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 هدیکچ
 یمک یارشور زا هدافتسا تسا یریدب .دشاب یم ریذپانراکنا یاه تیولا  زج یروشک ره رد یتعنگ هعسوت یاه تیفرو ییاسانش
 روظنم هب قیقحت نیا رد اذل .دنک هئارا یرترب  یاتن دناوت یم یبایزرا و یریگ میمصت دنیارف رد یسانشراک تلاخد شهاک و
 لیلحت دنیارف و یزاف ق نم رب ینتبم (MCDM) هرایعم دنا یبایزرا شور زا یتعنگ یارکررش هعسوت یارب مشت هریزج یبایزرا
 یتعنگ یارکررش ثادحا ترج اسانم ناکم نییعت رب رثؤم یاهرایعم شهوژپ نیا رد .تسا هدش هدافتسا (AHP) یبتارم هسلس
 یاه هیال ادتبا قیقحت ماجنا ترج .دندش ییاسانش یفلد شور هب هک دنشاب یم یعامتجا یداصتتا و یکیحولوکا یاهرتماراپ لماش
 و اهرایعم و دندش هیرت هعلا م دروم هق نم رد ینادیم یاه تشادرب و یتاع طا یاه هاحیاپ زا زاین دروم یاه هداد و یموتر
 هدافتسا اب تپس .دیدرگ نییعت یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف اب لماوع نزو نینیمه .دیدرگ لامرن و یمک یزاف شور هب اه صخاش
 یبایناکم ییارن هشقن و هدش قیفلت ییایفارغج تاع طا متسیس رد یتاع طا یاه هیال هیلک ینزو ی خ ایکرت شور زا
 یبایناکم رد ار ریثأت نیرتشیب 6/0 نزو اب یعامتجا و یداصتتا یاهرتماراپ داد ناشن  یاتن .دیدرگ هیرت یتعنگ یاه کررش
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 همدقم
 هتفرگ رارق هجوت دروم هقلنم ره یاه تیلباق و یاناکما زا یریگ هرهب هب هجوت اب ًااریخا هک تسا یا هدیدپ تعنص دشر
 راک یورین میسقت و نیمزرس شیامآ ثیح زا تسیابیم درادرب  اگ یتعنص هعسوت هار رد دهاوخب هک یروشک ره .تسا
 ای کرهش یروص هب یتعنص یاهدحاو عمجت یارب ار ییاه ناکم ،یتعنص هعسوت فده اب روشک فلتخم قطانم رد
 نیدب .دشاب یم فلتخم لماوع زا رثأتم یهدنامزاس نیا .(Forslid et al 2002) دنک یهدنامزاس و  اختنا ،عمتجم
 دوش یم یریگولج تسیز طیحم یگدولآ زا ه یو هب ،قطانم و یحاون زا یخرب رد تعنص هیور یب دشر زا بیترت
(Mirata and Emtairah, 2005). بسانم لحم یبای ناکم ،یا هقلنم هعسوت یاه یزیر همانرب رد یدیلک لماوع زا یکی 
 یاه کرهش یبایناکم .(0390 ،ناراکمه و زوریف ؛1390 ،ناراکمه و هداز یدمحا) تسا یتعنص قطانم رارقتسا
 ،ینف لئاسم هب طوبرم یاهرایعم زا یا هعومجم لماش هک تسا هرایعم دن  هدیچیپ لیلحت و هیزجت کی ،یتعنص
 .تسا یسایس و یلیحم تسیز ،یعامتجا ،یداصتقا
 رد ریخا یالوحت .(Khalid, 2013 ؛;9390Keeney, 1980; Williams and Massa, 1983 ،ناراکمه و دا ندحا)
 لیلحت و هیزجت روظنم هب ییایفارغج یاعالطا متسیس یاه ییاناوت رد یهجوت لباق دوبهب هب رجنم یریگ میمصت هنیمز
 ناونع هب ییایفارغج یاعالطا متسیس طابترا نیا رد (;Chang et al. 2006 Xu et al. 2008) تسا هدش یتعنص قطانم
 نییعت یاه یگدیچیپ و یالکشم عفر رد بسانم ناکم شنیزگ نمض دشاب یم رداق ،یناکم یاعالطا تیریدم رازبا
 Taibi and 2390 ،ناراکمه و یبجاح ;1190 ،ناراکمه و داش ;0390 ،ناراکمه و زوریف) دشاب دیفم رایسب ناکم

