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 هدیکچ
         هعهسوت و دهشر دروهم رد دوهجوم عباهنم و تاهعالطا یروآ درهگ ههب ادتبا دابآ تلود ناتسهد مسیروت یسررب ترج شهوژپ نیا رد 
        ههب دهعب ههلحرم رد .تهسا هدهش ههتخادرپ یهلک ترور هب نانآ زاین دروم تامدخ و تاناکما ییاسانش نینیمه و یرحشدرگ تعنر
     ههب طوهبرم تاهعالطا زهین و (کاخ ،ینولوفروموئن ،اوه و بآ) یعیبط تاعالطا هیلک و دش هتخادرپ هعلا م دروم هدودحم ییاسانش
    ههنیرب یباهی ناهکم هب هعلا م دروم هدودحم ییاسانش زا دعب .دیدرگ یروآ عمج (تامدخ و تانااکما ،تیعمج) دوجوم یناسنا لماوع
  هدهکهد یبای ناکم ترج .دش هتخادرپ دابآ تلود ناتسهد رد یرحشدرگ هدکهد الات رد نارحشدرگ زاین دروم تامدخ و تاناکما
  صخاهش ا هب و یا      هکبهش لهیلحت دهنیارف زا هدافتهسا اهب ییاهیفارغج تاعالطا متسیس رد اه هیال قیفلت زا هدافتسا شور ود زا یرحشدرگ
     یاهتن دهش هدافتهسا AND، Gamma  یزاهف یاهرحلمع اب اه هیال قیفلت و یزاف ق نم شور زا هدافتسا اب زین و دش ماجنا یناشوپمه
  دهننک یهم صخشم یناشوپمه صخاش هب تبسن یرت هنیرب و رتدعاسم قطانم GAMMA و AND رحلمع زا هدافتسا هک دنداد ناشن
      ییاهسانش داهبآ تهلود ناتهسهد یهبرغ لامش و یلامش علت رد رظن دروم ناکم GIS رد یطرش یریگ شسرپ زا هدافتسا اب تیارن رد
 .دیدرگ
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 همدقم
      عوماوج یاروب یوتیعمج و یداوصتقا یاوبث هک یتعنص درکیور اب یرگشدرگ تعنص هب نازیر همانرب و ناراذگ تسایس 
   توسا یالکوشم زا یرایسب لح هار یرگشدرگ هعسوت هک دنرادنپ یم زین یرایسب و دنرگن یم ،دراد لابند هب ییاتسور
         قطاونم حالوصا یووس هوب توکرح یاروب  زال روصنع ار یرگوشدرگ سپ .دنشاب یم اه نآ راتفرگ ییاتسور قطانم هک
   ییاتوسور یرگوشدرگ ،هعسوت نافلاخم و ناقفاوم رظن زا هک تسا نیا ،هدوب ملسم هچنآ لاح ره هب دنناد یم ییاتسور
     دویدجت کروحم ،هداوتفارود یحاوون رد تسیز تیلباق هدنربالاب ،یداصتقا ناوت هدنهد شیازفا لماع یا هدنیازف روط هب

    زا یرایوسب رد عووضوم نویا .دیآ یم  اسح هب ییاتسور عماوج یگدنز طیارش هدنهد دوبهب زین و اه هاگتنوکس یایح
   گونهرف و توسیز طی وحم   زا تویامح توهج رد یا هلیسو ًاابلاغ و تسا طابترا رد یزرواشک یاه تسایس اب اهروشک
    یتمدوق اوب ییاتوسور یرگشدرگ .دشاب هتشاد اتسور  فح و هعسوت رد یساسا شقن دناوت یم نیاربانب ،تسا ییاتسور
  لویامت داجیا و تیباذج هئارا اب هک دوش یم  وسحم یرگشدرگ لاکشا نیرت یمدرم زا یکی هزورما ،نرق کی زا شیب
          ءاوقترا و دووبهب توهج یدرکراوک نیونچمه و نارگوشدرگ یاروب ییاتوسور طیوحم یاه یگ یو و اضف زا هدافتسا رد
 .تسا هدش عقاو یرایسب هجوت دروم نابزیم هقلنم یلیحم تسیز و یگنهرف -یعامتجا ،یداصتقا یاه صخاش
    تعنوص نویا هعوسوت یارب یزیر همانرب ،ییاتسور یرگشدرگ رد دایز یاهدادعتسا دوجو لیلد هب دابآ تلود ناتسهد 
   حرولم ناتوسرهش نیا رد نآ زا لصاح یاهیرباربان شهاک و هعسوت دنور عیرست تهج رد یرازبا ناونع هب دناوتیم
  هعوسوت ،دشاب هتشاد هارمه هب ار ناتسهد یاهاتسور نانکاس یگدنز تیفیک ءاقترا دناوتیم هک ییاهدومن زا یکی .دوش
    سراوف ناتوسا یاوهناتسرهش هلمج زا  اراد ناتسرهش .تسا  اراد ناتسرهش ییاتسور یرگشدرگ رد لیخد لماوع
   یحاوون هولمج زا ناتسرهش نیا ییاتسور قطانم .دشابیم یدایز نارگشدرگ یاریذپ لاس فلتخم لوصف رد هک تسا
   یاراد ...و یناتوساب یاوه هوعلق و  اوه    هوپت ،اوهراغ ،نووچمه یوگنهرف -   یخیراوت و یوعیبط روظن زا هک تسا ییاتسور
  نویا  یالاؤوس نی روت  موهم   .توسا یجراوخ و یلخاد نارگشدرگ  ذج یارب یدایز هوقلاب یاه لیسناتپ و اه یدنمناوت
 :زا دنترابع قیقحت
  یاوهتیلاعف یاهدمایپ –5 .؟دنمادک یرگشدرگ هعسوت یارب دابآ تلود ناتسهد یاهتیدودحم و اه لیسناتپ نیرت مهم - 0
 رد یرگشدرگ هعسوت یارب بسانم یاهراکهار – 9 .؟تسا نییبت لباق یداعبا ه  رد دابآ تلود ناتسهد رب یرگشدرگ
 ؟تسی  دابآ تلود ناتسهد
 :زا دنترابع دوش یم لابند قیقحت نیا زا هک یفادها نیرتمهم و
 GIS زا هدافتسا اب ناتسهد یاهاتسور نیب زا الاب یرگشدرگ یاراد لیسناتپ یاراد یاتسور  اختنا – 0

 :دشاب یم ریز حرش هب هک دابآ تلود شخب رد رگشدرگ  ذج و ییاتسور یرگشدرگ هعسوت یاهراکهار یسررب - 5
 هعلالم دروم هقلنم رد ییاتسور یرگشدرگ یاه یدنمناوت ییاسانش - فلا

 رگشدرگ  ذج و ییاتسور یرگشدرگ هعسوت یارب راکهار هئارا -  
 ییاتسور یرگشدرگ هعسوت قیرط زا یلحم  درم یارب لاغتشا داجیا - ج
 ییاتسور نارگشدرگ اب دروخرب رد یلحم  درم یهاگآ حلس شیازفا - د



