ تارظن یجوز یهمانشسرپ زا هدافتسا اب
 و هیزجت یبتارم هلسلس لیلحت و سیوچ ترپسکا رازفامرن زا هدافتسا اب تارظن نیا و .دش یروآدرگ داباهم تشد
 .دندیدرگ لیلحت
 یهوژپ ناکم
 دحاو ود زا ییایفارغج رظنزا .تسا هدش عقاو هیمورا یهچایرد بونج و ناریا برغ لامش رد داباهم ناتسرهش
 یشیورد) .دشاب یم داباهم تشد ،هضوح یلامش تمسق و ناتسهوک نآ یبونج تمسق .تسا هدش لیکشت یفارگوپوت

 هقطنم مدرم یگدنز و داصتقا رد یتایح شقن هک یا هناخدور بآ عبنم نیرت مهم و اهنت .(15 :9395 ،نارگید و ینوتاخ
 هب داباهم یهگلج قیرط زا یلامش یتهج اب و هتفرگ همشچرس یناتسهوک تمسق زا هک تسا داباهم یهناخدور ،دراد
 هک دریگ یمرب رد ار داباهم ناتسرهش یزکرم شخب هعلاطمدروم یهقطنم .(3795 ،یتجهب) دزیر یم هیمورا یهچایرد
195 ،ینیدلا یحم و یودهم) دراد تعسو عبرمرتمولیک 3105  ناونع تحت نآ روانهپ یهگلج زا ریثأت هب اجنیا رد و ؛(3
 هدش هدیشک یقرش لامش ات یبرغ لامش زا نآ هدعاق هک تسا یثلثم دننام هگلج نیا .دوش یم دای نآ زا داباهم تشد
 یهگلج .دبای یم همادا هگناخ یاتسور ات داباهم یهناخدور ریسم رد هطقن نیرت یبونج رد ثلثم نیا عافترا و تسا
 310 هضوح نیا تعسو .تسا هیمورا یهچایرد بونج رد داباهم یهناخدور زیربآ یهضوح زا یشخب داباهم
 روط هب .دوش یم لماش ار هیمورا زیربآ یهچایرد زیربآ یهضوح تحاسم زا دصرد 9 دودح هک تسا عبرمرتمولیک
 لزق یاتسور) 9105 نیب داباهم ناتسرهش فلتخم طاقن تاعالطا یانبمرب تشد نیا رد ایرد حطس زا عافترا نیگنایم
 زا بیشنوزارفرپ و عفترم یاهروهام هپت هک تسا هدش ثعاب هقطنم ندوب یناتسهوک .تسا رییغت رد رتم 6610 ات (یبوق

 یهجرد 7/55 داباهم تشد هنالاس یامد نیگنایم .(90 :1195 ،ان یب) دنریگ نایمرد ار داباهم تشد فلتخم بناوج
 هدش دروآرب رتم یلیم 6015 زین ریخبت هنالاس طسوتم .تسا رتم یلیم 069 نآ شراب یهنالاس نیگنایم و دارگ یتناس
 .دشاب یم کشخ و لدتعم یناتسبات و بوطرم و درس یناتسمز یاراد داباهم یهقطنم .(1395 ،نارگید و جلخ) تسا
 هجرد 05 هب تشد هدودحم رد و دارگ یتناس هجرد 3 دودح رد هنایلاس ترارح هجرد طسوتم عفترم طاقن رد
 .(9195 ،ان یب) تسا هدوب رتم یلیم 619 دودح هنایلاس یگدنراب طسوتم لاس 65 لوط رد .دسر یم دارگ یتناس
 یگنهرف – یخیرات راثآ تبث فده اب یردیح اضر طسوت داباهم ناتسرهش یسانش ناتساب یسررب 1195 لاس رد
 0395 هام نیدرورف رد .(1195 ،یردیح) دش ییاسانش یخیرات یهطوحم 61 یسررب نیا رد هک دوب هتفرگ ماجنا
 هام کی تدم هب داباهم ناتسرهش یزکرم شخب یهدودحم ،داباهم تشد 9 نهآ رصع یاهرارقتسا یهعلاطم روظنم هب
 یراذگخیرات 9 نهآ رصع هب هطوحم 10 یحطس یاه هتفای یهعلاطم ساسا رب هجیتنرد هک دش یسررب هدنراگن طسوت

 .تفرگ تروص اه هطوحم حطس زا هدش یروآدرگ یاه هنیلافس یسانش هنوگ یهعلاطم ساسا رب ییاسانش نیا .دندش
 یصاصتخا یهعلاطم یلو ،دندش تبث روشک یلم راثآ تسرهف رد اهنآ رثکا و دندوب هدش ییاسانش ًاالبق اه هطوحم نیا
 نیا زا ددجم دیدزاب رد نیاربانب .دوب هدش ناونع یلک یلیخ زین اه نآ یراگنهاگ و دوب هتفرگن تروص اه نآ یور
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 دروم یاههطوحم یماسا .دنتفرگ رارق هعلاطمدروم و ییاسانش 9 نهآ رصع یاه هطوحم صتخم روط هب ،اه هطوحم
 .دوش یم هدهاشم (5)لودج رد هعلاطم

 
 7395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  هعلاطم دروم یهدودحم یهشقن .2 لکش

 هعلاطمدروم یاه ناکم .1 لودج
 یضارا تیعقوم (راتکه) تحاسم هطوحم مان  فیدر
 همخدروگ و هپت 5

 اکیرخف
 شاقبرگیا یاتسور 1/0

 دنکفسوی یاتسور 1/0 هننکدرب هطوحم 0

 دابآیضاق یاتسور 5 دابآیضاق هپت 9

 داباهم رهش لخاد 5 ناگیاش هپت 1

 داباهم رهش لخاد 1/6 نابات هپت 1

 ناخیش هزیرهک یاتسور 1/5 ناخیش هزیرهک هپت 0

 دنکفسوی یاتسور 1/5 دابآناطیش هپت 7
 شاقبرگیا یاتسور 5/5 یلدرگ هپت 1

 سابرد یاتسور 1/9 دابآ یلق هپت 3

 هعلقمق یاتسور 5/5 یدرگغاب هپت 65

 هپتکوگ یاتسور 1/6 ناخاشاپ هپت 55

 هغوجهعلق یاتسور 0/9 هغوجالق هطوحم 05

 دابآکیک یاتسور 9/5 دابآکبک هپت 95

 یبوقلزق یاتسور 5/5 یبوقلزق هپت 15

 هجولناکیت یاتسور 1/6 ناوتراد هپت 15

 هزوب یاتسور 0 زیرهکهچخآ هطوحم 05
 دابآهلادبع یاتسور 9/5 دابآهلادبع هپت 75

 یدنوجاب یاتسور 1 5دنوجاب هپت 15

 دنوجاب یاتسور 9/5 0دنوجاب هپت 35

 غابهرق یاتسور 7/6 غابهرق هپت 60

 هرطمقالق یاتسور 5 هرطمقالق هپت 50

 هجیلک یاتسور 1/6 هجیلکالق هپت 00

 شیمطوا یاتسور 9/0 نکوت هپت 90

 نالموچ یاتسور 0 ناشوه هطوحم 10

 (7395،یبرغ ناجیابرذآ ناتسا یرگشدرگ و یتسدعیانص ،یگنهرف ثاریم لکهرادا یهدشنرشتنم ویشرآ) :عبنم
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 اه هتفای لیلحت

