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 چکیده

ِ  اص ًیض دیذاس ٍ طبیعت دس حضَس اص بشدى لزت هٌظَس بِ گشدضگشاى کِ ببضذهی تَسیسن اص ایضبخِ اکَتَسیسن  طبیعهی  ّهبی جبربه

ِ  است اهش ایي ًطبًگشُ ایشاى طبیعت ایهٌطقِ ٍ جغشافیبیی بشسسی. کٌٌذهی اقذام ِ  تَاًهذ ههی  اکَتَسیسهن  که  دسآههذ  یه   عٌهَاى  به

 جولِ اص هسبئلی دلیل بِ بَیشاحوذ ٍ کْگیلَیِ استبى ّبیضْشستبى اص یکی عٌَاى بِ بْوئی ضْشستبى .ضَدهی پبیذاس هطشح اقتصبدی

 ٍ اضتغبل ایجبد ٍ فقش سفع جْت دس اسبسی ّبیگبم اص یکی. است بَدُ صیبد هطکالت داسای ّوَاسُ ضْشستبى سبکٌیي اقتصبدی فقش

ُ  ٍ علوی هذیشیت بب ضْشستبى دس هَجَد هٌببع ٍ اهکبًبت کلیِ اص بْیٌِ استفبدُ بْوئی ضْشستبى یجبًبِ ّوِ تَسعِ استقبی  اص اسهتفبد

ِ  دس ایي هطبلعِ بهب . ببضذهی هبٌب دس اهش هذیشیت گشدضگشی هکبى ّبیسیستن اص استفبدُ ٍ صبحبٌظشاى ّبیپژٍّص ِ  تَجه ِ  به  ایٌکه

هٌهبط    سهٌجی  اٍلَیهت  دس ههثرش  بْوئی بَدُ است؛ عَاههل  دس ضْشستبى اکَتَسیسن تَسعِ هستعذ ًَاحی ضٌبسبیی پژٍّص ّذف
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 هلئسم نایب و همدقم
  یرگهکدرگ   طاهنم و  ا روهشک زا یخرب یارب نتسا ناهج رد هتسجرب یا تیلاعف زا یکی یرگکدرگ تیلاعف هزورما
  تعنهص  اهکی و تسیب نرق عورک اب ن(Hudman & Richard, 2003: 6) دوریم رامک هب یداصتقا تیلاعف نیلوا دزج
  ناههج  یا روهشک نیب رد هنیمز نیا رد یاهدرشف تباقر و هدک لیدبت ایند عیانص نیرتدمآرد رپ زا یکی هب یرگکدرگ
 یا شخب رد دنمکزرا یراجت یا تصرف زا یریگهرهب نرق ،اکی و تسیب نرق ن((Hughes, 2003 دروخیم اشچ هب
  یلاهم  شدرهگ زا  هدهس نیا رد ناهج یرگکدرگ تعنص یلام شدرگ دوکیم هتفگ نتسا یرگکدرگ هژیو هب یتامدخ
  ،تهخبون ) دیهسر  ده اوخ رالد  نوهیلیرت 7  ههب  اهک  تهسد  هدهنیآ  لاهس  دهنچ رد و  تهفر د اوخ رتارف تعنص شخب
- لیهسناتپ زا یریگ هرهب مزلتسم دمآرد  سک دیدج عبانم ینیزگیاج و رادیاپ و هبناج هم  هعسوت داجیا ن(2196،زوریپ
  ههبور و  اهیوپ  یداهصتقا هدیدپ نیموس ار نآ نانادداصتقا هک یرگکدرگ تیلاعف هعسوت اتسار نیا رد نتسا هوقلاب یا 
  ،روهپ یراد و یدهمحم)  دوهکیم حرطم روشک یساسا زاین ناونع هب دننادیم یزاسوردوخ و تفن تعنص زا سپ دکر
   طاهنم  نیرهت باذهج زا  یهکی  ههب ار  روهشک  نهیا  نارهیا رد یخیرات یتح و یعیبط یا لیسناتپ دوجو هزورما ن(7396
  ماه رپ) تسا هدیدرگ روشک یعیبط عبانم زا یرادرب هرهب شیازفا  جوم رما نیا و تسا هدرک لدب ایند رد یرککدرگ
  تذهل روظنم هب نارگکدرگ و تعیبط هب نادنمهقالع هک دکابیم اسیروت زا یاهخاک اسیروتوکا ن(6396:1،ناراکم  و
 نآ  ههب هریغ و شحو تایح زا رادید و راکک ،تعیبط سمل و نآ یا هبذاج زا رادید زین و تعیبط رد روضح زا ندرب
  کهی ناونع هب دناوتیم اسیروتوکا هک تسا رما نیا هرگناشن ناریا تعیبط یاهقطنم و ییایفارغج یسررب ندننکیم مادقا
:9،یراوسهک ،یرکاع) دوکیم حرطم رادیاپ یداصتقا دمآرد   ناهیرجم و ناریدم ،نازیرهمانرب ریخا ه د دنچ رد ن(6396
   ههک دهنا هداد ماهجنا ینالک یا یراذگ هیامرس اسیروتوکا تعنص رب ازدمآرد عبانم رقف هب هجوت اب ناهج حطس رد روما
 یرو  آزرا و دهمآرد دهیلوت هب هکلب تسیز یارب الاس یعیبط طیحم و ا اتسیسوکا زا تظافح  جوم اهنت هن هدیدپ نیا
  یاه  تهکد و  یزهکرم  تالهف  ناهیم رد  ندهک عقاو لیلد هب دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا .ددرگیم رجنم یهجوت لباق
  یهلگنج  یاه هچتخرد و یتخرد یا هنوگ و ی ایگ شکوپ هجیتن رد و هدوب عونتم یاو  و بآ یاراد یبونج لحاوس
  ههب هراوم  اما ؛تسا هتفای ترهک ناریا تعیبط تختیاپ و لصف راهچ نیمزرس هب هک ناتسا نیا نتسا عونتم رایسب نآ
       تالکهشم یاراد نآ نانکاهس لاغتهکا ثهحب ههب ههجوت مدع ای و ردام عیانص دوجو مدع و یداصتقا رقف ریظن یلیالد
        دهمآرد شیازهفا و لاغتهکا داهجیا رد تعنهص نهیا شهقن و یرگکدرگ ترورض هب هجوت اب نیربانب ندکابیم یناوارف
    اهسیروتوکا هعهسوت دعتهسم  طانم یجنس ناکما رما رد ش وژپ دروم هقطنم ناونع هب یئمهب ناتسرهک ،ناتسا نینکاس
  لهیلد هب دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یا ناتسرهک زا یکی ناونع هب یئمهب ناتسرهک نتسا هتفرگ رارق ش وژپ دروم
   رد یهساسا یاه ماگ زا یکی نتسا هدوب دایز تالکشم یاراد هراوم  ناتسرهک نینکاس یداصتقا رقف هلمج زا یلئاسم
   یرگهکدرگ یاه  لیهسناتپ زا  هدافتهسا  یهئمهب ناتسرهک یهبناج هم  هعسوت یاقترا و لاغتکا داجیا و رقف عفر تهج
 دکابیم ناتسرهک
                                                                                                       هعلاطم دروم هقطنم
  دهمحاریوب و هیولیگهک ناتسا برغ بونج و برغ تمسق رد عبرم رتمولیک 2776 رب غلاب یتحاسم اب یئمهب ناتسرهک
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  اهسوراهچ هب لامک زا ،هدوب رتم 770 ایرد حطس زا نآ عافترا نتسا هدک عقاو ناهبهب ناتسرهک یرتمولیک 67 دودح و
  ههک ن دوهکیم یهتنم هیدیما و زمرهمار هب برغ زا و هیولیگهک هب قرک زا ،ناهبهب هب بونج زا ،کلم غاب و کومشید و
  یهبمم ،یفسوی بایسآرس ،نانکشفک یا مان هب شخب 7 نینچم  و یریسمرگ یئمهب و یزکرم یئمهب شخب ود لماک
 ن(7396،یدارم) دوکیم ککیل و