 317 ...ییاتسور قطانم ییاسانش رد GIS شور دربراک

 هنیشیپ

     لویلحت و دوقن) ییاتوسور هعوسوت رد ییاتسور یرگشدرگ شقن یسررب هب (0190) ناراکمه و یراختفا نیدلا نکر 
   یودوهم .دونتخادرپ   نوپاژ و دونلیات ،دنلریا ،ناتسلگنا ،سیوس ،شیرتا ،هسنارف یاهروشک رد ؛(یاهیرظن یاهبو راه 
        ناوساول ناتوسهد ،یدرووم هونومن کی تارتوسا لدوم هوئارا و اهرهش نوماریپ یحاون هعسوت رد مسیروت شقن (5190)
   توهج رد بوسانم یاه ی تارتسا ی هئارا و ییاتسور یحاون هعسوت رد یاریثأت یسررب شهو پ نیا زا فده ؛ک وک
  یرسررب ،(9190)     ییوومنهک یولیخد .توسا هدووب هعسوت ی هنیهب یوگلا هب ندیسر تیاهن رد و یحاون نیا ی هعسوت

 ناتسا یگنهرف و یعیبط یاه تیلباق یسررب نمض شهو پ نیا رد ،یقرش ناجیابرذآ رد مسیروت هعسوت یاهراکهار
 هتفرگرارق هعلالم دروم هنومن دروم ناونع هب هناخفرش ردنب و کباب هعلق ناودنک ینعی ناتسا یرگشدرگ مهم زکرم هس
   درووم ار زویربت   رهوش نالوک   روب دویکات اب ناریا رد مسیروت تعنص هعسوت یورارف یاه شلا  ،(5390) ییاقس .تسا
      ییاتوسور یرگوشدرگ هعوسوت یاوهراکهار و اوه هنیمز یسررب هب ،(5390) ناراکمه و دا ن یجاح .دندادرارق یسررب
    هعوسوت یاوهراکهار و اوه  هونیمز     یوسررب شهو وپ نویا فادوها   هوک دونتخادرپ غالبجواس ناتسرهش زا ناقلاط شخب
 اراسآ شخب رد ییاتسور یرگشدرگ هعسوت ،(1390) ،ناراکمه و یرداق .تسا ناقلاط شخب رد ییاتسور یرگشدرگ
     قطاونم یرگوشدرگ تویفرظ یاوه  تویولوا ،(1390) ،ناراکمه و یراختفا .دنداد رارق یسررب دروم ار جرک ناتسرهش
    زا هدافتوسا و یولیلحت یفیوصوت شور زا هدافتسا اب شهو پ نیا رد دنداد رارق یسررب دروم ار رین ناتسرهش ییاتسور
  یولیحم ی اوه  هوبذاج  یاراد هوک ییاهاتسور هعلالم دروم یاتسور 19 نایم زا هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب Topsis لدم
 .دنرادروخرب یرتشیب تیحجرا زا دنتسه یرتشیب
 هعلاطم دروم هقطنم ییایفارغج تیعقوم
  و هوجرد 22 رد هک تسا ناریا سراف ناتسا رد  اراد ناتسرهش یزکرم شخب عباوت زا ییاتسور دابآ تلود یاتسور 
 زا . توسا هدش عقاو ایرد حلس زا یرتم 1100 عافترا رد .یلامش ضرع هقیقد 12 و هجرد 15 و یقرش لوط هقیقد 15
  زواوجت رتمیلیم 129 زا لاس لوط رد و تسا ناراب یروص هب رتشیب نآ رد شراب هک تسا یریسمرگ ییاوهو  آ رظن
    سراوف جیولخ هزووح یاهروشک یتح و رگید یاهرهش هرهش نآ یابکرم .تسا یزرواشک  درم رتشیب لغش .دنک یمن
    یوب ،ندووب کویناگرا  و موید تشک لیلد هب ،لوصحم تیفیک مهو دیلوت نازیم رظن زا مه روشک  حلس رد و ،دشاب یم
  اوه هوک هتشر نیا یبونج زیربآ هضوح رد و سرگاز لابج هلسلس یقرش  ونج هیلا یهتنم رد ناتسهد نیا .تسا ریظن
  رد نآ هولقن نیرتدنلب هک تسا رتم 1100 ایرد حلس زا نآ طسوتم عافترا هک هدش عقاو سراف ناتسا یقرش  ونج رد
 .دشاب یم رتم 2310 هلقلنم نیرت تسپ و رتم 1109 دودح
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 روشک رد دابآ تلود ناتسهد تیعقوم 1 هشقن

 هدنراگن :هدننک میسرت

  هوب یا  هوناخباتک شور رد .دوش یم میسقت ینادیم و یا هناخباتک هتسد ود هب شهو پ نیا رد یاعالطا یروآدرگ شور 
    اوب طبتروم بولالم جارخت وسا و اه هرادا رد دوجوم یاشرازگ و یاوزج ،اه هدنورپ ،بتک زا رامآ و یاعالطا جارختسا
    رادرووخرب یرتوشیب تویمها زا هک ینادیم شور رد .دوش یم هتخادرپ ینرتنیا یاه تیاس و یایرشن زا قیقحت عوضوم
    یرگوشدرگ و یوگنهرف ثارویم نو  یتاعالطا و یرامآ زکارم هب هعجارم اب شهو پ زاین دروم یاعالطا و رامآ تسا
   زا دویدزاب لماوش ینادیم هیلوا یاعلالم اب نینچمه .دریگ یم  اجنا اهنآ عبات یارادا و  اراد ناتسرهش و سراف ناتسا
  یباوی ناکم تهج شهو پ نیا رد .دوش یم لیمکت زاین دروم یاعالطا ،هدش یروآ عمج یاعالطا و رامآ لرتنک ،لحم
   لویلحت دونیارف ز   ا هدافتوسا اوب ییاویفارغج یاعالطا متسیس رد اه هیال قیفلت زا هدافتسا شور ود زا یرگشدرگ هدکهد
    یزاوف یاوهرگلمع اوب اه هیال قیفلت و یزاف قلنم شور زا هدافتسا اب زین و دش  اجنا یناشوپمه صخاش اب و یاهکبش