 بآ عبانم هب یسرتسد ساسا رب اه هاگ تنوکس تیعقوم
 یاهرارقتسا داجیا و اقب تابجوم هک یوحن هب ،تسا هدوب اه ناسنا هجوتدروم هراومه رشب یاقب یلصا لماوع زا یکی ناونع هب بآ
 یدنبهقبط قبط داباهم یهقطنم .تسا هدوب یرارقتسا هزوح کی کرت بجوم ای و یناسنا تیعمج لیلقت ای و شیازفا ،یرشب
 نیاربانب .تسا شراب نودب و کشخ یاهناتسبات دوجو هورگ نیا تایصوصخ زا .تسا هتفرگرارق Cbs هورگ رد نپوک یمیلقا
 ترواجم ریثأت شهوژپ شخب نیا رد .دوش یم ساسحا اهرارقتسا یبایناکم رد یحطس بآ عبانم اب ترواجم و یکیدزن موزل
 داباهم تشد رد یناتساب یاههطوحم یبایناکمرد (یبسن) ییایفارغج لماوع زا یکی ناونع هب (اه هناخدور)یحطس یاهبآ
 یبرغ یاهداب قیرط زا هک دنتسه یوج یاه شزیر داباهم تشد یاه بآ مامت أشنم هک تفگ دیاب هراب نیا رد .تسا هدش یسررب
 .ددرگ یم تمسق نیا یگدنراب بجوم درس لوصف رد و دوش یم هزوح نیا دراو هنارتیدم یایرد و سلطا سونایقا بآ ریخبت و
 دنزیمآ یم مهرد داباهم رهش یدورو رد هک ددرگ یم ساطیب و رکبهد هخاش ود هب دودحم هقطنم نیا یا هناخدور یحطس یاه بآ
 ،ادیوه) دراد لوط رتمولیک 63 هک تسا داباهم تشد یرایبآ یلصا عبنم هناخدور نیا .دنهد یم لکش ار داباهم یلصا هناخدور و
 تهج .(90 :3095 ،راشفا) تسا عبرمرتمولیک 011 دودح خرس لپ رد دور نیا زیربآ یهزوح تحاسم .(605 -315 :0195
 هورگ راهچ اه هناخدور و اه ههاربآ یحطس یاه نایرج اب اه نآ طابترا ،بآ عبانم هب تبسن اه هاگ تنوکس یگتسباو نازیم شجنس
 ات 6665 :موس هورگ ،یرتم 6665 ات 661 :مود هورگ ،یرتم 661 ات 6 :لوا هورگ) هدشدای بآ عبانم زا هلصاف یهیاپ رب یتفاسم
 57) دصرد 91/67 ،اه ههاربآ اب هطبار رد ساسا نیا رب .تسا هدش هتفرگ رظن رد (یرتم6660-6615 مراهچ هورگ،یرتم 6615
 و (رتم6665ات661)مود هورگ رد (هطوحم 1) دصرد 00/05 ،(رتم661ات6)لوا هورگ یتفاسم هدودحم رد اه هاگ تنوکس (هطوحم
 یارب نینچمه .دنا هتفرگرارق مراهچ هورگرد (هطوحم0)دصرد99/1و (رتم6615ات6665 )موس هورگ رد (هطوحم 5) دصرد 05/1
 هدهاشم (9)لکشرد هک تسا هدش هدافتسا Bafer روتسدو ArcGisرازفامرن زا بآ عبانم اب اههطوحم ییاضف عیزوت رتهب نییبت
 هزیرهک هپت یاه هطوحم هکیروطهب .دنراد اه ههاربآ اب یکیدزن یهطبار اه هاگ تنوکس تیعقوم هک تفگ ناوت یم نیاربانب .دوش یم
 هدش یم ساسحا رتدیدش یبآ زاین و دنشاب یم دیدش کشخ همین یلحم یاوهو بآ رظن زا هکنیا لیلد هب نیکوت هپت و ناخیش
 یهلصاف اب زیرهک هچخآ یهطوحم و رتم 1715 هلصاف اب ناشوه یهطوحم و دنا هتفرگ رارق ههاربآ راوج رد ًاالماک ،تسا

 هک تسناد نآ یلحم یاوه و بآرد ناوت یم ار نآ تلع هک دنتسه یبآ یاه نایرج نیا زا هطوحم نیرترود اه ههاربآ زا رتم0615
 هدرک رتمک یحطس یاه بآ هب ار اه نآ یگتسباو همشچ رانک رد اهنآ  رارقتسا نینچمه و دنا هدوب بوطرم همین یهتسد ءزج
       .تسا رتم 119 اه ههاربآ زا اه هطوحم یهلصاف طسوتم روط هب هک دومن هفاضا دیاب رخآرد و  .تسا

 بآ عبانم ساسا رب یناتساب یاه هطوحم عیزوت .2 لودج
 دصرد (راتکه)اه هطوحم تحاسم (دصرد)اه هطوحم دادعت (ددع)اه هطوحم دادعت (رتم)هناخدور زا هلصاف

 

6-661 75 91/67 9/10 50/10 

661-6665 1 00/05 3 11/00 

6665-6615 5 05/1 5/5 01/1 

6615-6660 0 99/1 1 15/65 

 665 1/39 665 10 لک عمج

 7395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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   بآ عبانم ساسا رب یناتساب یاههطوحم ییاضف عیزوت یهشقن .9 لکش

 7395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ایرد حطس زا عافترا نازیم ساسا رب اه هاگ تنوکس تیعقوم
 یمیلقا یاه میژر داجیا رد راذگریثأت لماوعزا ،تسا لحم کی یفارگوپوت عون یهدننکنییعت دوخ هک عافترا لماع
 ریظن یمیلقا لماوع یور رب عافترا لماع عقاو رد .تسا هقطنم کیرد مدرم یگدنز توافتم قایس و کبس و توافتم
 و ولگیب رفعج) دشاب راذگریثأت اه هاگتنوکس رارقتسا رب دناوت یم میقتسم تروص هب و هتشاد رثا ریخبت و شراب ،امد
 لکشم ،کاخ لیکشت مدع ،بیش دوجو تلع هب و دنتسین تیعمج بذاج دنلب یلیخ تاعافترا ًاالوصا (0395 ،نارگید
 زا یکی .(1195 ،یجالعتسا) دوب دهاوخ راوشد یحاون نیا رد تنوکس نژیسکا یمک و راشف شهاک ،تاطابترا ندوب
 ،یوسوم ردص) تسا عافترا لماع یناتسهوک یحاون یاه هاگتنوکس رد نکاس تیعمج دادعت شهاک یلصا لیالد
 ،دیارگ یم یدرس هب میلقا ،دنک یم ادیپ شهاک یزرواشک یاه نیمز مهس دبای یم شیازفا عافترا هک ینامز .(0395
 دنهاوخ سایقم کچوک اهاتسور نیاربانب ؛دوش یم دودحم یزرواشک اب طبترم یاه تیلاعف ماجنا یارب بسانم یاضف
 .(Potosyan, 2017) دوب
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 لماوع زا یکی ناونع هب عافترا لماع زین شهوژپ نیا رد ،اههاگتنوکس ینیزگناکم رد عافترا لماع تیمها هب هجوت اب 
 یهقطنم یسانش نیمز .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم داباهم تشد رد یناتساب یاههطوحم رارقتسا رد رثوم ییایفارغج
 هیحان و لامش رد یا هگلج و تسپ هیحان لماش هک دوش یم میسقت یکیژولوفروم دحاو ود هب یراومهان رظنزا داباهم
 نازیم رب قوف یاه تهج هب لامش زا هک دهد یم ناشن هقطنم نیا یفارگوپوت هشقن .دشاب یم بونج رد یناتسهوک
 (رتم 1510 هنیس هوک ًاالثم) ایرد حطس زا رتم 6610 عافترا ات ییاه هوک طاقن یضعب رد هک دوش یم هدوزفا تاعافترا
 هناخدور زکرمت هطقن زا دصرد 1 ات 5 نیب میالم بیش اب داباهم هقطنم لامش یا هگلج و تسپ یهیحان .دوش یم هدید
 دبای یم شهاک ایرد حطس زا رتم 6105 دودح ات تمسق نیا عافترا .دراد همادا هیمورا یهچایرد ات و عورش داباهم
 یاهضرع رد هک هنوگ نیا هب ؛تسا ییایفارغج ضرع دیامنیم مهم هک یثحب نیلوا هراب نیا رد .(3795 ،یتجهب)
 هدیشک تاعافترا هب اههاگتنوکس رت نییاپ یاهضرع رد و دنوش یم هدیشک رتنییاپ تاعافترا هب اههاگتنوکس رتالاب
 .(9395:63،نایرظن)دنوش یم
 هک دور یم راظتنا ،تسا هدیدرگ عقاو (هجرد91 ضرع)ییایفارغج یالاب ضرع رد داباهم یزکرم شخب هک ییاجنآ زا 
 یعافترا حوطس هب هجوت اب داباهم تشد هلحرم نیارد ور نیا زا .دنشاب هدش لیکشت نییاپ تاعافترا رد اه هاگتنوکس
 لماش ار (رتم6669)عافترا نازیم نیرتالاب ات و (رتم6605)یعافترا حطس نیرت نییاپ زا هک دیدرگ میسقت هقبط 1 هب
 یعافترا یهقبط رد اههطوحم دصرد 75/37 هک دش صخشم و دیدرگ میسقت هتسد1 هب حوطس نیا نیبام و دش یم
 یهقبط رد اههطوحم دصرد 1/05 ،رتم (6615-6675)یعافترا هقبط رد اههطوحم دصرد 9/1 ،رتم (6615-6605)
 (6610-6669) و (6660-6610)یعافترا یاههقبط رد یاهطوحم جیه و دنا هتفرگ رارق رتم (6675-6635)یعافترا
  .تسا هتفرگن رارق
 یاه هاگ تنوکس رتشیب داباهم هقطنم یالاب ییایفارغج ضرع هب هجوت اب تفر یم راظتنا هک روطنامه نیاربانب
 .تسا هتشاد تیعمج یگدنکارپ رد ییازسب ریثأت هیحان یدنلب و  یتسپ و دنراد نییاپ تاعافترا هب شیارگ هعلاطمدروم
 و یهوکیاپ یاه تشد رد یعیبط دعاسم طیارش ظاحل هب اه نآ رتشیب هک تسا یا هنوگ هب اه هطوحم ییاضف شیارآ
 هب هجوت اب ار یناتساب یاه هطوحم ییاضف عیزوت (1) هرامش لکش .دنا هتفرگ یاج داباهم تشد یا هگلج یحاون