 
 یئمهب ناتسرهش و دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا تیعقوم -1 )کش

 یرظن ینابم
   ههب اههم رایعم شک زا ش وژپ نیا رد هک دنتس  یدربراک یدایز یا رایعم اسیروتوکا دعتسم زکارم یبایناکم رما رد
 :دیدرگ هدافتسا لیذ حرک
  ییوهس زا ؛دکابیم تیم ا یاراد زکرمتم یربراک هژیو هب اسیروتوکا یربراک یارب یکیزیف  سانت رظن زا :یفارگوپوت
    یفارگوهپوت ههشقن ههب هجوت اب ن(3196:606 ،ناراکم  ،نایاک) دنکابیم نارگکدرگ بذج رد اهم لماوع زا تاعافترا
   هراوهم  ناتهسرهک عفترم  طانم ندناهتفرگ رارق  سانم یسرتسد اب عفترم  طانم رد ناتسرهک یرگکدرگ  طانم رتشیب
   تاهعافترا رهگید ییوس زا ندنکابیم یولب ناتخرد ی ایگ شکوپ نیا ر کا هک ؛دنکابیم ی ایگ شکوپ نیرتشیب یاراد
 ندکابیم یفارگوپوت و  یک رایعم باختنا اهم لماع دوخ هک هدوب فرب یزاس هریخذ رد ناتسرهک یاقن نیرتمهم زا
 رد   یهنغ ی اهیگ شکوپ نتکاد دوریم رامک هب هقطنم کی تیباذج رد اهم رصانع زا ی ایگ شکوپ :یضارا یربراک
   ،یدارهم ،روهپ یراد) دهکاب  یهم نارگهکدرگ بذج رد یمهم لماع و دشخبیم هقطنم هب ییابیز زادنا اشچ هقطنم کی
  ندهیامن  یهم داهفیا ناتسرهک رد ناتسبات و راهب لصف صوصخب ،نارگکدرگ بذج رد ار یمهم شقن لماع نیا ن(7396
       ههلمج زا ی اهیگ یهضارا و  طاهنم ههب همدهص ثعاب زین دوخ ناتسرهک رد یرگکدرگ  طانم تیفرظ زا شیب بذج
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  گهنت ،ناولا مرب هچایرد ،کورس هلمج زا یقطانم رد یولب و ورس ناتخرد ای و عرازم و تاغاب ،یزرواشک تالوصحم
  دهناوت      یهم تدهم زارد رد ههک ؛تهسا هدهک تهک هقطنم و یفسوی بایسآرس ،نانکفک یا شخب تاغاب و عرازم ،رغام
 ندکاب هتکاد هارمهب ار یموب مدرم یتیاضران
  هرود کهی شراب عومجم رب هوالع هطبار نیا رد ؛دراد نارگکدرگ یمیلقا شیاسآ رب یمهم رثا یگدنراب :میلقا و شراب
   هارهم  دیدهک شراب اب هسیاقم رد اک رادقم اب کبس و ایالم شراب ندراد تیم ا زین زور رد نآ عیزوت و تدک ،نیعم
  و ناهیتزع ) دهنرادن            نارگهکدرگ تیاهضر نازهیم و شیاهسآ رهب یناهسکی رهثا کاهخ و درهگ ،قرهب و دهعر ،نافوط اب
     رد و هدوهب زهکرمتم یهبمم و بایهسآرس یا شخب رد یئمهب ناتسرهک زا هدک تبث یا شراب ن(6396:276،ناراکم 
 هدوبن یفاک نارگکدرگ بذج تهج ییاهنت هب شراب نازیم یلو نتسا هدک تبث ار شراب نازیم نیرتشیب شخب ود نیا
      شهکوپ یاراد یریهسمرگ شهخب ههب تبهسن یزکرم شخب اما ؛دکاب رثؤم شراب لماع رانک رد زین عافترا تسیابیم و
     طاهنم ره کا یوهس زا ندکابیم ردان هعلق هقطنم رد زجب تسپ عافترا و یرابگر یا شراب ،رتمرگ یاو  ،کنت ی ایگ
  اههم  لهماع  کهی  ناوهنع  ههب دناوتیم هقطنم یمیلقا تایصوصخ ندکابیم یبمم و بایسآرس یا شخب رد یرگکدرگ
  ههلمج زا یمیلقا لادتعا اب هارم  بولطم ترارح هجرد دوجو ندزاس ا ارف نارگکدرگ روضح یارب ار یبسانم تیفیک
  رتهشیب  ناتهسبات لصف رد هقطنم نیا رد ن(6396:776،ناراکم  و یرافص) تسا رگکدرگ بذج رد یدیلک یا روتکاف
 ن تهسا  مرهگ ًااتبسن او  و  سانمان یگدنراب طیارک اذل ،دنراذگ ریثأت کشخ و مرگ یا هدوت و هراح  نج یا راشفرپ
   یرگهکدرگ ناهمز هب هجوت اب نیربانب ندناهدک عقاو بوطرم همین و بوطرم ایلقا رد ناتسرهک یرگکدرگ یاقن رتشیب
   و زییاهپ یاه لصف رد ندنکابیم اراد ار تیولوا نیرتهب ینم گنت ،کلوس گنت ،رغام گنت  طانم زییاپ و راهب لصف رد
 ندنکابیم یرگکدرگ یا ناکم نیرتهب تک و ردان هعلق ،ناولا مرب هچایرد ناتسمز
  هدهک   یهفرعم یاه هبذاج زا دیدزاب روظنم هب نآ فلتخم یاقن رد تقوم تماقا و یاهقطنم ر  هب رفس همزال :یسرتسد
  یاه زاورپ  ههمانرب و  اه هاگدورف ،یوبرم یا هار لوط ،ن آهار ،یطابترا یا هار تیعضو ییایفارغج تیعقوم زا عالطا
  یاهبترا و  هدوهب  نه آ هار  و هاهگدورف  دهقاف یئمهب ناتسرهک هنافسأتم ن(3196:70 ،نایدمحا) تسا لصف ر  رد هنازور
    طاهنم ههم  ن(7396   ،ناراهکم  و یدارهم ) دهکاب یهم  هتلافهسآ  اه  هداهج   هیرط زا رواجم یا ناتسرهک اب ناتسرهک
 ندنکابیم یطابترا یا ریسم یبسانم یسرتسد یاراد کزیر هقطنم دزجهب یئمهب ناتسرهک رد یرگکدرگ

