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 هدیکچ
   تهسا یهمهم لئاسم زا نارحب  وقو زا شیپ یزیر همانرب اذل ،دور یم رامش هب ایند زیخ الب یاهروشک زا ناریا روشک هکنیا هب هجوت اب
  کهیره  ههک ییاهنامزاس و اهداهن ریاس و ثداوح زا یریگشیپ نامزاس ،یرهش تیریدم نوچ یلوام یاهنامزاس راک همانرب رد دیاب هک
  یزاهس هنیهب رد رثؤم لماوع هیلک زا بدراسگ یریگبرهب اب نارحب تیریدم .دریگ رارق ،دنراذگرثا اهرهش تیریدم و برادا رد یوحن هب
  ثادهح ا رهیخا یاهل     اهس رد .تهسا بدهمآ دهیدپ نآ اهب روحم همانرب و هنادنمشوه هلباقم و اهنارحب زا یشان تاراسخ شهاک و تامادقا
 دراو  هم زا یهکی .   تهسا ههافرگ رارهق روشک رد نارحب تیریدم و یریگشیپ نامزاس راک رواسد رد نارحب تیریدم ینابیاشپ یاههاگیاپ
  رد .تهساهیربراک  ون نیا رارقاسا یارب بسانم ییایفارفج ناکم باخانا و یسررب ،هیلاطم ،اههاگیاپ نیا ثادحا زا لبق هیجوت لباق
  تهس خن ههلحرم رد   روهونم نهیا هب .تسا هافرگ رارق هیلاطم دروم ناگرگ رهش رد نارحب تیریدم یاههاگیاپ یبای ناکم شهوژپ نیا
   هلهسلس لهیلح ت دهنیارف  یرهون ی   ناهبم زا بدافاهسا اهب و دنابدش نیودت و ییاسانش اههاگیاپ نیا یبایناکم رد رثؤم یاهراییم و اهراماراپ
   ههب ههجوت     اهب اپهس و تهسا بدهش هاخادرپ EXOERT CHOICE رازفا مرن زا بدافاسا اب اهراییم نزو هبساحم هب(AHP) یبتارم
   ههب رهو ن دروهم یاهراییم فیریت و یرهش بدیچیپ لئاسم لح رد یناکم رگلیلحت ناونع هب (GIS) ییایفارفج تاعالطا ماسیس تیلباق
 ناکم تیاهن رد و تسا بدش هافرگ برهب اههیال لیلحت و قیفلت ،یزاس بدامآ تهج ماسیس نیا ییاناوت زا ،یتاعالطا یاههیال تروص
 .تسا بدش هئارا اههاگیاپ نیا رارقاسا یارب بسانم
  تارع الطا مترسیس ،    یربتارم هلرسلس لریلحت درنیارف ،  یباری نارکم ، ناررحب تیریدم یاههاگیاپ :یدیلک ناگژاو
 ناگرگ رهش ،ییایفارغج