Atmani, 2017; Caloz and Collet, 2011; Chakhar, 2006;). تهج یریگ میمصت ینابیتشپ یاهرازبا زا یضعب 
 میمصت لیلحت و هیزجت و (GIS) ییایفارغج یاعالطا یاه متسیس هلمج زا یتعنص یاه ناکم نیرت بسانم ییاسانش
 ;Wang et al., 2008; Vahidniaa et al., 2008) دشاب یم یسانشراک یاه متسیس و (MCDM) هرایعم دن  یریگ

Saaty, 2000). 
 یروص (.... و ،لگنج ،یزرواشک ،یرهش ی هعسوت) فلتخم یاه یربراک یارب یبایناکم نییعت تهج یرایسب یاعلالم
 زا هدافتسا ،رادیاپ هعسوت یاهصخاش هب هجوت اب دوخ قیقحت رد ،(0390) یحلاص و یهللارصن لابم رولب .تسا هتفرگ
 جیاتن .دنا هتخادرپ یتعنص کرهش یارب بسانم ناکم لیلحت و یسررب هب یلیحم تسیز ،یداصتقا ،یعامتجا یاهرایعم
 و یرفعج .دنتشاد هدهع هب رما نیا رد ار تیمها نیرتشیب یداصتقا و یعامتجا یاهرایعم هک دهدیم ناشن قیقحت
 ییایفارغج یاعالطا یاه متسیس زا هدافتسا اب مق ناتسا رد یتعنص بسانم یاه هصرع یبایناکم هب ،(4190) یمیرک
 ًااتبسن و بسانم هقبط 5 رد ،مق ناتسا یسایس شخب راه  رد هنهپ 10 داد ناشن ناشیا قیقحت زا لصاح جیاتن تخادرپ
 هلاقم رد (1190) ناراکمه و یسیئر .دش ییاسانش ناکم نرتهب ناونع هب دابآ رفعج هنهپ و تسا هدش ییاسانش بسانم
 قیقحت نیا زا فده و دنا هتخادرپ درزب ناهفصا عیانص هنیهب یاه ناکم نتفای یارب نیلوب قلنم یریگراک هب اب دوخ
 رد عیانص مکارت زا یریگولج و ییایفارغج یاعالطا متسیس رب هیکت اب عیانص رارقتسا تیعونمم هدودحم یرگنزاب
 یحاون یسررب هب یشهو پ رد (Ruiz et al, 2011) .تسا رادیاپ هعسوت تمس هب تکرح ًااتیاهن و صاخ یاهتمسق
 لماوع نایم زا هک دهد یم ناشن زیور قیقحت جیاتن .تخادرپ ایناپسا لامش رد یتعنص یاه کرهش ناکم یارب بسانم
 یدنب هقبط و لقن و لمح ،یراکیب  رن ،نیمز تمیق بیترت هب یرهش هعسوت و ییانبریز ،یکیزیف ،یعامتجا ،یداصتقا
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 یبایناکم رب رثؤم لماوع (Massucato, 2013) .دنوریم رامش هب یتعنص کرهش یبایناکم رد لماوع نیرتمهم نیمز
 AHP شور زا اهرایعم یدنب تیولوا یارب و هدومن یسررب رادیاپ هعسوت یاه صخاش هب هجوت اب ار یتعنص یاه کرهش

 ناتسرهش یتعنص کرهش یبایناکم هب دوخ قیقحت رد (2390) یبجاح .دندومن هدافتسا یبلبم یزاف دادعا و یزاف
 زا هدافتسا اب سپس و تخادرپ هرایعم دن  یریگ میمصت یاه کینکت زا یریگ هرهب اب ناتسدرک ناتسا رد هردناوید
 هسیاقم دروم هدمآ تسد هب جیاتن و هتفرگ یروص یداهنشیپ یاهناکم یدنب هبتر AHP و TOPSIS، SAW یاه شور
 .تفرگ رارق
 تیولوا و نییعت یوافتم یاه هنیمز رد هک تسا یزاس لدم کیرتماراپ یاه شور زا یکی ،ینزو یلخ بیکرت شور
 یارب بسانم قطانم نییعت رضاح قیقحت زا فده .(Mirdeylami et al, 2015) دراد ییالاب ییاراک قطانم یدنب
 لیلحت دنیارف و یزاف ،ینزو یلخ بیکرت شور زا قیقحت نیا رد اذل .دشاب یم مشق هریزج رد یتعنص یاهکرهش
 هدافتسا یسررب دروم هقلنم رد یتعنص یاه کرهش رارقتسا تهج ناکم نیرتهب نییعت تهج ،(AHP0) یبتارم هلسلس
 .دریگ رارق هدافتسا دروم یبایناکم یارب بسانم ییوگلا ناونع هب دناوت یم لصاح جیاتن اذل .تسا هدش
 اهشور و داوم