  ههیوریب یارچ ندنکابیم نیمزرس کی یا هیامرس نیرتمهم زا هراوم  یروناج و ی ایگ هدک تظافح  طانم :هلصاف
  ،دهیامن  یهم دراو تهسیز طیحم هب یریذپان ناربج و تخس تابرض  طانم نیا ناتخرد عطق و زاجم ریغ راکک ،ا ماد
-یراد ) دهک  ده اوخ تدم زارد رد ریذپان ناربج تامدص هب رجنم هیلقن لیاسو ددرت و نارگکدرگ دایز اجح نیربانب
    تههج رهگید  طاهنم ینیزگیاج و  سانم یا تخاسریز هعسوت رد  سانم یزیرهمانرب نیربانب ،(7396 ،یدارم ،روپ
  یاهقن ن       یرهتمهم زا ههک یهنم گهنت و رغاهم گهنت و کلوهس گنت هقطنم هس ندکابیم رادروخرب تیولوا زا یرگکدرگ
  لهسگ نیا ندنراد رارق لسگ رطخ هقطنم و دنراد رارق هدک تظافح یضارا هدودحم رد دنکابیم ناتسرهک یرگکدرگ
     هتهکاد لاهبند ههب ار هوهک شزیر و شزغل نیمز ریظن یتارطخ دناوتیم هک دکاب هزرل نیمز یریگ لکک نوناک دناوتیم
 ندکابیم یمازلا نیزگیاج دعتسم  طانم یبای ناکم و ییاسانک نیربانب ؛دکاب
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      نارگهکدرگ بذهج رد یهمهم یهلیخ لهماع یعیبط یابیز یا زادنا اشچ داجیا لیلد هب :هچایرد و هناخدور زا هلصاف
   ناوهلا مرهب هچایرد ناتسرهک رد هچایرد اهنت ندنکابیم هچایرد و همشچ ،هناخدور لماک ناتسرهک بآ عبانم ندکابیم
- یهم تک تمسق هب یوبرم یا هناخدور ،یفسوی بایسآرس دور ،خلت دور ناتسرهک اهم یا هناخدور یلو ندکابیم
   ندهنراد لابندهب نارگکدرگ یارب ار یتارطخ هراوم  ،ابیز یعیبط رظانم داجیا رب هوالع یبآ عبانم و هناخدور نیا ،دنکاب
  یاه ایرح نییعت ترورض ا هچایرد یتح ای یمئاد یا هناخدور رد ندک قرغ تارطخ و یلصف یا هناخدور نایغط
 ندنکیم نادنچ ود ار یبآ عبانم یارب  سانم
  یاه نارود هب یوبرم یسانک نیمز یا دنزاس ظاحل زا یئمهب ناتسرهک یا تکد و یناتس وک  طانم :یسانش نیمز
    یهسانک نیهمز فهلتخم یا دنزاس تلع هب رغام گنت هلمج زا  طانم نیا ن(7396،یدارم) دنکابیم یسانک نیمز لوا
    یرگهکدرگ عاوهنا ندهنکیم بذج دوخ هب ار یدایز مدرم و ناراککزرو ؛یوجشناد یا هورگ ؛ناسانک نیمز هلاس ر 
  یهئمهب ناتسرهک یسانک نیمز اب نوگانوگ لاککا رد اسیروتوئژ و یوجارجام یرگکدرگ ؛تعیبط یرگکدرگ ؛یملع
  ندهکاب یهم رادروخرب ییالاب تیم ا زا ننن و ا تکد ،ا هوک ،یسانک نیمز یا دنزاس ییاسانک نیربانب ندروخیم دنویپ
  رد ناتهسرهک یرگکدرگ  طانم رتشیب و دکابیم یا هپت و ا هوک نیمزرس یئمهب هک دوکیم هد اشم هشقن هب هجوت اب
 ندنکابیم  طانم نیا
   هنیشیپ
  یدرهگ  موهب  یربراهک یا رهب GIS زا  هدافتهسا اب کیژولوکا یبایزرا و یرگکدرگ دعتسم  طانم ینجسناوت اب یابترا رد
    دهننام فهلتخم یاه    یرواهنف زا روکذهم تاهعلاطم رد نتسا هتفرگ تروص روشک جراخ و لخاد رد یدایز یتاعلاطم
 زا  ههک     ؛دهیدرگ هدافتهسا هراهیعم دهنچ یریگ ایمصت یا لدم ،همانشسرپ نیودت و هیهت ،ییایفارغج تاعالطا اتسیسس
   فیهصوت یقرهک یویراتنا رد اسیروتوکا  سانم یا هنهپ نییعت رد GIS دربراک ،(0336) رتلوب و دیوب ؛ناوتیم هلمج
  ناراهکم   و ماهت ن(Boyd & Bulter,1996 ) دهندرک   ههیهت اهسیروتوکا یارب رظن دروم یا رایعم و عبانم زا یتسرهف و
  یهحیرفت و  یرگهکدرگ  تهیفرظ و  تهیلباق یسررب هب اکیرمآ یسرجوین و یرفار تلایا رد GIS زا هدافتسا اب ،(1336)
   ههجح و نرتهسن ) دهنتخادرپ شحو تایح و ریذپ  یسآ و ساسح  طانم زا هلصاف هب هجوت اب سیروم هناخدور ةرانک
  لدهم زا  هوکنارتهکا  هدهک  تهظافح هقطنم یرگکدرگ هعسوت یزیرهمانرب یارب زین ،(7196) یبارت ن(3196:026،شورف
 زا  یکاهح ،یاتن هک دومن مادقا هشقن دیلوت هب RS و GIS کینکت زا هدافتسا اب و درک هدافتسا یرگکدرگوکا یکیژولوکا
 یی اهسراپ و  نایاهک یش وژپ رد ندکابیم ،(ناوت هجرد ود اب مادک ر ) زکرمتم و هدرتسگ جرفت یارب هقطنم هک هدوب نآ
 و GIS زا  هدافتهسا  اهب  دهمحاریوب و  ههیولیگهک  ناتهسا رد  اهسیروتوکا  هعهسوت دعتسم یحاون یجنس ناکما هب ،(0196)
 و  یهمیلقا  تیعهضو ،هدک تظافح  طانم ،یسانک گنس ،ی ایگ شکوپ ،یسانک کاخ ،نیمز لکک ؛ریظن ییا رتماراپ
    و یردهب زهین یرهگید یش وژپ رد و دناهتخادرپ اسیروتوکا هعسوت دعتسم  طانم یجنس ناکما هب یلصف یا هناخدور
 AHP شور زا  هدافتهسا   اهب دهمحاریوب و هیولیگهک ناتسا رد یرگکدرگ هنومن  طانم باختنا هب ،(1196) راصح یرای

