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 هدیکچ
 و  تامدوخ زا  هوعماج  یرادرووخرب  حطوس  شیازوفا یاهزاین شیپ نیرت یلفا زا یکی ینامرد یتشادهب تالیهست و تاناکما هنالداع  یزوت   
 ی اوه  صخاوش  روهن   زا وراوف ناتوسا  یاوه  ناتوسرهش  یگتفاوی  هعوسوت  هوجرد  نیویعت  فدوه  اوب  روضاح  هوعلاطم  دشاب یم تمالس یاه تبقارم
 ای یگتفای هعسوت حطس هک تسا نیا یساسا هلأسم  تسا هتفرگ ماجنا هصخاش دني یریگ میمصت یبیکرت  ور زا هدایتسا اب ینامرد یتشادهب
 یاه  ور اب هلاقم نیا و تسین صختم یتسرد هب ینامرد و یتشادهب تاناکما زا یرادروخرب رهن زا وراف ناتسا یاه ناتسرهش تیمورحم
  یییوفوت ،شهوژپ نیا رب مکاح درکیور ،یسررب دروم یاه هیلوم نتفرگ رهن رد اب دشاب یم ناتسرهش ره هاگیاج قیقد نییعت ددفرد یمک
  یدونب  هوبتر  صخاوش 11  واوسارب  هوک  دنووش  یوم  لماوش ار شهوژپ یرامآ ةعماج (ناتسرهش ۸1ز وراف ناتسا یاه ناتسرهش  تسا یلیلحت
  هوب  اوه هداد  لویلحت و  هویزجت   توسا  هدوش یروآ  مج ناریا رامآ زکرم یتاعالطا هاگیاپ زا هدایتسا اب و یا هناخباتک  ور هب اه هداد  دنا هدش
 ی اوه ه  وتفای  دیوسر  ماوجنا هب GIS رازفا مرن کمک هب و نوناش یپورتنآ  ور نینچمه ،دنل پک و SAW ،سیسپات ،روکیاو  ور کمک
  ناتوسا ی اوه  ناتوسرهش نیب نامرد و تشادهب یراتخاس یاه صخاش زا یدنم هرهب رهن زا یدایز فاکش و فالتخا هک دهد یم ناتن هعلاطم
   نیویعت یوسررب  درووم ی اوه  صخاوش  روهن  زا وراوف ناتسا یاه ناتسرهش نیرت مورحم و نیرترادروخرب راوک و زاریش ناتسرهش  دراد دوجو
 تیولوا رد دیاب دنراد ار نامرد و تشادهب یراتخاس یاه صخاش زا یرتمک یدنم هرهب هک ییاه ناتسرهش ،شهوژپ جیاتن هب هجوت اب  دندش
  تامدوخ  فاکوش  شهاوک  دووش ی وم  داهنوتیپ  دوش هتفرگ رهن رد یتبرض یاه همانرب نآ یارب و دنریگ رارق ییادز تیمورحم و یزیر همانرب
  دریگ رارق تیولوا رد روحم هعسوت یاه یزیر همانرب قیرط زا ناتسا یاه ناتسرهش رد ینامرد یتشادهب
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 همدقم
  دومبهب نآ  فدمه   همک تمسا  یمسایس و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا یاه تیلاعف زا عماج یدنیآرف ،هعسوت یلک روطب
  دمیآ ی مم  راممش هب نآ یساسا ناکرا زا عفانم ةنالداع عیزوت و تکراشم ،یدازآ ،تیلاعف و هدوب تیعمج یگدنز رمتسم
 رد  همک تسا یدعب دنچ ینایرج هعسوت هک ارچ تسین یداصتقا دشر نامه هعسوت .(110 :0331 ،ناراکمه و یبارض)
  ناومت ی مم  رمت هداس ینعم رد .دراد هارمه هب ار یعامتجا یداصتقا ماظن لک توافتم یریگ تهج و ینامزاس دیدجت دوخ
 ی امه شناد هلیسو هب ناسنا یگدنز دوبهب دنیارف .(Hadder, 2003:3) تسناد یعامتجا تلادع اب هارمه دشر ار هعسوت
 رد . تمسا  هدومب یسررب و هجوت دروم یسانش هعماج و تسیز طیحم ،داصتقا ،تشادهب ،یسانشناور نوچمه نوگانوگ
  دومجو .(Costanza et al, 2007)  دومش ی مم  یمقلت  هعمسوت   ناومنع امب  یگدمنز  تمیفیک رد دوبهب نیا یداصتقا تایبدا
  یمساسا  ثمحابم زا یکی ،هعماج لوحت و هعسوت دنیآرف رد یگنهرف و یکیژولونکت ،یعامتجا ،یداصتقا یاه یگناگود
  زا شیمب نآ  همب مامتها و هجوت هک دزاس یم حرطم ار هعسوت یسانش بیسآ فون کی لضعم نیا .تسا نیون تایبدا رد
  یرارمقرب یداصتقا هعسوت ای و یا هقطنم یزیر همانرب یلک فادها .(13 :0331 ،یریم هیاس) تسا یرورض و مزال شیپ
  همب یا هعماج ره رد هدشدای فادها هب یبایتسد یارب .تسا هعماج دارفا نیب رد تورث و هافر عیزوت و یعامتجا تلادع
 ی امه ه ممانرب  همیهت  قمیرط زا  نازمیر  هممانرب ور  نمیا زا ،تسا زاین فلتخم یاه همانرب یارجا تیاهن رد و نیودت و هیهت
 و  همقطنم ود ای کی هعسوت لاح رد یاهروشک رثکا رد .دنراد اه یرباربان و اه فاکش شهاک رد یعس ییادز تیمورحم
 یا  هدممع شقن و دنراد یعامتجا ،یداصتقا ییافوکش عبطلاب و یمومع تامدخ بسانم تیعضو هقطنم دنچ تیاهن رد
 و  فاکمش  شیازمفا و  رمگید   قطامنم نتمشادهگن  بمقع  یامهب  همب رما نیا .دننک یم افیا یلم دیلوت و دمآرد داجیا رد ار
  دامعبا زا  کمی  رمه  یلیمضفت  یمسررب تسا دضاو .(31 :3331 ،ناراکمه و یرایز) تسا یحاون و قطانم نیب یرباربان
  عمفر  یارمب یزیر همانرب عبطلاب و دیامن یم صخشم رت قیقد و رتهب ار هنیمز نآ رد دوجوم یاهانگنت و اهدوبمک ،هعسوت
 رد  همتفرگ  ترومص ی امه شالت یمامت دوجو اب .دیامن یم ریذپ ناکما یرت بسانم و هنیهب تروص هب ار روکذم یاهزاین
 داجیا فوضوم ریخا ههد ود رد اه نآ نیرت مهم هلمج زا هک تسا هجاوم اه شلاچ زا یرامش اب ام روشک ،یعامتجا ماظن
  هراوممه  ،یمیادز  تمیمورحم و یعامتجا تلادع .(6 :3331 ،یدیشمج و یوقن) تسا هدوب یعامتجا تلادع هعسوت و
 . تمسا یرورض و مزال یا هیحان یاه لداعت مدع عفر .تسا هدوب ناریا یمالسا یروهمج ماظن فادها نیرتمهم زا یکی
 ی امه صخاش ریاس و تالیهست ،تاناکما زا یرادروخرب هاگدید زا یحاون نیب لداعت و فلتخم یحاون ةعسوت هب هجوت
 هداد  رارمق  ریثثمت تحت ار عبانم صیصخت نالک ةمانرب ،یفیک و یمک فادها هب لین هار رد دناوت یم یعامتجاو یداصتقا
  همب  ناممرد و  تمشادهب شخب .(11 :3331 ،ناراکمه و یلامج) دنک یهدنامزاس ار یا هیحان یراذگتسایس بوچراچ و
  همجوت اب .دراد هعماج دارفا یتسردنت و تمالس رد یا هدننک نییعت شقن ،روشک یعامتجا مهم یاه شخب زا یکی ناونع
  امه ییاراد ریاس رانک رد هیامرس کی ،ناسنا تمالس عقاو رد ،هعماج یعامتجا یداصتقا یگدنز و تشادهب لباقتم رثا هب
 ندرک نیزگیاج هب ای و اه ناسنا تمالس دطس شیازفا هب دوخ درکلمع اب ینامرد و یتشادهب روما و ددرگ یم بوسحم
  امی  تعمسو  همب  همجوت  نودمب  اهرومشک  ةممه رد . دزادرمپ یم ثداوح ای و یرامیب زورب لیلد هب هتفر تسد زا تمالس
 ی امه تبقارم ناگدننک هئارا و تسا یمهم فوضوم ینامرد و یتشادهب یاه تبقارم هئارا هویش و مدرم تمالس ،ناشتورث
  ،نارامکمه و یریصن هیقف) دننک هئارا ار یفیک تبقارم نیرتالاب ،دوجوم عبانم هطیحرد ات دنشالت رد ینامرد و یتشادهب
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  ریامس   امب همسیاقم رد  قطامنم  یمخرب هک تسا نآ نیبم فلتخم یاهروشک رد یا هقطنم یاه یسررب هبرجت .(10 :3331
  رمگا  ،نیاربامنب . دمنا  هدومب رادروخرب یرت بولطم هعسوت و دشر زا هجیتن رد و هتشاد یرتهب درکلمع ،روشک کی قطانم
  تمسناوت  دمنهاوخ  ترومص نآ رد  ،دمنیامن ییاسانش ار قطانم بسانم درکلمع رب راذگریثثت لماوع دنناوتب نازیر همانرب
  صیمصخت  همنیهب  ترومص  همب ار دوجوم هجدوب مه و دنربب هرهب قطانم نآ فلتخم یاه شخب ناریدم تایبرجت زا مه
  امه تخاسریز زا هنیهب یرادرب هرهب ،سراف ناتسا رد نامرد و تشادهب شخب هعسوت یارب .(30 :1331 ،یدمحا) دنهد
  ناومت یم یحاون دطس رد اهنآ یدنب هبتر و اه تخاسریز تخانش اب .تسا یرورض ییاضف یاه یرباربان هب ندرب یپ و
  ،امهنآ  شنکارمپ  هومحن و ناتسا نیا نامرد و تشادهب یاه صخاش یسررب .درک لامعا ار یرتهب یزیر همانرب و تیریدم
   همنالداع عمیزوت تهج یزیر همانرب و هدش نایامن رتهب یتشادهب تاناکما عیزوت رد نراوت و لداعت مدع ات دوش یم ببس
 ی امه  لدمم و  امهرایعم  زا همعماج  کمی  ناممرد و  تمشادهب تیعضو شجنس یارب هزورما .ددرگ ققحم یبولطم وحن هب
 و نی رمت بولطم زا دمآراک یاه لدم زا هدافتسا و ینامرد و یتشادهب یاه صخاش یریگ هزادنا .دوش یم هدافتسا یفلتخم
 .تسا هعماج کی رد تشادهب دطس شجنس یاه هار نیرت بسانم
 و  تمشادهب   شمخب یگتفامی  هعمسوت  نازمیم رد رثیم یاه صخاش و لماوع ییاسانش نمض ات تسا نآ رب شهوهپ نیا
  همبتر و  یدمنب  همقبط  همب یعامتجا یرباربان و تیمورحم شهاک تهج ،اهنآ زا کی ره نزو و رابتعا نازیم زین و نامرد
 .دزادرپب شخب نیا رد سراف ناتسا یاه ناتسرهش یدنب
  اهامضاقت  نیرمت یی ادمتبا  زا (یناممرد  یتمشادهب تامد مخ) نآ  همب طوبرم تامدخ تفایرد یارب اضاقت و یتمالس هب زاین
  رمفن ره یارب یتمالس نیمثت ،زکرمتم یاه تلود یریگ لکش زا لبق ات .تسا هدوب حرطم یرشب عماوج رد هک .دشاب یم
 رما رد ،درک یم لتخم ار اهنآ یرادیاپ و تینما ،رادریگاو یاه یرامیب هک یعقاوم رد ،اه تلود طقف و دوب یدرف رما کی
  یامقترا و نی مثمت  ،نیناومق  رمب  یمنتبم و زکرمتم یاه تلود یریگ لکش زا سپ  المع .دندرک یم تلاخد هعماج یتمالس
 :3331  ،یدیمشمج و  یومقن)  دمش  هتمشاذگ اه تلود هدهع هب هعماج فرط زا ،هفیظو کی ناونع هب مدرم داحآ تمالس
  هعمسوت  زامین  شیمپ و دارفا یناور و یمسج تمالس زاس هنیمز هعماج ره رد ینامرد و یتشادهب تامدخ ،هزورما .(00
  یازمجا ز ا یکی ناونع هب دیاب ار یتشادهب تامدخ ،رگید ترابع هب .(03 :3331 ،ناراکمه و یروفغریم) تسا رادیاپ
 و  یبارمض)  دمشاب  نمشور ی امه ه ممانرب و  امه  تمسایس  ،فادمها یاراد  دمیاب  همک تفرگ رظن رد هعسوت کیکفت لباقریغ
 رتشیب زور هب زور تسا ىساسا فوضوم کی ىعامتجا و ىداصتقا ةعسوت ىارب تشادهب هکنیا .(110 :6331 ،ناراکمه
  شیازمفا  ىارمب  ىعاممتجا  ىدامصتقا تفرشیپ هک دندرک یم نامگ لومعم روط هب 0631 ةهد رد .دوش یم هداد صیخشت
  ىیامهنت  همب نی ومن ىمومع تشادهب تامدخ داجیا قیرط زا و تسین ىرورض تفرشیپ هب ور ىاهروشک مدرم تمالس
  یارمب  ینایامش  کممک  دمناوت ی مم  تامعالطا  دیحمص  لمیلحت و  همیزجت .دروآ تسدب عیرس و ىساسا تفرشیپ ناوت یم
 .(01 :3331  ،یدیمشمج و  یومقن) دشاب ینامرد یتشادهب تامدخ ناگدننک هضرع و ناریدم ،نازیر همانرب ،ناراذگتسایس
  تامدمخ لمع رد هک ىناسک رب دنراد تامدخ هب زاین هک ىمدرم تبسن تروص هب ىلمع ششوپ ای تامدخ زا هدافتسا
 و  ىتمشادهب  تامدمخ زا   هدافتمسا نیمب . دومش ی مم نایب دننک یم تفایرد لاس کی لومعم روط هب نیعم هرود کی رد ار
  دومجوم  دمننام  ىلماومع زا  ىتمشادهب  تامدمخ زا هدافتسا .دراد دوجو یا هطبار مدرم ىتمالس عضو و ىتشادهب ىاهزاین
  ریذمپ  ریثثمت  ىتمشادهب  تامدمخ  همئارا ماظن و دوخ تمالس زا دارفا شنیب و ىتشادهب تامدخ ندوب سرتسد رد و ندوب
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 .دراد  رارمق ... و  یمتیعمج  ،یمگنهرف  ،یمسایس ،یعامتجا فلتخم لماوع ریثثت تحت اهروشک رد تشادهب هعسوت .تسا
  ینامسنا  یورمین و  تامناکما دو  مبمک ،مومس  نامهج یاهروشک ینامرد یتشادهب تامدخ هئارا رد مهم تالکشم زا یکی
  همب  یتمسیاب نآ هب طوبرم تامدخ و یتشادهب عبانم .تسا ییاتسور و یرهش قطانم رد اهنآ تسردان عیزوت و یتشادهب