 هعلاطم دروم هقطنم
 رارق زمره هگنت رد سراف جیلخ و ناریا هریزج نیرتگرزب ناونع  هب هک تسا ناگزمره ناتسا ریازج زا یکی مشق هریزج 
 دودح دشابیم سرگاز یاهیگدروخنی  همادا ءزج هک هریزج نیا لوط .تسا  هتشاد قلعت ناریا هب زابرید زا و دراد
 مشق هریزج .تسا رتمولیک 29 دودح نآ نیرتضیرع رد و رتمولیک 10 ناکم نیرتکیراب رد نآ ضرع و رتمولیک 190
-فصن هب تبسن یلامشضرع هقیقد 12 و هجرد 35 و یقرشلوط هقیقد 30 و هجرد 32 رد و زمره هگنت یرواجم رد
 (1190 ،یروش هرد گنهرف) .دراد رارق چیونیرگ راهنلا
 قیقحت شور
 اب نآ طابترا و یفاک و بسانم نیمز دوجو ظاحل زا ار هقلنم کی یاه ییاناوت و اه تیلباق هک تسا یتیلاعف یبایناکم
 دهد یم رارق لیلحت و هیزجت دروم صاخ یربراک یارب بسانم یناکم  اختنا یارب یالیهست و اه یربراک ریاس
 .(0190 ،نایوضر)
 و یا هناخباتک یاعلالم زا اه هداد یروآ عمج یارب و دشاب یم یلیلحت یفیصوت عون زا شهو پ نیا رد قیقحت شور
 یواضق ،یا هناخباتک یاعلالم زا هدافتسا اب بسانم یاهرایعم ادتبا روظنم نیدب .تسا هدش هدافتسا ینادیم یادهاشم
 ;Barzekar et al. 2011; Ghoddousi 2014) 5یفلد شور هب ،ربتعم یالاقم زا هدمآ تسدب یاعالطا و ناگربخ

Aliani et al 2017) کاخ ،شیاسرف ،لسگ ،بیش) کیژولوکا یاهرتماراپ لماش اهرایعم نیا هک دندش ییاسانش، 
 تظافح قطانم زا هلصاف ،اههاگتنوکس زا هلصاف ،هداج زا هلصاف) یعامتجا یداصتقا یاهرتماراپ و (هناخدور و عافترا
 .دشاب یم (یضارا یربراک و هاگدورف زا هلصاف ،هدش

                                                                                                                                                                
1 Analytical Network Hierarchy 
2 Delphi 
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 Mirata and) دش لیکشت هطوبرم یتاعالطا کناب و یموقر GIS طیحم رد و دیلوت اهصخاش و اهرایعم هشقن

