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 هدیکچ
 تهج ییاهاضف ینیب شیپ ،لیاسو نیا هضحالم لباق مجح و داعبا هب هجوت اب و رهش رد یروتوم هیلقن لیاسو دادعت شیازفا تازاوم هب
 و دزـی رهـش میدق تفاب یاهنابایخ دودحم ضرع هب هجوت اب .تسا هدرک ادیپ تیعوضوم تیعمج رپ یاهرهش رد اهوردوخ کراپ
 یبای ناکم و یسررب تهج هدودحم نیا ،یگنهرف و یرگشدرگ -یتسیروت ،یراجت هدمع یاهیربراک و رازاـب دوـجو نیـنچمه
 اه گنیکراپ نیا یبای ناکم تهج رایعم 12 هنیمز نیا رد هتفرگ تروص تاعلاطم هب هجوت اب .دیدرگ باختنا یمومع یاه گنیکراپ
 نیا زا هلصاف هشقن ARC GIS رازفا مرن طیحم رد و یهد نزو اهرایعم نیا زا کی ره ،یبتارم هلسلس لیلحت زا هدافتسا اب و باختنا

 ریاب یربراک اب یاه نیمز رد گنیکراپ ثادحا تهج بسانم یاه ناکم و یراذگ مه یور روکذم یاه هیال ًااتیاهن و هیهت اه یربراک
 دشاب یم بسانم هقطنم یلعف یاه گنیکراپ یگدنکارپ هک داد ناشن جیاتن .دیدرگ صخشم ،دنتشاد یلوبق لباق تعسو هک هبورخم و
 زکارم هب یکیدزن ،یسررب دروم یاه یربراک نیب رد نینچمه .دشاب یم اضاقت نازیم زا رتمک اه گنیکراپ نیا دادعت طاقن یخرب رد اما

  .دوب اراد ار تیولوا نیرتشیب دیرخ زکارم و ینامرد ،یرگشدرگ
 
 دزی ،یبتارم هلسلس لیلحت ،یمومع گنیکراپ ،یبای ناکم :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 ،داژن دحا و یربنق) دش کیژولونکت یاهتیلاعف و تیعمج زکرمت زکرم اهرهش ،مهدجه نرق رد یتعنص بالقنا روهظ اب

 زا یکی هب یرهش کیفارت ،ریخا یاه ههد رد یروتوم هیلقن لیاسو دادعت شیازفا و ینیشن رهش دشر اب .(1388:185
 جاور و مسینیشام رصع هب دورو اب هعسوت لاح رد یاهروشک رد .تسا هدش لیدبت گرزب یاهرهش یدج تالظعم
 تسا هدمآ دوجو هب یرهش فلتخم حوطس رد یا هدیدع تالکشم ،اهروشک نیا یرهش قطانم رد وردوخ زا هدافتسا
 ،کیفارت ،یگدولآ شیازفا ،دوجوم یاهوردوخ یارب یرهش یاه هکبش شیاجنگ مدع هب ناوتیم لقن و لمح هنیمز رد هک
 ،روپ هلال ؛ 1385 ،داژن یدحا) دومن هراشا فلتخم حوطس رد گنیکراپ یاهاضف دوبن و تافداصت حناوس شیازفا

 شهاک رد یا هدمع شقن هک دنتسه یمومع یاهگنیکراپ یرهش لقن و لمح یاهتخاسریز نیرتمهم زا یکی .(1385:45
 ثادحا یارب بسانم لحم باختنا .(1387:12 ،ناراکمه و یمیرک) دننکیم افیا کیفارت یناور و یا هیشاح کراپ
 یمومع یاهگنیکراپ یبایناکم رد .(1387:12 ،ناراکمه و یمیرک) دوشیم اهنآ ییاراک شیازفا ثعاب یمومع یاه گنیکراپ
 هب دارفا هنیهب یسرتسد ثعاب بسانم هلصاف رد نتفرگ رارق اب ،نوماریپ یاهیربراک هب هجوت اب هک تسا بسانم یعیزوت
 هدمع یاهیربراک و رازاـب دوـجو نیـنچمه و دزـی رهـش میدق تفاب یاهنابایخ دودحم ضرع هب هجوت اب .دوش نآ
 ،رهش زکرم رد یریگرارق تلع هب اهیسرتسد ندوـب یروبع و فرط کی زا یگنهرف و یرگشدرگ -یتسیروت ،یراجت