  عمیزوت  امما .(01 :3331  ،شومپ  مارمحا و  مدمقم  ینامیقاب) دریگ رارق مدرم ةمه رایتخا رد هنافصنم و تخاونکی تروص
  یتمشادهب  دومجوم  تامناکما زا  دمنناوتب  همعماج  تمیرثکا هک هدش نآ زا عنام ،رباربان یعامتجا قوقح و تورث ةنالداعان
 .(110 :6331 ،ناراکمه و یبارض) دنیوج هرهب دوخ یاهزاین اب بسانتم ینامرد
  هممادا رد هک هتفرگ ماجنا یددعتم یاه شهوهپ ،ینامرد و یتشادهب شخب رد یا هقطنم هعسوت حوطس شجنس روظنم هب
 .دش دهاوخ هراشا تاقیقحت نیا زا یخرب جیاتن هب
  همقبط شور  کممک هب ینامرد و یتشادهب یاه صخاش نتفرگ رظن رد اب ،یا هعلاطم رد ،0331 ،ناراکمه و هداز میهاربا
   ینیدملارخفریم .تمسا هتخادرپ ناتسچولب و ناتسیس ییاتس ور یحاون یگتفای هعسوت ةجرد نییعت هب یمونوسکات یدنب
  هدافتمسا  امب ار دزی ناتسرهش رد ینامرد یتشادهب تامدخ تیفیک دوبهب رب رثیم لماوع یشهوهپ رد ،0331 ،ناراکمه و
  همعلاطم دروم دنل پک یماغدا کینکت و (,ELECTERE TOPSIS, SAW) هصخاش دنچ یریگ میمصت یاه کینکت زا
  همب  تبمسن ییوگخساپ یارب یفاک تراهم و شناد زا نانکراک ندوب اراد لماع هک داد ناشن تاعلاطم جیاتن و دنداد رارق
  ییامضف  لمیلحت  ناومنع  امب  یمقیقحت رد 0331  ،نارامکمه و   یبارمض .تمسا رادروخرب یرتشیب تیولوا زا لماوع ریاس
  ةعمسوت  ظامحل زا  امه ناتسرهش یدنب هبتر هب صخاش 01 زا هدافتسا اب ،نامرد و تشادهب تامدخ ةعسوت یاه صخاش
  نیرتالامب رد  بمیترت هب همیم و راسناوخ ناتسرهش هک داد ناشن تاعلاطم جیاتن .دش هتخادرپ نامرد و تشادهب تامدخ
  هعمسوت  حوطمس  لمیلحت و  شجنمس هب یشهوهپ رد 3331 ،یبیبح و موصعم یریدق .دنا هتفرگ رارق دطس نیرت نییاپ و
 زا  هدافتمسا اب رگید یا هعلاطم رد ،6331،ییالوم دنداد رارق یسررب دروم ،ناتسلگ ناتسا یاه ناتسرهش و اهرهش یگتفای
  یرمبنق  ،دمش  همتخادرپ  نارمیا ی امه  ناتمسا یعامتجا هافر و تامدخ شخب یگتفای هعسوت ةجرد ةسیاقم هب صخاش 11
  امب  یقرمش  نامجیابرذآ  ناتمسا  یرهمش هطقن 01 رد یرباربان لماوع و للع لیلحت ناونع تحت دوخ شهوهپ رد ،3331
  ناومنع  همب   همنماخ ،یلمامع  لمیلحت شور رد نآ هجیتن هک ماجنا صخاش 33 یریگراک هب و یا هشوخ لیلحت زا هدافتسا
 ،3331  نارامکمه و    یلاممج .دمش هدمش  هتخانمش  رهمش نی رمت مورحم ناونع هب قناولک و یرهش ی هطقن نیرترادروخرب
  بوچرامچ  ردمصخاش 33 زا هدافتسا اب ار یقرش ناجیابرذا ناتسا یرهش طاقن هعسوت تیولوا و یا هیحان یاه یرباربان
  یدمنب  همقبط دطس هس رد ار ناتسا یرهش طاقن یناسنا ةعسوت یبیکرت صخاش و یلماع لیلحت ،یا هشوخ لیلحت لدم
 و  رورمس . تمسا  همتخادرپ  ناتمسا   یرهمش طامقن هعسوت تیولوا ینیب شیپ هب نویسرگر لدم زا یریگ هرهب اب و هدومن
 زا هدافتسا اب صخاش 11 ساسا رب ار یقرش ناجیابرذآ ناتسا رد یا هیحان یاه یرباربان ییاضف لیلحت ،3331 ناراکمه
  یدمنب  میمسقت نآ  لمصاح . دمنداد  مامجنا ار   یمبتارم هلمسلس یا  همشوخ  لمیلحت شور و  سیمسپات  یراممآ یاه کینکت
 ی امه  ناتمسرهش یگتفای هعسوت هجرد ،3331 ناراکمه و یرایز .تسا هدوب هعسوت دطس راهچ رد ناتسا یاه ناتسرهش
  یمسررب ار ،1331 ،1031 ،1631  یناممز  عمطقم  همس  رد صخامش 13 ساسا رب HDI شور هب یقرش ناجیابرذآ ناتسا
  هدمیدرگ  صخمشم هک هدش یدنب هقبط مورحم و رادروخرب همین ،رادروخرب هورگ هس رد ناتسا یاه ناتسرهش هک هدومن
  یامه ی رباربامن  دومخ  هملاقم رد ،3331  نایومضر و  یلامش .تسا هدش هدوزفا اهنآ یرادروخرب نازیم رب نامز تشذگ اب
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  صخامش 16  یریگرامک  همب و یدنب هشوخ و یددع یمونسکات شور زا هدافتسا اب ار یقرش ناجیابرذآ ناتسا یا هقطنم
  همب  قاممیواراچ  ناتمسرهش و  نیرمت  همتفای  هعمسوت ناونع هب زیربت ناتسرهش اه صخاش یدنب عمج اب هک هدومن یسررب
  یمشهوهپ رد ؛(0331) نایدمحا و هداز یلع ،یدابآ یگنز نینچمه .دنا هدوب ناتسا دطس رد ناتسرهش نیرت مورحم ناونع
 و  سیمسپات  یامه  لدمم زا  هدافتمسا  امب  یمق رش ناجیابرذآ ناتسا یاه ناتسرهش یگتفای هعسوت هجرد لیلحت و یسررب هب