                                                                                                                                                               
  Leili_jalalabadi@yahoo.com(لوئسم هدنسیون) -1
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 هلأسم نایب و همدقم
  هارگ هگ و هدشن ینیب  یپ حناوس و یعیبط ثداوح شوختسد هراومه اهناسنا لام و ناج ،رشب تایح خیرات رسارس رد
  نارفوط ، لیرس ،   هرلزلز درننام یرعیبط تارطاخم یخرب زا یشان تاراسخ راثآ و تارطاخ .تسا هدوب رابگرم و  انلوه
 .(5:1387 ،ناراکمه و ینیسح)تسا هدنام نادواج رشب خیرات رد نینوخ و راب تبیام یاهگنج تارطاخ دننامه
   یرعیبط یاریالب عون 40 زا دهد یم ناشن رامآ هک هچنانش .تسا هدوبن ینثتسم ثداوح نیا عوقو زازین ام روانهپ روشک
   هدرش ثرعاب روشک رد یعیبط یایالب نینش دوجو ،ددنویپ یم عوقو هب ناریا رد نآ دروم 31 دهد یم خر ناهج رد هک
  ارب هچنانش .(42:1390 ،نارگید و یقارع عاجش )دشاب یزیخ الب هنیمز رد ناهج تسخن روشک 10 ءزج ناریا هک تسا
 ب ورسحم روشک رد یعیبط هثداح نیرت برخم ناونع هب هزرل نیمز ،ایلامیه پلآ زیخ هلزلز دنبرمک رد ناریا یریگرارق
 .(2:1390 ،قنوا و هداز یفطام)دوش یم
 تامدخ یبای ناکم و یبایاج ،درخ بایقم رد هکلب ،اههاگتنوکس رارقتسا رد تقد و نالک بایقم رد اهنت هن ور نیا زا
  درناوتیم ..  و لیرس ،هلزلز زا یشان تارطخ هک ارش دیامن یم کمک اهرهش ماود و ییانام هبزین اهرهش حطس رد یرهش
  طارقن رد نامروشک گرزب یاهرهشزا یرایسب یریگ رارق اب عوضوم نیا و دناسرب بیسآ یتنوکس یاههنهپ هب تدش هب
  رد رورشک  نیرشنرهش تیعمج ریگمشش  یازفا هب هجوت اب عوضوم نیا هچنانش ،دبای یم نادنشود یتیمها زیخ هلزلز
 .(52:1391 ،ناینامب و روپ مارهب )دبای یم یتایح یتیمها ریخا یاهههد یط
 و یگدا    رمآ ترهج دورجوم تازریهجت و تاناکما ءاقترا و یریگراکب ،تارثا  هاک ای و فذح ،یریگشیپ تامادقا اذل
  هرب طیارش ندنادرگزاب و ینمیا و تمالس  فح ،ناگدید بیسآ یرارطضا و یساسا یاهزاین نیمثت و ثداوح اب هلباقم
  یلورتم یا هنامزارس   رارک هرمانرب رد دیاب هک ،(5:1387 ،ناراکمه و ینیسح) تسا ریذپان ناکما یترورض ،یداع تلاح
 و هر       ادا رد یورحن هرب کریره هرک ییاهنامزارس و ارهداهن ریارس و ثداوح زا یریگشیپ نامزاس ،یرهش تیریدم نوش
 .دریگ رارق ،دنراذگرثا اهرهش تیریدم
 ،یر       یگرشیپ تامادرقا یاررب برسانم یکیتکارت و یتاریح رترسب ندرک ایهم تهج طیارش نیا رد نارحب  ماج تیریدم
   و رورپ ماررهب   )ترسا هدرش هتفرگ رظن رد هلزلز دننام یعیبط یاهنارحب هشیو هب فلتخم یاهنارحب رد  نکاو و یگدامآ
  زا یرشان تارا  رسخ  هارک و تامادقا یزاس هنیهب رد رثؤم لماوع هیلک زا هدرتسگ یریگ هرهب اب و (52:1391 ،ناینامب
 .(1387: 5 ،ناراکمه و ینیسح)تسا هدمآ دیدپ نآ اب روحم همانرب و هنادنمشوه هلباقم و اهنارحب
 ی رم ار ثداوح نیا زا یشان نیگنس رایسب تاراسخ هلاسره ،روشک رد هلزلز و لیس راد دروکر ناونع هب ناتسلگ ناتسا
  زا  یرب هن   الارس .ترسا هدرش ییاسانش ناتسا رد هلزلزو لیس رطخرپ هقطنم 250ناسانشراک رامآ قبط هچنانش و دزادرپ

  ددرنویپ      یرم عورقو هرب ناترسلگ ناترسا رد هثداح نیا زا یهجوت لباق دصرد هک دهد یم خر روشک رد هلزلز رازه 10
(www.baztabonline.com)، یریارگناور ، نیرمز یگتخیسگ دننام نیمز حطس رد دوهشم ت ارییغت زا یرایسب هچنانش  
 .(2:1390 ،ق  رنوا و هداز یفطرام )دشاب یم هلزلز عوقو یاهدمایپ زا اهنآ هب تراسخ و اهنامتخاس یگدش دک ،اهشزغل
         یرم بورسحم زرین رورشک زریخ لیرس ناترسا نیترسخن ،        لیرس زوررب رامرش نیرترشیب تربث ارب ناترسا نریا نینچمه
 .(www.baztabonline.com)دوش
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  رد ررفن 272  یرتیعمج  کارت و ناتسا تیعمج 4/1 زا  یب نتفرگرب رد اب ،ناتسا یسایس تیزکرم یلیلد هب ناگرگرهش
  رارمآ زکرم یوس زا هدش مالعا یمسر یاهرامآ باسا رب .دوش یم بوسحم ناتسا رهش نیرت  کارتم ، برم رتمولیک ره
  زا  یرب ناگرگ رهش نونکا و تسا هدیسر 8/2 هب ناگرگ ناتسرهش تیعمج دشر خرن 90-85 یاهلاس هلصاف رد ناریا

 .(www.mehrnews.com)تسا روشک قرش لامش و لامش رهش تیرت تیعمجرپ تشر زا سپ رفن رازه 340
   مارجل و هربناج همه دشر نوش یتالکشم و یا هقطنم رترب هاگتنوکس ناونع هب ناگرگ رهش درکلمع و  قن هب هجوت اب
 ،یعیبط تارطخ اب هیحان نیا دایز ندوب دعتسم ،هینبا و اهنامتخاس یگدش دک ،نیمز تسشنو راب تفا ،یرهش هتخیسگ
  ییارمناج    ترهج نودرم یورگلا دوبن و نارحب تیریدم  تسیس ندوب ریذپ کیتکات رد اههاگیاپ نیا تیمها دوجو اب و
  نریا یبایناکم یوگلا نییبت و یسررب ،هعماج اب یطابترا یاهشخب نیرتمهم زا یکی ناونع هب نارحب تیریدم یاههاگیاپ
  هکبرش     رد تامدرخ  ترسیس و تامدرخ  ریزوت ماظن رد یرورض  قاوم رد دناوتب ات دسر یم رظن هب یرورض اههاگیاپ
   هرب نیرمز صیاخت ،یرهش یزیر همانرب رد  هم و یساسا فیاظو زا یکی هکنیا هب هجوت اب و ددرگ  قاو دیفم یرهش
 رار رق    هرجوت درورم  هوشرپ نیا رد نارحب تیریدم یاههاگیاپ یبای ناکم عوضوم تسا یرهش نوگانوگ یاهیربراک
   .تسا هتفرگ
 زا هد  افترسا ارب نارحب تیریدم یاههاگیاپ یارب یناکم رثؤم لماوع و اهرتماراپ ات تسا نیا رب یعس  هوشپ نیا رد اذل
 ن   ریا تینورام تریمها و EXOERT CHOICE رازفا مرن زا هدافتسا اب اهرایعم یهد نزو و AHP شور یرظن ینابم
  اره نآ ییارارک ،   ارههاگیاپ نریا رارقترسا تهج ناکم نیرتبسانم باختنا رد ات دوش ییاسانش ،ینارحب طیارش رد اههاگیاپ
  ینارکم ی ارههد اد لریلحت و هیزجت و تیریدم رد دنمناوت یرازبا ناونع هب ییایفارغج تاعالطا  تسیسزا و دوش رتشیب
 .تسا هدش هدافتسا
 فادها