 هـک دروآ یـم دوـجوب ار ییالاـب نکاـس کیفارت مجح هجیتن رد و هدوب الاـب اهنابایخ نیا رد یروبع کیفارت مجح
 اهگنیکراپ ثادـحا قـیرط زا رـما نـیا هک دوشیم یکیفارت تالکشم ندروآ دوجوب و یروبع کیفارت رد لخادـت ثـعاب
 باختنا شهوژپ نیا فده .دوب دهاوخ لـح لـباق بوـلطم وحن هب نکاس کیفارت یروآ عمج و بسانم یاهیناکم رد
 نکاس کیفارت مجح هب ییوگخساپ و نآ رد رثؤم یاهرایعم هب هجوت اـب گـنیکراپ ثادـحا تهج بسانم ییاهناکم
 یسرتسد تالکـشم و هتـساک نآ زا یشان یکیفارت تالکشم و نکاس و یروبع کیفارت تالخادت زا هـجیتن رد و دشابیم
 .درک دهاوخ لح ناکما دح ات ار وردوخ کراپ تهج یناکم و گنیکراپ هب
  هنیشیپ
 .دش دهاوخ هراشا اهنآ زا یخرب هب ریز رد هک تسا هتفرگ تروص یا هدرتسگ تاعلاطم یبایناکم هنیمز رد
 دربراک قیرط زا یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف یریگراکب نآ رد هک ار دیدج متسیس کی (2004) 2یلادناردلاو 1نیدلا
 هئارا صاخ تالیهست و تازیهجت هنیهب ناکم نییعت یارب تسا هدش هچراپکی ییایفارغج تاعالطا متسیس زا یلدم
 یرهش لقن و لمح رادیاپ هعسوت هک هدمع لکشم ناونع هب کیفارت یهوبنا هب یاهلاقم رد (2010) 3ناس و گناو .دندرک
 نیا رد اهنآ .دناهتخادرپ کیفارت یاضاقت و رفس هنیزه ،لقنو لمح هکبش لیلحت و هیزجت هب و هراشا ،هدومن دودسم ار
 اب ناوتیم و دشابیم یرهش قطانم کیفارت مکارت شهاک رد رثوم یلح هار TDM :هک دناهدیسر هجیتن نیا هب شهوژپ
 ناراکمه و یدمحا .داد شهاک یریگمشچ روطب ار یرهش قطانم کیفارت مکارت ،یبیکرت یزاسهنیهب لدم زا هدافتسا
 :هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب و دنا هتخادرپ ناهفصا رهش کیفارترپ قطانم رد گنیکراپ یبایناکم هب یا هلاقم رد (2012)
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 رازبا نیرتهب ،GIS رد AHP لدم زا هدافتسا ،یبایناکم تهج هرایعم دنچ یریگ میمصت نوگانوگ یاه لدم نایم زا
 ،ندرک کراپ یعقاو نامز تاعالطا تیریدم هب یا هلاقم رد (2010) 1ودیساک .دنشاب یم یمومع یاه گنیکراپ یبایناکم
 ندرک ادیپ فرص هک ینامز تدم زا یشان هظحالم لباق یطیحم یگدولآ هب ؛هتخادرپ کراپ یوجتسج شهاک روظنم هب
 رد یاه گنیکراپ و ناگدننار راتفر یسررب اب هک تسا هدیسر هجیتن نیا هب و هدومن هراشا دوش یم یلاخ کراپ یاهاضف
 تفاسم و نامز ناوت یم کراپ تاعالطا تیریدم و دوس یبایزرا ،دنسر یم دصقم هب ناگدننار هک یماگنه سرتسد
 .تساک ،وجتسج نیا زا یشان یطیحم یاه یگدولآ زا و هداد شهاک ار گنیکراپ یوجتسج
 شور زا هدافتسا اب یا هلحم یاه گنیکراپ یبای ناکم هنیهب یوگلا هئارا ناونع اب یا هلاقم رد (1387) یربنق و ییاتسور