AHP زمیربت  ناتمسرهش هک دهد یم ناشن شهوهپ نیا جیاتن ،دنتخادرپ شور اب ینامرد -یتشادهب صخاش 3 ساسا رب  
  رارمق  تمسخن  همبتر رد ینامرد -یتشادهب یاه صخاش ظاحل زا دشاب یم ناتسا یسایس – یرادا زکرم هکنیا هب هجوت اب
 زا  همک  تمسا  هدمش  عمقاو مود  همبترم رد  زمیربت  ناتمسرهش زا  هلمصاف کدنا اب وکسا ناتسرهش نیب نیا رد .تسا هتفرگ
  کممک  همب  ،صخامش 30 زا هداف تمسا  امب  یمشهوهپ رد ؛(1000) یأر و ایتهاب .دنا هتفرگ ریگمشچ هلصاف ی دعب یاه هبتر
  .دمنا  همتخادرپ  دمنه زا  همقطنم 03 رد  کوملب 033  هعمسوت دطس نییعت هب یددع یمونوسکات و یلماع لیلحت یاه شور
000) یرون ما یرم   هعمسوت  دمعب 3 رد  لمیلحت کی زا لصاح جیاتن ،رادیاپ هعسوت یریگ هزادنا ناونع اب یشهوهپ رد ؛(3
 و  تمسین  لمماک  یمصخاش  چیمه هک دنک یم دیک ات تیعقاو نیا رب یو .تسا هداد رارق هعلاطم دروم هسنارف رد ار رادیاپ
  یژرمنا هنیهب یزیر همانرب تهج یشهوهپ رد 1100 ،ایاک .دهدب یعماج رظن رادیاپ هعسوت دروم رد دناوت یمن سک چیه
 شور یقیفلت ی هدافتسا اب رثیم یاهرایعم رگید و ینف ،یعامتجا ،یطیحم تسیز ،یداصتقا یاهرایعم نتفرگ رظن رد اب

AHP همک داد  نامشن  جیامتن  همعلاطم  نمیا رد . دمنداد داهنشیپ ار نیزگیاج یژرنا یروانف نیرتهب یزاف سیسپات و یزاف  
  درومم  دمناوت ی مم  یزمیر  هممانرب  هدمیچیپ  یامه یریگ میمصت رد هنیهب یشور ناونع هب روکذم یاه لدم زا یقیفلت هدافتسا
 .دریگ رارق هدافتسا
 یسررب شور
 دروم فادها هب هجوت اب یسررب و هعلاطم شور و یدانسا تاعالطا یروآ عمج شور ،یدربراک فون زا رضاح قیقحت
 و دوجوم یاه کینکت و میهافم بوچراچ رد ات دراد یعس و دشاب یم یلیلحت - یدانسا قیقحت تیهام و فوضوم ،رظن
   و تمشادهب شمخب رد سراف ناتسا یاه ناتسرهش یرادروخرب تیعضو لیلحت و هیزجت و تخانش ،یسررب هب ءاکتا اب
 یارب نینچمه و ،SAW ،دنل پک ،سیسپات ،روکیاو لدم زا هدافتسا اب یطیحم طیارش و تیعقوم اب طابترا رد ار نامرد
 هدافتسا اب ادتبا راک دنیآرف رد .دیامن لیلحت و نییبت ؛نوناش یپورتنآ شور زا هدافتسا اب اه صخاش نازوا ندروآ تسدب
  حوطمس  نیمیعت  رومظنم  همب  سپمس . دمش  نیودمت  یرمظن  ینامبم و یروآدرگ اه هداد ،یکینورتکلا و یا هناخباتک عبانم زا
 زا  یرمیگ هرهب اب و باختنا نامرد و تشادهب شخب رد هعلاطم دروم ناتسا قطانم دروم رد ریغتم 30 دادعت ،یرادروخرب
  ییامیفارغج تاعالطا هناماس زا یریگ هرهب اب زین تیاهن رد .دش هتخادرپ فوضوم لیلحت و هیزجت هب Arc GIS رازفا مرن
(GIS) درومم  قمیقحت  نمیا رد هک یرامآ هعماج .دش هتخادرپ لیلحت و نییبت هب هشقن تروص هب هعسوت حوطس هئارا هب  
 .تسا سراف ناتسا یاه ناتسرهش یمامت لماش ،تسا هتفرگ رارق هدافتسا
 هعلاطم دروم هدودحم
  همقیقد 01 و هجرد 13 ات هقیقد 1 و هجرد 00 نیب عبرمرتمولیک 306001 تعسو اب ناریا یبرغ بونج رد سراف ناتسا
 رارق چیونیرگ راهنلا فصن زا یقرش لوط هقیقد 11 و هجرد 11 ات هقیقد 13 و هجرد 01 و اوتسا طخ زا یلامش ضرع
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  دومش ی مم  میمسقت نات مسهد 100 و  رهمش 33 ،شخب 33 ،ناتسرهش 30 هب ،یروشک تامیسقت رظن زا سراف ناتسا .دراد
 .(1) لکش .(1331 ،سراف یرادناتسا یزیر همانرب تنواعم)
 

 
 ثحب

 اه صخاش و اهریغتم یفرعم -
 :1331  ،زامهلیبو  ندملوم)  دنتمسه هعسوت یوس هب تفرشیپ یبایزرا یارب یرورض یازجا زا یکی اه هفلوم و اه صخاش
 زا  هدرتمسگ  یرمس  کمی  دمنمزاین  یمملع قیقحت ره هب نتخادرپ هکلب ،یرادروخرب حوطس یبایزرا اهنت هن هک ارچ .(01
  شنیزمگ اب نیاربانب .بولطم هن و تسا رودقم هن یملع قیقحت ره رد اه صخاش مامت ندومن ظاحل اما .تساه صخاش
  یزورومن و  ییاومقت)  تمفای  تمسد  رمت  یمعقاو  جیامتن هب ناوت یم عقاوم زا یرایسب رد بسانم صخاش یدودحم دادعت
 لوا :دوش هجوت یرورض و ییادتبا هتکن ود هب هدش یعس رضاح شهوهپ اه صخاش باختنا رد .(36 :6331 ،یناگروآ
 و   تمشادهب شمخب  همبناج همه هعسوت دطس زین و نوگانوگ داعبا ناکما دح ات ،دوش هتفرگ رظن رد ییاه صخاش هکنیا
 یسررب و لیلحت تهج زاین دروم رامآ و تاعالطا یروآ عمج هک یئاجنآ زا ،مود دریگب رب رد ار هدش دای قطانم نامرد
 رارق هدافتسا دروم ییاه صخاش هدیدرگ یعس اذل ،دنشاب رادروخرب ندوب دامتعا لباق و یمسر یگهیو زا تسیاب یم نآ
  تامعالطا  یتمسرد و تحص بیترت نیدب ات هدوب ریذپ ناکما یمسر و یرامآ زکارم قیرط زا اه نآ هب یسرتسد هک دریگ
 :تسا لیذ لودج حرش هب رضاح شهوهپ رد هدافتسا دروم یاه صخاش دشاب دییثت دروم قیقحت رد هدش هتفرگ راک هب
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 نامرد و تشادهب شخب یاه ریغتم (1) لودج
 اهریغتم دک اهریغتم فیدر

 X1 رفن 00001 ره یازا هب لاعف ینامرد تاسسیم تبسن 1

1 ره یازا هب هاگشیاسآ و هاگشیاز ،ناتسرامیب رد دوجوم یاهتخت تبسن 2  X0 رفن 0000

 X3 اهرهش تیعمج رفن 00001 ره یازا هب یرهش ینامرد و یتشادهب زکارم تبسن 3

 X1 اهاتسور تیعمج رفن 00001 ره یازا هب ییاتسور ینامرد و یتشادهب زکارم تبسن 4

 X1 اهاتسور تیعمج رفن 00001 ره یازا هب ییاتسور تشادهب یاه هناخ تبسن 5

 X6 رفن 00001 ره یازا هب زروهب تبسن 6

 X0 رفن 00001 ره یازا هب هاگشیامزآ تبسن 7

 X3 رفن 00001 ره یازا هب هناخوراد تبسن 8

 X3 رفن 00001 ره یازا هب یراگنوترپ زکارم تبسن 9

 X01 رفن 00001 ره یازا هب یشخبناوت زکارم تبسن 11

 X11 رفن 00001 ره یازا هب یمومع کشزپ تبسن 11

 X01 رفن 00001 ره یازا هب یلخاد کشزپ تبسن 21

 X31 رفن 00001 ره یازا هب بلق کشزپ تبسن 31

 X11 رفن 00001 ره یازا هب ینوفع کشزپ تبسن 41

 X11 رفن 00001 ره یازا هب لافطا کشزپ تبسن 51

 X61 رفن 00001 ره یازا هب ناور و باصعا کشزپ تبسن 61

 X01 رفن 00001 ره یازا هب یمومع یحارج کشزپ تبسن 71

 X31 رفن 00001 ره یازا هب یژولوروا کشزپ تبسن 81

 X31 رفن 00001 ره یازا هب یدپوتروا کشزپ تبسن 91

 X00 رفن 00001 ره یازا هب باصعا و زغم کشزپ تبسن 12

 X10 رفن 00001 ره یازا هب ینیب و قلح ،شوگ کشزپ تبسن 12

 X00 رفن 00001 ره یازا هب نامیاز و نانز کشزپ تبسن 22

 X30 رفن 00001 ره یازا هب یکیتسالپ یحارج کشزپ تبسن 32

 X10 رفن 00001 ره یازا هب یشوهیب کشزپ تبسن 42

 X10 رفن 00001 ره یازا هب یراگنوترپ کشزپ تبسن 52

 X60 رفن 00001 ره یازا هب یسانش بیسآ کشزپ تبسن 62

 X00 رفن 00001 ره یازا هب کشزپنادند تبسن 72

 X30 رفن 00001 ره یازا هب زاسوراد کشزپ تبسن 82

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

 و  یرهمش  تیریدمم رد اه یربراک ییاراک و تیقفوم نماض و یرورض هزورما ،دنمناوت و یدربراک یاه لدم زا هدافتسا
  هرامبود  همب هار  عمقاو رد  ،تیریدمم و  یزمیر همانرب رد لماوع نیا نتفرگ رظن رد نودب یرهش ناریدم .تسا ییاتسور
 .دنا هدرک زاب اهرهش رب یفاضا یاه هنیزه لیمحت و یراک
 TOPSIS لدم لحارم و یژولودتم