 .دهد یم ناشن یعافترا تاقبط
 یعافترا تاقبط ساسارب یناتساب یاه هطوحم عیزوت .4 لودج

 دصرد (راتکه)اه هطوحم تحاسم اه هطوحم دصرد (ددع)اه هطوحم دادعت یعافترا تاقبط

 

1121-1151 15 5/37 0/30 5/07 

1151-1171 0 9/1 0/1 39/15 

1171-1131 1 1/05 7/1 51/3 

1112-1152 6 6 6 6 

1152-1119 6 6 6 6 

 665 3/19 665 10 عومجم

 7395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 یعافترا تاقبط ساسا رب یناتساب یاه هطوحم ییاضف عیزوت .4لکش

 7395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  بیش ساسا رب اه هاگ تنوکس تیعقوم
   اـهنآ نیـب راد    بیـش حطـس و رـعقلا طـخ ،سارلا طخ رصنع هس زا هدمع روط هب نیمز حطس یاهیراومهان هعومجم
  دوـجو کدنا تروص هب یتح ،ورکیم و ورکام لاکشا یهمه رد هک هنماد ای بیش رصنع یهنماد ینعی .دنا هدش لیکشت
       یگدـنز رد بـیترت نـیا هـب و هدـمآ رامـش هب نیمز حطس یاهیراومهان لوحت و رییغت لماوع نیرتمهم زا یکی .دراد
     اـب هتـشذگ رد بیـش لـماع .(9395:10،نایدرمز)دراذگ یم رثا میقتسمریغ و میقتسم روط هب یو یاهتیلاعف و ناسنا
   هتـشاد میقتـسم یا   هـطبار ،مـید تروـصب هچ و یبآ تروصب هچ ،یزرواشک درکلمعو لنویسکنوف اب اهرارقتسا ناکم
  نازـیم و رارقتسا عون و تیعمج یرادیاپرد ،رتمک بیش دصرد اب باتفآ هب ور یاهبیش رد اههاگتنوکس ییاپرب .تسا
          عـیزوت یگنوـگچ کرد ،عاـفترا راـنکرد لـماع نـیا نتفرـگ رـظنرد نودـب هک تسا هتشاد شقن نیمز زا یرادربهرهب
   یـکی ناوـنع هب بیش لماع زین شهوژپ نیا رد ور نیا زا .(0395،ناراکمه و این یمارهب) دوب دهاوخن رسیم اهرارقتسا
  لـین یارب .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم داباهم تشد رد یناتساب یاههطوحم یریگهنهپ رد رثوم ییایفارغج لماوع زا
 زا هک.   دندـش هبـساحم و یدـنب  هـقبط  سالـک 3 رد داباهم ناتسرهش یزرم شخب بیش یهدمع یاهدحاو فده نیا هب
  دـصرد 61     هـک دـیدرگ صخـشم و ؛دوـش  یـم لماش ار دصرد (61-665) بیش سالک ات دصرد (6-1) بیش سالک
  دـصرد 99/1 و دـصرد (1-65   )بیـش سالـکرد اهرارقتـسا  دـصرد 9/99  و دـصرد (6-1) بیش سالک رد اهرارقتسا
 و . دـنا هـتفرگ رارق دصرد (15-60)بیش سالکرد اهرارقتسا دصرد 99/1و دصرد (65-15)بیش سالک رد اهرارقتسا
     بیـش نیرـتهب ،عوـضوم نـیا هب هجوت اب نیاربانب .تسا هدشن رقتسم یهاگتنوکس هنوگچیه رتالاب بیش یاهسالک رد
 9/91 یباـی   ناـکم هـک تـفگ دیاب .(عبنم نامه)تسا دصرد (1-65) بیش سالک یناسنا یاههاگتنوکس یبایناکم یارب
     .تـسا هدوـب یتـسرد یباـی  ناـکم ،بیـش لماع هب هجوت اب داباهم تشد رد هعلاطمدروم  یناتساب یاههطوحم زا دصرد
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   یزـکرم شـخب ی هدـمع  تـسق  هـک یروط هب ؛دراد هقطنم یفارگوپوت زا اه نآ تیعبت زا ناشن اهرارقتسا عیزوت هنوگ نیا
- هـطوحم ییاضف عیزوت (1)لکش نینچمه .تسا هتفرگرب رد یهوکیاپ یاه تشدرس و داباهم تشد ار داباهم ناتسرهش
 .دهد یم ناشن بیش یدنبسالک ساسا رب ار داباهم شخب یناتساب یاه

 بیش یدنبسالک ساسا رب یناتساب یاههطوحم عیزوت .5 لودج
 یدنب سالک

 (دصرد)بیش

 هطوحم دادعت

 (ددع)اه

 هطوحم دصرد

 اه

 هطوحم تحاسم

 (راتکه)اه

 دصرد

 

1-5 05 61 50 91/11 

5-11 1 9/99 7/05 15/99 

11-51 0 99/1 65/0 03/1 

51-12 0 99/1 7/0 16/7 

12-52 6 6 6 6 

 665 1/39 665 10 عومجم

 7395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 بیش یدنبسالک ساسا رب یناتساب یاههطوحم ییاضف عیزوت یهشقن .5لکش

 7395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 بیش تهج
 یرگید میهافم و تسا هسدنه رد هدیدپ کی یطخ یاههولج یارب یصخشم ًاالماک یگژیو تهج ،یلک موهفم رد
 رد یمهم شقن ،یژولوفروموئژ رد یگژیو نیا .دریگیم ربرد زین ار یسانشنیمز بیش و بیش هجو ،بیش نوچ
 نیاربانب .دنراد یرتشیب ریخبت و هدوب رتمرگ ریگهیاس یاهبیش هب تبسن ریگباتفآ یاهبیش .دراد یطیحم یاضف
 داوم یهیزجت ای دیشروخ دیدش شبات اهبیش نیا رد نینچمه .تسا رتمک یهایگ ششوپ دشر و هدش مک بآ هریخذ
 .دوش یم شیاسرف دعتسم و هداد تسد زا ار دوخ یگدنبسچ کاخ هجیتنرد و درب یم نیب زا ار کاخ سوموه ،یلاع
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 ،اههاگتنوکس داجیا رظن زا هکیلاحرد .تسا ریگهیاس یاهشخب زا رتمک و کنت اهبیش نیا رد یهایگ ششوپ
 و این یمارهب)دنور یم رامش هب ییاتسور یاه هناخو  یریاشع یاه هگراو ییاپرب تهج اهناکم نیرتبسانم
 زین شهوژپ نیا رد اههاگتنوکس یبای ناکم هلوقم رد بیش تهج عوضوم تیمها هب هجوت اب نیاربانب.(0395،ناراکمه
 هدش ماجنا یسررب هب هجوت اب.تسا هدش هتفرگرظنرد داباهم شخب یناتساب یاه هطوحم یبای ناکم رد نآ ریثات
 دصرد1/05،یبونج تهجرد دصرد00/05، یلامش تهج رد اه هطوحم دصرد 1/05 هک دیدرگ صخشم
 یقرش بونج تهج رد زین دصرد99/1و یبرغ لامش دصرد05/1،یقرش لامش دصرد91/60،یبرغ دصرد99/1،یقرش
 هطوحم دصرد 91/60 هک یقرش لامش هورگ رد زج هک تسا صخشم هدمآ تسد هب رامآ هب هجوت اب نیاربانب.دنا هدوب
 شخپ تاهج مامت رد ابیرقت و تسا هتشادن دوجو یریگمشچ زکرمت هطقن بیش تاهج هیقبرد دریگ یم رب رد ار
 .دنا هدیدرگ

 بیش تهج ساسارب یناتساب یاه هطوحم عیزوت .1 لودج
 7395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 داباهم تشد رد بیش تهج ساسارب یناتساب یاههطوحم ییاضف عیزوت یهشقن .1 لکش

 7395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 (راتکه)اه هطوحم تحاسم اه هطوحم دصرد (ددع)اه هطوحم دادعت بیش تهج

 

 0/0 1/05 9 یلامش

 5/0 00/05 1 یبونج

 0/1 1/05 9 یقرش

 0 99/1 0 یبرغ

 1/65 91/60 1 یقرش لامش

 1/6 05/1 5 یبرغ لامش

 1/0 99/1 0 یقرش بونج

 0/0 00/05 1 یبرغ بونج

 1/39 665 10 عومجم
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 کاخ
 هجیتنرد،تسا یزرواشک نوگانوگ یاه هدروآرف یارب یتوافتم یاه تیلباق یاراد یا هیحانره رد کاخ هک اجنآ زا

 اذل.دننک یم دشر نآ رد ناهایگ هک تسا یلماع کاخ.دهد یم رارق دوخ ریثات تحت زین ار هیحانره تشیعم راتخاس
 نیمز یاه یگژیو،یمیلقا عونت(9395،ناراکمه و یمارهب)تسا کاخ قمع کاخ یساسا و مهم یاه یگژیو زا یکی

 هدش فلتخم یاه ییاناوت اب یاه نیمز ای اه کاخ عاونا شیادیپ بجوم ناریا رد یهایگ ششوپ عونت و یتخانش
 ینیزگ ناکم تهج یرتشیب تیمها زا یعیبط لماوع هک هتشذگ رد هژیو هب، یناسنا یاه هاگتنوکس شیادیپ.تسا