  ناوهنع  ههب هقطنم هس ،دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا رد یرگکدرگ هقطنم تش  دادعت نایم زا ،ییا رایعم فیرعت زا سپ
  لهگ وک ،سیقلب همشچ یرگکدرگ  طانم هک د دیم ناشن  یقحت نیا ،یاتن ندناهدک شنیزگ یرگکدرگ هنومن هقطنم
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  عماهج  حرهط  ههیهت و  یرگهکدرگ  ههنومن   طاهنم ناونع هب باختنا یارب ا هنیزگ نیرت  سانم ،رثوک دس هچایرد هقطنم و
 .دنتس  یرگکدرگ
   طاهنم و دنواککا یاتسور ؛ناهفصا ناتسا اسیروتوکا هعسوت ناوت یبایزرا هب یش وژپ رد ،(6396) ناراکم  و ما رپ
  یتکراهشم  یباهیزرا شور و هداس تسیل کچ و یکیژولوکا ناوت یبایزرا شور زا  یقحت نیا رد ،دناهتخادرپ نآ فارطا
 و  تاهعالطا یروآ عمج و یتسیز طیحم تارثا یبایزرا اسیروت یربراک یارب نیمزرس ناوت یبایزرا روظنم هب ییاتسور
  ههقبط  هدرتهسگ جرفت و ود هقبط زکرمتم جرفت یارب هقطنم داد ناشن ییاهن ،یاتن ندک هدافتسا یلحم مدرم ندومن دنمناوت
  یهش وژپ رد ،(6396) یدرمناوج .دکابیم ناوت دقاف کی هقبط زکرمتم جرفت یربراک یارب و هدوب ناوت یاراد ود و کی
  یاه   یدهنمناوت لهیلحت و یئمهب ناتسرهک ییاتسور هعسوت رد یرگکدرگ شقن یسررب هب SWOT لدم زا هدافتسا اب
  یاه راک ار هئارا هیاپ رب تادیدهت و ا شلاچ ،ا تصرف تخانک و ییاتسور یرگکدرگ و یگن رف ،یخیرات ،یطیحم
  یهش وژپ رد ،(6396) ناراکم  و نایتزع نتسا هتخادرپ ناتسرهک حطس رد یاتسور یرگکدرگ هعسوت تهج  سانم
    دهمحاریوب و ههیولیگهک ناتهسا یرگکدرگ ایلقا تسیز یسررب هب GIS و (TCI) یرگکدرگ ایلقا  خاک زا هدافتسا
       رد یتواهفتم ًاالماهک طیارهک لاهس فهلتخم یاه هام رد ناتسا یقرک و یبرغ یا شخب هک داد ناشن ،یاتن ندناهتخادرپ
  رازهفا مرن  یرط زا و GIS زا هدافتسا اب ،(6396) ناراکم  و یرافص یش وژپ رد ندنراد یرگکدرگ شیاسآ صوصخ