  هدافتمسا مرون یزاس سایقم یب زا یزاس سایقم یب یارب :(N) میمصت سیرنام یزاس سایقم یب و ندرک یمک :لوا ماگ
 .دوش یم
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 ینامرد یتشادهب یاه صخاش سیاقم یب سیرتام -2 هرامش لودج
 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 اه ناتسرهش

 0/0034 0/0016 0/0007 0/0014 0/0002 0/0003 0/0015 0/0005 0/0022 0/0011 هدابآ

 0/0009 0/0009 0/0005 0/0012 0/0003 0/0004 0/0013 0/0005 0/0013 0/0027 ناجنسرا

 0/0023 0/0006 0/0005 0/0011 0/0004 0/0003 0/0010 0/0007 0/0023 0/0017 نابهتسا

 0/0020 0/0008 0/0007 0/0013 0/0003 0/0004 0/0020 0/0007 0/0016 0/0012 دیلقا

 0/0008 0/0016 0/0005 0/0013 0/0002 0/0004 0/0013 0/0014 0/0011 0/0023 تاناوب

 0/0012 0/0012 0/0005 0/0016 0/0003 0/0004 0/0007 0/0006 0/0025 0/0035 داگراساپ

 0/0037 0/0015 0/0006 0/0009 0/0003 0/0004 0/0019 0/0007 0/0031 0/0011 مرهج

 0/0006 0/0006 0/0003 0/0004 0/0002 0/0002 0/0010 0/0005 0/0009 0/0018 همارخ

 0/0015 0/0008 0/0008 0/0007 0/0005 0/0005 0/0000 0/0007 0/0009 0/0022 دیبمرخ

 0/0018 0/0009 0/0005 0/0009 0/0002 0/0003 0/0014 0/0008 0/0017 0/0027 جنخ

 0/0014 0/0008 0/0004 0/0007 0/0002 0/0003 0/0009 0/0005 0/0012 0/0006 باراد

 0/0000 0/0000 0/0001 0/0000 0/0002 0/0003 0/0010 0/0016 0/0000 0/0000 متسر

 0/0011 0/0011 0/0004 0/0009 0/0003 0/0003 0/0004 0/0005 0/0011 0/0016 تشد نیرز

 0/0008 0/0009 0/0006 0/0012 0/0004 0/0004 0/0019 0/0008 0/0010 0/0012 نادیپس

 0/0009 0/0009 0/0004 0/0003 0/0003 0/0003 0/0006 0/0006 0/0010 0/0027 ناتسورس

 0/0070 0/0023 0/0010 0/0014 0/0002 0/0002 0/0010 0/0005 0/0048 0/0024 زاریش

 0/0009 0/0009 0/0004 0/0006 0/0003 0/0004 0/0007 0/0008 0/0010 0/0026 دنبشارف

 0/0026 0/0015 0/0007 0/0012 0/0003 0/0003 0/0019 0/0009 0/0032 0/0011 اسف

 0/0019 0/0010 0/0005 0/0006 0/0003 0/0004 0/0009 0/0004 0/0017 0/0009 دابآزوریف

 0/0011 0/0012 0/0003 0/0011 0/0003 0/0003 0/0004 0/0009 0/0013 0/0017 نیزراکوریق

 0/0018 0/0006 0/0005 0/0008 0/0003 0/0004 0/0010 0/0004 0/0011 0/0004 نورزاک

 0/0010 0/0005 0/0004 0/0005 0/0002 0/0002 0/0012 0/0007 0/0000 0/0000 راوک

 0/0024 0/0008 0/0002 0/0005 0/0002 0/0002 0/0012 0/0003 0/0036 0/0024 شارگ

 0/0031 0/0007 0/0005 0/0011 0/0002 0/0002 0/0006 0/0005 0/0015 0/0015 ناتسرال

 0/0009 0/0023 0/0005 0/0010 0/0002 0/0003 0/0007 0/0011 0/0016 0/0026 درمال

 0/0019 0/0009 0/0005 0/0006 0/0002 0/0003 0/0012 0/0005 0/0012 0/0004 تشدورم

 0/0026 0/0007 0/0007 0/0014 0/0003 0/0005 0/0024 0/0005 0/0017 0/0010 ینسمم

 0/0006 0/0013 0/0005 0/0017 0/0003 0/0003 0/0009 0/0011 0/0007 0/0019 رهم

 0/0020 0/0010 0/0004 0/0010 0/0003 0/0003 0/0017 0/0005 0/0019 0/0010 زیر ین

 ینامرد یتشادهب یاه صخاش سیاقم یب سیرتام 2 لودج همادا
 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 اه ناتسرهش

 0/2984 0/0000 0/0000 0/1400 0/0000 0/0000 0/0000 0/3230 0/0000 0/1888 هدابآ

 0/0000 0/0000 0/0000 0/6630 0/0000 0/2190 0/0000 0/0000 0/0000 0/1609 ناجنسرا

 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/1913 0/2129 نابهتسا

 0/0000 0/2996 0/0000 0/0000 0/2102 0/0000 0/0000 0/1687 0/1347 0/1499 دیلقا

 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/3752 0/0000 0/0000 0/2615 0/3063 تاناوب

 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/6269 0/5767 0/0000 0/5033 0/0000 0/2589 داگراساپ

 0/2800 0/4035 0/6215 0/2628 0/2831 0/3472 0/4915 0/3030 0/5443 0/3117 مرهج

 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/1084 همارخ

 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/1808 0/0000 0/3156 0/0000 0/2066 دیبمرخ

 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/4801 0/2208 0/0000 0/0000 0/3077 0/1983 جنخ

 0/1548 0/2974 0/0000 0/0726 0/0000 0/0959 0/0000 0/0837 0/0669 0/0979 باراد

 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/1266 متسر

 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/1308 0/0000 0/2284 0/1823 0/0961 تشد نیرز

 0/0000 0/0000 0/0000 0/1538 0/2209 0/1016 0/0000 0/3548 0/0000 0/1990 نادیپس

 0/0000 0/0000 0/0000 0/3392 0/0000 0/2241 0/0000 0/0000 0/3123 0/1829 ناتسورس
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 0/2068 0/2814 0/1275 0/1051 0/1742 0/1175 0/0907 0/1119 0/1042 0/1914 زاریش

 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/1387 دنبشارف

 0/2885 0/4158 0/4269 0/2031 0/1944 0/3130 0/2532 0/2342 0/1870 0/3102 اسف

 0/2448 0/0000 0/3622 0/0000 0/1650 0/0759 0/0000 0/1325 0/1057 0/1362 دابآزوریف

 0/0000 0/0000 0/0000 0/2114 0/0000 0/1397 0/0000 0/0000 0/1946 0/1824 نیزراکوریق

 0/1150 0/0000 0/0000 0/1080 0/0775 0/0357 0/0000 0/0000 0/0000 0/1077 نورزاک

 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/1048 راوک

 0/6227 0/5983 0/0000 0/2922 0/0000 0/1930 0/0000 0/0000 0/2690 0/1733 شارگ

 0/0000 0/1241 0/0000 0/1818 0/0000 0/0801 0/6802 0/0000 0/1674 0/1569 ناتسرال

 0/3492 0/0000 0/0000 0/1639 0/2353 0/0000 0/0000 0/1890 0/1508 0/1590 درمال

 0/1906 0/1831 0/0000 0/1341 0/1285 0/0886 0/1673 0/2063 0/3293 0/1109 تشدورم

 0/2518 0/0000 0/3726 0/2363 0/0000 0/0000 0/4420 0/2725 0/1088 0/1847 ینسمم

 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/1986 رهم

 0/0000 0/0000 0/3812 0/0000 0/1736 0/0000 0/0000 0/0000 0/1113 0/1369 زیر ین

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

 ینامرد یتشادهب یاه صخاش سیاقم یب سیرتام 2 لودج همادا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 اه ناتسرهش

 0/1812 0/1967 0/0000 0/3820 0/1160 0/0000 0/2328 0/0000 هدابآ

 0/2145 0/3493 0/5350 0/0000 0/2746 0/0000 0/2756 0/0000 ناجنسرا

 0/1345 0/0730 0/0000 0/2834 0/1721 0/0000 0/1727 0/0000 نابهتسا

 0/0947 0/0514 0/0000 0/0000 0/2424 0/0000 0/1216 0/2838 دیلقا

 0/0000 0/2992 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 تاناوب

 0/0000 0/3066 0/0000 0/0000 0/3615 0/0000 0/3628 0/0000 داگراساپ

 0/4676 0/2769 0/4240 0/3584 0/3808 0/0000 0/3823 0/3822 مرهج

 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/3712 0/0000 همارخ

 0/1771 0/1922 0/0000 0/3732 0/2266 0/0000 0/2275 0/0000 دیبمرخ

 0/0000 0/1174 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/2779 0/6483 جنخ

 0/0470 0/1275 0/0000 0/0000 0/1804 0/0000 0/1207 0/0000 باراد

 0/1899 0/1031 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 متسر

 0/0000 0/0695 0/0000 0/0000 0/1640 0/0000 0/0000 0/0000 تشد نیرز

 0/2986 0/3781 0/2482 0/2098 0/1274 0/0000 0/1279 0/2983 نادیپس

 0/2195 0/2383 0/0000 0/0000 0/2810 0/0000 0/2820 0/0000 ناتسورس

 0/2093 0/1874 0/1957 0/1544 0/2477 1/0000 0/0941 0/1411 زاریش

 0/2081 0/1129 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 دنبشارف

 0/2190 0/1189 0/2185 0/2770 0/3364 0/0000 0/2814 0/1313 اسف

 0/0743 0/1210 0/0000 0/0000 0/0951 0/0000 0/0000 0/2227 دابآزوریف

 0/0000 0/1485 0/3411 0/2884 0/1751 0/0000 0/1757 0/0000 نیزراکوریق

 0/0699 0/1138 0/0000 0/1473 0/1341 0/0000 0/0000 0/0000 نورزاک

 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 راوک

 0/3782 0/1026 0/4716 0/3986 0/2420 0/0000 0/0000 0/0000 شارگ

 0/1569 0/2341 0/0978 0/0827 0/1004 0/0000 0/1008 0/1175 ناتسرال

 0/1060 0/1151 0/0000 0/2235 0/1357 0/0000 0/1362 0/3178 درمال

 0/0868 0/2199 0/0000 0/1220 0/1111 0/0000 0/1115 0/0867 تشدورم

 0/1529 0/1660 0/0000 0/1612 0/0978 0/0000 0/0000 0/0000 ینسمم

 0/2979 0/0809 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 رهم

 0/1564 0/1274 0/1951 0/0000 0/0000 0/0000 0/1005 0/2344 زیر ین
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 ) امه   نزو یرمطق سیرتامم رد ار (N ) هدمش سایقم یب سیرتام :(v) نوزوم سایقم یب سیرتام ندروآ تسدب :مود ماگ