 :دوش یم لابند ریز فادها ریز  هوشپ رد
 نارحب تیریدم یاههاگیاپ یربراک یبایناکم روظنم هب یناکم رثؤم لماوع و اهرتماراپ یسررب -

 ییایفارغج تاعالطا  تسیس تیلباق زا هدافتسا اب اههاگیاپ یبایاج تهج بسانم یوگلا هئارا -

 رهش حطس رد نارحب تیریدم یاههاگیاپ رارقتسا تهج ناکم نیرتبسانم باختنا -

 یرظن ینابم

 نارحب

  یتخرس ،تق رشم ،دیآ یم دوجو هب یناهگان روط هب یناسنا و یعیبط یاهدرکلمع و اهدادخر رثا رد هک تسا یا هثداح
  تاریل       مع و تامادرقا هرب زارین نآ ندررک فررطرب و درنک یرم لیمحت یناسنا هعماج ای هعومجم کی هب ار تاراسخ و
 .(30:1387 ،ناراکمه و ینیسح)دراد هداعلا قوف و رارطضا

 نارحب تیریدم -

   نآ فدره و درریگ  یرم مارجنا  ناررحب اب هلباقم رد هک تسا یتامیمات و اهییوج هراش زا یاهعومجم نارحب تیریدم
 .(Wikipedia)تسا نارحب  فر و  هاک و نارحب لرتنک ،نارحب دنور  هاک



 1397 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهن لاس ،(یاهقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 132

   ارب ییوراری  ور یاررب مزال تاکرادرت و تادیهمت ندرک  هارف و یگدامآ داجیا زا تسا ترابع  قاو رد نارحب تیریدم
 .(17:1376 ،یچنهآ)نآ یبیرخت راثآ ندناسر لقادح هب ای و نارحب
 ز وررب تروص رد ای و هدومن یریگشیپ اهنارحب زورب زا ناوتب نآ هلیسو هب هک تسا یدربراک  لع کی نارحب تیریدم 
  تارعلاطم زکرم)دومن مادقا عاضوا یدوبهب و  یرس یناسر دادما تهج مزال یگدامآ ،نآ تارثا  هاک  واخ رد نآ
 .(9:1376 ،نارهت رهش یزیر همانرب
      ررب لمترشم ناررحب ارب طبتررم و     ناررحب یاررب یزریر هرمانرب ی اره هربنج یمامت هک تسا یحالطصا نارحب تیریدم
  و تارطارخم    ی هربناج ود رره تیریدرم هب حالطصا نیا نینیچمه .دریگیم رب رد ار نارحب زا دعب و لبق یاهتیلاعف
 .(52:1387 ،ناراکمه و ینیسح )دزادرپ یم زین نارحب یاهدمایپ
  یمورمع و  یرادرهرش ،  یرتلود یریارجا ی ارههاگتسد و یتلود تاماقم تامادقا و اهیزیر همانرب دنیارف نارحب تیریدم
  دورجوم ی اره   رازربا زا هدافترسا ارب گنهامه و  ماج ،هشراپکی تروص هب اهنارحب لیلحت و هیزجت ،هدهاشم اب هک تسا
 ، هرلباقم ،مز  ال یگدارمآ دارجیا ،راثآ  هاک تهج رد اهنآ عوقو تروص رد ای دیامن یریگشیپ اهنارحب زا دنکیم شالت
 .(30:نامه)دنک شالت یزاسزاب و یداع تیعضو هب ندیسر ات عاضوا دوبهب و  یرس یناسر دادما
 ت      یریدرم ترسکش دراورم زا یرایرسب رد و ترسا تریمها زئاح هعسوت لاحرد یاهروشک رد هشیو هب نارحب تیریدم
  هریلک       هرک ترسا نآ مزلترسم نیرب زریت و  خبررثا تیریدم .تسا هدوب تیریدم  ناد یریگراکب مدع زا یشان نارحب
  نامه)درنروآ باسح هب ناریدم رامش رد ار دوخ ،دنتسه ینامزاس هنوگره و هدر ره رد نارگید راک لوئسم هک یدارفا
 ،دو رش     یرم هدهارشم هرک هرنوگنامه .تسا هدش هداد ناشن نارحب  ماج تیریدم  تسیس  خرش ریز رادومن رد .(36:
 .دنتسه یدنب هتسد لباق یزاسزاب و هلباقم ،یگدامآ ،یریگشیپ هلحرم 4 رد نارحب تیریدم یاهتیلاعف
 