 اه هاگتنوکس یگدنکارپ و یریگ لکش رد کاخ عونو .تسا هدوب هقطنم رد بسانم کاخ هب هتسباو دنتشاد هاگتنوکس
 لماوع زا یکی ناونع هب کاخ زین شهوژپ نیا رد لیلد نیمه هب (9395:09،هتخارفا)تسا هتشاد یساسا شقن

 تسد هب تاعالطا قبط.تسا هتفرگ رارق یسررب دروم داباهم شخب یاه هاگتنوکس ینیزگ ناکم رد رثوم ییایفارغج
 کاخ ابیرقت کاخ عون نیا هک اه لوس یتنآ هورگ تشاد دوجو هدمع کاخ عون راهچ هعلاطم دروم هدودحم رد هدمآ
 دنتسه یا هتفای لماکت رتمک و دیدج یاه کاخ هک اه لوس یتپس نیا هورگ و دنتسه یزیخلصاح و قیمع یاه
 هورگ نیا هدمع یگژیو زا دنراد یمک یزیخلصاح و دنتسه کشخ قطانم یاه کاخ زا هک اه لوس یدیرا هورگو
 نامه.دنتسه یتفربآ یاه کاخ رخآ هورگ و  تسا هدش لیکشت هدنکارپ یاه هتوب اتدمع و کنت یهایگ ششوپ کاخ
 لوس یتنآ یاه کاخ هدودحم رد (هاگتنوکس 9) یناتساب یاه هطوحم دصرد 15 دوش  یم هدهاشم() لودجرد هک روط
 اه هطوحم دصرد 15/1 و لوس یتپس نیا یاه کاخ هدودحمرد ( هاگتنوکس60)اه هطوحم دصرد99/91 و تسا هدوب
 تسا صخشم تمسق نیا رد هک یزیچ نیاربانب.تسا هتشاد رارق لوس یدیرا یاه کاخ هدودحمرد (هاگتنوکس5)
 دوش یم لماش ار اه هطوحم تیرثکا هک تسا اه لوس یتپس نیا کاخ هورگ تمس هب اه هطوحم یریگ هنهپ شیارگ
 رد اه هطوحم عمجت لکرد یلو تفرگ هدیدان هقطنم رد ار کاخ عون نیا تعسو دیابن(7)هرامش هشقن قبط هتبلا
 .تسا هدوب ریگمشچ کاخ عون نیا نیا هدودحم

 کاخ عون ساسا رب یناتساب یاههطوحم عیزوت .7 لودج
 دصرد (راتکه)اه هطوحم تحاسم اه هطوحم دصرد (ددع)اه هطوحم دادعت کاخ

 

 39/15 0/1 15 9 لوس یتنآ

 5/07 0/30 99/91 60 لوس یتپس نیا

 51/3 7/9 05/1 5 لوس یدیرا

 6 6 6 6 یتفربآ یاه کاخ

 665 1/39 665 10 عومجم

 7395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 7395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم   کاخ عون ساسارب یناتساب یاه هطوحم ییاضف عیزوت یهشقن.7 لکش

  یهایگ ششوپ تیلباق  ساسا رب اه هاگ تنوکس تیعقوم
 ینعمطم اتبسن ییلذغ عبنم متسیسوکا کی رد دوجوم یروناج فلتخم یاه هنوگ نینچمه و یلگنج ناتخرد و یهایگ عبانم
 اهرارقتسا یریگ لکشرد رثوم یلصا یاهریغتم زا یکی عبانم نیا  ور نیا زا .تسا هتفر یم رامش هب خیرات زا شیپ نامدرم یارب
 هک تسا هجوت روخرد لیلد نیا هب ،یهایگ ششوپ تیلباق هب تبسن یرارقتسا یاه هرود شنکارپ هوحن هعلاطم.دنور یم رامش هب
 تهج بسانم یاه نیمز یاراد زین هتشذگ رد تسا یزرواشک یربراک اب دایز یضارا یاراد زورما هک یا هقطنم دایز لامتحا هب
 داباهم هقطنم یضارا زین شهوژپ نیارد ور نیا زا (1395،ییاضر)تسا هدوب ور چوک ماوقا یارب عتارم زا هدافتسا و راک و تشک
 نیا یارب .تسا هدیدرگ یسررب اه هتسد نیا زا مادکره اب اهرارقتسا ترواجم عون و یدنب هتسد یهایگ ششوپ تیلباق رظن زا
 دش صخشم اه هطوحم شنکارپ زیلانآ رد و دیدرگ یدنب هقبط یلک هتسد شش رد هعلاطمدروم هدودحم یهایگ ششوپ ادتبا راک
 یزرواشک تیلباقاب  یضارا رد (هطوحم 1) دصرد 99/99 ،مید یزرواشک تیلباقاب یضارا رد (هطوحم 15) دصرد 99/11 هک
 ششوپ یاراد یضارا رد هطوحم کی و طسوتم یعترم یضارا رد اه هطوحم زا یکی اهنت تسا یلاح رد نیا و دنتشاد رارق یبآ
 نیا .تسا هتفرگن رارق یا هطوحم چیه بوغرم عتارم و یلگنج یضارا رد و دنا هدش عقاو ینش و روش یاه تشد هژیو یهایگ
 .دهد یم ناشن یزرواشک یضارا هب تبسن ار اه هطوحم دیدش یگتسباو عوضوم

 7391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم یهایگ ششوپ تیلباق ساسارب یناتساب یاههطوحم عیزوت .8 لودج

 هطوحم دادعت یهایگ ششوپ

 (ددع)اه

 هطوحم دصرد

 اه

 هطوحم تحاسم

 (راتکه)اه

 

 تیلباق اب  یضارا

 یبآ یزرواشک

15 99/11 50 

 تیلباق اب  یضارا

 مید یزرواشک

1 99/99 7/05 

 65/0 05/1 5 طسوتم یعترم یضارا

 7/0 05/1 5 روش یاه تشد یضارا

 6 6 6 یلگنج یضارا

 6 6 6 بوغرم عتارم

 1/39 665 10 عومجم
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 7395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  هقطنم یهایگ ششوپ ساسا رب اه هاگتنوکس عیزوت یهشقن .8 لکش

 نیمز یربراک ساسا رب اه هاگ تنوکس تیعقوم
 میسقت هقبط نیدنچ هب دوش یم اهنآ زا هک یا هدافتسا عون و بیش نازیم و کاخ لیسناتپ هب هتسب،یضارا یاه پیت
 تسا تیمها زئاح هک یزیچ اما.دراد دوجو یعونتم یربراک تاقبط دوجوم دانسا قبط،هعلاطم دروم هقطنمرد .دنوش یم
 یتروصرد .تسا هدش ماجنا نیمز دربراک یزورما یانعم هب هجوت اب و ریخا یاه لاس رد یدنب هقبط نیا هک تسا نیا
 ریثات و تیمها نازیم هکنیا یارب شهوژپ نیا رد اما.تسا هدوبن نینچ یناتساب یاه هاگتنوکس لیکشت نامز رد هک
 هک تسا هدش هتفرگرظن رد یلک یربراک هقبط راهچ.دوش هدیجنس یناتساب یاه هاگتنوکسرارقتسا رد نیمز یربراک
 هقبط راهچ روحم لوح نیاربانب ،یهایگ ششوپ دقاف یضارا و یعترم یضارا ،یعارز یضارا،یغاب یضارا لماش
 (هطوحم 95) دصرد 05/11دوش یم هدهاشم ()لودجرد هک روط نامه.دوش یم یسررب اهرارقتسا هوحن قوف یربراک
 دقاف یضارا رد (هطوحم 0) دصرد 99/1 ،یغاب یضرا رد (هطوحم 3) دصرد 1/79 ،یعارز یضرا رد اهرارقتسا
 تسا نیا زا یکاح یگدنکارپ هوحن نیا .تسا هدشن عقاو یعترم یضارا رد یا هطوحم چیه و ؛دنا هتفرگ رارق ششوپ
 .دوش یمن هدید عتارم هب یگتسباو نیا هک یلاحرد دنراد تعارز لباق یضارا هب یدایز یگتسباو اه هطوحم هک

 نیمز یربراک ساسارب یناتساب یاههطوحم عیزوت .3 لودج
 هطوحم دادعت نیمز یربراک

 (ددع)اه

 هطوحم دصرد

 اه

 هطوحم تحاسم

 (راتکه)اه

 دصرد

 

 91/19 9/15 1/79 3 یغاب یضارا

 09/71 0/00 05/11 95 یعارز یضارا

 6 6 6 6  یعترم یضارا

 دقاف یضارا

 ششوپ

0 99/1 1/5 61/9 

 665 1/39 665 10 عومجم

 7395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 7395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  هقطنم یضارا یربراک هب تبسن اه هاگتنوکس عیزوت یهشقن .3 لکش