AND، Gamma دش هدافتسا. 
  ییاوسانش  هوعلالم دروم هقلنم رد راذگرثا و یلصا لماوع یمتسیس شرگن اب هک تسا هدش شالت رضاح شهو پ رد 
  یاروب روظنم نیدب .دریگ رارق یدنب هنهپ دروم رظن دروم هدودحم (ANP) یا هکبش لیلحت دنیآرف زا هدافتسا اب و دنوش
 :زا دنترابع هک تسا رایعم نآ هیاپ یاعالطا هب زاین ،نآ یاهرایعمریز و رایعم ره یزاس یموقر
  قوقحم  طوسوت و ه ویهت  یالوپ یروص هب حلسم یاهورین ییایفارغج نامزاس زا هک 111125:0 یفارگوپوت یاه هشقن •
 ؛دیدرگ یزاس یموقر
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 رد یرادزیخبآ و یعیبط عبانم نامزاس زا SHP تمرف اب هک هعلالم دروم هقلنم یسانشکاخ و نیمز ششوپ یاه هشقن •
 ؛دنتفرگ رارق هدافتسا دروم و ذخا فلتخم لحارم
 هدافتسا دروم و تفایرد نیمز  ولع یاه هداد یلم هاگیاپ زا SHP تمرف اب هک دابآ تلود ناتسهد یسانش نیمز هشقن •
 ؛تفرگ رارق
 یرادز ویخبآ و  عوتارم ، اوه  لوگنج نامزاس زا هک هعلالم دروم هقلنم یتسیز صاخ یاه هنوگ و یژولوفروموئژ هشقن •
 ؛دش هتفرگ راک هب (سراف  رغبونج) هعلالم دروم هدودحم یزاسادج زا دعب و هیهت روشک
  روکا) ؛دیدرگ هشقن هب لیدبت و تشادرب GPS زا هدافتسا اب هدنراگن طسوت هک هعلالم دروم هقلنم یخیرات یاه ناکم •
 (همهم یرگشدرگ ثحب وت نو  دینکن کاپ ونیا دوبن هگآ یتح هبوخ دیرایب ریک نیتسنوت
 ییا ویفارغج  نامزاوس زا  هوک 111125:0 ی فارگووپوت  هوشقن زا  هوک یسررب دروم هقلنم  آ عبانم و یژولوردیه هشقن •
 ؛دش هدافتسا یزاس یموقر زا دعب و هیهت یالپ یروص هب حلسم یاهورین

  ذوخا 111125:0 یفارگوپوت هشقن زا هک هقلنم یتامدخ یاسیسات ،ییاتسور و یرهش طاقن و یطابترا یاه هار هشقن •
 ؛تفرگ رارق هدافتسا دروم و یزاس یموقر حلسم یاهورین ییایفارغج نامزاس زا هدش

 ARC GIS رازفا مرن رد اه هشقن هیهت

   اوجنا ANP   لوبم یرویگ میمصت یاه لدم طسوت هک نآ اب طبترم یاه هتشر و ییایفارغج یاه شهو پ زا یرایسب رد 
    رد و دنووش نیویعت ناوکم کی یور رب اه میمصت هک تسانب ینعی .دریگ یم یروص ناکم هزوح رد یاعلالم ،دریگ یم
     توهج دعتوسم قطاونم یباوینا کم توهج ریز شهو پ رد هشقن هیهت دنیارف .دشاب یم ناکم نیرتهب  اختنا ،فده عقاو
 .تسا هتفرگ  اجنا ریز لحارم یط یرگشدرگ هدکهد داجیا
 عافترا .فلا
 رد هک ددرگ یم  ولعم دابآ تلود یاعافترا یسررب رد .تسا هدش لیکشت ىکهآ ىاه ىراومهان زا دابآ تلود ناتسهد 
  رتوشیب  دوهد ی وم ناشن 5 هشقن هچنان  .دبای ىم عافترا جیردت هب نیمز ،(هیلا ىهتنم) دابآ تلود ناتسهد تشپ و  ونج
    طوقف و دنتوسه یروتم 1150  اوت 1100  عاوفترا یراد  دونا  هدویدرگ صخشم زمرق گنر اب هک دابآ تلود ناتسهد طاقن
 یاراد  دونا  هدوش عقاو دابآ تلود ناتسهد یبرغ لامش رد و دنا هدیدرگ صخشم یتروص گنر هب هک یکدنا یاهنیمزرس
   هوب هدومآ دیدپ عافترا ناسون رثا رد هک یلیحم یاهداضت و اه یراومهان نیا هک .دنشاب یم رتم 1130 زا رتشیب یعافترا
 (یزرواشک و یرورپماد یاه یرادرب هرهب تهج صوصخب) تسا هدیشخب ار یصاخ طیحم هوقلاب یانغ ناتسهد نیا

 شزرا نازیم و هیحان یعافترا تاقبط 1 لودج
 (ایرد حلس زا رتم) عافترا شزرا نازیم
2 55 – 1 

2 32 – 55 

4 210- 32 

9 410 – 210 

0 019 – 410 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم
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 (هدنراگن :عبنم) عافترا رظن زا یرگشدرگ یارب بسانم یاههنهپ 2 هشقن

 بیش .ب
 ناریگ میمصت و نازیر همانرب یارب دشاب یم یرگشدرگ هعسوت یارب راذگریثات لماوع زا بیش رصنع هکنیا هب هجوت اب 
 یایاوز اریز تسا مهم هعسوت تحت هیحان رد یعافترا حولس و بیش تیعضو زا عالطا ،یرگشدرگ هعسوت یاه حرط
 یراد دصرد 2 – 1 بیش 10 – 4 لودج هب هجوت اب .دنراد رب رد هعسوت یارب یتوافتم میهافم نیمز رد بیش فلتخم
   نیروتمک یاراد هوک 5 شزرا یاراد د وصرد 29 – 15 بیش و دشاب یم یرگشدرگ هعسوت تهج شزرا نازیم نیرتشیب
  روبکا و  دنوشاب ی وم زمرق گنر هب هشقن یور رب هک دصرد 10 – 2 یاه بیش 5 – 2 هشقن ساسا رب .تسا شزرا نازیم
  هوک گنر زبس طاقن و دنشاب یم یرگشدرگ هعسوت تهج دعتسم یاه هنهپ دنهد یم ششوپ ار دابآ تلود ناتسهد طاقن
 هک دنراد رارق یتاعلالم هقلنم  ونج و یقرش لامش یاه تمسق رد یا هدنکارپ و ک وک طاقن یروصب هشقن یور رب
 .دنشاب یم بسانمان یرگشدرگ هعسوت تهج دنشاب یم دصرد 120 – 11 بیش یاراد

 
 (هدنراگن :عبنم) بیش رظن زا یرگشدرگ یارب بسانم یاههنهپ 1 هشقن



 387 ...ییاتسور قطانم ییاسانش رد GIS شور دربراک

 شزرا نازیم ،بیش تاقبط 2 لودج
 شزرا نازیم (دصرد) بیش تاقبط

2 - 1 2 
10 - 2 4 
15 - 10 9 
29 - 15 5 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 بیش تهج .پ
  هویال رد .دوش یم هدافتسا یفارگوپوت هشقن یور رب نازیم طولخ یگ یو زا زین ییایفارغج یاهتهج هشقن هیهت یارب 
 نیاربانب دنراد رکب تعیبط ای لگنج تمس هب ور یتهج هک دنتسه ییاهنآ بیش یاهج نیرتهب هک اجنآ زا بیش تهج
    حلوسم و لاموش یاوهج 00 – 4 لودج هب هجوت اب .درک بسک ار شزرا نیرتالاب ابیز تعیبط تمس هب بیش تهج
   یاراد  روغ توهج و  دنوشاب ی وم یرتسکاخ و زمرق گنر هب 9 – 4 هشقن یور رب هک دنشاب یم شزرا نیرتشیب یاراد
 .دنشاب یم یبآ گنر هب هشقن یور رب و تسا شزرا رادقم نیرتمک و 0 شزرا