Expert Choice اهب  یقحت نیا رد ،تسا هتخادرپ نورزاک ناتسرهک رد اسیروتوکا هعسوت دعتسم یا هنهپ ییاسانک هب  
   شهکوپ ههیال  لماهک فلتخم یتاعالطا یا روتکاف اسیروتوکا هعسوت دعتسم یحاون یبایناکم رد رثؤم لماوع هب هجوت
 و  اه  همهشچ  ،اه  هه اربآ  هکبهک   ههیال ،ییاریذهپ و یتماقا یا ناکم هیال ،یطابترا یا ریسم ،هیال ،امد ا  هیال ،ی ایگ
  ههک داد  ناهشن ،یاتن نتفرگ رارق شزادرپ دروم Arc GIS یرازفا مرن طیحم رد یزاس یموقر زا سپ و هیهت ا هچایرد
  هدافتهسا  یارهب یتسیاب و هدوب یبولطم رایسب یا لیسناتپ یاراد اسیروتوئژ و اسیروتوکا یا هبذاج رظن زا هقطنم نیا
 ،(7396 ) روهپیرا   د و یدهمحم یرهگید یاه  ش وژهپ رد ن درهیگ   تروهص  هسانم  یاه  یزهیرهمانرب ا هبذاج نیا زا
  ناتهسا : یه وژپ  دروهم» FAHP- GIS  یهبیکرت  لدهم زا  هدافتهسا  اهب  یرگهکدرگ  ةهیاپ رب یاهقطنم ةعسوت یجنس ناکما
  اتهسیس زا  هدافتهسا  اهب  اهسیروتوکا  هعهسوت  دعتهسم   طاهنم  یجنهس تیولوا ،(7396) یدارم و روپیراد و «ناتسزوخ
  اه   ش وژهپ نهیا ،یاتن هک ،«ناتسزوخ ناتسا :یدروم هنومن»Visual PROMETHEE رازفا مرن و ییایفارغج تاعالطا
 نتسا هدوب یش وژپ یا رایعم هب هجوت اب ناتسا ا رهک رد یرگکدرگ یا تخاسریز و تامدخ تسرد عیزوت
- هدهنراگن تابساحم و هناخباتک تاعلاطم و تاعالطا یروآدرگ شور و یلیلحت – یفیصوت هعلاطم نیا یقیقحت شور
 یاهناخباتک تاعالطا نینچم  و هربخ ناسانکراک تارظن و ش وژپ لدم ساسا رب  یقحت دنیارف یط رد ندکابیم ناگ
  یاه   ههشقن و رادوهمن   ناهیاپ رد و ی دهنزو  ،یزاهس  هداهمآ  ،ییاهسانک  یقحت رما رد هدافتسا دروم یا هیال و ا رایعم
  و یرگهکدرگ   ههنیمز رد یدهنمترد ق یاه رازفا مرن کمک اب ش وژپ نیا ندریگیم رارق لیلحت و هیزجت دروم یجورخ
    یهئمهب ناتهسرهک حطهس رد یدرگ تعیبط هعسوت دعتسم یاقن ییاسانک هب یلکاب لدم و GIS نوچم  هنیهب یبایناکم
  رارهق فلتخم حوطس رد نازیرهمانرب و ناریدم هدافتسا دروم دناوتیم یجورخ یا لیلحت و ییاهن ،یاتن هک ؛دزادرپیم
 ندریگ