 مرفدنل ساسا رب اه هاگ تنوکس تیعقوم
 & Hartemink) دوش یم هتفگ ،دشاب هتشاد ییاسانش لباق لکش و تایصوصخ هک نیمز حطس زا یعیبط هضراع ره هب مرفدنل 

McBratney, 2009). تسا زادنا مشچ ره هدنزاس ءازجا نیرت مهم زا یکی و (Bloom, 1991).تاعلاطم زا فده 
 ای اه هاگتنوکس عمجت و یگدنکارپ رد اهنت هن هک.تسا نیمز حطس یراومهان تایصوصخ لیلحت و هیزجت و یبایزرا،مرفدنل
 رامش هب یناسنا یاه تخاس یکیزیف یامیسو لکش رد رثوم لماوع زا یکی تیاهن رد هکلب تسا رثوم ناسنا یاه تیلاعف
 تیلباق و تینما ،یتشیعم عبانم نیمات ببس هب یطیحم لماوع شقن هتشذگرد هک ییاجنآزا .(0395،ناراکمه و یوسوم)دیآ یم
 زئاح رایسب تسا هدش یم باختنا هاگتنوکس رارقتسا یارب هک یناکم عون و لکش نیاربانب تسا هدوب ریگمشچ رایسب..و عافد
 هطوحم رارقتسا رد رثوم یاهرایعم زا یکی ناونع هب نیمز لکش ای مرفدنل زین شهوژپ نیارد لیلد نیمه هب.تسا هدوب تیمها
 نیمز لاکشا تیعضو رظن زا داباهم هقطنم هک تسا هجوت نایاش.تسا هتفرگ رارق یسررب دروم داباهم هقطنم رد یناتساب یاه
 ریثات اه هطوحم یگدنکارپ ای و زکرمت رد و دیدرگ باختنا هدمع لکش شش شهوژپ نیا رد لیلد نیمه هب تسا عونت یاراد
 05/1 اه نآ نیرتمک و یا هپت یضارا رد (هطوحم 55) دصرد 91/11 ینعی اه هاگ تنوکس نیرتشیب هک دیدرگ صخشمو.دش هداد
 رد (هطوحم 1) دصرد 00/05 نینچمه .دنا هدش عقاو یناتسهوکو یناقوف یاه سارت و اه تالف یضارا رد (هطوحم 5) دصرد
 رامش نیاربانب.دشن تفای یا هطوحم چیه تسپ یضارا رد و یا هنماد یاه تشد رد (هطوحم 7) دصرد 05/30 ،یتفربآ یاه تشد
 .تسناد نامز یاضتقا رد ناوت یم ار نآ تلع هک.دنا هتفرگ اپ یا هنماد یاه تشد و یا هپت یضارا رد اه هطوحم هدمع

 مرفدنل ساسارب یناتساب یاه هطوحم عیزوت .11 لودج
 هطوحم دادعت نیمز یربراک

 (ددع)اه

 هطوحم دصرد

 اه

 هطوحم تحاسم

 (راتکه)اه

 دصرد

 

 37/0 5/5 05/1 5 هوک

 30/91 50 91/11 55 هپت

 یاهسارت و اه تالف

  یناقوف

5 05/1 3/5 01/1 

 11/69 7/05 05/30 7 یا هنماد یاه تشد

 و یتفربآ یاه تشد

 یا هناخدور

1 00/05 7/0 11/0 

 6 6 6 6 تسپ یضارا

 665 1/39 665 10 عومجم

 7395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 مرفدنل ساسا رب یناتساب یاههطوحم ییاضف عیزوت یهشقن .11لکش

 7395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اوهو بآ عون ساسا رب اه هاگ تنوکس تیعقوم
 هب.تساوه و بآ ریثات تحت میقتسمریغ ای میقتسم روط هب یگدنز هخرچ موادت یارب یرشب یاه تیلاعف مامت ابیرقت
 ناشنوگانوگ یاهدرکلمع ای و اهنآ شرتسگ و هعسوت،یناسنا یاه هاگتنوکس شیادیپ و نیوکت رد اوه و بآ یلکروط
 اجره نکسم و اذغ ،بآ هب یبای تسد لابند هب ترورض مکح هب نیتسخن ناسنا هکنانچ.تسا هتشاد ییازسب شقن
 طیارش روخارف هب زین تاعامتجا نیا.تسا هدروآ دوجو هب ار هیلوا تاعامتجاو  هدیزگ تماقا تسا هتفای یبسانم میلقا

 رد و دنا هدرک هبرجت ار گرزب یاه ندمت ییافوکش و هتفای ماجسنا دراوم یخربرد ،اوه و بآ هلمجزا و یعیبط
 اوه و بآ هراومه نانادیفارغج لیلد نیمه هب (9395:115،نایدرمز)دنا هدومیپ ار لاوز و یتسین هار زین طیارش یضعب
 رد اوه و بآ تیمها هب تیانع اب.دنهد یم رارق هجوت دروم ییایفارغج یاضف و زادنا مشچ یلصا رصانع ناونع هب ار
 یاه هطوحم رارقتسا رد لماوع نیرتمهم زا یکی ناونع هب اوه و بآ لماع زین شهوژپ تمسق نیا رد رشب یگدنز
 ناجیابرذآ هقطنم  یلک ظاحل زا هک تفگ دیاب هراب نیا رد .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم داباهم شخب رد یناتساب
 بسانم یاه ضرع زا یرادروخرب اب هک تسا ییاه هدودحم لماش لوا عون هک دشاب یم  اوه و بآ عون 0 یاراد
 تفایرد اه متسیس نیا زا ار یتبوطر یاه هیلخت نیتسخن و یوج یاه شزیر نیلوا تاعافترا نتشاد زینو ییایفارغج
 یاه شزیر زا امومع هک تسا ییاه هدودحم لماش مود عونو.تسا رادروخرب یرگمشچ یگدنراب میژر زا و هتشاد
 .دهد یم ناشن ار یرتمک ریداقم تسخن شخب هب تبسن اهنآ هنالاس یگدنراب یاه نیگنایم زا و دیوج یم دوس یرتمک
 هتساک یوج یاه شزیر نازیم زا میوش کید زن قرش هب برغ تمس زا هچ ره ناجیابرذآ ناتسا رد یلک روط هبو
 هعومجمریز داباهم شخب یمیلقا یدنب میسقت قبط ناتسا نیا رد.(1195،انبو رهش شقن ایوپ رواشم نیسدنهم)دوش یم
 طیارش  ریثات تحت رتشیب هک دوش یم میسقت ییاه میلقا هدرخ دوخ لد رد  زین داباهم شخب و.تسا بوطرم همین میلقا
 کشخ همین هتسد راهچ رد داباهم ناتسرهش یزکرم شخب ، یمیلقا یدنب هقبط ساسا رب دنتسه عافترا نوچمه یلحم



 56 ...یعیبط طیحم لماوع شقن لیلحت

 رگنایب هعلاطمدروم یاه هطوحم یگدنکارپ شجنس .دریگ یم رارق بوطرم و بوطرم همین ،طسوتم کشخ همین ،دیدش
 همین میلقا رد (هطوحم1)دصرد 91/60 ،دیدش کشخ همین میلقا رد (هطوحم75)اه هطوحم دصرد 91/67 هک تسا نآ
 نیا زا یا هطوحم چیه طسوتم کشخ همین میلقا رد و دنا هدش عقاو بوطرم میلقا رد (هطوحم0)دصرد 91/1 و بوطرم
 نامه ار نآ تیرثکا عقاورد هک دنراد رارق دیدش کشخ همین میلقا رد اه هطوحم تیرثکا نیاربانب ؛درادن رارق هرود
 هک تسا طسوتم کشخ همین میلقا هب طوبرم هرتسگ نیرتمک و دریگ یمرب رد داباهم تشد ینعی هقطنم حطسم هدودحم
 بونج هب هدودحم نیا یراوج مه ناوت یم ار نآ لیلد هک تسا هدشن تفای هعلاطمدروم هرود زا یرارقتسا چیه نآ رد
 .تسناد هقطنم ندوب راز هروش و هیمورا هچایرد

 اوه و بآ ساسارب اههطوحم عیزوت .11 لودج
 هطوحم دادعت اوهو بآ

 (ددع)اه

 هطوحم دصرد

 اه

 هطوحم تحاسم

 (راتکه)اه

 دصرد

 

 کشخ همین

 دیدش

75 91/67 9/70 10/30 

 کشخ همین

 طسوتم

6 6 6 6 

 01/50 0/1 91/60 1 بوطرم همین

 61/9 1/5 99/1 0 بوطرم

 665 1/39 665 10 عومجم

 7395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 اوهو بآ ساسارب یناتساب یاه هطوحم ییاضف عیزوت .11 لکش