 شزرا نازیم و هیحان رد بیش تهج 1 لودج
 شزرا نازیم بیش تهج
 2 حلسم
 2 لامش
 5 قرشلامش
 5 قرش
 9 قرش ونج
 2  ونج
 9  رغ ونج
 0  رغ
 5  رغلامش

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 
 (هدنراگن :عبنم) بیش تهج رظن زا یرگشدرگ هدکهد تخاس یارب بسانم یاههنهپ 4 هشقن

 دابآ تلود ناتسهد یسانش نیمز .چ
 یراکمه اب هک دنشاب یم یعیبط طیحم و اه یراومهان داجیا رثؤم لماوع زا یکی ینامتخاس و یسانش نیمز یاه یگ یو
  دووجو هب دنناوت یم نینچمه اه یگ یو نیا دنروآ یم دوجو هب ار یلیحم ره ینونک یامیس یئاز لکش یاهروتکاف ریاس
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   روگید فروط زا    .دنوشاب نیومز لد رد شزرا روپ فلتخم یاهراسناک یروص هب یناوارف و عونتم یعیبط عبانم هدنروآ
        یوفنم یروتکاوف یرووص هوب فولتخم یحاوون رد دونناوت  یوم یسانش نیمز یاه نامتخاس یخرب ندوب لاعف و یئایوپ
 و اه تفربآ و اه هناخدور رتسب 4 لودج هب هجوت اب .ددرگ ثعاب ار یعیبط عیاجف و  رخم یاه هدیدپ هدرک ییامندوخ
 شزرا نیرتمک یاراد ناراسچگ و یکمن دبنگ و دشاب یم شزرا نازیم نیرتالاب هک 2 شزرا یاراد یرایتخب یارمولگنک
 .دنا هدیدرگ صخشم 2 هشقن یور رب یحاون هک دنشاب یم اراد ار دابآ تلود ناتسهد یرگشدرگ هعسوت تهج

 نآ شزرا نازیم و هیحان یسانشنیمز تاقبط 4 لودج
 میدق رنرتاوک یاهتفربآ 9

 لاووح رد یاووهتووفربآ و اووههووناخدور رتووسب 2
 رضاح

 یرایتخب یارمولگنک 2 

 کهآ+زمرق نرام :یراجاغآ 9

 یرتسکاخ نرام یاراد :ینرام دنزاس 5

 چگ و کمن یریخبت دنزاس :ناراسچگ 0

 یکمن دبنگ 0

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 
 یسانشنیمز رظن زا یرگشدرگ هدکهد تخاس یارب بسانم یاههنهپ 5 هشقن

 یسانشکاخ .ج
   هوب .دویآ     یوم دووجو هوب یتاویح و ،ییایمیش ،یکیزیف فلتخم لماوع رثا رب هک تسا نیمز هتسوپ حلس تمسق ،کاخ
 هیال یروص هب هشیمه ًاابیرقت و تسا زیامتم و صخشم رگیدکی زا حضاو روط هب ًاابلاغ هک کاخ یاه تمسق زا کیره
    هوک اوج روه ًاابیرقت هک مینیب یم مینکفیب نیمز هرک فلتخم قطانم هب یرظن رگا .دنیوگ قفا ،دوش یم رهاظ مه یور هیال
  سوپ .تسا یهایگ ششوپ یاراد نیمز هرک یاه کاخ مظعا تمسق نو  .تسه مه کاخ ،دراد دوجو یهایگ ششوپ
 و 2    شزرا یاراد توسپ یوضارا یاوهکاخ 2 لودج هب هجوت اب .دراد دوجو نیمز هرک یاج همه رد ًاابیرقت زین «کاخ»
  اوب یا  هونماد    یاهتوشد پویت نآ زا دوعب و دشاب یم یرگشدرگ هدکهد تخاس و مسیروت هعسوت تهج شزرا نیرتشیب
          هدوکهد تخاوس توهج اوهکاخ فولتخم پویت هدونهد ناوشن موه 3 هشقن و .دراد رارق  ود یشزرا هبتر رد 9 شزرا
 .دشاب یم دابآ تلود ناتسهد رد یرگشدرگ
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 شزرا نازیم و هیحان کاخ تاقبط 5 لودج
 کاخ یاقبط شزرا نازیم
 اههپت 0

 یناقوف یاهسارتو اه یالف 0

 یا هنماد یاهتشد پیت 9

 تسپ یضارا پیت 2
 یبالیس تشد پیت 5

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 
 (هدنراگن :عبنم) یرگشدرگ هدکهد تخاس تهج یسانشکاخ 6 هشقن

 یطابترا یاههار .ح
  ادک ره .دشاب یم هسوش ،یکاخ ،یعرف هتلافسآو یلصا یتلافسآ :هار عون هس زا یبیکرت رظن دروم هدودحم یطابترا هار 
 رد اههار نیا زا هلصاف نازیم نیاربانب دنتسه یرگشدرگ هعسوت یارب یتوافتم تیمها و شزرا یاراد اه هار عاونا نیا زا
     روکذ یطاوبترا یاوههار زا  ادوک ره شزرا 3 لودج رد .دراد تیمها رایسب یرگشدرگ هنیمز رد یراذگ هیامرس هنیمز
  هدوش  روکذ هار  عوون  هوس  هلوصاف  یاوقبط ی اوه هشقن زا یبیکرت یسررب دروم هیحان یطابترا یاههار 1 هشقن و هدیدرگ
 .تسا هدش نییعت ناسانشراک یارظن و یواضق هب هجوت اب یاقبط نیا زا  ادک ره شزرا و هلصاف نازیم .دشاب یم

 
 (هدنراگن :عبنم) یرگشدرگ هدکهد تخاس تهج یطابترا یاههار 7 هشقن

 یرگشدرگ هدکهد تخاس تهج یطابترا یاههار شزرا 6 لودج
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 شزرا ور پیج شزرا هسوش شزرا یعرفو یلصا یتلافسآ

1115 - 1 2 1115 – 1 2 112 – 1 2 

1112 – 1115 4 1111 – 1115 4 1110 – 112 4 

11110 – 11112 9 11120 – 11111 9 1112 – 1110 9 

11115 – 11110 5 11125 – 11120 5 11110 – 1112 5 

11119 – 11115 0 11114 – 11125 0 11195 – 11110 0 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 یتامدخ تاسیسات .خ
 ه ویهت  هوقلنم  آ  عباونم  هوب یسرتسد هشقن ادتبا :دش داجیا هداد و هشقن عون ود بیکرت زا ،1 یتامدخ یاسیسات هشقن 
 ه ویهت  اوهنآ زا  هلوصاف هشقن و ییاسانشدابآ تلود ناتسهد یاهیانق و همش  ،ها  ، آ عبانم هشقن هیهت یارب .دیدرگ
 ت ویمها و شزرا زا  دوصرد 14 ، آ  عباونم  هوب ی وسرتسد را ویعم . دوش هتفرگ ناتسا  آ عبانم زا یاعالطا نیا .دیدرگ
 ن ویا هک دوب هقلنم رد ییاریذپ و یتماقا یاسیسات دوجو دوب رتمهم هک  ود رایعم .دوش یم لماش ار یتامدخ یاسیسات
  اوهنآ زا  هلوصاف  هوشقن و ییاسانش ،ینادیم هعلالم نینچمه و ثاریم نامزاس یرگشدرگ یاه هشقن قیرط زا یاسیسات
  بوسح  روب ه ویال ود  روه ت ویاهن رد .ددرگ یم یقلت تیزم کی ،یکیدزن ،رایعم ود ره رد هک تسا یهیدب .دیدرگ هیهت
 .دوشیم هتخاسدابآ تلود ناتسهد یتامدخ یاسیسات ییاهن هشقن و هدش بیکرت دنراد هک یشزرا نازیم