 171 ...مسیروتوکا دعتسم قطانم یجنس تیولوا

 یزاس یزاف یاتسار رد یتعاس یبتارم هلسلس لیلحت شور هب شرتسگ یا لدم زا یکی یلکاب یسدن  نیگنایم شور
  ددرهگ   یهم هدافتهسا نآ رد ناهگه     دهن د خهساپ تارهظن زا هدافتهسا یارهب یا     ههقنزوذ یزاهف دادهعا زا ههک دهکابیم نآ
�̃�𝐢𝐣تروص هب یزاف دادعا زا هویک نیا رد ن(6396:13،یچریجنز) = (𝐚𝐢𝐣 ,𝐛𝐢𝐣, 𝐜𝐢𝐣,𝐝𝐢𝐣)  ندوکیم هداد ناشن 
  دوهک یهم لیکشت ا رایعم ریز و ا رایعم یارب یبتارم هلسلس تخرد ادتبا یریگ ایمصت رد تلوهس یارب شور نیا رد
    ا رطهس یهسدن  نیگناهیم  سپهس ، دوهک  یهم لیکهشت ناگدن د خساپ یارب یزاف تواضق سیرتام یدعب هلحرم رد و
 تسدب ار ییاهن نزو ا رایعم و (ا رایعم هب تبسن) ا هنیزگ نزو  یکرت رخآ هلحرم رد و دنوکیم زیالامرن و هبساحم
 :(Buckley,1985) د دیم
 )یلحت و هیزجت
  لهماوع هب هجوت اب و تسا یئمهب ناتسرهک رد اسیروتوکا هعسوت دعتسم یحاون ییاسانک هک ش وژپ فد  هب هجوت اب
     ،یفارگوهپوت ؛ایهلقا و شراهب لماهک   فهلتخم یتاهعالطا یا هیال هعلاطم دروم هقطنم زا  سانم یجنس تیولوا رد رثؤم
  ههک ،دیدرگ هیهت یسانک نیمز و هناخدور و هچایرد ،هدک تظافح  طانم و لسگ زا هلصاف ،یسرتسد ،یضارا یربراک
   ندهیدرگ نیهیع   ت یلکاهب لدهم رد اه رایعمریز و ا رایعم زایتما ندرک  خشم و رظن دروم یا هیال یزاس یموقر زا سپ
  کهی تروصب تیاهن رد و  خشم اسیروتوکا هعسوت تهج ناکم نیرتبسانم باختنا رد رثؤم لماوع نیب طباور سپس
 .دک فیرعت رازفا مرن یارب ینزو لدم
  هداهمآ و یروآ  عهمج  ههب هلئسم لح هب یوبرم یبتارم هلسلس راتخاس لیکشت و ا رایعم و فاد ا یبسن تیم ا نییعت اب
  لهح  دهنور رد راذگ ریثأت یا هیال یا نزو هبساحم زا سپ ندنکاب ایهم لدم هب دورو یارب ات دک هتخادرپ ا  هداد یزاس
  دهیاب یهم  رهگید یوس زا ؛دریگب رارق ناسکی یا هزوح رد اهنآ ریداقم ات دنوک یزاس درادناتسا ا هیال هک دیابیم ،هلئسم
   زا سهپ نیرباهنب . دنوهشب هنیمک دیاب اهنآ زا کی مادک و دنوشب یزاس هنیشیب دیابیم ا رایعم زا کی مادک هک دوشب نییعت
 ندباییم ترورض یتاعالظا یا هیال یزاس هدامآ  سانم یریگ ایمصت لدم رد ا رایعم ییاهن نزو نییعت
  ییاههن هلحرم هب و هتفرگ رارق شزادرپ دروم ،GIS طسوت یزاس درادناتسا و هیهت زا سپ ییایفارغج تاعالطا و ا هداد
    رد اهطخ داهجیا ههب    رهجنم اه رایعم نهیا یلوصا ریغ  یکرت ًاانیقی ،دناهدک دراو دنکابیم هیال عمج و  یکرت نام  هک
  یاه     نزو ساهسارب هدهک یزاهس هداهمآ  یاه  ههیال یمامت تسیابیم نیربانب ،دک د اوخ دعتسم  طانم یجنس تیولوا
  اه      ههیال  هیفلت و  هیکرت ساهسا نهیا رب ؛ددرگ هیهت یجورخ هشقن و  یکرت دناهدک هئارا یلکاب لدم زا هک یجورخ
      هدهک اهسیروتوکا هعهسوت دعتهسم  طاهنم  یجنهس تیولوا رد یعس یجورخ هیلوا هشقن رد نیربانب ندباییم تروررض
 نتسا
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    شهوژپ رد هدافتسا دروم یاهرایعم هشقن -3 )کش
 (7396 ؛ناگدنراگن :عبنم)
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 یلکاب لدم رد اهرایعم ییاهن یاهنزو -4 )کش

 

 
 مسیروتوکا یجنس تیولوا ییاهن هشقن -5 )کش

    هدهمآ تهسدب ییاهیفارغج تاعالطا اتسیس و یلکاب لدم یجورخ یا نزو  یکرت هجیتن رد هک ییاهن هشقن لیلحت زا
 :تفای تسد لیذ ،یاتن هب ناوتیم
  تهیولوا ) شفنهب  و (بوهخ   یهلیخ تهیولوا ) زبهس  گهنر هب هک Gis رد یداهنشیپ یتسیروتوکا دعتسم  طانم ر کا -6
     ،رغاهم گهنت ،روزهگنم کهنت یرگکدرگ  طانم و نکاما دوکیم د اشم هشقن نیا رد هک هنوگنام  و دنکابیم ،(بوخ
          تاهعالطا اتهسیس یا درادناتهسا اهب یهئمهب ناتهسرهک رد رداهن ههعلق و ناوهلا مرب هچایرد و ینم گنت ،کلوس گنت
     یهئمهب ناتهسرهک رد دوهجوم یرگهکدرگ یاقن نیرتمهم هک  طانم نیا ندننکیم شقن یافیا اتسار کی رد ییایفارغج
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  نهیا رب یلیلد ییایفارغج تاعالطا اتسیس یجورخ یا هشقن و دناهدک باختنا نارگکدرگ طسوت یتسردب و دنکابیم
 ندنکابیم اعدا
 هب ؛دیدرگ  خشم گنر هایس هیکاح اب هشقن رد هک کلوس گنت یتظافح هقطنم و کلوس گنت و رغام گنت  طانم -7
        یاراد لهسگ ههب یهکیدزن نیهنچم  و  طاهنم نهیا یدورو یا ریهسم یکیدزن لیلد هب هک تیعمج دایز ماحدزا تلع
 تسیز طیحم یدوبان و  یرخت ،یگدولآ شیازفا رد تیعمج ماحدزا لماع هکنیا هب هجوت اب هک اریز ،هدوب دایز تیم ا
    ههجوت دهیدج یاه  ناهکم ینیزگیاج هب تسیابیم ؛دراد یتظافح  طانم تاناویح ترجاهم ای ندرب نیب زا نینچم  و
  ههنیز  ش اک و ی افر و یطابترا یا تخاسریز تیوقت ، سانم یا درادناتسا تیاعر تروص رد رما نیا هتبلا ندومن
 ندکابیم ریذپ ناکما رفس