AHPو GISلیبق زا فلتخم رتماراپ 11 قیقحت نیا رد ،دنداد رارق یسررب دروم ار زیربت 4و3 هقطنم یدروم هعلاطم 
 ،اه وردوخ دادعت ،گنیکراپ هضرع ،رباعم ضرع ساسا رب یسرتسد ،گنیکراپ ات یور هدایپ هلصاف ،ینامتخاس ،تیعمج
 رد (1387) درف یدیشر .تفرگ رارق هجوت دروم گنیکراپ تیفرظ ،یربراک یراگزاس ،نیمز تمیق ،گنیکراپ یاضاقت
 زا یرایسب رد هک درک نایب هکبش لیلحت لدم و GIS زا هدافتسا اب تشدهد رهش گنیکراپ یبایناکم ناونع اب یا هلاقم
 ناکم دوبمک و اهنآ ددرت ،اهوردوخ دایدزا زا لصاح تالکشم و لئاسم ریگرد یرهش تیریدم و مدرم ،ناریا یاهرهش
 هب ،تشدهد رهش یاه گنیکراپ دوجوم تیعضو یسررب نمض ،شهوژپ نیا .دنتسه اهوردوخ نمیا کراپ یارب ییاه
 یاه گنیکراپ یبای ناکم هب ،نادنورهش زا یجنس رظن اب نینچمه و یلیضفت حرط یداهنشیپ یاه گنیکراپ یبایزرا
 هئارا هب یا هلاقم رد (1391) ناراکمه و بقل ینیسح .دزادرپ یم AHP هکبش لیلحت لدم GIS زا هدافتسا اب یداهنشیپ
 نیمخت زا سپ .تسا هتخادرپ AHP لدم زا هدافتسا اب هوانگ رهش رد گنیکراپ یربراک تیعضو رب ییایفارغج یلیلحت
 گنیکراپ یبایناکم رد رثوم یاهرایعم ادتبا ،گنیکراپ دیلوت شور زا هدافتسا اب گنیکراپ زاین دروم یاضف دادعت و تحاسم
 سپس و هدش یهدنزو Arc GIS رازفا مرن طیحم رد AHP یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف زا هدافتسا اب یمومع یاه
 تسا نآ هدنهد ناشن جیاتن .دیدرگ صخشم یزاف OWA شور زا هدافتسا اب گنیکراپ ثادحا یارب بسانم یاهناکم
 و تسا زاین دروم ،زور کی رد هعلاطم دروم هدودحم رد دوجوم یاه کراپ یاج رب هوالع کراپ یاج 1863 دادعت هک
 .درادن دوجو یقطنم بسانت هوانگ رهش رد دوجوم یاه گنیکراپ و گنیکراپ یاضاقت نیب
 یفیصوت تاعالطا و گولانآ یناکم تاعالطا رب لمتشم هعلاطم دروم هقطنم زا هدش یروآ عمج تاعالطا :قیقحت شور
 هجوت اب .دوب هقطنم نیا ینونک یاه گنیکراپ تیعقوم و میدق تفاب هدودحم یضارا یربراک هشقن لیبق زا اهنآ اب طبترم
 دوجوم یفیصوت و یناکم تاعالطا یانبم رب اه لیلحت و هیزجت و اهشزادرپ هیلک ،ییایفارغج تاعالطا هناماس رد هکنیا هب
 رظن زا ناسکی بلاق اب یناکم یاه هداد هیلک اذل ،دنوش یم ماجنا اهنآ نیب مکاح یناکم ریغ و یناکم طباور و متسیس رد
 جارختسا یرهش یضارا یربراک هشقن زا رظن دروم یاه یربراک زا کی ره .دندیدرگ یموقر و هیهت تاصتخم متسیس
 رازفا مرن زا AHP شور هب اهرایعم یهد نزو تهج .دش میسرت ARC GIS طیحم رد اه یربراک نیا زا هلصاف هشقن و