 یرگشدرگ هدکهد تخاس تهج یتامدخ تاسیسات شزرا 7 لودج
 یتامدخ یاسیسات رصانع ریز یاقبط هلصاف شزرا نازیم

2 1110 – 1 
 یسرتسد  آ ها 

 

 

4 1112 - 1110 
9 11110 - 1112 
 یانق 11110 - 11115 5
2 1110 – 1 

 ریذپ نامهم و لته
 یروخاذغ نلاسو ناروتسر

 
4 1112 - 1110 

 ییاریذپ -یتماقا یاسیسات
9 11110 - 1112 
5 11115-11110 

 
 

0 >11115 
 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 
 (هدنراگن :عبنم) یرگشدرگ هدکهد تخاس تهج یتامدخ تاسیسات 3 هشقن
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 یناسنا هاگتنوکس .ه
 ییاتسور طاقن ادتبا .تفرگ رارق لمع کالم اتسور و رهش هب یکیدزن ای یرود یناسنا یاههاگتنوکس هشقن هیهت یارب 
 زا  یرادرووخرب  لویلد  هوب  دوندوب  کویدزن  اهاتوسور هب هک یقطانم .دش هیهت اهاتسور زا هلصاف هشقن و ییاسانش هقلنم
  رادرووخرب یبوللم طیارش زا ،یتسیروتوکا یاه هبذاج عونت و بیکرت نینچمه و یبسن یرگشدرگ یامدخ و یاناکما
 بیکرت اب .دشاب یم قداص یرهش طاقن یارب طیارش نیمه .دوش یم هتساک تیبوللم نازیم زا هلصاف شیازفا اب و دندوب
 1 هلصاف یرهش طاقن یارب 1 لودج ساسا رب .دش لیکشت یناسنا یاه هاگتنوکس هشقن تیاهن رد ،اتسور و رهش هشقن

   زا رتوشیب یاوقبط و دنشاب یم 2 ینعی شزرا نیرتشیب یاراد رتم 1120 – 1 هلصاف ییاتسور طاقن یارب و رتم 1112 –
  نویا 3 هشقن رد هک دنشاب یم اراد ار شزرا نیرت نییاپ ییاتسور طاقن یارب رتم 11125 و یرهش طاقن یارب رتم 11112
 .دنا هدیدرگ صخشم یاقبط و طاقن

 شزرا نازیم و هیحان رد یناسنا یاههاگتنوکس زا تاقبط هلصاف 3 لودج
 شزرا (یاقبط هلصاف) اتسور شزرا (یاقیط هلصاف) رهش

1112 – 1 2 1120- 1 2 

11110 – 1112 4 1112- 1120 4 

11119 – 11110 9 11110-1112 9 

1124 – 11119 5 11125- 11110 5 

>11112 0 >11125 0 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 
 (هدنراگن :عبنم) یناسنا یاههاگتنوکس رظن زا یرگشدرگ هدکهد تخاس یارب بسانم یاههنهپ 3 هشقن

 یگنهرف -یخیرات یاه هبذاج .ع
    نویا دووجو دوشاب   یوم یونغ رایوسب یگنهرف -یخیرات یاههبذاج دوجورظن زا هعلالم دروم هدودحم هکنیا هب هجوتاب 
   نیونچمه و یوگنهرف -  یخیراوت یرگوشدرگ هعسوت هب ینایاش کمک دنتسه اههبذاج نیا یاراد هک یقطانم و اههبذاج
   هویحان یوگنهرف-یخیرات یاهناکمو اههبذاج یمامت روظنم نیدب دیامن یم هیحان هب یدورو نارگشدرگ نازیم شیازفا
  رد دنوشاب یوم ...  و اوههدازماما لماش یبهذم یاهناکم و اههپت نینچمه و یخیرات یاههطوحم ،یناتساب راثآ لماش هک
 3  لودوج رد  یاوقبط ن ویا زا   ادوک ره شزرا و یگنهرف و یخیرات یاهناکم نیا زا هلصاف یاقبط .دنا هدشرکذ اجنیا
 .تسا هدش هدروآ
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 اهنآ شزرا نازیمو یگنهرف -یخیرات یاهناکم زا تاقبط هلصاف 3 لودج
 یاقبط هلصاف شزرا نازیم

 یعیبط و یگنهرف و یخیرات یاههبذاج

2 1112 – 1 

4 1112 -1110 

9 11110 – 1112 

5 11120 – 11110 

0 11124 – 11120 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 یعیبط یاهزادنا مشچ .غ
   هوکییاجنآ زا عوقاو رد . دوشاب ی وم   یوعیبط یرگوشدرگ  یاوه هی امروس و  اوه  هوبذاج دوجو مسیروتوکا یلصا رصانع زا یکی 
   و یولیحم توسیز یاه هیاپ یاراد ًاامومع زین هدش تظافح قطانم و دنک یم ادیپ  وهفم هدش تظافح قطانم رد مسیروتوکا
  ًااومومع هک یاهزادنا مش  .دراد کیژولوکا ناوت و مسیروتوکا اب یعیبط یاههبذاج نیب یقیمع طابترا اذل ،دنشاب یم یعیبط
  یرگوشدرگ عبانم زا نارگشدرگ یریگ هرهب و یلیحم تظافح تهج رد ،دوشیم لماش ار یلگنج یاه ششوپ و  آ عبانم
  هدوش هدافتسا  آ عبانم و یلگنج یاهششوپ صخاش ود زا ،رایعم نیا یتاعالطا یاههیال هیهت تهج .دشاب یم رثؤم رایسب
  نویا هب یقطانم .دش هیهت اهنآ زا هلصاف هشقن و ییاسانش هشقن رد عبانم نیا ادتبا هک تسا هناخدور لماش  آ عبانم .تسا
  ،دوندوب رت تیمهااب زا یمک هک هقلنم یلگنج یاه ششوپ سپس .دندوب رادروخرب یرتشیب تیبوللم زا ،دندوب رتکیدزن عبانم
  ،هوشقن ود  نویا بیکرت اب .دندوب رت بسانم یرگشدرگ یارب لگنج رواجم قطانم .دیدرگ هیهت اهنآ زا هلصاف هشقن و نییعت
 .(10 هشقن) دیدرگ هیهت یعیبط یاهزادنا مش  ییاهن هشقن

 اهنآ شزرا نازیم و یعیبط یاهزادنا مشچ زا تاقبط هلصاف 11 لودج
 یعیبط یاهزادنا مش  یاقبط هلصاف شزرا نازیم
2 24 11 -1129  