 
 
 
 
 
 

 7:1391 ،نارگید و نامک نیگنر: بنم  نارحب عماج تیریدم متسیس شخرچ . 1 هرامش لکش

 تارطخ اب هلباقم رد یرهش رصانع تیمها

   اری و هرل    باقم ترهج نیرمز یربرارک برلاق رد یرهش فلتخم رصانع ینیزگیاج ات تسا مزال هراومه هکنیا هب هجوت اب
          ثرحب هرب ناورت یرم زرین و ... و لیرس و هرلزلز زا یرشان تاررطخ  واخ رد ،دریگب تروص ازرطخ هنماد دیدحت
 .دننک  فد ار تارطخ نیا زا یشان یاه نت دنناوتب هک تخادرپ ییاهناکم رد رهش یاهیربراک رارقتسا یگنوگش
  هرب حناوس و تارطخ عوقو ماگنه رد رهش هدنهد لیکشت رصانع یریذپ بیسآ نازیم یسررب اب ناوت یم اتسار نیا رد 
   رد .ترفای ترسد نیمز یربراک یزیر همانرب ندرک یدربهار  قاو رد و ندرک ییارجا تهج مزال ییاهرایعم و طباوض

هلباقم  

یریگشیپ  

یگدامآ  

یزاسزاب  

نارحب  
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    رربز )دنورش یرم هتفرگ رظن رد یسررب تهج یطابترا هکبش و زاب یااف ،یرهش رصانع یربراک هلوقم هس طابترا نیا
 :(7:1384 ،یدمحم و تسد
 - یرگنهرف ، یمارظن -یرادا ،ی نارمرد - یترشادهب ، یبهذرم ، یرشزومآ ، یرارجت ،ینوکسم یربراک لماش :اهیربراک -
 ، یرتیعمج) اه کارت عاونا ،اهنآ یراوجمه هوحن ،اهیربراک هب طوبرم ثحب رد .دشاب یم ...و یتایح تاسیسثت ،یشزرو
 ،تاعطق هزادنا و  یظنت ،نوگانوگ یاهیربراک اب یضارا یدنب هعطق ،هدش دای یاه کارت نازیم ،(ینوکسم و ینامتخاس
 .دنریگ یم رارق هعلاطم دروم هریغ و هدنهد لیکشت یاههزاس یدبلاک یاهیگشیو ،اهنآ یگتسویپ و یگدرشف نازیم

 یع   ونرام و یرعیبط ثداورح تیرثکا دیاتن و لمع نازیم تعسو  هاک رد یمهم  قن زاب یاهااف :زاب یاهااف -
 ه ارنپ و رارقت      رسا و راررف نارکما ارب برترسد رد هرقطنم کی ناونع هب یرارطضا  قاوم رد دنناوتیم زاب یاهااف .دنراد
 اههبرح نیرتمهم زا یکی یرهش یاهتفاب لخاد زاب یاهااف بسانم یحارط بیترت نیدب .دنشاب حرطم نآ رد نتفرگ
  یزوت ،اهااف نیا دادعت هب یگتسب یرهش هدودحم رد زاب یاهااف یدنمدوس .ددرگیم بوسحم رطخ اب هلباقم تهج
 .(353:1372 ،یوترپ )دراد زبس قطانم  تسیس موادت نینچمه و یرهش هقطنم مامت رد ناسکی

 ،  درشاب رتبرس  انم رهرش حطرس رد اهنآ  یزوت و زاب یهااف یگدنکارپ هش ره هک درک ناونع هنوگنیا ناوت یم عومجم رد
 یاهااف بسانت و اهنآ تعسو نازیم ،زاب یاهااف یکیدزن انمض ،تفرگ دهاوخ ماجنا رتهب حناوس و تارطخ اب هلباقم
  ارهنارحب اب هلباقم تهج ار یرتهب و رتشیب تاناکما اهنآ  یازفا هکدنتسه یلماوع رگید زا  شوپ تحت تیعمج اب زاب
 .دراذگ یم رایتخا رد نآ زا هتفرگ تثشن یدعب ثداوح و
  بارتزاب   هرک ترسناد نآ ی اره یرگشیو نیرتمهم زا ناوت یم ار رهش کی یطابترا یاههکبش و اههار :یطابترا هکبش -
  یرم وجت رسج یسرتسد موهفم ردار رهش دشر و یرهش راتخاس گربنتوگ .دنشاب یم "یسرتسد هب زاین" موهفم یدبلاک
   رورلبت و یرس    رتسد یاررب الارب رد هرک یداریز تیمها .دننک هبلغ هلصاف رب ات دننکیم شالت  ماوج تسا دقتعم و دنک
  نیاربارنب .  درشاب یرم هعماج یداع طیارش هب طوبرم ،دش ناونع "یرهش رباعم و یطابترا یاههکبش " ینعی نآ یدبلاک
 ، یطاربترا هکبش  واخ رد .ددرگ یم نادنشود هدش رکم تیمها نارحب و یداعریغ طیارش رد هک تسا رکم هب مزال
   زا یرهرش ربارع م مررف و هکبش لوط رد اهلپ و اههرگ دادعت نینچمه و رباعم عافترا و شرع ،اهلسگ اب قابطنا نازیم
 .(8:نامه )تسا رادروخرب تیمها زا ندوب راد چیپ ای  یقتسم ظاحل