 7395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ییایفارغج لماوع و یناتساب اه هطوحم یگتسبمه نازیم یسررب
 SPSS      هـمانرب رد نوـسریپ نوـمزآ زا ییاـیفارغج لـماوع اب یناتساب یاه هطوحم ناکم یگتسبمه تدش یسررب یارب
   رـیغتم ود نیـب ی   هـطبار نازـیم نیـیعت تهج رد دربراکرپ یاهشور زا نوسریپ یگتسبمه بیرض .تسا هدش هدافتسا
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     هـک تـسا نـیا یاـنعم هب ،دشاب تبثم هدمآتسد هب رادقم هچنانچ .تسا ناسون رد -5و +5 هراومه نآ رادقم و تسا
 رادقم ،ریغتم کی رادقم رد شیازفا هنوگره اب رگید ترابع هب .دتفا یم قافتا تهجمه روط هب ریغتم ود ره رد تارییغت
   سـکع تـهج رد ریغتم ود هک تسا هتکن نیا رگنایب دشاب یفنم r رادقم هچنانچ اما دبای یم ادیپ شیازفا زین رگید ریغتم
 .(1395:115 ،یرتنالک)دـبای     یـم شهاـک رـگید رـیغتم ریداقم ریغتم کی رادقم شیازفا اب ینعی .دنک یم تکرح رگیدمه
    لـماوع اـب یناتـساب یاههطوحم یگتسبمه تدش یارب نوسریپ نومزآ زا هدمآتسدهب جیاتن رگنایب (05)هرامش لودج
        رارقتـسا ناـکم و ییاـیفارغج لـماوع نیـب یراداـنعم طاـبترا یلکروط هب هدمآتسدهب جیاتن قبط .دشاب یم ییایفارغج
   یـنعی هدـش هتفریذپ رادقم زا رتمک لماوع یهیلک رد یرادینعم حطس هک یا هنوگ هب ؛دراد دوجو یناتساب یاه هطوحم
   هـطوحم رارقتـسا ناکم و ییایفارغج لماوع نیب درک اعدا ناوت یم دصرد 13 لامتحا اب نیاربانب .دشاب یم دصرد 16/6
    نیـیعت یاـه کالـم زا شهوژپ نیا رد یگتسبمه نازیم نییعت یارب نینچمه.دراد دوجو راد ینعم هطبار یناتساب یاه
   کـچوک یگتـسبمه 30/6 اـت65/6  نیـب      یگتـسبمه نهوـک رـظن قـبط .تـسا هدش هدافتسا (1335)نهوک طسوت هدش
    هـب هـجوت اـب .(3195:575،ییاضر)تسا هدیمان یوق ای گرزب یگتسبمه ار 5ات61/6و طسوتم یگتسبمه31/6ات69/6و
  یگتـسبمه نهوک یاهرایعم قبط لماوع مامت رد هک تفگ ناوت یم (05) لودج رد هدمآتسدهب یاه یگتسبمه تدش
  لـماع 1   ماـمت یارـب هکیروطب ؛دراد دوجو یناتساب یاه هطوحم رارقتسا ناکم و ییایفارغج لماوع نیب یوق ای گرزب
    یـمن یـضایر ًاافرـص یهطبار کی دوجو اب هراومه هک ییاجنآ زا اما .دراد رارق 5 ات 61/6 نیب یگتسبمه تدش روکذم
  و نیـصصختم رـ ظن زا هدافتسا اب یدعب تمسق رد تسا هدش یعس شهوژپ نیا رد ،درک دامتعا لماوع طابترا هب ناوت
 .دوش دییات داباهم هقطنم رد یناتساب یاه هطوحم رارقتسا رب ییایفارغج لماوع زا مادکره  ریثات نازیم ،ناسانشراک

 ییایفارغج لماوع اب یناتساب یاه هطوحم رارقتسا ناکم یگتسبمه  تیعضو یسررب یارب نوسریپ نومزآ .21 لودج
 اه هتسد دادعت یگتسبمه تدش  یراد ینعم حطس  لماع

 9 133/6 616/6 اه هطوحم دادعت اب بآ عبانم زا هلصاف تاقبط تحاسم 
 9 533/6 096/6 اه هطوحم دادعت اب ایرد حطس زا عافترا تاقبط دادعت تحاسم
 1 133/6 066/6 اه هطوحم دادعت اب بیش تاقبط دادعت تحاسم 
 1 733/6 066/6 اه هطوحم دادعت اب کاخ تاقبط دادعت تحاسم 
 0 310/6 366/6 اه هطوحم دادعت اب مرفدنل تاقبط دادعت تحاسم
 1 691/6 556/6 اه هطوحم دادعت اب نیمز بیش تهج تاقبط دادعت تحاسم 
 1 733/6 966/6 اه هطوحم دادعت اب نیمز یربراک تاقبط دادعت تحاسم 
 1 133/6 166/6 اه هطوحم دادعت اب اوهو بآ تاقبط دادعت تحاسم 

 7395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  یناتساب یاه هطوحم رارقتسا رد ییایفارغج لماوع ریثأت یدنبهبتر
       رد یـطیحم یاـه هـفلوم و لـماوع ریثاـت و  یگتـسبمه یلبق لحارم رد هک نیا هب تیانع اب شهوژپ زا هلحرم نیا رد
   کـینکت) نیـصصختم و ناسانشراک رظن زا هدافتسا اب هک تسا هدیدرگ یعس.دیدرگ دییات یناتساب یاه هطوحم رارقتسا
  لدـم و سیوچ ترپسکا رازفا مرن زا اتسار نیا رد.ددرگ صخشم یطیحم یاه هفلوم زا مادک ره ریثات بیترت هب (یفلد
           اـب یرـیگ میمـصت تردـق یـبتارم هلـسلس لـیلحت لدـم ارـیز .تـسا هدش هتفرگ هرهب (AHP) یبتارم هلسلس لیلحت
   هـلحرم رد نیاربانب.دـهد  یـم رارق یجوز هسیاقم یانبم رب ار تواضق نیا رب هوالع دشاب یم اراد ار هناگدنچ یاهرایعم
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     رد یرـتکد و دـشرا یـسانشراک نایوجـشناد و دیتاسا)دنا هتشاد لماک فارشا شهوژپ عوضوم هب هک ینیصصختم لوا
  ار دوـخ ءارا    ،یـجوز همانـشسرپ زا هدافتـسا اب و هدش ییاسانش یفرب هلولگ کینکت زا هدافتسا اب (یسانش ناتساب هتشر
      .دـنا هدرـک زارـبا داـباهم هـقطنم رد یناتساب یاه هطوحم رارقتسا رد ییایفارغج لماوع زا مادکره ریثات نازیم هب تبسن

   ساـیقم زا هدافتـسا اب هک تسا سیوچ ترپسکا رازفا مرن طیحم رد  ییایفارغج لماوع هیلوا سیرتام رگنایب (95)لکش
 .دنا هدش یدنب زایتما نیصصختم رظن زا یتعاس لا ساموت یتیمک 3

 
  سیوچ ترپسکا رازفا مرن رد ییایفارغج لماوع ییودود یهسیاقم سیرتام .91 لکش
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 راکدوخ تروصب ار یبترم هلسلس لیلحت فلتخم لحارم هک تسا هدروآ مهارف ار ناکما نیا ترپسکا رازفا مرن دعب یهلحرم رد
    تـسا صخـشم رادوـمن رد هک روط نامه نیاربانب.دهد هئارا () رادومن تروص هب ار ییاهن باوج و دهد ماجنا یفاک تقد اب و
        یاـه هـطوحم رارقتـسا رد ییاـیفارغج لـماع نیرـت تـیمهارپ ناونع هب 610/6 ییاهن زایتما اب بآ عبانم یسانشراک نارظن قبط
  هـناخدور اب رتم 661 زا رتمک یا هلصاف رد اه هطوحم زا دصرد 91/67 ترواجم.تسا هدیدرگ باختنا داباهم هقطنم رد یناتساب
 ناوت یم هک تسا هتفرگ رارق 015/6 ییاهن زایتما اب یهایگ ششوپ تیلباق یدعب هبتر رد.تساعدا نیا ارب یدییات رهم هقطنم یاه
    رـظن قبط.تـسا اـعد  ا نـیا هدـننک دییات یبآ و مید تشک تهج یهایگ ششوپ تیلباق اب اه هطوحم زا دصرد 03 رارقتسا تفگ
 ناوت یم نآ لیالد هک تسا هدوب 705/6 ییاهن زایتما اب نیمز لکش ای مرفدنل اه هطوحم رارقتسا رد یدعب رثوم لماع نیصصختم
 755/6 زایتما اوه و بآ لماع یدعب هبتر رد.تسناد یا هنماد یاه تشد و یا هپت یضارا رد ار اه هطوحم یدصرد 17 رارقتسا
 یدعب هبترم رد .تسناد کشخ همین یاوه و بآ رد ار اه هطوحم یدصرد 67 رارقتسا ناوت یم ار نآ تلع هک تسا هتفرگ رارق
   یغاـب و یـعارز یضارا رد اه هطوحم یدصرد 53 رارقتسا نآ لیالد زا هک تسا هتفرگ رارق 155/6 زایتما اب نیمز یربراک لماع
  زاـیتما اب نیمز بیش تهج و 016/6 نیمز بیش ،006/6 عافترا ،976/6 زایتما اب کاخ سنج یدعب بتارم رد بیترت هب و.تسا