 
 
 اه هناخدور زا هلصاف

  آ عبانم
(24) 

4 1121 – 1124 
9 0 1120 - 1121 
5 11220 – 11200 
0 11125 - 11220 
2 1119 – 1  

 
 لگنج
 

 یهایگ ششوپ
(22) 

4 1112 - 1119 
9 11110 - 1112 
5 11115 - 11110 
0 11124 - 11115 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 
 (هدنراگن :عبنم) یعیبط یاهزادنا مشچ رظن زا یرگشدرگ هعسوت یارب بسانم یاه هنهپ 11 هشقن
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 نیلوب قطنم زا هدافتسا اب یرگشدرگ هدکهد تخاس تهج راد تیدودحم طاقن یاههشقن هیهت
   دووجو اوهنآ رد یرگشدرگ هدکهد تخاس ناکما هک دوب یقطانم فذح و ندومن صخشم ،اه هشقن نیا داجیا زا فده 
   نیون  دووجو لیلد هب .دیدرگ داجیا ... و یتیعمج زکرم ،شحو یایح ،لگنج ریظن یضراوع یارب اه هشقن نیا .درادن
    و لوحم نآ دووخ رد یرگوشدرگ هدکهد زا یرادرب هرهب ای ثادحا یارب یدیدش تیدودحم ،لحم کی رد یضراوع
         یروروض ناوکم  اوختنا رد ،اوهنآ زا یونیعم هلوصاف  وفح هوجیتن رد و دیآ یم دوجوب اهنآ زا ینیعم هلصاف رد یهاگ
 .دشاب یم

 هطوبرم تیدودحم داجیا طباوض و هدننکدودحم لماوع 11 هرامش لودج
 اهرایعم لماوع یایئزج
 لگنج یرتم 110 رفاب و هدودحم دوخ
 ینوکسم قطانم رهش یرتم 1115 رفاب و رهش هدودحم

 اتسور یرتم 1110 رفاب و اتسور دودحم

 هدش تظافح قطانم یرتم 112 رفاب و هضراع دوخ

 شحو یایح یرتم 1120 رفاب و هضراع دوخ

 یطابترا یاههار یرتم 110 رفاب و هضراع دوخ

 یراگتخرد و یاغاب یرتم 110 هدودحم و هضراع دوخ

 یعارز یاهنیمز یرتم 110 هدودحم و هضراع دوخ

 لسگ میرح یرتم 1115 میرح و هضراع دوخ

 لیسم میرح یرتم 1115 میرح و هضراع دوخ
 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 
 (هدنراگن :عبنم) یرگشدرگ هدکهد تخاس تهج راد تیدودحم قطانم 11 هشقن

     یدونب هوجرد هوب یزاوین و  دوشاب یم راد تیدودحم قطانم فذح ًاافرص ،اه هشقن نیا داجیا زا فده هکنیا هب هجوت اب 
      یرووص هوب تیدودوحم هوشقن کوی هدننک دودحم لماع ره یارب ،یرتسر تلاح رد ،درادن دوجو هدش فذح قطانم
 ریاس یارب و رفص رادقم یرگشدرگ هدکهد ثادحا یارب تیدودحم یاراد قطانم هب نآ یوررب هک دوش یم هیهت یرنیاب
 ود هلصاف رد هک یقطانم هب ،ینوکسم قطانم یرنیاب هشقن هیهت تهج لابم ناونع هب .دبای یم صاصتخا کی رادقم قطانم
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 هداد  کوی شزرا  قطاونم ریاس هب و رفص شزرا ،دنا هتفرگ رارق اتسور زا یرتمولیک کی هلصاف رد ای و رهش زا یرتمولیک
 .تسا هدش هدروآ (00) هرامش لودج رد دیدرگ هیهت یرنیاب یاه هشقن اهنآ یارب هک یلماوع .دش
 ییاهن هشقن هیهت و ANP لدم ییاهن بیارض لامعا و یتاعالطا یاه هیال همه بیکرت

   هوب راوک  تویلک .دوش لصاح ییاهن هشقن ات دندرگ بیکرت مه اب هدش یدنب هقبط یاه هیال همه دیاب ،ییاهن هلحرم رد 
 شزرا و بیرض سپس و هدش بیکرت مه اب اج کی رد هدش یدنب هقبط یتاعالطا یاه هیال هیلک هک تسا یروص نیا
 و بیارض زا بیکرت اب تیاهن رد و مینک یم لامعا اه هیال نیا هب ار تسا هدش نییعت ANP لدم رد هک رصنع ره ییاهن
 ییاهن هشقن ،اه هیال

 
 (هدنراگن :عبنم) یرگشدرگ هدکهد تخاس تهج بسانم قطانم 21 هشقن

  نویا . دووش ی وم     هتخاوس یرگوشدرگ هدوکهد داوجیا تهج دعتسم یاهناکم ییاهن هشقن ،اه هیال و بیارض زا بیکرت اب
    یداویز رایوسب یاوهدربراک هک رازبا نیا رد .دریگ یم  اجنا Raster Calculator دنمتردق رازبا طسوت اهبیکرت و اهلیلحت
 ی اوه شور زا یکی طسوت اجنیا رد هک درک لیلحت و بیکرت ار اه هیال ناوت یم فلتخم یاهشور هب ،دراد یبای ناکم رد
  یاوه هیال همه ادتبا .دریگ یم یروص دنیارف نیا ،تسا ANP بیارض رد اهنآ  رض اب هارمه اه هیال عمج نامه هک نآ
 و دوش یم هداد اه هیال زا  ادک ره هب ANP لدم زا لصاح ییاهن نزو سپس و دنریگ یم رارق مه یور هدش یدنب هقبط
   روه هوک  دوشاب ی وم فلتخم یگنر یاهفیط زا یبیکرت ،هشقن نیا .ددرگ یم لصاح ییاهن هشقن ،اهنآ بیکرت اب تیاهن رد
  هوشقن رد ار ییاهن هشقن دعب هلحرم رد .دشاب یم یرگشدرگ هدکهد داجیا یارب هقلنم تیمها زا یا هجرد رگناشن گنر
 .(50 هرامش هشقن) دیآیم دوجوب ییاهن هشقن و مینکیم  رض هدش هیهت تیدودحم
 یزاف قطنم زا هدافتسا اب یرگشدرگ هدکهد یبایناکم

 هک دنشاب یم ییاهروتکاف ،عوضوم نیا نشور لابم .دنراد یزاف تیهام یدایز دودح ات یبایناکم رد دوجوم یاهرتماراپ 
 رد هک دوش یم فیرعت یزاف یاه هعومجم اهروتکاف نیا یارب .دنتسه دوجوم ضراوع یخرب زا بسانم هلصاف هب طوبرم
 دوخ هب یتوافتم تیوضع هجرد دراد هضراع زا هک یا هلصاف هب هجوت اب هعومجم نیا زا یوضع ناونع هب لسکیپ ره اهنآ
  قویفلت  یاروب  ناووت ی وم  دنووش فیرعت حیحص تیوضع ریداقم اب یزاف یروص هب هلاسم یاهرتماراپ ممتم رگا .دریگ یم
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 اهروتکاف یریذپ ریثأت هوحن هب یگتسب زین هدافتسا دروم رگلمع عون .دومن هدافتسا یزاف بسانم یاهرگلمع زا اهرتماراپ
 .دارد اهرتماراپ هعومجم یور رگلمع یشهاک ای یشیازفا ییاهن رثا ای و رگیدکی طا