EXPERT CHOICE رازفا مرن طیحم رد ًااتیاهن .دیدرگ هدافتسا Arc Map یور هدمآ تسد هب نازوا ساسا رب اه هیال 
 .دندش صخشم ،دنشاب یم گنیکراپ داجیا تهج بسانم یاه ناکم هدنهد ناشن هک ییاهن هشقن و یراذگ مه
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 یتاعلاطم هدودحم
 لاح رد و .هداد صاصتخا دوخ هب ار رهش حطس زا دصرد 3 ًاادودح راتکه 514 اب ربارب یتعسو اب دزی رهش میدق تفاب

 یاهتیلاعف زکرمت زا معا تایصوصخ نیا .دشابیم یاهژیو یدبلاک و یداصتقا ،یعامتجا تایصوصخ یاراد رضاح
 تیوقت رهش شرتسگ اب و هدومن دشر هب عورش لیبموتا دورو اب یدبلاک تالکشم و یعامتجا تالضعم ،یداصتقا
 ،(هبورخم و ریاب) یربراک دقاف یضارا ،ینوکسم یربراک لماش یئاهیربراک حوطس زا لکشتم ،رهش میدق تفاب .دناهدیدرگ
 دصرد 6/48) راتکه 250 اب ربارب ،راتکه 514 زا طابترا نیا رد .دشابیم اهیربراک ریاس و تخاس لاح رد ،رباعم هکبش
 هکبش هب (دصرد 9/18) راتکه 97 ،یربراک دقاف یضارا هب (دصرد 9/10) راتکه 56 ،ینوکسم یربراک هب (لک حطس
 صاصتخا اهیربراک ریاس هب (دصرد 20)راتکه 103 تخاس لاح رد یضارا هب (دصرد 6/1) راتکه 8 ،رباعم
 (1396 ،دزی رهش یرادرهش نامزاس)دباییم

 (راتکه) دزی رهش میدق تفاب رد اهیربراک دصرد و حطس عیزوت :(1) لودج

 لک حطس اهیربراک ریاس تخاس لاح رد رباعم هکبش هبورخم و ریاب ینوکسم یربراک
 514 103 8 97 56 250 (راتکه) حطس

 100 20 6/1 9/18 9/10 6/48 دصرد
 .1396 ،دزی رهش یرادرهش نامزاس :عبنم

 
  یتاعلاطم هدودحم تیعقوم :(1) لکش

 ناگدنراگن :عبنم
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 یمومع یاه گنیکراپ یبای ناکم لحارم
 :تسا هتفرگ تروص ریز لحارم ساسا رب هعلاطم دروم هدودحم رد گنیکراپ یبایناکم
 یبتارم هلسلس رادومن نتخاس -1
 یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف تمسق نیرتمهم یبتارم هلسلس راتخاس کی هب یسررب دروم هلئسم ای عوضوم لیدبت
 یلکش هب ار اهنآ یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف ،هدیچیپ و لکشم لئاسم هیزجت اب تمسق نیا رد اریز .دوش یم بوسحم
 نیشیپ تاعلاطم هب هجوت اب .(15:1380 ،تسدربز) دنک یم لیدبت ،دشاب هتشاد تقباطم ناسنا تعیبط و نهذ اب هک ،هداس
 هس رد اهرایعم ریز و اهرایعم ،فده اجنیا رد .دیدرگ باختنا یمومع یاه گنیکراپ یبای ناکم رما رد اهرایعم نیرتمهم
 .(2 لکش)نا هداد لیکشت ار یبای ناکم بتارم هلسلس ،حطس

 
 شهوژپ یاههتفای :عبنم یمومع یاه گنیکراپ یبای ناکم بتارم هلسلس راتخاس :(2) لکش

 اهرایعم ریز و اهرایعم یتاعالطا یاه هیال -2
 ،دیدرگ لیکشت نآ یبتارم هلسلس رادومن و دش هتخانش یمومع یاه گنیکراپ یبایناکم رد رثوم یاهرتماراپ هکنیا زا سپ
 یربراک هشقن روظنم نیمه هب .دومن هدامآ و جارختسا یرهش هیاپ یاه هشقن زا ار زاین دروم یتاعالطا یاه هیال یتسیاب
 هیال نیا یور رب قیقد تابساحم ماجنا روظنم هب ArcGIS رازفا مرن هب دورو زا سپ و دیدرگ هیهت یرهش یضرا یاه
 هشقن نیا زا یبای ناکم رما رد رثؤم یاه یربراک زا کی ره سپس و لیدبت (UTM) کیرتم تاصتخم متسیس هب اه
  .دیدرگ جارختسا