   :ینعی ،مینک یم برض (
       ادمتبا ،رامک نمیا یارمب .میمشاب هتمشاد ار  امه  صخامش نازوا تسا مزال ،نوزوم سایقم یب سیرتام ندروآ تسدب یارب
 .مینک یم باسح ار اه صخاش نازوا ،نوناش یپورتنآ کینکت هلیسو هب
    یارمب یمپورتنآ شور زا ناومت    یمم ،دمشاب هدمش   صخمشم لماک روط هب ،یریگ میمصت سیرتام کی یاه هداد هک یتقو
   نآ ،دمشاب رتمشیب ،صخاش کی ریداقم رد یگدنکارپ هچ ره هک تسا نیا ،قوف شور هدیا .درک هدافتسا اه نزو یبایزرا
 .تسا رادروخرب یرتشیب تیمها زا صخاش
   یارمب .دومش   یمم صخمشم  صخشم لامتحا عیزوت اب هک تسا نانیمطا مدع رایعم کی ،تاعالطا هیرظن رد یپورتنآ
 .مینک لابند ار ریز یاه ماگ دیاب یپورتنآ شور هب نازوا هبساحم
 .دوش یم هبساحم ریز تروص هب هک ،یریگ میمصت سیرتام زا هدافتسا اب  هبساحم (فلا

 
 .دیآ یم تسد هب ریز هطبار زا هدافتسا اب هک ، یپورتنآ رادقم هبساحم (ب

 
 .دیآ یم تسد هب ریز هطبار زا هدافتسا اب ،هک تسا تباث رادقم ناونع هب k هطبار نیا رد هک

 

 .دیآ یم تسد هب ریز هطبار زا هدافتسا اب هک () نانیمطا مدع رادقم هبساحم (پ

 
 .دیآ یم تسد هب ریز هطبار زا هدافتسا اب هک نازوا هبساحم (ت

 
 نامرد و تشادهب یاه صخاش نازوا

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 

0/010 0/010 0/004 0/007 0/002 0/002 0/006 0/003 0/006 0/012 0/003 0/032 
W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 

0/043 0/091 0/035 0/054 0/043 0/086 0/072 0/056 0/059 0/028 0/176 0/022 
W25 W26 W27 W28 -- -- -- -- -- -- -- -- 

0/043 0/067 0/010 0/021 -- -- -- -- -- -- -- -- 
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 ینامرد و یتشادهب صخاش نوزوم سایقم یب سیرتام

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

 ینامرد یتشادهب یاه صخاش نوزوم سایقم یب سیرتام -4 لودج همادا

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 اه ناتسرهش

 0/0034 0/0016 0/0007 0/0014 0/0002 0/0003 0/0015 0/0005 0/0022 0/0011 هدابآ

 0/0009 0/0009 0/0005 0/0012 0/0003 0/0004 0/0013 0/0005 0/0013 0/0027 ناجنسرا

 0/0023 0/0006 0/0005 0/0011 0/0004 0/0003 0/0010 0/0007 0/0023 0/0017 نابهتسا

 0/0020 0/0008 0/0007 0/0013 0/0003 0/0004 0/0020 0/0007 0/0016 0/0012 دیلقا

 0/0008 0/0016 0/0005 0/0013 0/0002 0/0004 0/0013 0/0014 0/0011 0/0023 تاناوب

 0/0012 0/0012 0/0005 0/0016 0/0003 0/0004 0/0007 0/0006 0/0025 0/0035 داگراساپ

 0/0037 0/0015 0/0006 0/0009 0/0003 0/0004 0/0019 0/0007 0/0031 0/0011 مرهج

 0/0006 0/0006 0/0003 0/0004 0/0002 0/0002 0/0010 0/0005 0/0009 0/0018 همارخ

 0/0015 0/0008 0/0008 0/0007 0/0005 0/0005 0/0000 0/0007 0/0009 0/0022 دیبمرخ

 0/0018 0/0009 0/0005 0/0009 0/0002 0/0003 0/0014 0/0008 0/0017 0/0027 جنخ

 0/0014 0/0008 0/0004 0/0007 0/0002 0/0003 0/0009 0/0005 0/0012 0/0006 باراد

 0/0000 0/0000 0/0001 0/0000 0/0002 0/0003 0/0010 0/0016 0/0000 0/0000 متسر

 0/0011 0/0011 0/0004 0/0009 0/0003 0/0003 0/0004 0/0005 0/0011 0/0016 تشد نیرز

 0/0008 0/0009 0/0006 0/0012 0/0004 0/0004 0/0019 0/0008 0/0010 0/0012 نادیپس

 0/0009 0/0009 0/0004 0/0003 0/0003 0/0003 0/0006 0/0006 0/0010 0/0027 ناتسورس

 0/0070 0/0023 0/0010 0/0014 0/0002 0/0002 0/0010 0/0005 0/0048 0/0024 زاریش

 0/0009 0/0009 0/0004 0/0006 0/0003 0/0004 0/0007 0/0008 0/0010 0/0026 دنبشارف

 0/0026 0/0015 0/0007 0/0012 0/0003 0/0003 0/0019 0/0009 0/0032 0/0011 اسف

 0/0019 0/0010 0/0005 0/0006 0/0003 0/0004 0/0009 0/0004 0/0017 0/0009 دابآزوریف

 0/0011 0/0012 0/0003 0/0011 0/0003 0/0003 0/0004 0/0009 0/0013 0/0017 نیزراکوریق

 0/0018 0/0006 0/0005 0/0008 0/0003 0/0004 0/0010 0/0004 0/0011 0/0004 نورزاک

 0/0010 0/0005 0/0004 0/0005 0/0002 0/0002 0/0012 0/0007 0/0000 0/0000 راوک

 0/0024 0/0008 0/0002 0/0005 0/0002 0/0002 0/0012 0/0003 0/0036 0/0024 شارگ

 0/0031 0/0007 0/0005 0/0011 0/0002 0/0002 0/0006 0/0005 0/0015 0/0015 ناتسرال

 0/0009 0/0023 0/0005 0/0010 0/0002 0/0003 0/0007 0/0011 0/0016 0/0026 درمال

 0/0019 0/0009 0/0005 0/0006 0/0002 0/0003 0/0012 0/0005 0/0012 0/0004 تشدورم

 0/0026 0/0007 0/0007 0/0014 0/0003 0/0005 0/0024 0/0005 0/0017 0/0010 ینسمم

 0/0006 0/0013 0/0005 0/0017 0/0003 0/0003 0/0009 0/0011 0/0007 0/0019 رهم

 0/0020 0/0010 0/0004 0/0010 0/0003 0/0003 0/0017 0/0005 0/0019 0/0010 زیر ین

 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 اه ناتسرهش

 0/0166 0/0000 0/0000 0/0060 0/0000 0/0000 0/0000 0/0139 0/0000 0/0005 هدابآ

 0/0000 0/0000 0/0000 0/0284 0/0000 0/0078 0/0000 0/0000 0/0000 0/0005 ناجنسرا

 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0061 0/0006 نابهتسا

 0/0000 0/0215 0/0000 0/0000 0/0114 0/0000 0/0000 0/0072 0/0043 0/0004 دیلقا

 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0133 0/0000 0/0000 0/0083 0/0009 تاناوب

 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0339 0/0205 0/0000 0/0216 0/0000 0/0007 داگراساپ

 0/0156 0/0290 0/0536 0/0113 0/0153 0/0123 0/0448 0/0130 0/0173 0/0009 مرهج

 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0003 همارخ

 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0064 0/0000 0/0136 0/0000 0/0006 دیبمرخ

 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0259 0/0078 0/0000 0/0000 0/0098 0/0006 جنخ

 0/0086 0/0214 0/0000 0/0031 0/0000 0/0034 0/0000 0/0036 0/0021 0/0003 باراد

 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0004 متسر

 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0046 0/0000 0/0098 0/0058 0/0003 تشد نیرز

 0/0000 0/0000 0/0000 0/0066 0/0119 0/0036 0/0000 0/0152 0/0000 0/0006 نادیپس
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 ینامرد یتشادهب یاه صخاش نوزوم سایقم یب سیرتام -4 لودج همادا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