 
 (هدنراگن :عبنم) یرگشدرگ هدکهد تخاس تهج بیش یزاف 11 هشقن

 
 (هدنراگن :عبنم) یرگشدرگ هدکهد تخاس تهج عافترا یزاف 41 هشقن

 
 (هدنراگن :عبنم) یرگشدرگ هدکهد تخاس تهج یسانش نیمز یزاف 41 هشقن
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 هدودحم و هدش قیفلت رگیدمه اب لیدبت و یزاف یاهرگلمع زا هدافتسا اب ،شزرا نییعت زا دعب یتاعالطا یاه هیال هیلک 
 رد هک تسا هدش یدنب هقبط هتسد 2 رد تیبوللم نازیم بسحرب یرگشدرگ هدکهد داجیا تیلباق رظن زا هعلالم دروم
      هدوکهد داوجیا یاروب هدوش یوفرعم ی اوه  ناوکم ، دووش یم هدهاشم هک روط نامه .تسا هدش هداد ناشن 20 – 4 هشقن
     هوئارا یناوشوپمه صخاوش نیونچمه و ،AND ،اماگ یزاف هشقن رد فلتخم داعبا رد و هدنکارپ یروص هب یرگشدرگ
 ،دشاب بسانم لکش و تحاسم رظن زا دیاب یرگشدرگ هدکهد داجیا یارب هتفای صاصتخا نیمز هک اجنآ زا .تسا هدش
   دندوش صخوشم  روت  هونیهب   و رتدعاوسم قطاونم  یطروش یریگ شسرپ زا هدافتسا اب روتکو هب اههشقن لیدبت اب نیاربانب
 رد ینادیم یاهدیدزاب و google earth زا هدافتسا اب و دنا هدش فذح ه ایرد زا هداتفا رود و ک وک داعبا رد یاهناکم
  داوبآ تلود ناتسهد یبرغ لامش و یلامش تمسق هک تسا هدش یفرعم یداهنشیپ یاه ناکم ناونع هب ناکم ود تیاهن
 ناونع هب راتکه رازه تحاسم اب یلامش تمسق نیاربانب دشابیم اراد یرگشدرگ هدکهد تخاس تهج یرتهب تیعقوم
 .ددرگیم صخشم رظن دروم ناکم

 
 (یزاف شور اب یرگشدرک هدکهد ییاهن یبای ناکم) یرگشدرگ هدکهد تخاس تهج هنیهب قطانم یدنب تیولوا 51 هشقن

 یریگ هجیتن
   هوب یرهوش  یاوه طی وحم  رد نکاوس ناسنا یارب ار یا هدیدع یالکشم اهرهش ناباتش هعسوت و دشر ریخا یاه ههد رد 
  اوت دروآ ی وم   هاونپ  اذوج و رکب یعیبط یحاون هب یالضعم نیا زا ییاهر یارب نیشن رهش ناسنا و تسا هدروآ دوجو
   هراوومه روکب و ابیز یعیبط یاه ناکم .دشاب رود هب اهرهش رد دوجوم یالکشم و لئاسم زا هاتوک دن  ره یتدم یارب
     دوشر زا هدونام رود و ییاتوسور یحاوون ًااربکا هک قطانم نیا .ددرگ یم  وسحم رگشدرگ  ذج هدمع قطانم زا یکی
 هرهب نارگشدرگ دورو ناوارف یایازم زا دنناوت یم یلوصا و تسرد یزیر همانرب یروص رد دنوش یم لماش ار هعسوتو
   نآ زا نارگوشدرگ هراوومه هکنیا دوجو اب و ددرگ یم  وسحم روشک بسانم قطانم زا دابآ تلود ناتسهد .دندرگ دنم
 ع  وقاو رد هوک یلحم  درم بیترت نیدب و تسا نارگشدرگ زاین دروم یامدخ و یاناکما هنوگ ره دقاف دنیامن یم ندید
   شهو وپ نویا رد .دندرگ دنم هرهب یدادادخ میظع تبهوم نیا زا دنناوت یمن زین دنشاب یم نییاپ دمآرد حلس اب دارفا زا
 ،نارگشدرگ دیدزاب شیازفا تهج یتفایهر دابآ تلود ناتسهد یاه فعض و اه تیلباق تخانش اب ات تسا هدیدرگ یعس
       رد دووجوم ناوکم نیروتهب اتوسار نویا رد .دویآ تسد هب یلحم  درم دمآرد شیازفا زین و نانآ یدنم تیاضر شیازفا



 337 ...ییاتسور قطانم ییاسانش رد GIS شور دربراک

    و دویدرگ ییاوسانش دوشاب اراد ار نارگشدرگ زاین دروم یامدخ و یاناکما یمامت هک یرگشدرگ هدکهد داجیا تهج
      اوب هوک دوش دوهاوخ یناوکم هب لیدبت دابآ تلود ناتسهد نیا بیترت نیدب .دیدرگ ییامناج نآ رد زاین دروم یاناکما
-  یوم هوک ددرگ لیدبت یا هبذاج هب رواجم یاه ناتسا ریاس و ناتسا یاهرهش زا رگشدرگ دورو شیازفا اب نامز تشذگ
 .دیامن تیلاعف یناهج و یلم ،یا هقلنم حلس رد دناوت
   نیونچمه و یرگوشدرگ تعنص هعسوت و دشر دروم رد دوجوم عبانم و یاعالطا یروآ درگ هب ادتبا شهو پ نیا رد 
    هدودوحم ییاوسانش اوب دعب هلحرم رد .تسا هدش هتخادرپ یلک یروص هب نانآ زاین دروم یامدخ و یاناکما ییاسانش
 لماوع هب طوبرم یاعالطا زین و (کاخ ،یژولوفروموئژ ،اوه و  آ) یعیبط یاعالطا هیلک و دش هتخادرپ هعلالم دروم
     ناوکم هوب هوعلالم درووم هدودحم ییاسانش زا دعب .دیدرگ یروآ عمج (یامدخ و یانااکما ،تیعمج) دوجوم یناسنا
   .دوش هوتخادرپ دابآ تلود ناتسهد رد یرگشدرگ هدکهد بلاق رد نارگشدرگ زاین دروم یامدخ و یاناکما هنیهب یبای
  زا هدافتوسا اب ییایفارغج یاعالطا متسیس رد اه هیال قیفلت زا هدافتسا شور ود زا یرگشدرگ هدکهد یبای ناکم تهج
  اوب  اوه  هویال    قویفلت و یزاوف قولنم شور زا هدافتسا اب زین و دش  اجنا یناشوپمه صخاش اب و یاهکبش لیلحت دنیارف
  قطاونم GAMMA و AND    روگلمع زا هدافتوسا هوک دنداد ناشن جیاتن دش هدافتسا AND، Gamma یزاف یاهرگلمع
 رد یط  روش یرویگ شسرپ زا هدافتسا اب تیاهن رد دننکیم صخشم یناشوپمه صخاش هب تبسن یرت هنیهب و رتدعاسم