Emtairah 2005;Ullah and Hafiz, 2013; Piran et al. 2013; Aliani et al 2017). نیمز متسیس اب اه هیال  امت 
 هدامآ ،GIS طیحم رد Cellsize (19×19) و کرتشم سایقم اب ،(UTM, WGS 1984, Zone 39 N) ناسکی عجرم
 ،اجنیا رد .دندش لامرن و یمک یزاف شور هب اه صخاش و اهرایعم هیلک سپس .دنتفرگ رارق یبایزرا و شزادرپ
 یروص تیوضع عبات فیرعت اب و (0 ات رفص) تیاب سایقم رد یزاف قلنم ساسا رب لماع یاه هشقن یزاسدرادناتسا
 رتمک تیبوللم رت نییاپ تیوضع رادقم و رتشیب (بسانت) تیبوللم رتالاب تیوضع رادقم هزاب نیا رد هک ،تسا هتفریذپ
 .دهدیم ناشن رظن دروم یربراک یارب ار
 ... و نیناوق ،اهدرادناتسا یروصب ،یناسنا عماوج یوس زا ای یعیبط رولب هک دنتسه یقطانم تیدودحم یاه هشقن
 فده کی یارب هدافتسا تیلباق ناونع چیه هب هک دننک یم صخشم ار یقطانم تیدودحم یاه هشقن .دنا هدش لیمحت
 نیدب ،دوش یم هدافتسا (0 و 1) نیلوب قلنم زا ،تیدودحم یاه هشقن یزاس درادناتسا روظنم هب .دنرادن ار صاخ
 .دباییم قلعت کی ددع قطانم ریاس هب و رفص ددع هدش دودحم قطانم هب هک بیترت
 هدافتسا AHP زا روظنم نیدب .دیدرگ اهرتماراپ زا کی ره تیمها بیارض نییعت هب تبون اهرتماراپ نییعت زا سپ
 و یریگ میمصت یارب تسا یشور لدم نیا ،دش هتفرگ راکب و ناونع یتعاس لآ ساموت طسوت AHP دنیآرف .دیدرگ
 دشاب هتشاد دوجو یریگ میمصت تهج رایعم و صخاش نیدن  هک یعقاوم رد ًااصوصخ ،اه هنیزگ نیرتهب  اختنا
(Saaty, 1981). زا کی ره تیمها بیرض یبتارم هسلس لیلحت دنیارف شور زا هدافتسا اب ادتبا شهو پ نیا رد 
 ره ریثأت نازیم .دیدرگ نییعت یتعنص کرهش ناکم  اختنا رد یراذگریثأت نازیم ظاحل زا رگیدکی اب هسیاقم رد اهرتماراپ
 0 ددع هک یا هنوگ هب دش نایب 3 ات 0 دادعا بلاق رد مشق هریزج یتعنص کرهش یبایناکم نییعت رد اه صخاش زا کی
 Expert رازفا  رن رد AHP شور هب اهرتماراپ ییاهن نزو ًااتیاهن .دندوب اراد ار ریثأت نیرتشیب 3 ددع و ریثأت نیرتمک

Choice دیدرگ هبساحم. 
 و WLC شور هب یتعنص کرهش هعسوت دعتسم قطانم و قیفلت مه اب هدمآ تسدب یاهنزو و اهرتماراپ هشقن تیاهن رد
 .دندش دیلوت و ییاسانش (Malczewski, 2005; Eastman, 2006)0 هلبار زا یریگ هرهب اب

Equation1:S = ΣWiXiIICj 
S: Suitability 
Wi: Weight factor 
Xi: Fuzzy value of i, 
Cj: Rating for the limits criteria of j, 
II: the index 

 مییامن یم هدافتسا ریز هلبار زا تیدودحم رایعم یاه هیال زایتما ندروآ تسدب یارب
C= II Cj 

C: ییاهن تیدودحم 
Cj: تیدودحم رایعم زایتما j 
II: رضلصاح هیامن  
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 (6311 ،ناگدنسیون) مشق هریزج ،سابعردنب ناتسا رد یتاعلاطم هدودحم تیعقوم :1 لکش

 جیاتن
 و رفص ریداقم نیبام یزاف یاه شزرا .دهد یم ناشن ار یریگ میمصت یاهرایعم هدش یزاف یاه هشقن 50 ات 5 لکش
  اختنا رد رتماراپ ره یراذگریثات نازیم زا رفص یزاف شزرا هب ندش کیدزن اب روکذم یاهلکش رد .تسا ریغتم کی
 ره یراذگریثات نازیم رب ،کی یزاف شزرا هب ندش کیدزن اب و هدش هتساک یتعنص کرهش هعسوت تهج بسانم ناکم
 .دوش یم هدوزفا بسانم ناکم  اختنا رد رتماراپ

 
 عافترا .2 لکش
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 هاگدورف زا هلصاف .1 لکش

 
 بیش .4 لکش

 
 هدش تظافح قطانم زا هلصاف .5 لکش
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 یضارا یربراک .6 لکش

 
 هناخدور زا هلصاف .7 لکش

 
 اه هاگتنوکسزا هلصاف .3 لکش
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 هداج زا هلصاف .3 لکش

 
 لسگ زا هلصاف .11 لکش

 
 کاخ .11 لکش
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 شیاسرف .21 لکش

 