 0/0000 0/0000 0/0000 0/0145 0/0000 0/0080 0/0000 0/0000 0/0099 0/0005 ناتسورس

 0/0115 0/0202 0/0110 0/0045 0/0094 0/0042 0/0083 0/0048 0/0033 0/0006 زاریش

 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0004 دنبشارف

 0/0160 0/0299 0/0368 0/0087 0/0105 0/0111 0/0231 0/0101 0/0059 0/0009 اسف

 0/0136 0/0000 0/0313 0/0000 0/0089 0/0027 0/0000 0/0057 0/0034 0/0004 دابآزوریف

 0/0000 0/0000 0/0000 0/0091 0/0000 0/0050 0/0000 0/0000 0/0062 0/0005 نیزراکوریق

 0/0064 0/0000 0/0000 0/0046 0/0042 0/0013 0/0000 0/0000 0/0000 0/0003 نورزاک

 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0003 راوک

 0/0346 0/0430 0/0000 0/0125 0/0000 0/0069 0/0000 0/0000 0/0085 0/0005 شارگ

 0/0000 0/0089 0/0000 0/0078 0/0000 0/0028 0/0621 0/0000 0/0053 0/0005 ناتسرال

 0/0194 0/0000 0/0000 0/0070 0/0127 0/0000 0/0000 0/0081 0/0048 0/0005 درمال

 0/0106 0/0132 0/0000 0/0057 0/0069 0/0031 0/0153 0/0089 0/0105 0/0003 تشدورم

 0/0140 0/0000 0/0321 0/0101 0/0000 0/0000 0/0403 0/0117 0/0035 0/0005 ینسمم

 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0006 رهم

 0/0000 0/0000 0/0329 0/0000 0/0094 0/0000 0/0000 0/0000 0/0035 0/0004 زیر ین

 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 اه ناتسرهش

 0/0039 0/002 0 0/0163 0/0025 0 0/0064 0 هدابآ

 0/0046 0/0036 0/0356 0 0/0059 0 0/0076 0 ناجنسرا

 0/0029 0/0007 0 0/0121 0/0037 0 0/0048 0 نابهتسا

 0/002 0/0005 0 0 0/0052 0 0/0034 0/0166 دیلقا

 0 0/003 0 0 0 0 0 0 تاناوب

 0 0/0031 0 0 0/0078 0 0/01 0 داگراساپ

 0/01 0/0028 0/0283 0/0153 0/0082 0 0/0105 0/0224 مرهج

 0 0 0 0 0 0 0/0102 0 همارخ

 0/0038 0/002 0 0/0159 0/0049 0 0/0063 0 دیبمرخ

 0 0/0012 0 0 0 0 0/0077 0/038 جنخ

 0/001 0/0013 0 0 0/0039 0 0/0033 0 باراد

 0/0041 0/0011 0 0 0 0 0 0 متسر

 0 0/0007 0 0 0/0035 0 0 0 تشد نیرز

 0/0064 0/0039 0/0165 0/0089 0/0028 0 0/0035 0/0175 نادیپس

 0/0047 0/0024 0 0 0/0061 0 0/0078 0 ناتسورس

 0/0045 0/0019 0/013 0/0066 0/0054 0/1756 0/0026 0/0083 زاریش

 0/0045 0/0012 0 0 0 0 0 0 دنبشارف

 0/0047 0/0012 0/0146 0/0118 0/0073 0 0/0078 0/0077 اسف

 0/0016 0/0012 0 0 0/0021 0 0 0/0131 دابآزوریف

 0 0/0015 0/0227 0/0123 0/0038 0 0/0048 0 نیزراکوریق

 0/0015 0/0012 0 0/0063 0/0029 0 0 0 نورزاک

 0 0 0 0 0 0 0 0 راوک

 0/0081 0/001 0/0314 0/017 0/0052 0 0 0 شارگ

 0/0034 0/0024 0/0065 0/0035 0/0022 0 0/0028 0/0069 ناتسرال

 0/0023 0/0012 0 0/0095 0/0029 0 0/0038 0/0186 درمال

 0/0019 0/0022 0 0/0052 0/0024 0 0/0031 0/0051 تشدورم

 0/0033 0/0017 0 0/0069 0/0021 0 0 0 ینسمم

 0/0064 0/0008 0 0 0 0 0 0 رهم

 0/0033 0/0013 0/013 0 0 0 0/0028 0/0137 زیر ین
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   نیرمتگرزب تمبثم لآ  هدمیا ،تبثم هبنج اب یصخاش یارب :یفنم لآ هدیا لح هار و تبثم لآ هدیا لح هار نییعت :موس ماگ
 .دشاب یم V سیرتام رادقم نیرتکچوک تبثم لآ هدیا یفنم هبنج اب یصخاش یارب سکعرب و تسا V رادقم

 ینامرد و یتشادهب صخاش تبثم لآ هدیا

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

 ینامرد و یتشادهب صخاش یفنم لآ هدیا

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

  رمه هلصاف نازیم ندروآ تسد هب یارب :یفنم و تبثم یاه لآ هدیا ات هنیزگ ره هلصاف نازیم ندروآ تسد هب :مراهچ ماگ
 .دوش یم هدافتسا ریز یاه لومرف زا ،یفنم و تبثم لآ هدیا زا هنیزگ

 تبثم لآ هدیا زا هلصاف : ,

 یفنم لآ هدیا زا هلصاف : , 

 فنم و تبثم لآدیا زا هلصاف-7 لودج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

V1+ V2+ V3+ V4+ V5+ V6+ V7+ V8+ V9+ V10+ V11+ V12+ 

0/00352 0/0047 0/00161 0/00244 0/00053 0/00047 0/00165 0/0009 0/0023 0/0070 0/0009 0/0172 
V13+ V14+ V15+ V16+ V17+ V18+ V19+ V20+ V21+ V22+ V23+ V24+ 

0/0216 0/0620 0/0204 0/0338 0/0284 0/0536 0/0430 0/0346 0/0379 0/0105 0/1756 0/0082 
V25+ V26+ V27+ V28+ -- -- -- -- -- -- -- -- 

0/0169 0/0356 0/0038 0/0100 -- -- -- -- -- -- -- -- 

V1- V2- V3- V4- V5- V6- V7- V8- V9- V10- V11- V12- 

0 0 0/0003 0 0/0001 0/0001 0 0/0001 0 0 0/0002 0 
V13- V14- V15- V16- V17- V18- V19- V20- V21- V22- V23- V24- 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V25- V26- V27- V28- -- -- -- -- -- -- -- -- 

0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 

 یفنم لآ هدیا زا هلصاف تبثم لآ هدیا زا هلصاف

d1+ 0/212157 d1- 0/029316 
d2+ 0/211017 d2- 0/047732 
d3+ 0/215593 d3- 0/015627 
d4+ 0/208657 d4- 0/031594 
d5+ 0/215673 d5- 0/016437 
d6+ 0/21184 d6- 0/047226 
d7+ 0/181128 d7- 0/093821 
d8+ 0/21683 d8- 0/010526 
d9+ 0/214435 d9- 0/023854 

d10+ 0/209665 d10- 0/048493 
d11+ 0/211125 d11- 0/024588 
d12+ 0/216984 d12- 0/004515 
d13+ 0/21542 d13- 0/013096 
d14+ 0/207865 d14- 0/034282 
d15+ 0/213884 d15- 0/022565 
d16+ 0/096379 d16- 0/179353 
d17+ 0/216891 d17- 0/005628 
d18+ 0/189506 d18- 0/063723 
d19+ 0/205285 d19- 0/038476 
d20+ 0/211715 d20- 0/029349 
d21+ 0/214263 d21- 0/011811 
d22+ 0/217113 d22- 0/00175 
d23+ 0/203295 d23- 0/068708 
d24+ 0/201882 d24- 0/06462 
d25+ 0/207879 d25- 0/034073 
d26+ 0/204539 d26-  
d27+ 0/198249 d27-  
d28+ 0/216864 d28-  
d29+ 0/205603 d29-  
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 اه ریداقم هب هجوت اب نیاربانب .تسا رتهب ،دشاب رت گرزب نآ () هک یا هنیزگ ره :اه هنیزگ یدنب هبتر :مشش ماگ
 .(0331:10 ،ینمیم) داد ماجنا ار اه هنیزگ یدنب هبتر ناوت یم

 
  امه ریداقم هب هجوت اب نیاربانب .تسا رتهب ،دشاب رت گرزب نآ  هک یا هنیزگ ره :اه هنیزگ یدنب هبتر :مشش ماگ
 .(0331:10 ،ینمیم) داد ماجنا ار اه هنیزگ یدنب هبتر ناوت یم
 

 TOPSIS لدم زا لصاح جیاتن -8 لودج

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

 SAW لدم لحارم و یژولودتم
 نازوا  هبمساحم  امب . دمشاب  یمم  همصخاش دنچ یریگ میمصت یاه شور زا یکی ،SAW ینعی ،ینزو ی ه داس فومجم لدم
 .دراد ترورض ریز لحارم ،شور نیا زا هدافتسا یارب .درک هدافتسا شور نیا زا ناوت یم ،اه صخاش
 یریگ میمصت سیرتام ندرک یمک -1
 .دشاب یمن نآ ماجنا هب یزاین رگید دنتسه یمک شهوهپ یاه هداد هک نیا هب هجوت اب
 :یریگ میمصت سیرتام ریداقم یطخ یزاس سایقم یب -0
   ،همصخاش دمنچ  یرمیگ میمصت شور نیا یزاس سایقم یب فون .دوش سایقم یب ،یمک میمصت سیرتام نیا دیاب نونکا
 تروص هب ،لصاح و دوش یم ماجنا ،هدش یمک یریگ میمصت سیرتام یارب راک نیا .دشاب یم (یطخ یزاس سایقم یب)
 .دشاب یم ،هدش سایقم یب سیرتام کی

 

 فیدر ناتسرهش یگتفای هعسوت هجرد فیدر ناتسرهش یگتفای هعسوت هجرد

 1 زاریش 0/6505 01 هدابآ 0/1214

 0 مرهج 0/3412 31 باراد 0/1043

 3 شارگ 0/2526 31 دیبمرخ 0/1001

 1 اسف 0/2516 00 ناتسورس 0/0954

 1 ناتسرال 0/2425 10 تاناوب 0/0708

 6 ینسمم 0/2218 00 نابهتسا 0/0676

 0 جنخ 0/1878 30 تشد نیرز 0/0573

 3 ناجنسرا 0/1845 10 نورزاک 0/0522

 3 داگراساپ 0/1823 10 همارخ 0/0463

 01 زیر ین 0/1617 60 رهم 0/0321

 11 دابآزوریف 0/1578 00 دنبشارف 0/0253

 01 نادیپس 0/1416 30 متسر 0/0204

 31 درمال 0/1408 30 راوک 0/0080
 11 دیلقا 0/1315 -- -- --
 11 تشدورم 0/1268 -- -- --
 61 نیزراکوریق 0/1217 -- -- --



 101 ...هعسوت یاه صخاش ییاضف لیلحت و یبایزرا

 اه صخاش نازوا رد هدش سایقم یب سیرتام برض -3
  سیرتامم  کمی  ترومص  همب  ،لمصاح . میمنک  یمم برض اه صخاش نازوا رد ار هدش سایقم یب سیرتام ،هلحرم نیا رد
 .دمآ دهاوخ همادا رد دنیآرف نیا .دوش یم ینوتس
  همب نآ  جیامتن  همک  تمسا  هدمش  هدافتمسا  نونامش  یمپورتنآ شور زا اه صخاش نازوا ندروآ تسدب یارب هلحرم نیا رد
 :دشاب یم ریز تروص
 :هنیزگ نیرتهب باختنا -1
 دشاب یم اراد ار رادقم نیرت گرزب ،یهتارتسا نیرتهب ،ریز رایعم قبط
 :هطبار

 
  نآ یمنزو ی  هدمش  سامیقم یب ریداقم عمج لصاح هک  دوش یم باختنا یا هنیزگ SAW شور رد ،رگید ینایب هب

 .دشاب رتشیب اه هنیزگ ی هیقب زا ،
 SAW لدم زا لصاح جیاتن-9 لودج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

 VIKOR لدم لحارم و یژولودتم

 و 1000 ،3000 ،0000 یاممه لاممس و هممئارا ار VIKOR شور 3331 لاممس رد گممنزتو کممیووکیرپا :VIKOR شور
  امب هک یلئاسم لح یارب و تسا هرایعم دنچ یریگ میمصت رد رثیم یرازبا شور نیا .دنداد هعسوت ار شور نیا 0000
  همک دور   یمم رامک هب یطیارش رد ههیو هب شور نیا .دوش یم هدافتسا ،دنتسه هارمه ریذپان بسانت و راگزاسان یاهرایعم
 یلح هار هب هدنریگ میمصت ،شور نیا رد .دنک نایب متسیس یحارط فورش رد ار شتاحیجرت تسین رداق هدنریگ میمصت
  ،هداز یرغمصا ) تمسا   رمیز یامه ماگ لماش روکیو متیروگلا .دشاب لآ هدیا لح هار هب لح هار نیرت کیدزن هک دراد زاین

3 3331:0). 