 یدنب هبتر نیصصختم رظن زا داباهم هقطنم رد یناتساب یاه هطوحم رارقتسا رد رثا نیرتمک ات نیرتشیب ناونع هب بیترت هب 106/6
 .دنا هدیدرگ

 
 داباهم هقطنم رد یناتساب یاه هطوحم رارقتسا رب ییایفارغج لماوع ریثات ییاهن رادومن.41 لکش
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  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 دننام یطیحم لماوع .تسا هتشاد ناسنا یاهیریگمیمصت رد یاهدمع شقن زابرید زا ییایفارغج یاهناینب و لماوع
 یقطانم رد ار دوخ یگدنز ناکم ناسنا هک تسا هدش بجوم ...و یهایگ ششوپ ،عافترا ، بآ عبانم هب یسرتسد
 رد و هدوب زورما ات هتشذگ زا ناسنا یگدنز رتسب ایفارغج عقاو رد .دشاب هدمآرب روکذم لماوع دنیآرب زا هک دنک باختنا
 یهزوح ،شنکارپ ،ینیزگناکم رد یعیبط یاههدیدپ .دناورپب ار دوخ گنهرف هتسناوت ییایفارغج نوگانوگ یاهطیحم
 و تیکلام ،بسانم یاهنیمز شنیزگ ،اههناخ شنکارپ و یریگلکش ،رارقتسا یهویش ،طابترا ،یکیزیف یهعسوت ،ذوفن
 ور نیا زا .دهد رارق عاعشلا تحت ار ناسنا یگدنز تسا هتسناوت تسیز طیحم رتسب رد نوگانوگ عبانم زا یرادربهرهب
 ملع ناونع هب ار ایفارغج یهدولاش و انب گنس هک طیحم و ناسنا نیب لباقتم راتفر یگنوگچ باب رد یسررب و شهوژپ
 لابند هب زین رضاح شهوژپ لیلد نیمه هب .دراد یهجوت لباق هاگیاج و تیمها  تسا هداد لکشت ناسنا لباقتم طباور
 داباهم تشد رد 9 نهآ رصع رد یناسنا یاههاگتنوکس رارقتسا یگنوگچ رد یطیحم یاههفلوم و لماوع ریثأت یسررب
 و دیدرگ صخشم ربتعم عبانم زا اه هطوحم ییایفارغج تیعقوم ادتبا شهوژپ فده هب لین یارب .تسا هدش ماجنا

 هوحن و ،دندش یناوخارف  Arc GIS رازفا مرن طیحم هب سپس و صخشم قیقد روط هب اهنآ ییایفارغج ضرع و لوط
 ،نیمز بیش ،ایرد حطس زا عافترا ،(هناخدور) بآ عبانم هلمج زا ییایفارغج لماوع هب هجوت اب اهنآ ییاضف عیزوت

 عیزوت یهشقن و دیدرگ یسررب مرفدنل و اوه و بآ ،نیمز یربراک ،یهایگ ششوپ تیلباق ،کاخ عون ،بیش تهج
  نآ زا یکاح یلکروطهب هلحرم نیا .دیدرگ هیهت ییایفارغج لماوع زا مادکره هب تبسن یناتساب یاههطوحم ییاضف
 کیدزن یهطبار زا ناشن اه ههاربآ یرتم 6615 زا رتمک هلصاف رد اه هاگ تنوکس  دصرد 53 زا شیب یریگرارق  هک دوب
 یرتم 6615 ات 6605 یعافترا میرح رد اههطوحم زا دصرد 17 نینچمه .دراد یبآ یاه نایرج نیا اب اهنآ تیعقوم
 رتمک بیش رد اهرارقتسا دصرد 61 یریگرارق .تسا اهنآ نییاپ تاعافترا هب شیارگ رگنایب دوخ نیا هک دناهدش عقاو
 داباهم ناتسرهش یزکرم شخب یهدمع تمسق هک یروط هب ؛دراد هقطنم یفارگوپوت زا اه نآ تیعبت زا ناشن  دصرد 1 زا
 زا شیب ،هقطنم یضارا یربراک و یهایگ ششوپ ساسارب .تسا هتفرگرب رد یهوکیاپ یاه تشدرس و داباهم تشد ار
 هدش عقاو ،دنتسه تاغاب و یعارز تروص هب هوزرما هک یزرواشک تیلباق یاراد یضارا رد اه هاگ تنوکس دصرد 53
 میقتسم طابترا دوخ نیا هک دهد یم ناشن ار عتارم هب یگتسباو مدع ،یعترم یضارا رد اههطوحم دوبن لباقم رد .دنا
 رد اههطوحم زا دصرد 61 زا  شیب زین هقطنم مرفدنل ساسا رب .دراد هرود نیا تیعمج ندوب زرواشک و نیشناجکی اب
 رد تنوکس هب لیامت دهدیم ناشن هک ،دناهدش عقاو یاهنماد یاهتشد رد دصرد 69 کیدزن و یاهپت یضارا
 عقاورد هک دنراد رارق دیدش کشخ همین میلقا رد دصرد 67 زا شیب .تسا هدوبن تسپ یلیخ ای و دنلب تاعافترا
 رازفا مرن زا هدافتسا اب دعب یهلحرم رد .دریگ یمرب رد داباهم تشد ینعی هقطنم حطسم یهدودحم نامه ار نآ تیرثکا

SPSS ددرگ صخشم  اه هطوحم ییاضف عیزوت و رارقتسا هوحن و ییایفارغج لماوع نیب  طابترا هک دیدرگ یعس. 
 و ییایفارغج لماوع نیب یگتسبمه رگنایب زین هلحرم نیارد هدمآتسدهب جیاتن دش هدافتسا نوسریپ نومزآ زا نیاربانب
 یگتسبمه تدش اب بآ عبانم زا هلصاف  تاقبط تحاسم نیب هکیروطهب تسا هدوب اههطوحم ییاضف عیزوت
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 و بآ ،733/6نیمز یربراک ،691/6بیش تهج ،310/6 مرفدنل ،733/6کاخ ،133/6 بیش ،533/6 عافترا،133/6
 شهوژپ نیا رد نینچمهو .دنا هتشاد 16/6 زا رتمک یرادانعم حطس رد یوق یگتسبمه اههطوحم دادعت اب 133/6اوه
 افتکا نوسریپ بیرض رادقم هب اههطوحم رارقتسا یهوحن رد یطیحم لماوع زا مادک ره تیمها و ریثأت نازیم یارب
 رد نیاربانب .تسا هداهن یلبق یاهشهوژپ زا رتارف یماگ نیصصختم رظن زا یریگهرهب هب هطبار نیا رد و تسا هدرکن
 نیصصختم طسوت یطیحم لماوع نیب ییودود هسیاقم و یبتارم هلسلس لیلحت کینکت زا هدافتسا اب رخآ یهلحرم
 و ،بیش ،عافترا ،کاخ ،نیمز یربراک ،اوه و بآ ،مرفدنل ،یهایگ ششوپ ،بآ عبانم لماع بیترت هب دیدرگ صخشم

 .دنا هتشاد داباهم تشد رد یناتساب یاه هطوحم ینیزگناکم رد ار ریثأت نیرتمک ات ریثأت رتشیب بیترت هب بیش تهج
 عبانم
 یناتساب زکارم ییاضف عیزوت رد یعیبط لماوع ریثأت یسررب .(9395) ،هلاو ،هداز ناطلس ،ربکا یلع ،ولیقت ،ناودرا ،ینابرق ؛دمحا ،باتفآ

 .موس یهرامش ،مراهچ لاس ،(ایفارغج)ییاضف یزیرهمانرب یشهوژپ یملع یهلجم ،GISزا هدافتسا اب یبرغ ناجیابرذآ

 .نارهت ،تمس تاراشتنا ،ناریا ییاتسور ییایفارغج .(9395) ،نسح ،هتخارفا

 .شناد لسن یشزومآ و یتاراشتنا هسسوم ،لوا دلج ،یبرغ ناجیابرذآ هب یهاگن .(3095) ،جریا ،یناتسیس راشفا

 و یمک یاهکینکت رب دیکأت اب اه هاگتنوکس رارقتسا ماظن رد ییایفارغج لماوع یسررب .(1195) ،یبتجم ،موصعم یریدق ؛اضریلع ،یجلاعتسا
 .095-505 صص ،91 هرامش ،ییایفارغج یاه شهوژپ هلجم ،(نیمن ناتسرهش عباوت زا جیلکیو هیحان :یدروم هعلاطم) شهوژپ

 .نارهت ،مراهچ پاچ نارهت هاگشناد تاراشتنا هسسوم تاراشتنا ،هداز نیما زانهب یهمجرت ،دنیارف ،کاردا ،وگلا رظنم .(1395) ،نویاس ،لب

 همان نیایاپ،نآ زا هنیهب هدافتسا و داباهم هقطنم کاخ و بآ لئاسم و عبانم یسررب .(3795) ،میحر ،یریشم ،زیورپ ،یناودرک ،تیاده ،یتجهب
 .نارهت هاگشناد،دشرا یسانشراک