 هک دهد یم ناشن شور نیا هب هدش نییعت نزو .دهد یم ناشن یا هکبش لیلحت دنیارف رد ار اهصخاش نزو 0 لودج
 هعسوت یبایناکم دنیارف رد ار یرتشیب شقن اهرایعم نزو لک زا دصرد 13 بسک اب یعامتجا و یداصتقا یاهرایعم
 .تسا یکیژولوکا یاهرایعم هب طوبرم زین اهرایعم نزو لک زا دصرد 14 نینچمه و دنراد یتعنص
 ار (3101/1) نزو نیرتمک شیاسرف و (9145/1) نزو نیرتشیب یضارا یربراک هدش هتفرگ راک هب یاهصخاش نیب رد
 .تسا هداد صاصتخا دوخ هب

 AHP زا هدمآ تسدب اه صخاش و اهرایعم نزو :1 لودج

 اهرایعم و اه صخاش نزو

 بیش 411/1

 هداج زا هلصاف 4221/1

 لسگ 0190/1

 اه هاگتنوکس زا هلصاف 2410/1

 شیاسرف 3101/1

 یضارا یربراک 9145/1

 هدش تظافح قطانم زا هلصاف 0930/1

 کاخ 5051/1

 عافترا 2491/1

 هاگدورف 191/1

 هناخدور 100/1

 هقلنم رد WLC یبیکرت شور زا هدافتسا اب ار یتعنص یاه کرهش ثادحا تهج دعتسم قطانم یدنب هنهپ 90 لکش
 لک زا داد ناشن یدنب هنهپ زا لصاح جیاتن تسا هدش هداد ناشن 5 لودج رد هک هنوگنامه .دهد یم ناشن هعلالم دروم
 یاراد راتکه 24/32309 و یتعنص یاه کرهش هعسوت یارب دایز ناوت یاراد راتکه 00/13035 هعلالم دروم هقلنم
 .دشاب یم زی ان ای مک رایسب ناوت یاراد راتکه 59/54214 و مک ناوت یاراد راتکه 5/93039 ،طسوتم ناوت
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 مشق هریزج رد یتعنص یاه کرهش هعسوت تهج دعتسم قطانم هشقن :11 لکش

 WLC شور هب یتعنص یاه کرهش هعسوت تهج دعتسم قطانم یدنب هقبط :5 لودج
 هقلنم ناوت یدنب هقبط (راتکه) تحاسم دصرد هب تحاسم

 دایز ناوت 00/13035 1/30

 طسوتم ناوت 24/32309 3/05

 مک ناوت 5/93039 2/35

 بسانمان 59/54214 0/59

 یریگ هجیتن و ثحب
 و ینوکسم ،یرهش یاهیربراک عاونا حولس نتفای تعسو ،اهروشک رگید و ناریا رد تیعمج نوزفا زور دشر یاعبت زا
 زا یکی .تسا یا هقلنم هعسوت رما رد یزیرهمانرب مهم لماوع زا یکی یتعنص یاه کرهش یبایناکم .دشاب یم یتعنص
 دروم رد یریگ میمصت اذل تسا یا هقلنم و یلم هعسوت دنیارف رد ییاراک ندرک ربکادح یبایناکم دنور رد مهم لئاسم
 دهاوخ لابند هب ار یناسنا و یعیبط عبانم زا رتهب هدافتسا  وزل هقلنم رد یتعنص یاه کرهش ثادحا تهج بسانم ناکم
 .دور یم رامش هب نیمزرس شیامآ زا یمهم شخب یبایناکم دنیارف ظاحل نیدب .تشاد
 یاهرایعم رب دیکات اب مشق هریزج رد یتعنص یاهکرهش هعسوت یربراک یارب یبایناکم تهج رضاح هعلالم رد
 قیفلت زا ،دنیارف نیا رد هک دیدرگ هدافتسا (MCDM) هرایعم دن  یبایزرا شور زا یعامتجا یداصتقا و یکیژولوکا