 فیدر ناتسرهش یگتفای هعسوت هجرد فیدر ناتسرهش یگتفای هعسوت هجرد

 1 مرهج 0.5864 01 نیزراکوریق 0.1580

 0 زاریش 0.4414 31 دیبمرخ 0.1449

 3 اسف 0.4067 31 ناتسورس 0.1296

 1 شارگ 0.3390 00 باراد 0.1143

 1 ینسمم 0.2442 10 نابهتسا 0.1008

 6 داگراساپ 0.2227 00 تاناوب 0.0782

 0 ناتسرال 0.2166 30 نورزاک 0.0750

 3 نادیپس 0.2126 10 تشد نیرز 0.0698

 3 ناجنسرا 0.2061 10 همارخ 0.0449

 01 درمال 0.1961 60 رهم 0.0432

 11 تشدورم 0.1888 00 دنبشارف 0.0363

 01 جنخ 0.1854 30 متسر 0.0217

 31 هدابآ 0.1739 30 راوک 0.0130
 11 زیر ین 0.1642 -- -- --
 11 دابآزوریف 0.1635 -- -- --
 61 دیلقا 0.1600 -- -- --
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 ؛میمصت سیرتام لیکشت :لوا ماگ
    یمطخ ندرمک هزیلاممرن زا روکیو شور رد سیرتام ندرک سایقم یب یارب .میمصت سیرتام ندرک سایقم یب :مود ماگ
         یمطخ یتبمسن همب لیدمبت جیامتن هممه و تمسا یمطخ هک تسا نآ یزاس سایقم یب هنوگ نیا تیزم .دوش یم هدافتسا
 ؛دنوش یم
 ؛میمصت سیرتام رد صخاش ره یارب رادقم نیرتدب و نیرتهب نییعت :موس ماگ
 ؛R و S ریداقم نییعت :مراهچ ماگ
   ترومص همب V  نزو امب ار R و S   ودومش یمم هدیمان تیزم عبات هک تسا یبیکرت یعبات Q.Q رادقم هبساحم :مجنپ ماگ
 ؛دنک یم یکی مه اب هلداعم
  همب Q و R و S     ریدامقم همک بمیترت نمیا هب ؛دنوش یم یدنب هبتر اه هنیزگ هلحرم نیا رد .اه هنیزگ یدنب هبتر :مشش ماگ
 ؛دنریگ یم رارق سرتسد رد هدش یدنب هبتر تسیل هس رد جیاتن و دنوش یم بترم دایز هب مک زا بیترت
 :قیرط زا ییاهن هنیزگ باختنا :متفه ماگ
     لقادمح یاراد همک دمش دمهاوخ باختنا یقفاوت یلح هار ناونع هب (a') هنیزگ ،دشاب هدش هدروآرب ریز طرش ود رگا .1
 :دشاب یدنب هبتر تسیل رد Q رادقم
1C نآ رد هک .ندوب لوبق لباق زایتما ای a"، یدنب هبتر تسیل رد مود تیعقوم اب یا هنیزگ Q و تسا J امه ه  منیزگ دادمعت  
 .تسا
0C هنیزگ :یریگ میمصت رد لوبق لباق تابث ای 'a هلیسو هب لکش نیرتهب هب دیاب زین S و R دشاب هدش یدنب هبتر. 
 :تروص هب ،دوش یم داهنشیپ یقفاوت یاه لح هار زا یا هعومجم سپس ،دشاب هدشن هدروآرب اه طرش زا یکی رگا .0
 ؛دشاب هدشن هدروآرب 0C طرش اهنت رگا ،"a و 'a یاه هنیزگ .0-1
  هطبار اب  .دشاب هدشن هدروآرب طرش رگا  ،... ،"a و 'a یاهریغتم .0-0

 .دراد ار Q لقادح رادقم هک تسا یا هنیزگ Q هلیسو هب هدش ییدنب هبتر هنیزگ نیرتهب .دوش یم نییعت m ممیزکام یارب
 روکیاو لدم زا لصاح جیاتن -11 لودج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فیدر ناتسرهش یگتفای هعسوت هجرد فیدر ناتسرهش یگتفای هعسوت هجرد

 1 زاریش 001/0 01 نیزراکوریق 303/0

 0 مرهج 001/0 31 دیبمرخ 133/0

 3 اسف 616/0 31 ناتسورس 333/0

 1 شارگ 610/0 00 باراد 013/0

 1 ینسمم 330/0 10 نابهتسا 303/0

 6 داگراساپ 013/0 00 تاناوب 013/0

 0 ناتسرال 303/0 30 نورزاک 613/0

 3 نادیپس 103/0 10 تشد نیرز 013/0

 3 ناجنسرا 133/0 10 همارخ 003/0
 01 درمال 013/0 60 رهم 303/0

 11 تشدورم 013/0 00 دنبشارف 303/0

 01 جنخ 313/0 30 متسر 033/0

 31 هدابآ 063/0 30 راوک 1

 11 زیر ین 363/0 -- -- --

 11 دابآ زوریف 363/0 -- -- --

 61 دیلقا 103/0 -- -- --



 701 ...هعسوت یاه صخاش ییاضف لیلحت و یبایزرا

  صخمشم .دنک یم هبساحم هنیزگ ره یارب زین ار اه تخاب دادعت هکلب ،اهدرب دادعت اهنت هن دنلپاک شور :دنل پک شور
 رد  امه M    دادمعت لمضافت یدمنب هبتر یانبم شور نیا رد .تخاب ینعی ،j نوتس رد و درب ینعی ؛i رطس رد M هک تسا
  .تفرگ دهاوخ رارق یدنب هبتر یانبم اه تخاب و اهدرب لضافت ،ینعی ؛تسا  نوتس
 

 دنل پک شور اب لدم هس بیکرت اب سراف ناتسا یاه ناتسرهش نامرد و تشادهب صخاش ییاهن یدنب هبتر -11 لودج

(TOPSIS، VIKOR، SAW) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 نامرد و تشادهب شخب رد سراف ناتسا یاه ناتسرهش یگتفای هعسوت حوطس -21 لودج

 
 
 
 

 
 نامرد و تشادهب شخب رد سراف ناتسا یاه ناتسرهش یگتفای هعسوت حوطس هشقن

 

 هبتر ناتسرهش هبتر ناتسرهش هبتر ناتسرهش

 1 زاریش 11 درمال 10 نابهتسا

 0 مرهج 01 تشدورم 00 تاناوب

 3 اسف 31 زیر ین 30 نورزاک

 1 شارگ 11 دابآ زوریف 10 تشد نیرز

 1 ینسمم 11 هدابآ 10 همارخ

 6 ناتسرال 61 دیلقا 60 رهم

 0 داگراساپ 01 نیزراکوریق 00 دنبشارف

 3 ناجنسرا 31 دیبمرخ 30 متسر

 3 نادیپس 31 ناتسورس 30 راوک

 01 جنخ 00 باراد ---- ----

      

 دصرد تیعضو ناتسرهش فیدر

 31/00 هعسوت ورف تاناوب ،نورزاک ،تشد نیرز ،همارخ ،رهم ،دنبشارف ،متسر ،راوک 1

 33/03 هعسوت نایم نابهتسا ،باراد ،ناتسورس ،دیبمرخ ،نیزراکوریق ،دیلقا ،هدابآ ،دابآ زوریف ،زیر ین ،تشدورم ،درمال 2