 قیقحت شور

 یاههویش رب لمتشم هدش حرطم فادها هب هجوت اب قیقحت شور و تسا ارگفده و یدربراک تروص هب قیقحت یوگلا
 :تساریز
 یا هناخباتک تاعلاطم -

  هرشقن ، ارهکولب   هرشقن لریبق زا یتاعالطا یاههیال یزاس هدامآ و هیهت :تاعالطا شزادرپ و یزاسهدامآ ،یروآ  مج -
  نارکم رد رثؤ رم یاهرتماراپ هب یهد نزو نینچمه ،تسا ... و اهیسرتسد و رباعم هشقن ،یسانش نیمز هشقن ،اهیربراک
 .تسا هلحرم نیا رد هتفرگ تروص یاهتیلاعف زاب یبای



 1397 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهن لاس ،(یاهقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 134

 یا رهناکم ،رثؤ رم   یارهرایعم ارتیاهن و هدش هیهت یاههشقن هیلک هلحرم نیا رد :یریگ هجیتن و اههداد لیلحت و هیزجت -
  زا لرصاح    دیارتن یرلیلحت و یباریزرا هب اهتنا رد و هدیدرگ صخشم نارحب تیریدم یاههاگیاپ رارقتسا تهج بولطم
 .تسا هدش داهنشیپ اههاگیاپ رارقتسا روظنم هب ییاهن بسانم یاهناکم و هدش هتخادرپ اههشقن قیفلت

 یا رهرتماراپ هب یهد نزو تهج EXPERT CHOHCE رازفا مرن لماش  هوشپ نیا رد هدش هدافتسا یاهرازفا مرن -
   هریهت رد زاری  ن درورم یارهزیلانآ یارجا و اههداد شزادرپ تهج هک ARC GIS رازفا مرن و اههاگیاپ یبای ناکمرد رثؤم
 .تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم اههشقن قیفلت و روتکاف یاههشقن

 نارحب تیریدم یاههاگیاپ یبایاج یاهرایعم یسررب

  یددرعتم لماوع هب یرهش نوگانوگ یاهیربراک رارقتسا تهج بسانم یبای ناکم و یبایاج تهج بسانم ناکم نییعت
 2 هر        امرش رادورمن .ددررگ یرم صخرشم هرطوبرم یربرارک تریلاعف عون و تیهام هب هجوت اب لماوع نیا .دراد یگتسب
  رد هرجوت ل   رباق هرتکن .درهد یم ناشن ار نارحب تیریدم یاههاگیاپ یبایناکم تهج یسررب لباق یاهرتماراپ نیرتمهم
  درییثت طیار  رش زا یرکی اریز ،تساههاگیاپ رارقتسا یارب نیمز باختنا رد تیدودحم ،اههاگیاپ نیا یبایناکم  واخ
 .(37:1383 ،روپ یسدق)تسا هدش ناونع اهنآ ندوب لوصولا لهس و نآرب یرادرهش تیکلام ،اهنیمز

 
 44:1390 ،ناراکمه و یقارع عاجش : بنم   نارحب تیردم یاههاگیاپ یبایاج تهج یسررب لباق یاهرتماراپ . 2 هرامش لکش
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 شهوژپ ورملق و هدودحم

     رورشک لامرش رد رهرش نریا یتیعقوم رظنزا .تسا ناتسلگ ناتسا زکرم ناگرگرهش  هوشپ نیا رد هعلاطم دروم هقطنم
 ،     ربرم رتمورلیک رره رد ررفن 272     کاررت و ررفن رازره 340 زا  یب یتیعمج یاراد ناگرگ رهش .تسا هدش  قاو ناریا
       رارقترسا و ناترسا یرسایس تریزکرم لریلد هرب .(www.mehrnews.com) دورش یم بوسحم ناتسا رهش نیرت  کارتم
     هدرنپت برلق ناورنع هرب و یلم یتح و یا هقطنم یدرکلمع بایقم رد یتامدخ و یسایس ،یرادا یاهیربراک نیرتمهم
 .دریگب تروص رهش نیا رد یدروم هعلاطم و دشاب هتشاد یا هشیو رایسب طیارش هک تسا هدش ثعاب ناتسلگ ناتسا
 54  ارت  هرقیقد 13 و  هرجرد 54   زا و یلامرش شررع هقیقد 59 و هجرد 36 ات هقیقد 30 و هجرد 36 لقادح زا رهش نیا
 یالا رب  زرک رمت و  کاررت ،  رریز هرشقن .(3:2007 ، ناررگید و یلداع) تسا هتفای شرتسگ یقرش لوط هقیقد 45 و هجرد
 .دهد یم ناشن ار ناگرگ ناتسرهش رد تیعمج