WLC و AHP دش هدافتسا. 
 و (0930/1) هدش تظافح قطانم زا هلصاف ،(145/1) یضارا یربراک یاهصخاش هک دهد یم ناشن شهو پ نیا جیاتن
 یاه کرهش یبایناکم رد رثؤم لماوع نیرتمهم هلمج زا (2410/1) اه هاگتنوکس زا هلصاف و (0190/1) لسگ زا هلصاف
 .دنشاب یم رضاح شهو پ رد یتعنص
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 یاهکرهش هعسوت یارب تیلباق یاراد قطانم ناونع هب یضارا زا دصرد 9/04 صیخشت هدمآ تسدب جیاتن ساسا رب
 هب دصرد 1/30 هدش یسررب قطانم لک زا .دشاب یم یتعنص هعسوت یارب هقلنم یالاب یاهتیفرظ هدنهد ناشن یتعنص
 هیامرس یارب فده قطانم ناونع هب دناوت یم هک تسا روظنم نیا یارب دایز ناوت یاراد راتکه 00/13035 نازیم
 فلتخم لیالد هب قطانم زا دصرد 0/59 دودح نمض رد .ددرگ ظاحل یتعنص یاهکرهش هعسوت هنیمز رد یراذگ
 یاهکرهش هعسوت یارب ناوت هنوگره دقاف یعامتجا یداصتقا ای و (... و شیاسرف ،یفارگویزیف رظن زا) یکیژولوکا
 زا هدافتسا ناکما ،یریذپ فالعنا لیلدب قیقحت نیا رد یبتارم هسلس لیلحت دنیارف زا هدافتسا .دشاب یم یتعنص
 اهتیولوا نییعت رد هدش هدافتسا یاهتواضق یقلنم یراگزاس ندرک لرتنک تیلباق ،نامزمه رولب یمک و یفیک یاهرایعم
 و یکیژولوکا یاهصخاش و اهرایعم نایم یاطابترا یسررب نینچمه .تسا هدوب یهورگ یارظن یریگراک هب ناکما و
 .تسا هدوب AHP شور زا هدافتسا  زلتسم اهصخاش نزو نییعت و یعامتجا و یداصتقا
 یدایز یاعلالم رد (MCDM) هرایعم دن  یریگ میمصت یاهشور زا هدافتسا رد الاب تحص اب ییاهیجورخ تفایرد
 رارقتسا روظنم هب یضارا یبایناکم رب دوخ هعلالم رد (9390) ناراکمه و دا ندحا لابم ناونع هب .تسا هدیسر یابثا هب
 .دنتفای تسد لوبق لباق جیاتن هب زین سرا رد یتعنص یاه کرهش قطانم ییاسانش هب ،AHP زا هدافتسا اب عیانص
 لدم نیرتهب یبایزرا هب یزاف یاه لدم و GIS زا هدافتسا اب یتعنص یاه کرهش یبایناکم رد (1190) ناراکمه و داش
 ناونع یبوللم لدم ار یزاف لدم یبایزرا رد و دنتخادرپ یتعنص یاه کرهش یبای ناکم یاهرتماراپ قیفلت تهج
 یتعنص رهش یبای ناکم رد رثؤم یاهرایعم و لماوع ،هدش  اجنا ینامیلس و هناگنز طسوت هک یقیقحت هعلالم رد .دندومن
 هک دنتفای تسد هجیتن نیا هب نایاپ رد .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم رهش نیا یتسیز طیحم تیعضو رب نآ راثآ و کارا
 و هدوبن کارا رهش هعسوت یارب یبسانم  اختنا ،هتسویپ یتعنص یاهرهش ون یوگلا  و را  رد یتعنص رهش یبایناکم
 .(4190 ،ینامیلس و هناگنز) تسا هتشاد رهش نیا یتسیز طیحم طیارش رد یریگمش  یفنم راثآ
 مه اب ناراسچگ یتعنص کرهش یبای ناکم رد ار تسیز طیحم و یداصتقا شرگن ود (1190) یریش رگید شهو پ رد
 نوگانوگ یاه لدم ،یتسیز طیحم و یناسنا ،یداصتقا یاه صخاش یفرعم رب هوالع شهو پ نیا رد ،دومن قیفلت
 لیلحت رد لدم نیا یراگزاس ،لصاح جیاتن و هتفرگ رارق یسررب دروم زین یددع یرتمونوسکات لدم هلمج زا یبایناکم
 .دهد یم ناشن یبوخ هب ار یتسیز طیحم لماوع
 میمصت شور هک تسا نیا هدنهد ناشن نیشیپ یاقیقحت اب هسیاقم رد قیقحت نیا رد هدش هتفرگ راکب شور هسیاقم
 .دشاب یم یتعنص یاهکرهش هدافتسا تهج دعتسم قطانم ندومن صخشم تهج یرت بسانم شور هرایعم دن  یریگ
 زا هدافتسا اب WLC شور نینچمه تسا نیمزرس یعیبط طیارش اب یرتشیب قابلنا یاراد WLC شور هکنیا لیلد هب
 ریثأت تحت رتشیب ار یبایناکم هلاسم وا رظن زا هک ار یرتمهم لماوع هک دهد یم ریگ میمصت هب ار یردق نیا یهدنزو
 یاراد شور نیا زا لصاح هشقن .دنک هئارا ار یرت  وللم جیاتن و دهد رارق هلاسم رد تیمها نامه اب دنهد یم رارق
 .تسا بسانم یاههنیزگ هئارا یارب ییالاب تیلباق
 عبانم
 یاه شور زا هدافتسا اب عیانص رارقتسا روظنم هب یضارا یبایناکم رب یلیلحت .(9390) یزورون داوج دمحم و یلع ،یفلز ؛نسحم ،دا ندحا