 اه هیال یور رب ییاضف یاه زیلانآ ماجنا -
 هلصاف Euclidean Distance لوژام زا هدافتسا اب ،یرهش یضارا یربراک هشقن زا رظن دروم یاه هیال جارختسا زا سپ
 تسا یرتسر هیال کی تروص هب عبات نیا یجورخ .دیدرگ هبساحم رظن دروم یاه یربراک زا کی ره زکرم زا یسدیلقا
 زاجم هلصاف رثکادح اه یربراک زا کی ره یارب .دشاب یم بسانم اه هیال یراذگ مه یور و یهد نزو تهج هک
 .دهد یم ناشن ار اهیربراک نیا زا (نیشیپ تاعلاطم جیاتن هب هجوت اب) زاجم هلصاف رثکادح 2 لودج .دیدرگ صخشم

 (رتم)اه یربراک زا کی ره ات زاجم هلصاف رثکادح :(2) لودج

 یبهذم دیرخ زکرم یتامدخ یرگشدرگ ینامرد یشزومآ هیال مان
 150 150 100 200 150 100 هلصاف
 زبس یاضف ناتسروگ ریاب نیمز یراجت نیدایم رباعم هیال مان

 100 150 50 100 200 150 هلصاف
 1396 ،دزی رهش یرادرهش نامزاس :عبنم
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 رایعم یاه یربراک زا هلصاف یاه هشقن یسررب -
 یشزومآ زکارم دش یعس شهوژپ نیا رد .دهد یم ناشن ار یرگشدرگ و ینامرد ،یشزومآ زکارم زا هلصاف هشقن 3 لکش
 رد هجیتن و دش هتفرگ رظن رد رتم 100 یربراک نیا یارب زاجم هلصاف رثکادح .دنوش صخشم میدق تفاب هقطنم یلصا

 .دنوش یم هدهاشم هدنکارپ تروص هب هقطنم رسارس رد یشزومآ زکارم هشقن نیا هب هجوت اب .دیدرگ یدنب هقبط سالک 5
 هجوت اب یربراک نیا یارب رثؤم هلصاف رثکادح .دهدیم ناشن ار ینامرد زکارم زا یسدیلقا هلصاف هشقن لکش نیا نینچمه
 مکارت رثکادح ،هشقن نیا ساسا رب .تسا هدش یدنب هقبط سالک 5 رد هک دش هتفرگ رظن رد رتم 150 نآ تیمها هب
 نازیم زا لامش تمس هب هک دوش یم هدید یتشهب نادیم یکیدزن رد و یتاعلاطم هدودحم یبونج همین رد ینامرد زکارم
 بذج هب هجوت اب .تسا هدمآ زین یرگشدرگ زکارم هب تبسن هلصاف لکش نیا رد نینچمه .دوش یم هتساک نآ مکارت
 تفاب یلامش همین رد ،هشقن نیا ساسا رب .دش ظاحل رتم 200 یربراک نیا یارب رثؤم هلصاف رثکادح ،رفاسم یالاب نازیم
  .دشاب یم ناداهف هلحم رب قبطنم هک دشاب یم رادروخرب ییالاب رایسب مکارت زا یرگشدرگ زکارم میدق

 
 یرگشدرگ و ینامرد ،یشزومآ زکارم زا هلصاف هشقن :(3) لکش

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یتامدخ زکارم نیرتمهم تمسق نیا رد .دهد یم ناشن ار یبهذم و دیرخ ،یتامدخ زکارم زا هلصاف هشقن 4 هرامش لکش
 یدنب هقبط سالک 5 رد و دش هتفرگ رظن رد رتم 50 زکارم نیا زا هلصاف رثکادح .دش هبساحم اهنآ زا هلصاف و ییاسانش
 هدهاشم رباعم هکبش ترواجم رد و یتاعلاطم هدودحم رساترس رد هدنکارپ تروص هب زکارم نیا هشقن نیا قباطم .دیدرگ
 هشقن ساسا رب .دش هتفرگ رظن رد رتم 150 رثؤم هلصاف رثکادح ،دیرخ یربراک تیمها لیلد هب نینچمه .دنوش یم