 
  رفن 380 لداعم ،یا هوهق هطقن ره – 1390 لاس یرامآ یاههداد ساسارب ناتسلگ رد تیعمج مکارت و شنکارپ کیتامش شیامن . 3 هرامش لکش

 www.mehrnews.com :عبنم

 یلصا ثحب

  نریا یبا    ری نکارم ردرثؤرم یارهرتماراپ ،  نارگرگ رهرش نارحب تیریدم یاههاگیاپ یبای ناکم روظنم هب  هوشپ نیا رد
 .دندش یزاس هدامآ و هیهت یتاعالطا یاههیال نآ زا سپ .دیدرگ صخشم و یسررب یربراک
 و   شزادررپ هرلحرم ود رب لمتشم یزاس هدامآ .دوش هدامآ اههیال زا کی ره روتکاف یاههشقن تسا مزال هلحرم نیا رد
 .تسا هدش هدافتسا AHP شور زا اهروتکاف زا کیره نزو هبساحم یارب تسا یتاعالطا یاههیال هب یهد نزو
   زا کری رره     یرهد نزو درش مارجنا یربتارم هلسلس لیلحت زا هادفتسا اب یتاعالطا یاههیال هب یهد نزو دعب هلحرم رد
 تسا هتفرگ ماجنا  مجو برض تایلمع زا هدافتسا اب دنراد هاگیاپ تیعقوم نییعت رد هک یبسن ریثات باسا رب اهروتکاف
 هد  رش هداد نارش    ن رریز رادورمن رد رارک یریارجا لحارم .دندش قیفلت اهرتماراپ نزو باسا رب روتکاف یاههشقن اتیاهن و
   .تسا
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 نارحب تیریدم یاههاگیاپ یبایناکم لحارم. .4 هرامش لکش

 زاین دروم یتاعالطا یاههیال یروآ عمج

   نارکم تاریل  مع رورظنم هرب یناکم و یفیصوت تاعالطا ات تسا مزال هلحرم نیارد ،هعلاطم دروم هقطنم باختنا زا سپ
 یبا  ری نارکم رد هدش ییاسانش یاههیال زا کیره دروم رد یطباوض و  یرح نینچمه .ددرگ یروآ  مج اههاگیاپ یبای
   تارعالطا رریز  لودرج رد .دوش ییاسانش اههاگیاپ رارقتسا یارب بسانم یاهناکم نا باسا رب ات ددرگ روظنم اهاگیاپ
 .تسا هدش هداد  یامن هدش یروآ  مج



 137 ...نارحب تیریدم یاههاگیاپ یبایناکم یوگلا نییبت

 نآ هب طوبرم طباوض و یتاعالطا یاههیال یفرعم . 5 هرامش لکش
 طباوض یتاعالطا هیال رتماراپ ریز رتماراپ
  الاب یریذپ بیسآ اب یاههدودحم اب هلصاف لقادح ناگرگ رهش هدوسرف تفاب هیال هدوسرف تفاب اب ترواجم تفاب یدبلاک تااخشم
 رتم 400 تفاب یجراخ هبل زا 90 لاس رامآ هب طوبرم یتیعمج تاعالطا تیعمج  کارت تیعمج  کارت
  ناگرگ رهش یاهلسراپ هیال بسانم تحاسم هدودحم یدبلاک تااخشم
 
 یطابترا هکبش هب یسرتسد

 رتم 200  یرح تیاعر  ناگرگ رهش رباعم هیال 1 هجرد ینایرش یاههار
 رتم 100  یرح تیاعر  ناگرگ رهش رباعم هیال 2 هجرد ینایرش یاههار
 رتم 50 -30  یرح تیاعر  ناگرگ رهش رباعم هیال یلحم یاهنابایخ

 
 راگزاس یاهیربراک اب یراوجمه

 رتم 500  یرح تیاعر  ناگرگ رهش زبس یااف و اهکراپ هیال زاب و زبس یااف
 رتم 1500-1250  یرح تیاعر ناگرگ رهش یاهیربراک هیال یناشن  تآ
 رتم1500-1000  یرح تیاعر ناگرگ رهش یاهیربراک هیال ناتسرامیب

 
 یتخانش نیمز تااخشم

 .تسا رت نییاپ هقطنم لک هب تبسن ینیمز ریز یاهبآ  کارت هک یلحم  ناگرگ رهش ینیمز ریز یاهبآ حطس هیال ینیمز ریز یاهبآ حطس
 دصرد 8-0 نیب ناگرگ رهش DEM هشقن نیمز بیش
 رتم 200  یرح تیاعر  ناگرگ رهش یاهلسگ هیال لسگ

 
 
 
 راگزاس ان یاهیربراک اب  یرح تیاعر

 رتم 200  یرح تیاعر ناگرگ رهش یاهیربراک هیال نیزنب پمپ
 رتم 200  یرح تیاعر ناگرگ رهش یاهیربراک هیال زاگ پمپ
 رتم 50  یرح تیاعر ناگرگ رهش یوق راشف قرب طوطخ هیال قرب تسپ
 رتم 200  یرح تیاعر ناگرگ رهش ازرطخ تاسیسات یا هطقن هیال ازرطخ تاسیسات
 رتم 50  یرح تیاعر ناگرگ رهش  الما هب طوبرم تاعالطا هبترم دنلب نامتخاس
 رتم 100  یرح تیاعر  ناگرگ رهش همشش و تانق هیال همشش و تانق