AHP و VIKOR 93 -51 :45 ش ،1 لاس .(سرا دازآ هقلنم یزکرم شخب :یدروم هنومن) ،طیحم شیامآ همانلصف 
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 لیلحت و یزاف قلنم رب ینتبم یبای ناکم یقیفلت دیدج لدم هئارا .(1390) یدهم ،یئایض ،همطاف ،هداز یجاح ،اضردیعس دیس ،هداز یدمحا
 :4 ش ،5 لاس ،تسیز طیحم یاه شهو پ ،(دنجریب یتعنص کرهش یدروم هنومن) ،GIS طیحم رد یبتارم هلسلس

 یاعالطا یاه متسیس زا هدافتسا اب مق ناتسا رد تعنص ثادحا بسانم یاه هصرع یبای ناکم .(4190) س ،یمیرک ،ر .ح ،یرفعج
 :19 ش ،یسانش طیحم هلجم ،ییایفارغج

 دن  یریگ میمصت یاه کینکت زا هدافتسا اب یتعنص یاه کرهش یبایناکم .(2390) دمحم ،روپ میحر ،اضرمالغ ،ینامیلس ،وهاش ،یبجاح
 یناسنا  ولع هدکشناد یتعنص تیریدم ،)ناتسدرک ناتسا رد هردناوید ناتسرهش یتعنص کرهش :یدروم هعلالم) ،هرایعم

 .یشنم رشن ،یرهش یضارا یربراک یزیر همانرب .(0190) یقت دمحم ،نایوضر

 ،(درزب ناهفصا یدروم هعلالم) عیانص هنیهب یاه ناکم نتفای یارب نیلوب قلنم یریگراک هب .(1190) ر .ح ،یسودق ،ع ،ناینایفس ،  ،یسیئر
 نارهت ،11 تشهبیدرا ،کیتاموئژ شیامه

 34 ییایفارغج یاه شهو پ هلجم ،کارا رهش رب نآ یلیحم تسیز یارثا و یتعنص رهش یبای ناکم .(4190)   ،ینامیلس .ا ،هناگنز
 یاه کرهش یبای ناکم تهج یدربراک ،GIS یارجا و یحارط .(1190) اضریلع ،دا ن یئافو و یرگسم یدعس ،دیمح ،یدابع ،هبزور ،داش

 ،4 هرامش ،94 هرود ،ینف هدکشناد هیرشن ،کیتنژ و رگ ناشن یاه نزو ،یزاف یاه لدم زا هدافتسا اب یتعنص
 .یتشهب دیهش هاگشناد ،ناراسچگ ناتسرهش :یدروم هنومن ،یتعنص یاه کرهش یبای ناکم رد اه لدم یریگراکب .(1190) ک ،یریش

 .هحفص 320 ،هاگآ یاراشتنا ،لوا پا  ،مشق تعیبط .(1190)   ،یروش هرد گنهرف
 و (MCDM) هرایعم دن  یریگ میمصت شور اب یتعنص یاه کرهش یبایناکم .(0390) لیعامسا ،یربکا ،یفلصم ،یشلاط ،داجس ،زوریف

GIS، هورگ ،یداصتقا و یعامتجا  ولع هدکشناد ،رون  ایپ هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،ناجنز ناتسا یدروم هعلالم 
 ایفارغج

 هعسوت یاهصخاش هب هیجوت اب یتعنص یاه کرهش یبای ناکم رب رثؤم لماوع .(0390) یخرفهق یحلاص یاداسلارخف و ارهز ،یهللارصن
 93-950 :1 ش ،5 لاس ،هعسوت و دشر یاهشهو پ همانلصف ،یداصتقا یبلبم یزاف دادعا زا هدافتسا اب اهنآ یدنب تیولوا و رادیاپ
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