 یهمانلصف ،لیبدرا ناتسا یناتساب یاه هاگتسیز کیژولوکا عیزوت رد یعیبط لماوع شقن .(9395) ،دمحا ،باتفآ ،اضر ؛ولاضر ،ریما ،یمارهب
 71 یهرامش ،متفه لاس ،ییایفارغج یاضف یشهوژپ یملع

 .0یهرامش ،1هرود ،یسانشناتساب تاعلاطم یهلجم .(0395) ،لیعامسا دمحم ،رادولج یلیعمسا ؛اضریلع ،هدازورسخ ؛نسحم ،اینیمارهب

 .نارهت ،یملع تاراشتنا ،یثالث نسحم یهمجرت ،یگنهرف یسانشناسنا .(6395) ،درف ،گالپ ؛لیناد ،ستیب

 .هزاس ارآ بآ رواشم ناسدنهم تکرش ،داباهم تشد یشکهز و یرایبآ یرگنزاب تاعلاطم ،دوجوم عضو ییاسانش شرازگ ،(9795)،مان یب

 .یرامعم و یزاسرهش تیریدم ،یبرغ ناجیابرذآ یزاسرهش و نکسم نامزاس ،مود دلج ،داباهم رهش عماج حرط .(7795) ،مان یب
 یایفارغج یاه شهوژپ ،جدننس رهش یکیزیف هعسوت یعیبط یاهانگنت یسررب .(3195) ،قیفوت ،ینامحر ،دیعس ،یرضخ ،اضردمحم ،یتورث

 (70)51 ،یعیبط

 ییاضف شنکارپ رد یعیبط لماوع شقن .(0395) ،ارهز یشخب ،دمحم دیس نازور یوسوم ،یبتجم موصعم یریدق ،روصنم ،ولگیب رفعج
 .11-99 :(1) 0;،ییاتسور هعسوت و اضف داصتقا .ماج تبرت ناتسرهش ییاتسور یاه هاگتنوکس

 .یبرغ ناجیابرذآ ناتسا یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنهرف ثاریم لکهرادا ویشرآ رد هدشن رشتنم تاعالطا .(1195) ،اضر ،یردیح

 و لاحمراهچ ناتسا رد ناسراف یهوک نایم تشد یناساس یهرود یرارقتسا یوگلا یهعلاطم .(1395) .نیسح ،یبیبح ؛اضریلع ،هداز ورسخ
 .(33-155) 1 ،1،ناریا یسانش ناتساب یاه شهوژپ .یرایتخب

 نیمراهچ ،داباهم تشد رد ینیمزریز بآ زارت تارییغت رب رثؤم لماوع یسررب .(1395) ، دیجم ،یقلخ طایخ ؛مارهب ،نایفقث ؛هموصعم ،جلخ
 .یتشهب دیهش هاگشناد ،سنارفنک یمئاد یهناخریبد  ،نارهت ،یرهش هعسوت و یرامعم ،نارمع یللملا نیب یهرگنک
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 ،میلقا ) هیمورا هچایرد یژولونمیلوئلاپ و یژولونمیل شرازگ .(9395) ،یلع ،یدمحم ؛اضریلع ،ینالیم روپ یحلاص ؛داوج ،ینوتاخ یشیورد
 .روشک یندعم تافاشتکا و یسانشنیمز نامزاس ،(رود هار زا شجنس و یژولوردیه ،یسانش نیمز

 .0هرامش ،ییایفارغج تاقیقحت یهمانلصف ،ناریا رد تیندم رولبت رتسب مراهچ نارود یاههچایرد .(6195)،نیسحدمحم ،تشمار

 یاهشهوژپ ،ناریا بونج ،نورزاک تشد رد نوکاب یهرود یاهرارقتسا یریگ لکش رب یطیحم لماوع شقن .(1395)،نیسحدمحم ،ییاضر
 .متفه یهرود ،15هرامش ،ناریا یسانشناتساب

 .نارهت ،شزورف تاراشنا ،SPSS همانرب اب یراتفر مولع یاههداد لیلحت .(3195) ،ربکا ،ییاضر

 .نارهت ،رون مایپ هاگشناد تاراشتنا ،ییاتسور و یرهش یزیر همانرب رد یعیبط یایفارغج دربراک .(0195)،رفعجدمحم ،نایدرمز

 ،ناجنز هاگشناد ،ANP لدم زا هدافتسا اب یرهش طیحم رد یرگشدرگ رصانع ییاضف عیزوت لیلحت .(5395) ،ردیح ،یناشیم یحلاص
 .13-165 صص ،لوا یهرامش ،یناسنا مولع هدکشناد

 ییاتسور یاه هاگتنوکس ییایفارغج عیزوت رد یعیبط لماوع شقن یسررب .(0395) ،ایچ ،یزاین ؛اضر ،درفیبلاط ؛راتسریم ،یوسوم ردص
 .317 - 597 ،(1) 05 ،یناسنا یاه هاگتنوکس یزیر همانرب تاعلاطم ،(هنحص ناتسرهش :یدروم هعلاطم)

 لاحمراهچ ناتسا رد ییاتسور یاههاگتنوکس ییاضف رارقتسا یاهوگلا رب یلیلحت .(3195) ،رغصا ،یناگروآ یزورون ؛ردنکسادیس ،ییادیص
 .91-10 هحفص ،3195 ناتسبات ،15 هرامش ،1 هرود ،هعسوت و ایفارغج یهمانلصف ،یرایتخب و

 نامزاس تاراشتنا ،(یسانشتفرعم و یلوحت یسانشتسیز رد ییاهلصف اب) یسانشناتساب رد لمع و یروئت .(0195) ،سابع ،هدازیلع
 .نارهت ،موس پاچ ،(هاگشهوژپ)روشک یگنهرف ثاریم

 .نارهت ،تمس تاراشتنا ،ولماش یلعمالغ یهمجرت ،(اهشور و ینابم ،لوصا) یسانشناتساب رب یدمآرد زاغآرس .(9395) ،نایارب ،ناگاف

 .نارهت ،متشه پاچ ،ین رشن ،یسانشناسنا یاههیرظن و هشیدنا خیرات .(0395) ،رصان ،یهوکف

 متیروگلا و 1 تسدنل هراوهام ریواصت زا هدافتسا اب نیمز حطس یامد دروآرب .(1395) .لیلخ ،این مالغ ،لیلخ ،ناب هدید ،رایتخب ،هداز یضیف
 .«رهپس» ییایفارغج تاعالطا یشهوژپ -یملع همانلصف  ،)داباهم زیربآ هضوح :یدروم هعلاطم) ازجم هرجنپ

 . نارهت،رظنم و حرط رواشم نیسدنهم تاراشتنا،یداصتقا-یعامتجا تاقیقحت رد اه هداد لیلحت و شزادرپ،(1395)،لیلخ،یرتنالک

 1195،داباهم عماج حرط ،راید و رهش شقن ایوپ رواشم نیسدنهم

 یزکرم شخب :یدروم هعلاطم ییاتسور هعسوت رد نآ شقن و یطیحم یاه ناوت یسررب .(3195) ،نیمادمحم ،ینیدلا یحم ؛دوعسم ،یودهم
 .05-5 8(10 یپایپ) 5 هرامش) 7 ،نیمزرس ییایفارغج ،داباهم ناتسرهش

 .(6395) ،داوج ،یناتسین ؛دماح ،بسن یتدحو ؛دیمح ،یدیهش بیطخ ؛نسحم ،یرایاقآ ؛دومحم ،نایردیح ؛یدهمدیس ،رپهوک یوسوم
 .71 هرامش ،یعیبط ییایفارغج یاهشهوژپ یهلجم ،ناردنزام ناتسا یناتساب یاههطوحم ییاضف عیزوت رد یعیبط لماوع شقن لیلحت

 اب یرهش یاههاگتنوکس و تیعمج ییاضف عیزوت رد یعیبط لماوع شقن یسررب .(0395) ،دمحا ،باتفآ ،نیسح رفمظن ،فجنریم ،یوسوم
 .مجنپ هرامش ،مود لاس ،یطیحم تاعلاطم و ایفارغج یهمانلصف ،(یبرغ ناجیابرذآ ناتسا :یدروم هعلاطم)Geoda و GIS زا هدافتسا

 .نارهت ،نارکتبم تاراشتنا ،ناریا یرهش ماظن ییایوپ .(9395)رغصا ،نایرظن

 .1هرامش ،10لاس ،یطیحم یزیرهمانرب و ایفارغج یهلجم ،یناکم تیوه و سرگاز .(0395) ،اضردمحم ،ناوجون

 :یدروم هعلاطم ،یناکشا یاهرارقتسا یگدنکارپ رب یطیحم تسیز یاههفلوم شقن لیلحت .(0395) ،اضر ،نیرفآرهم ؛ماهلا ،ییابابقوثو
 .متفه یهرود ،15 یهرامش ،ناریا یسانشناتساب یاهشهوژپ ،ناتسلگ تشدونیم یاچلهچ یهناخدور یهزوح

 .لوا پاچ ،زیربت هاگشناد تاراشتنا ،زیربت ،ناجیابرذآ یعیبط یایفارغج ،0195 ،میحر ،ادیوه
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