 ناگدنراگن : بنم

   اهرتماراپ هب یهد نزو

 زا   هرلحرم نریا .تساهرتماراپ زا کیره شزرا نییعت یدعب هلحرم ،اهنآ یاه یرح و اهرایعم ریز و اهرتماراپ نییعت زا سپ
 .د  رشاب یرم نارحب تیریدم یاههاگیاپ یبای ناکم رد رثؤم یاهرایعم ریز و اهرتماراپ زا کیره هب یهد نزو لماش تایلمع
  .ترسا یبا      ری نارکم ینادریم تاریلمع رد ارهرتماراپ ررگید هب تبسن نآ شزرا و تیمها نازیم هدنهد ناشن روتکاف ره نزو
   نریا هرب .(109:1386 ،   یرریما)درک درهاوخ کرمک اههاگیاپ هنیهب ناکم نییعت هب اهنزو هناهاگآ و حیحص باختنا نیاربانب
 ییاهن نزو و دندش یراذگ شزرا و یسررب EXOERT CHOICE رازفا مرن رد هدش هتفرگ رظن رد یاهرتماراپ بیترت
 رد ز    رین تابرساحم نریا و درش لیکشت یاهسیرتام زا کیره یراگزاسان صخاش هبساحم زا سپ هکیروط هب .دش هبساحم
  اددرجم و هدش رظن دیدجت اهتوااق رد ،دوب هدمآ تسد هب 0.1 زا  یب سیرتامره یارب یراگزاسان صخاش هک یطیارش
 .تسا هدش هداد هئارا اهرتماراپ زا کیره ییاهن نزو ریز یاهرادومن رد .دش رارکت قوف تایلمع

 
 EXPORT CHOICE رازفا مرن اب هدش هبساحم بیارض . 7 هرامش لکش

0.1

0.115

0.054

0.129

0.055

0.357

0.19

تفاب یدبلاک تاصخشم
تیعمج مکارت
هدودحم یدبلاک تاصخشم
یطابترا هکبش هب یسرتسد
راگزاس یاه یربراک اب یراوجمه
یتخانش نیمز  تاصخشم
راگزاس ان یاه یربراک اب میرح تیاعر

اهرتماراپ ییاهن نزو
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 اهرتماراپ ییاهن نزو . 6 هرامش لکش
 نزو رتماراپ ریز نزو رتماراپ
 - هدوسرف تفاب اب ترواجم 0.1 تفاب یدبلاک تااخشم
 - تیعمج  کارت 0.115 تیعمج  کارت
 - بسانم تحاسم 0.054 هدودحم یدبلاک تااخشم
 
 یطابترا هکبش هب یسرتسد

 
0.129 

 

 0.060 1 هجرد ینایرش یاههار
 0.010 2 هجرد ینایرش یاههار
 0.059 یلحم یاهنابایخ

 
 راگزاس یاهیربراک اب یراوجمه

 
0.055 

 

 0.021 زاب و زبس یااف
 0.003 یناشن  تآ
 0.031 ناتسرامیب

 
 یتخانش نیمز تااخشم

 
0.357 

 0.107 ینیمز ریز یاهبآ حطس
 0.093 نیمز بیش
 0.157 لسگ

 
 
 
 راگزاس ان یاهیربراک اب  یرح تیاعر

 
 
 

0.19 

 0.016 نیزنب پمپ
 0.014 زاگ پمپ
 0.041 قرب تسپ
 0.065 ازرطخ تاسیسات
 0.032 هبترم دنلب نامتخاس
 0.022 همشش و تانق

 ناگدنراگن : بنم

 اههشقن قیفلت

  قری فلت یاهلدرم زا هدافتسا هلحرم نیا رد فده .دشاب یم یبای ناکم رد رثوم یاهروتکاف هشقن قیفلت تبون هلحرم نیا
 شزرا    هرک دورب درهاوخ یرتسر هشقن کی اههشقن قیفلت زا لصاح هجیتن تسا GIS طیحم رد نآ یزاس هدایپ و هشقن
  شزرا هرشر    ه هرلحرم نریا رد .درشاب یرم هاگیاپ رارقتسا یارب ناکم تیبولطم مدع ای تیبولطم رگنایب نآ یاهلسکیپ
 .(1 هرامش هشقن )تسا هاگیاپ ثادحا یارب یرت بسانم ناکم هطقن نآ دشاب رتشیب لسکیپ