 .دوش یم هدید ینیمخ ماما و مایق نابایخ فارطا رد و یتاعلاطم هقطنم یزکرم هدودحم رد یربراک نیا مکارت رثکادح
 رب یبهذم یربراک یارب هدش هتفرگ رظن رد هلصاف رثکادح .دراد دوجو یبرغ لامش و یلامش همین رد زین مکارت نیرتمک
 مکارت رثکادح .دنا هدش هدنکارپ یتاعلاطم هدودحم مامت رد زکارم نیا ،هشقن ساسا رب .دشاب یم رتم 150 لکش ساسا
 .دش یدنب هقبط سالک 5 رد زین یربراک نیا .دوش یم هدهاشم یتاعلاطم هدودحم یزکرم تمسق رد زین
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 یبهذم و دیرخ ،یتامدخ زکارم زا هلصاف هشقن :(4) لکش

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 

 نیا ساسا رب .دهد یم ناشن ار یرهش نیدایم و یلصا یاه نابایخ ،زبس یاهاضف و اهکراپ زا هلصاف هشقن 5 لکش
 یحاون ریاس هطقن دنچ زج هب یتاعلاطم هدودحم رد .تسا هدش نییعت رتم 100 اه کراپ ات زاجم هلصاف رثکادح لکش
 یسررب دروم هدودحم یلامش همین هب طوبرم دوجوم زبس یاضف رثکادح هشقن هب هجوت اب .دندوب کچوک تعسو رظن زا
 رتم 150 اه نابایخ زا رثؤم هلصاف رثکادح هشقن رد .دوش یم هدهاشم یزیچان زبس یاهاضف طاقن ریاس رد .دشاب یم
 هدودحم رساترس رد مظنم روط هب یطابترا یاه هار هکبش .تسا هدیدرگ یدنب هقبط سالک 5 رد و هدش صخشم
 رتم 200 طاقن نیا ات رثؤم هلصاف رثکادح ،نیدایم فارطا رد کیفارت یالاب مکارت هب هجوت اب .دوش یم هدهاشم یتاعلاطم
 .دنا هدش هدنکارپ یتاعلاطم هدودحم حطس رد یمظنم تروص هب زین اه هرگ نیا ،رباعم هکبش قباطم .دش هتفرگ رظن رد
 .دیدرگ یدنب هقبط سالک 5 رد زین طاقن نیا زا هلصاف هشقن

 
 نیدایم و یلصا یاه نابایخ ،اه کراپ زا هلصاف هشقن :(5) لکش

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
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 یربراک زا هلصاف هشقن 6 هرامش لکش رد .دشاب یم رفس بذاج مهم یاه یربراک زا رگید یکی یراجت یاه یربراک
 یاه یرباک زا رثؤم هلصاف رثکادح .تسا هدش هدروآ ریاب یاه نیمز و اه ناتسروگ زا هلصاف هشقن اب هارمه یراجت
 هدودحم زکرم رد یراجت یربراک مکارت رثکادح ،هشقن نیا هب هجوت اب .تسا هدش هتفرگ رظن رد رتم 100 یراجت
 هقطنم قرش بونج و لامش هدودحم رد زین مکارت لقادح .دوش یم هدید یطابترا هکبش فارطا رد نینچمه و یتاعلاطم
  .دوش یم هدهاشم یسررب دروم

 دوب دوجوم ناتسروگ 3 یتاعلاطم هدودحم رد .تسا هدش ظاحل رتم 150 اه ناتسروگ یربراک یارب زاجم هلصاف رثکادح
 نیا زا هلصاف هشقن .دوش یم هدید یتاعلاطم هدودحم قرش رد یلصا ناتسروگ و دندوب کچوک رایسب نآ دروم ود هک
  .تسا هدش هدیدرگ یدنب هقبط سالک 5 رد زین یربراک
 هبورخم و ریاب یاه نیمز هکنیا هب هجوت اب .دشاب یم هبورخم و ریاب یاه نیمز هب طوبرم یسررب دروم یربراک نیرخآ
 لباق تحاسم و رت بسانم هبتر یاراد هک ییاه نیمز ییاهن هشقن رد ،دنشاب یم گنیکراپ ثادحا تهج یبسانم لحم
 رساترس رد یربراک عون نیا ،دهد یم ناشن هشقن هک روطنامه .دش دنهاوخ یفرعم گنیکراپ ثادحا تهج ،دنشاب لوبق
 .تسا هدیدرگ هدنکارپ تخاون کی تروص هب هقطنم