  یجنهس  تهیولوا   رد دهح نیرهتنییاپ یاراد کشخ و مرگ  سانمان ایلقا لیلد هب گنر یرتسکاخ و یجنران  طانم -9
   و روهتوم تهسیپ داجیا تهج دناوتیم  سانم یفارگوپوت و یطابترا یا ریسم هب ناسآ یسرتسد لیلد هب اما ،دنکابیم
 ندکاب  سانم یراوس هخرچود
 یریگ هجیتن
  تیریدهم  اهب نآ  عباهنم و  تاهناکما  ههیلک زا هنیهب هدافتسا یروشک ر  هعسوت یاقترا تهج رد یساسا یا ماگ زا یکی
  دودهحم  یالاهک  اهلق  دهنچ و یندعم و یتفن عبانم تارداص هچرگا نتسا نارظنبحاص یا ش وژپ زا هدافتسا و یملع
 یروآزرا و  دهمآرد دیلوت رگید یا شخب هب هجوت ترورض یلو ،تسا هدوب ناریا یراج و هتکذگ یا زاین یوگباوج
  اهب  ههک  تهسا اسیروتوکا تعنص ا شخب نیا زا یکی ندسریم رظن هب یرورض هتفگ شیپ عبانم تیدودحم هب هجوت اب
  یارهب  یبهسانم  رتهسب  نارهیا  اتهسیسوکا ن  دوهب ده اوخ  روآدوهس و  ریذهپ ناکما ا هنوگ عونت و روشک تعسو هب هجوت
    نهیا رتهشیب ههک دکابیم یناوارف یرگکدرگ یا هبذاج یاراد یئمهب ناتسرهک نتسا اسیروتوکا شخب رد یروآدوس
      اهسیروت داهجیا یارهب یرایهسب یاه    تهیلباق یاراد ناتهسرهک نهیا ندناهدک هدنکارپ یتسیروتوکا تروص هب ا هبذاج
-  یهم دهمآراک و حیحص همانرب کی نتکاد اب هک تسا اسیروتوکا و اسیروتوئژ ،یکزرو ،یگن رف – یب ذم ،ییاتسور
 و  یدرگناههج  یاه نامزاس هدهعرب اهنت اهم نیا تسا یهیدب ندروآرد لعفلاب تروص هب ار هوقلاب یا تیلباق نیا ناوت
 و هار  ،نداهعم  ،عیانهص  لماهک ا شخب ریاس تیریدم هکلب دوب د اوخن تسیز طیحم زا تظافح نامزاس و یرگکدرگ
  یهلم  مزهع و  عماهج تکرح کی رد ار ننن و امیس وادص و ا هناسر ،یگن رف یا شخب ،شرورپ و شزومآ ،نامتخاس
   ناهیب ههک هچ نآ هعومجم زا ندنایامنیم شیپ زا رتیرورض و رتعماج رایسب ،اسیروتوکا تیریدم تقیقح رد ندبلطیم
       زا ناتهسرهک ههکنیا نیهنچم  و یهئمهب ناتهسرهک ییاهیفارغج تیعقوم هب هجوت اب هک دیسر هجیتن نیا هب ناوتیم دک
       یاراد هدهک تهظافح  طاهنم و ههچایرد ،همهشچ ،ههناخدور ،یولب یا لگنج دوجو و یوج یا شزیر و تاعافترا
     ههب ههجوت اهب ندهکابیم رگکدرگ بذج یارب یدرگ تعیبط و اسیروتوکا هزوح رد هوقلاب یا دادعتسا و ا یدنمناوت
    باهختنا ههب دهناوت   یهم یهلحم ناریدهم   ننن و دهمآرد شیازهفا و لاغتکا داجیا ،یا یرباربان عفر رد یرگکدرگ تیم ا
   اهسیروتوکا ههنیهب تیریدم و  سانم یرگکدرگ یا تیاس داجیا رد یئمهب ناتسرهک حطس رد یزیرهمانرب یا رازبا
 ندرادرب ماگ
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     اهب ییانهکآ  هلاق رد ؛یهگن رف اسیروت ،یناتس وک یا شزرو اسیروت هنیمز رد ناتسرهک نیا یا ییاناوت هب هجوت
   رد یدهیدج یاه  هدهیا حرط یاشگ ار دناوتیم ییاتسور اسیروت و اهنآ یگدنز هوحن و یئمهب ریاشع موسر و بادآ
  و نارگهکدرگ یلصا نانابزیم ناونع هب یموب مدرم شقن هب هجوت ندکاب  نور رپ تعنص کی ناونع هب یرگکدرگ هنیمز
     ههتفریذپ عوهضوم کهی ناههج مامت رد یرگکدرگ تیعضو دوبهب هنیمز رد اهنآ رد تکراشم و ی اگآ یا هنیمز داجیا
 یریبادت دیاب ،تسا اسیروتوکا هب هتسباو یئمهب ناتسرهک یرگکدرگ تعنص شخب نیرتشیب هکنیا لیلد هب نتسا هدک
     ماهمت رد ههک تهسا یزهیچ نام  نیا و دکاب هارم  یعیبط   اوم ظفح اب یرگکدرگ هعسوت و دکر هک ددرگ ذاختا
       کهی ههب یهئمهب ناتهسرهک یرگهکدرگ تعنهص هک درک یعس دیاب نیاربانب نتسا حرطم رادیاپ هعسوت ناونع هب ناهج
   ناوهنع ههب یلحم تیریدم شقن هنیمز نیا رد ندوک لیدبت هدنیآ یا لسن و ینونک لسن یارب راگدنام و رادیاپ تعنص
   طاهنم یجسناوت رما ش وژپ نیا رد نتسا هجوت نایاک رایسب یرگکدرگ هنیمز رد صوصخ هب ناتسرهک روما یلوتم
  ،یاهت   ن ههک ،تهفرگ رارهق ییاسانک و یسررب دروم رضاح  یقحت هلئسم ناونعب یئمهب ناتسرهک رد اسیروتوکا دعتسم
 ا تخاسریز یلو دکابیم نارگکدرگ طسوت یئمهب ناتسرهک یمسیروتوکا  طانم باختنا یتسرد هدن د ناشن  یقحت
 ندنکابیمن نارگکدرگ یا زاین یوگخساپ دوجوم تاناکما و
   عبانم
 ن31 دادرم ،3 هرامک ،رظنم همان ام ،یلحاس یضارا یرگکدرگ تیلباق یجنس لدم لحاوس هچراپ کی تیریدم ن(3196) ایحر ،نایدمحا