GIS دیدرگ ییاسانش دابآ تلود ناتسهد یبرغ لامش و یلامش علض رد رظن دروم ناکم تیاهن رد. 
 عبانم
 یلامش سرگاز یاهلگنج رد کیژولوکا رظن زا یتسیروتوکا یاه تیلاعف ناکما یسررب ،(1390) ،ا ،یجاتم .س ،یکافک ییاباب .ن ،یناث دمحا

   هراموش ، ووس لاس ،نیمزرس شیامآ همانلصف ،رود زا شجنس و ییایفارغج یاعالطا متسیس ،هرایعم دن  یریگ میمصت دربراک اب
 .ناتسبات و راهب ، راه 

 لیووسناتپ اووب ییاتووسور قطاوونم ییاووسانش رد GIS و MCDM قوویفلت شور دربراووگ ،(5390) ،  ،یرهاووطروپ .ح ،یرادوویق .ع ،یراووختفا
 .زییاپ ،9 هرامش ،4 هرود ،ییاتسور یاه شهو پ ،یتسیروتوکا

       هولجم ،نارویا رد ییاتوسور یرگوشدرگ رادویاپ هعوسوت ی اوه  صخاوش یزاس یموب دنیارف ،(3190)   ،یرهاطروپ .د ،یودهم .ع ،یراختفا
 .0 هرامش ،ییاتسور یاهشهو پ

 ،(یا  هویرظن ی اوه   و راو    لویلحت و دوقن) ییاتسور هعسوت رد ییاتسور یرگشدرگ شقن (0190) ،لیعامسا یرداق ،نیدلا نکر ،یراختفا
 ..5 هرامش ،3 هرود ،سردم همانلصف

  ناتوسا جرهف یاتسور یدروم هعلالم) ناریا ینابایب قطانم یاهاتسور رادیاپ هعسوت تهج یراکهار مسیروت ،(9390) ا ،یرداق .ی ،ینامزاقآ
 . وس لاس ،یرگشدرگ یاضف همانلصف ،(دزی

    یولگنج کراوپ :درووم Topsis – swot   یوبیکرت لدوم زا هداف توسا اب مسیروتوکا یدربهار یزیر همانرب ،(5390)   ،یرای .ع ،دا ن یجاح
 .59 هرامش ،هعسوت و ایفارغج همانلصف ،(تشدهوک نادولب

   نیگوشم ناتوسرهش) نایئاتسور یتخانش ناور و یعامتجا یاه یدنمناوت یاقترارد یرگشدرگ یارثا یسررب (4390) لیکو ،نابراس یردیح
 .50 هرامش ، راه  لاس ،یرگشدرگ هعسوت و یزیر همانرب هلجم (رهش

 ،10  یپاویپ هرامش ،یعامتجا و یناسنا  ولع هدکشناد هیرشن ،یتسیروت یاههاگحیرفت یزیر همانرب رب یدمآرد (9190) ج ،ییومنهک یلیخد
 .زیربت هاگشناد
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  یاوعالطا هناماس زا هدافتسا اب رابیرز رالات فارطا یاه لگنج رد مسیروتوکا یبایزرا ،(3190) ،  ،یفیرش .ج ،یهیقف .  ، ودخم .آ ،یدیشر
 .ناتسمز و زییاپ ،5 هرامش ،0 لاس ،تسیز طیحم یاه شهو پ همانلصف ،GIS ییایفارغج

 دشرا یسانشراک همان نایاپ ،ناریا رد ییاتسور یرگشدرگ یاه تیلباق یسررب ،(5190) یدهم ،ییاقس

 .دهشم یسودرف هاگشناد ،ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج هتشر
  یزویر همانرب همانلصف ،رهشوب رهش یگنهرف و یعامتجا هعسوت رب یرگشدرگ تعنص یاریثات (4390) غ ،یحوبص .غ ،دا ن ینیما .  ،ییاقس

 .10 هرامش ،مهن لاس ،یا هقلنم
      یاوقیقحت همانلوصف ،نورزاوک ناتوسرهش رد موسیروتوکا هعسوت دعتسم یاه هنهپ ییاسانش ،(0390) ،  ،روپ یمیمص .ع ،یتاونق .ا ،یرافص

 .زییاپ ،35 هرامش ،مهدزاود لاس ،ییایفارغج  ولع یدربراک
 لوا پا  ،نیفلؤم رشان ،هرایعمدن  یریگ میمصت یاهرازفا رن و اهلدم ؛(1390) اضریلع ،میلس یفیرش و روصنم ،ینمؤم

  و ناتوسیس ناتسا :یدروم هعلالم) یرگشدرگ هنومن قطانم هنیهب یبایناکم یسررب هب (1390) ،ش ،یثاغتسم .  ،یدیواج روپ یقت .  ،ینمؤم
 .190 – 900 ،1 هرامش ، ود لاس ،یرگشدرگ یاضف همانلصف ،(ناتس ولب

 ،ییایفارغج یاعالطا متسیس زا هدافتسا اب ناتسدرک ناتسا رد مسیروتوکا بسانم یاه هنهپ لیلحت ،(1190) ،ی ،هانپ میرک .  ،لصا هداز جرف
 .زییاپ ،23 هرامش ،یعیبط یایفارغج یاه شهو پ

  روتکد ،  اومنهار داتوسا ،یزیر همانرب و ایفارغج ،یرتکد همان نایاپ ،ییاتسور هعسوت رد ییاتسور یرگشدرگ شقن ،(5190) ،لیعامسا ،یرداق
 .نارهت ،سردم تیبرت هاگشناد ،یراختفا نیدلا نکر اضرلادبع

 ،(هغارم یزکرم شخب یاهاتسور :یدروم هعلالم) SWOT لدم زا هدافتسا اب ییاتسور یرگشدرگ یبایزرا ،(5390) ،ر ،یفیرش .ف ،یمرک
 .055 – 330 ،34 هرامش ،10 هرود ،یزیر همانرب و ایفارغج هیرشن

     نیرووس یاتوسور :یدرووم هونومن) رادیاپ هعسوت یاتسار رد ییاتسور یرگشدرگ هعسوت ،(9390) ر ،یغار  .  ،یدومحم .ج ،دنو یسوم
 .1 هرامش ، ود لاس ،یرگشدرگ یاضف همانلصف ،(هناب ناتسرهش

  درووم ANP یا  هکبوش      لویلحت دونیارف زا هدافتوسا اوب موسیروتوکا هعسوت دعتسم قطانم نییعت ،(4390) ،ا ،یمرک .ع ،یودهم .  ،دا ن کین
 .راهب ،40 هرامش ،یا هقلنم – یرهش شیامآ و ایفارغج همانلصف ،دابآ  رخ ناتسرهش :یسانش
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