 
 ریاب یاه نیمز و اه ناتسروگ ،یراجت زکارم زا هلصاف هشقن :(6) لکش

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 بسانم یاه ناکم باختنا و اه هیال یراذگ مه یور و یهد نزو -
 AHP لدم زا هدافتسا اب ،کیره هب طوبرم نازوا ندروآ تسدب و بختنم یاه یربراک زا هلصاف هشقن هبساحم زا سپ
 اه هیال یراذگ مه یور تهج .دنوش بیکرت مه اب دیاب اه هیال (اه هیال زا کی ره یارب هدمآ تسدب نازوا 7 لکش)
 یم ناشن ار لدم نیا زا لصاح ییاضف بسانت هشقن 8 لکش .دش هدافتسا Arc Map طیحم رد OVERLAY رازبا زا
 و الاب بسانت یاراد هک یتاعطق ،ریاب و هبورخم یاهاضف یربراک هب هجوت اب ،بسانم یاه لحم باختنا تهج .دهد
 .دهد یم ناشن زین ار گنیکراپ ثادحا یارب بختنم طاقن 7 لکش نینچمه .دندیدرگ باختنا دندوب لوبق لباق تحاسم
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 AHP لدم ساسا رب یبای ناکم یاهرایعم هدش هبساحم نزو :(7) لکش

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 

 
 یباختنا یاه ناکم تیعقوم و یناکم بسانت هشقن :(8) لکش

 ناگدنراگن :عبنم

 لدم یجورخ اب دوجوم یاه گنیکراپ تیعقوم هسیاقم -
 یاه گنیکراپ تیعقوم اب لدم زا لصاح جیاتن ،دزی رهش یخیرات تفاب هقطنم یارب هدش هئارا لدم تیفیک یسررب تهج
 یداهنشیپ یاه تیعقوم اب ار هقطنم نیا رضاح لاح یاه گنیکراپ تیعقوم 9 لکش .دیدرگ هسیاقم هقطنم نیا یلعف
 کی رد اهنت و دنراد رارق یبسانم رایسب هدودحم رد رضاح یاه گنیکراپ ،ییاهن هشفن هب هجوت اب .دهد یم ناشن لدم
 هتفرگ رظن رد هقطنم نیا یارب ار یمک تیحجرا لدم ،ریسم نیا هظحالم لباق مکارت فالخرب (هداز ماما راولب)دروم
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 رادروخرب یلوبق لباق تقد زا لدم نیا یجورخ هک تفگ ناوت یم لدم نیا زا لصاح جیاتن هب هجوت اب هجیتن رد .تسا
 .دومن هدافتسا هدش باختنا قطانم زا دیدج یاه گنیکراپ ثادحا تهج ناوت یم کیفارت یالاب مکارت هب هجوت اب و هدوب