 هیولیگهک ناتسا :یدروم هنومن AHP شور زا هدافتسا اب یرگکدرگ هنومن  طانم باختنا ن(1196) راصح یرای وطسرا و یلع دیس ،یردب
 ن73 هرامک ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف ،دمحاریوب و

      طاهنم و دنواکهکا یاتهسور ،ناهفهصا ناتسا اسیروتوکا هعسوت ناوت یبایزرا ن(6396) یدوصقم هژینم و یحلاص لیعامسا و زاناس ،ما رپ
 ن6396 ناتسبات و زییاپ ن7 هرامک ،7 لاس ،هعسوت و تسیز طیحم ،فارطا

   یهللملا نیهب شیام  نیلوا ،SWOT لدم زا هدافتسا یئمهب ناتسرهک ییاتسور هعسوت رد یرگکدرگ شقن ن(6396) رهچونم ،یدرمناوج
 نرادیاپ هعسوت و یرگکدرگ تیریدم

396) رذوبا ،یدارم و ایدان ،روپیراد     مرهن و ییاهیفارغج تاهعالطا اتسیس زا هدافتسا اب اسیروتوکا هعسوت دعتسم  طانم یجنس تیولوا ن(7
  یراهمعم ،یزیرهمانرب و ایفارغج مولع رد نیون یا  فا یش وژپ یملع سنارفنک نیمراهچ ،ناتسزوخ ناتسا :یدروم هنومن ،VP رازفا
 ن1667 هرامک ،ناریا یزاسرهک و

 نلوا پاچ نیعناص تاراشتنا نیزاف یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف ن(6396) دومحم ،یچریجنز

  همانلهصف ،«   دهمحاریوب و ههیولیگهک ناتهسا رد اسیروتوکا هعسوت دعتسم یحاون یجنس ناکم» :(0196) یئاسراپ لیعامسا و شوایس ،نایاک
 ن0196 راهب ن97 یپایپ ن،7 هرامک ،ایفارغج همان هژیو ،یناسنا مولع سردم

 هیرشن ،نورزاک ناتسرهک رد اسیروتوکا هعسوت دعتسم یا  هنهپ ییاسانک ن(6396) روپیمیمص هجیدخ و هللا تزع ،یتاونق و ریما ،یرافص
 ن63 زییاپ ،07 هرامک ،ا دزاود لاس ییایفارغج مولع یدربراک تاقیقحت

   یهلم شیاهم  نیمود ،یبرغ ناجیابرذآ ناتسا یخیرات - یرگکدرگ یا هبذاج و اسیروتوکا ن(6396) یراوسهک زانلگ و یلعماما ،یرکاع
 .جدننس دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،جدننس ،یاهقطنم یزیرهمانرب تیروحم اب یداصتقا هعسوت یا راک ار

  دهمحاریوب و هیولیگهک ناتسا یرگکدرگ ایلقا تسیز یسررب ن(6396) نایجاح اظاکدمحم و تیانعریم تاداسلادی ان و ایروتکیو ،نایتزع
 ن9 هرامک ،لوا لاس ،یرگکدرگ یاضف همانلصف ،(TCI) یرگکدرگ ایلقا  خاک زا هدافتسا

    زا هدافتهسا اهب ناتهسزوخ ناتسا رد یرگکدرگ ةیاپ رب یاهقطنم ةعسوت یجنس ناکما ن(7396) ایدان ،روپیراد و یفطصم ،همشچ هد یدمحم
 ن73 راهب ،67 یپایپ هرامک ،0 لاس ،یاهقطنم یزیرهمانرب همانلصف ،FAHP- GIS یبیکرت لدم
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     ههعلاطم ،یرههک یا دنامهسپ تیریدهم رد GIS   و یزاهف یارهگلمع عباوت  یکرت ن(7396) دیعس ،روپناما و یلع ،یریوب و رذوبا ،یدارم
 نناتسبات ،69 هرامک ،ا د لاس ،یناسنا یا هاگتنوکس یزیرهمانرب تاعلاطم ،یئمهب ناتسرهک ککیل رهک :یدروم

- ناهیاپ ،(ککیل رهک :یدروم هنومن) GIS زا هدافتسا اب یگنج یا  هاگودرا یبایناکم رد یطیحم لماوع ریثأت یسررب ن(7396) رذوبا ،یدارم
 .7396 دادرخ ،نایعاجک یلع امن ار داتسا ،زاو ا نارمچ دیهک هاگشناد یسانکراک همان

   :یدروهم ههعلاطم ،GIS   زا هدافتهسا اهب هدک تظافح  طانم یدرگ موب یا یدنمناوت شجنس ن(3196) الیک ،شورف هجح و نیهم ،نرتسن
 ن6396 ناتسبات ،7 هرامک ،07 یپایپ ،97 لاس ،یطیحم یزیرهمانرب و ایفارغج ،ولشیمق شحو تایح هاگ انپ

  دازآ هاگهشناد  یهش وژپ  تهنواعم  ،اه راک ار     و عهناوم ؛نارهیا رد یرگهکدرگ تعنهص هعسوت ن(2196) زوریپ ،ماهلا و رقاب دمحم ،تخبون
 نالع دیلوت شرتسگ رتفد -یمالسا
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