 31/10 هعسوت ارف جنخ ،نادیپس ،ناجنسرا ،داگراساپ ،ناتسرال ،ینسمم ،شارگ 3

 13/01 هعسوت ارو اسف ،مرهج ،زاریش 4
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 یریگ هجیتن و اه هتفای
 رد  یاهرومشک رد  ،هعمسوت ی امه صخا مش  رمگید  دمننامه  ناممرد و  تمشادهب  شمخب تازیهجت ی هعسوت یاه صخاش
  هدمعاق  نمیا زا  زمین  نارمیا روشک .تسا هدشن عیزوت نآ ییایفارغج یحاون و قطانم نایم نزاوتم تروص هب هعسوت لاح
  عمیزوت .دوش یم هدهاشم حوضو هب روشک یاه ناتسرهش و اه ناتسارد اه صخاش نیا ی هعسوت فاکش و تسین ینثتسم
  نامسکی  امه  نآ همب ناگمه یسرتسد هک یروطب روشک فلتخم طاقن هب ینامرد و یتشادهب تالیهست و تاناکما ریگارف
  هعمسوت رب هک تسا یا هلوقم تمالس .دنک یم کمک اه نآ یداصتقا تیعضو یاقترا هب و نیمثت ار هعماج تمالس ،دشاب
  قطامنم  نامیم تمال مس فاکش شهاک و تمالس هعسوت تهج ماگ نیلوا .دریذپ یم ریثثت نآ زا و تسا راذگ ریثثت هقطنم
 رضاح شهوهپ رد لیلد نیمه هب .تسا قطانم نآ رد تمالس تیعضو زا لماک  اتبسن تخانش کی هب یبایتسد ،فلتخم
 . دمش  همتخادرپ  تمالمس  یراتخامس ی امه  صخامش نیا زا یدنم هرهب ظاحل زا سراف ناتسا یاه ناتسرهش یدنب هبتر هب
 رد  یمقیمع یا  هعمسوت  فاکمش ،نامرد و تشادهب شخب رد یگتفای هعسوت نازیم ظاحل زا هک داد ناشن قیقحت یاه هتفای
 ناتسا یاه ناتسرهش نیب رد نامرد و تشادهب تامدخ و تاناکما عیزوت و دراد دوجو سراف ناتسا یاه ناتسرهش نیب
 ی امه  صخامش رظن زا اه ناتسرهش نیا بلغا هک تفگ ناوت یم ،هدمآ تسدب ریداقم هب هجوت اب .دسر یم رظن هب لداعتمان
  یتامیح و  یلمصا  لمماوع زا یکی ناونع هب یراتخاس یاه صخاش .دنتسین بولطم دح رد ینامرد و یتشادهب ی هعسوت
 و  نازمیر   هممانرب یارمب ار یا  هدممع  یاهدرواتمسد  همعلاطم  نمیا . دمنا  هدومب حرطم هشیمه تمالس تیعضو رب راذگریثثت
  دومجوم  عمضو  تخانمش  همب  کممک  هملمج زا دراد  هارممه  همب ( سرامف  ناتمسا)  یملحم و  یملم دطس رد ناراذگتسایس
  تمهج رتهب تامیمصت ذخا هب کمک ،نامرد و تشادهب یاه صخاش زا یدنم هرهب هنیمز رد سراف ناتسا یاه ناتسرهش
  دمنلب و  هامتوک یاه یزیر همانرب نیودت یارب اه ناتسرهش نیا هب هجوت و هتفای هعسوت رتمک یاه ناتسرهش تیعضو دوبهب
 رد  تمالمس زا  ینزاومتم و  همنالداع  تیعمضو  همب  لمین یارب نیاربانب .یگتفای هعسوت رد فاکش شهاک روظنم هب تدم
  رمب  یمنتبم  یامه  یزمیر  هممانرب و  همنیمز  نمیا رد اه ناتسرهش یگتفای هعسوت تیعضو هب هجوت اب دوش یم داهنشیپ ،ناتسا
  شالمت اه ناتسرهش نیا نایم ینامرد یتشادهب تالیهست و تاناکما زا یرادروخرب رد فاکش شهاک تهج رد ،قیاقح
  ،ینمسمم ،شارگ) ناتسرهش تفه ،(دصرد 13/01) هعسوت ارو (اسف ،مرهج ،زاریش) ناتسرهش هس یسررب نیا رد .دوش
   ،درممال) هعمسوت     نامیم ناتمسرهش هدزامی ،(دمصرد 31/10)    هعمسوت ارمف (جنمخ  ،نادیپمس ،ناجنسرا ،داگراساپ ،ناتسرال
   تمشه ،(دمصرد 33/03)  (نابهتمسا ،باراد ،ناتسورس ،دیبمرخ ،نیزراکوریق ،دیلقا ،هدابآ ،دابآ زوریف ،زیر ین ،تشدورم
    .دمنراد رارمق (دمصرد 31/00)  (تامناوب ،نورزاک ،تشد نیرز ،همارخ ،رهم ،دنبشارف ،متسر ،راوک) هعسوتورف ناتسرهش
 ار  ناممرد و  تمشادهب  یراتخامس یاه صخاش زا یدنم هرهب نازیم نیرتمک راوک ناتسرهش و نیرتشیب ،زاریش ناتسرهش
 و  تمشادهب یراتخاس یاه صخاش زا ناتسرهش کی یالاب یرادروخرب هک تسا رکذ نایاش .دنا هداد صاصتخا دوخ هب
  یترامبع  همب . دمشاب  یناممرد  یتمشادهب  یامه  تمبقارم و  تامدمخ   همئارا تمیفیک  ندومب  الامب  رمب یلیلد دناوت یمن نامرد
  ظامحل  همب   افرمص  ،دمنا هتفرگ رارق هتفاین هعسوت قطانم هرمز رد هعلاطم دروم یاه صخاش هب هجوت اب هک ییاه ناتسرهش
  یدامیز  دمح ات اه ناتسرهش نیا رد تامدخ هئارا تفیک و دنتسه هجاوم تمالس تالیهست و تاناکما لکشم اب تیمک
 و  تمشادهب .دراد  یگتمسب  یرمگید ددعتم لماوع و تامدخ هدنریگ تیعمج یاه یگهیو ،تاناکما یهدنامزاس هویش هب
 ،3 لوصا رد زین ناریا یمالسا یروهمج یساسا نوناق و دراد ناوارف یریثثت قطانم هعسوت رد هک تسا یا هلوقم نامرد
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  یارمب ار  دومخ   تامناکما ماممت  امت  تمسا  هدرمک فّكلکم ار تلود و هراشا نامرد و تشادهب شخب تیمها هب ،31 و 30
   همجرد نامیم رد  فالتمخا  یامیوگ  همک  قمیقحت زا  لمصاح ی امه ه متفای هب هجوت اب اذل .دریگ راک هب هعماج دارفا تمالس
 و  لئامسم  عمفر  یارمب ددرگ یم داهنشیپ ،دشاب یم نامرد و تشادهب شخب رد سراف ناتسا یاه ناتسرهش یگتفای هعسوت
 و  تامناکما  عمیزوت  یومگلا ندرک لداعتم و یا هقطنم نزاوتم ،رادیاپ ی هعسوت و دشر هب یبایتسد و هدش رکذ تالکشم
 هتفرگ رارق نازیر همانرب و نالوئسم رظن دم یتسیاب اه ناتسرهش یخرب زا نآ ییادز زکرمت و ینامرد و یتشادهب تامدخ
  ترومص اه نآ یگتفاین هعسوت هجرد هب هجوت اب ناتسا یاه ناتسرهش هب ینامرد و یتشادهب تارابتعا و تاناکما عیزوت و
 .دریگ
 عبانم
  همب ناتسچولبو ناتسیس ییاتسور یحاون یگتفای هعسوت ةجرد نییعت (0331) یدهم ،یورسخ و اضردمحا ،یهزلگرس ،یسیع ،هداز میهاربا

 .31 هرامش ،هعسوت و ایفارغج ةمان ههیو ،ناتسچولبون اتسیس هاگشناد یناسنا مولع هلجم ،یمونوسکات یدنب هقبط شور

 .ناتسرل ناتسا یزیر همانرب و تیریدم نامزاس ،ناتسرل ناتسا یاه قطانم یاه یرباربان و یتعنص هعسوت (1331) دمحم یلع ،یدمحا
 اب شناد منبش تاراشتنا ،دزی ،مود پاچ ،یتشادهب تامدخ تایلک و لوصا (3331) شوپم ارحا نیسحدمحم و نیسحدمحم ،مدقم ینایقاب

 .شناد غارچ تاراشتنا یراکمه
   هیرمشن ،یقرمش  نامجیابرذآ  ناتمسا  یرهمش  طامقن ةعسوت تیولوا نییعت و یا هیحان یرباربان رب یلیلحت ،(3331) ناراکمه و زوریف ،یلامج

 .1 – 30 صص ،33 هرامش ،11 لاس ،یزیر همانرب و ایفارغج یشهوهپ -یملع
-1331)  نارمیا ی امه  ناتمسا  یرهمش طاقن رد یرباربان دنور رب یلیلحت (3331) لضفلاوبا ،یربنق و اضردمحم ،یدمحمروپ ،زوریف ،یلامج

 .(13 یپایپ) 1 هرامش ،مراهچ و تسیب لاس ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف ،(1631
  لدمم زا هدافتسا اب یقرش ناجیابرذآ ناتسا یاهناتسرهش یگتفای هعسوت هجرد رب یلیلحت ؛(0331) م ،نایدمحا ؛ج ،هداز یلع ؛ف ،یدابآ یگنز

TOPSIS و AHP، 0 ص ،0331 ناتسمز ،لوا .هرامش ،مراهچ لاس ،یناسنا یایفارغج رد ون ی اهشرگن همانلصف. 
 .مجنپ پاچ ،دزی هاگشناد تاراشتنا ،یا هقطنم یزیر همانرب یاه شور و لوصا ،(6331) ...ا تمارک ،یرایز
  ناتمسا ی امه  ناتمسرهش  یگتفامی  هعمسوت هجرد یدنب هبتر و یسررب (3331) یربک ،لامک خرس ،دومحمدیس ،یچریجنز ،...ا تمارک ،یرایز

 .00 هرامش ،یناسنا یایفارغج یاه شهوهپ هلجم ،سیسپات کینکت .زا هدافتسا اب ،یوضر ناسارخ
  یمونومسکات کینکت زا هدافتسا اب مالیا یاه ناتسرهش نامرد و تشادهب تیعضو یدنب هبتر (0331) شوروک ،یریم هیاس ،یلع ،یریم هیاس

 .مهن و متشه لاس ،مالیا یکشزپ مولع یملع هلجم ،یلصا یاه هفلیم لیلحت و یددع
  همانلمصف ود ،یا  همقطنم  یزمیر   هممانرب یقرمش  نامجیابرذآ ناتسا رد یا هیحان یاه یرباربان ییاضف لیلحت ،(3331) ناراکمه و میحر ،رورس

 .33 - 01 صص ،ود هرامش ،لوا لاس یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج
  همشوخ و  یمونمسکات شور زا  هدافتمسا  امب  یقرمش ناجیابرذآ ناتسا رد یا هقطنم یاه یرباربان ،(3331) یقتدمحم ،نایوضر و دمحم ،یلاش

 .10 - 01 صص ،01 هرامش ،11 دلج ،ییایفارغج مولع یدربراک تاقیقحت هیرشن ،یدنب
  ،ناممرد و  تمشادهب  تامدمخ  ةعمسوت ی امه  صخامش  ییامضف لیلحت (0331) اضردیمح ،بسن یناشخر و لامج ،یدمحم ،رغصا ،یبارض

 .310 – 00 :130 هرامش ،متفه لاس ،یعامتجا هافر یشهوهپ یملع همانلصف
     زا هدافتمسا امب ناممرک ناتمسا ی امه ناتسرهش ینامرد – یتشادهب تامدخ یگتفای هعسوت نازیم و یدنب دطس ؛،(0331) نیسح ،روپ رفنضغ

 .0331 ناتسمز 1 هرامش موس لاس ییاضف یزیر همانرب هلجم زکرمت یاه صخاش
 .10 هرامش طیحم شیامآ هلجم ،نامرک ناتسا تاطابترا و تاعالطا یروانف زا یرادروخرب نازیم ییاضف لیلحت ،(0331) نیسح ،روپرفنضغ
 همانلصف ،ناتسلگ ناتسا یاهن اتسرهش و اهرهش یگتفای هعسوت حوطس لیلحت و شجنس (3331) ثرمویک ،یبیبح و یبتجم ،موصعم یریدق

 .30 هرامش ،یعامتجا مولع
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  نممجنا یشهوهپ یملع همانلصف ایفارغج ،یقرش ناجیابرذآ ناتسا یرهش طاقن رد یرباربان لماوع و للع لیلحت ،(3331) لضفلاوبا ،یربنق
 .161 – 331 صص ،60 هرامش ،متشه لاس ،دیدج هرود ،ناریا ییایفارغج

 .10 هرامش ،یعامتجا مولع همانلصف ،ناریا یاه ناتسا یعامتجا هافر و تامدخ شخب یگتفای هعسوت ةجرد ةسیاقم (6331) دمحم ،ییالوم
 رد دزی ناتسرهش نامرد و تشادهب شخب درکلمع یبایزرا (3331) ارهز ،ینارآ یقداص ،یلعدمحم ،داهن گنهرف ،هلا بیبحدیس ،یروفغریم

 .(33) 31 :تمالس تیریدم هلجم ،شناد تیریدم دنیآرف یریگراک هب
  یدمنب  تمیولواو ییاسانش (0331) دمحم ،یدابآ دومحم یعراز و نیسحدمحم ،یدرجرهم یراحط ،شویراد ،دیرف ،ردیح ،ینیدلارخفریم

  همعلاطم) MADM   همصخاشدنچ یرمیگ  میممصت  یامه  کمینکت زا هدافتسا اب ینامرد و یتشادهب تامدخ تیفیک دوبهب رب رثیم لماوع
 .(31) 11 ،تمالس تیریدم هلجم (دزی ناتسرهش ینامرد و یتشادهب زکارم :یدروم
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