 
 دوجوم یاه گنیکراپ تیعقوم اب یداهنشیپ طاقن تیعقوم هسیاقم :(9) لکش

 ناگدنراگن :عبنم

 یریگ هجیتن و ثحب
 قیقد عیزوت تهج یزیرهمانرب هب زاین نامروشک رد اهرهش یکیزیف دشر و ینیشن رهش نوزفا زور شرتسگ هب هجوت اب
 رتالاب اه رهش نالک هژیو هب اه رهش رد تیعمج مکارت .دوشیم ساسحا رتشیب زور هب زور تاناکما و تامدخ هنیهب و
 هدیدپ ،روهظ ون لئاسم نیا هلمج زا .دنا هدش رهاظ اهرهش رد یدیدج و هدیدع لئاسم یژولونکت تفرشیپ اب و هتفر
 .دشابیم یسرتسد و لقن و لمح هب طوبرم لئاسم و ماحدزا ،کیفارت ،یگدولآ شیازفا ،وردوخ زا ناگدننک هدافتسا دایدزا
 ینیب شیپ ،لیاسو نیا هضحالم لباق مجح و داعبا هب هجوت اب و رهش رد یروتوم هیلقن لیاسو دادعت شیازفا تازاوم هب
 رهش یرورض یاه یربراک زا یکی گنیکراپ هک اج نآ ات تسا هدرک ادیپ تیعوضوم اهوردوخ کراپ تهج ییاهاضف
 نیا رد .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار یا هژیو هاگیاج زین یرامعم و یزاس رهش طباوض رد و دهدیم لیکشت ار
 دروم یبای ناکم رد رثؤم یاهرتماراپ نیرتمهم ،یبتارم هلسلس لیلحت و یناکم تاعالطا هناماس زا هدافتسا اب شهوژپ
 ینامرد ،یرگشدرگ زکارم هب یکیدزن ،هعلاطم دروم یاه یربراک نیب رد هک داد ناشن لدم نیا جیاتن .دنتفرگ رارق یبایزرا
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 نیا جیاتن .دیدرگ هسیاقم دوجوم یاه گنیکراپ اب لدم یجورخ نینچمه .تشاد ار زایتما نیرتالاب ،دیرخ زکارم و
 .دشاب یم یلوبق لباق تقد یاراد لدم نیا زا لصاح یبای ناکم هشقن هک داد ناشن هسیاقم
 عبانم
 زا هدافتسا اب AHP لدم و هکبش لیلحت شور زا هدافتسا اب یناشن شتآ یاه هاگتسیا ،یبایناکم (1385) ،...ادبع ،یردیح ،نسحم ،داژن دحا

GIS ( ناجنز :یدروم هنومن)، رسلباب ،لامش هاگشناد.  
 هوانگ رهش رد گنیکراپ یربراک تیعضو رب ییایفارغج یلیلحت ،(1391) ،ریما ،راکمدنگ ؛اضر ،یدابآ-کلم یراتخم ؛نیسحمالغ ،بقل ینیسح

 95-114 صص ،مهدزیس هرامش ،مراهچ لاس ،یا-هقطنم و یرهش یاه-شهوژپ و تاعلاطم ،AHP لدم زا هدافتسا اب

 لدم و GIS زا هدافتسا اب تشدهد رهش گنیکراپ یبایناکم ،(1387) ،ناسحا ،یخرف ؛هللا تمحر ،لصا یتمارک؛هللا تمعن دیس ،درف یدیشر
 .کیفارت و لقن و لمح یسدنهم یللملا نیب سنارفنک نیمهدزای ،AHP هکبش لیلحت

 یرادرهش 4 و 3 هقطنم یدروم هنومن) GIS زا هدافتسا اب یا هلحم یاه گنیکراپ هنیهب یبایناکم ،(1387)؛همیکح ،یربنق؛رویرهش ،ییاتسور
 .ناجنز هاگشناد دشرا یسانشراک همان نایاپ (زیربت

 1380 .نارهت ،10 هرامش ،ابیز یاه رنه هلجم ،یا هقطنم و یرهش یزیر همانرب رد یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف دربراک ،رایدنفسا ،تسدربز
 ،یکیفارت ثداوح شهاک رد اه گنیکراپ هنیهب ینیزگ ناکم شقن رب دیکأت اب یرهش رباعم رد ینمیا ،(1388)نسحم ،داژندحا ؛همیکح ،یربنق

 .2هورد ،نارهت یرادرهش ،نمیا هعماج شیامه
 هسیاقم رب دیکأت اب GIS زا هدافتسا اب یمومع یاه گنیکراپ یبای ناکم یزاس لدم ،(1387)ناملس ،یدمحا ؛دیمح ،یدابع ؛دیحو ،یمیرک

 .18-12 ،3 هرامش ،38 دلج ،زیربت هاگشناد ینف هدکشناد هلجم ،اه هیال قیفلت و یهد نزو یاه شور
 دشرا یسانشراک همان نایاپ ،رایرهش یرادرهش ،GIS زا هدافتسا ابرایرهش یمومع یاه گنیکراپ یهدناماس و یبای ناکم (1385)انیم ،روپ هلال

 .سردم تیبرت هاگشناد
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