 
 ناگدنسیون : بنم  نارحب تیریدم یاههاگیاپ رارقتسا یارب هنیهب یاهناکم . 1 هرامش هشقن
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 یریگهجیتن و یدنبعمج
  بارختنا و     ناررحب تیریدرم یارههاگیاپ یباری ناکم یوگلا نییبت فده اب  هوشپ نیا ،دش رکم ادتبا رد هک روطنامه
 هک دهد یم ناشن  هوشپ نیا هجیتن .تفرگ ماجنا AHP یبتارم هلسلس و GIS یاهشور یریگراکب اب ناکم نیرتبسانم
    نیرنچمه .دنترسه  رهم  اره      یربرارک هرنوگنیا یباری نکارم رد ینارکم و یرتیعمج ،یرهش یااف یدرکلمع یاهرایعم
 ن    ارکم یاررب ار یبورلطم هرجیتن AHP   یربتارم هلرسلس شور و GIS یریگراکب اب یراذگ  هیور یاهشور یریگراکب
 :تساریز حرش هب  هوشپ دیاتن ریاس .تسا هتشاد هارمه هب نارحب تیریدم یاههاگیاپ ینیزگ
 ن ارریا یاهره رش یریذپ بیسآ ندوب الاب هب هجوت اب اهرهش رد نارحب تیریدم یاههاگیاپ یبای ناکم هب هجوت موزل -
 یعیبط تارطخ لباقم رد

  هرن       وگنیا یرنیزگ نارکم رد درناوت یرم  هوشرپ رد هدافترسا درورم ی ارهرازفا مرن نوش یملع یاهشور یریگراکب -
 ه رب هجوت اب ار بولطم ناکم باختنا و فلتخم یاهناکم یبایزرا و هسیاقم ناکما و دشاب هتشاد یرثؤم  قن اهیربراک
 .دیامن  هارف فلتخم یاهرایعم

   نیریعت هرک ب  ریترت نریا هب .دراد ار ناریا یاهرهش ریاس هب  یمعت تیلباق  هوشپ نیا رد هدش هتفرگراکب یاهشور -
  یارهرایعم       هرک یرنعم نریا هرب .دریذرپ مارجنا هعلاطم دروم هدودحم تااخشم و اهیگشیو هب هجوت اب یتسیاب اهرایعم
 .دنک ادیپ رییغت دناوت یم هعلاطم دروم هدودحم یاهیگشیو رییغت هب هجوت اب هدشدای
 عبانم
  یمالرسا یروهمج رمحا لاله تیعمج تاقیقحت و شزومآ زکرم ، کی باتک ،اهیروئت و لوصا ،حناوس تیریدم ،(1376) دمحم ،یچنهآ

 .نارهت ،ناریا

  هاگرشناد ، درشرا ی   رسانشراک هرمان ناریاپ ،ییایفارغج تاعالطا  تسیس زا هدافتسا اب یوق راشف یاهتسپ یبای ناکم ،(1386) داشرف ،یریما
 .یرتمارگ وتف هورگ ،یسوط نیدلاریان هجاوخ

    رهرش یدرورم هرنومن GIS زا هدافتسا اب نارحب تیریدم یاههاگیاپ ییامناج یوگلا نییبت ،(1391) اضردمحم ،ناینامب و یدهم ،روپ مارهب
  .لوا هرامش ،نارحب تیریدم یشهوشپ – یملع همانلافود ،3 ی هقطنم نارهت

 هلزلز یارب ینیب  یپ یللملا نیب رانیمس نیمتشه تالاقم هعومجم ،ناریا هدز هلزلزرهش 3 یزاسزاب لیلحت یبایزرا ،(1373) نیورپ ،یوترپ
 .ناریا یعیبط حناوس اب هلباقم تاعلاطم زکرم ،هدنیآ یاههلزلز راثآ اب هلباقم یاهدربهار و

 لوا پاش ،رهش رشن هسسؤم ،نارحب تیریدم ف(1387) ناراکمه و رایزام ،ینیسح

  نامزارس ، ینوکرسم   نکارما رد ناررحب تیریدم هورگ لیکشت یامنهار ،(1391) دیجم ،ینازاقاق و هنمآ ،ینیهام یرتشا و ریما ،نامک نیگنر
 .لوا پاش ،رشن هسسؤم ،نارهت رهش نارحب تیریدم و یریگشیپ

 .9 هرامش ،ناماگمه هلجم ،نارحب تیریدم ینابیتشپ یاههاگیاپ شرازگ ،(1383) نارحب تیریدم و یریگشیپ نامزاس یمومع طباور

  یباریزرا شور و GIS   زا هدافترسا ارب هلزلز عوقو طیارش رد یناسر دادما زکارم یبای ناکم ،(1384) لسع ،یدمحم و رایدنفسا ،تسدربز
 .21 هرامش ،ابیز یاهرنه هیرشن ،AHP یرایعمدنش

   ترسیس زا هدافتسا اب نارحب تیریدم ینابیتشپ یاههاگیاپ هنیهب یبای ناکم ،(1390) زیورپ ،نایئایض و نیمیس ،ییالوت و زانهم ،یقارع عاجش
 هرامش ،موس لاس ،یا هقطنم و یرهش یاهشهوشپ و تاعلاطم همانلاف ،(نارهت یرادرهش 6 هقطنم یدروم هعلاطم ) ییایفارغج تاعالطا
 . هد
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 هدافتسا اب ناگرگ رهش یناشنشتآ یاههاگتسیا یبای ناکم ،(2007 ) یلع ،روپ نیسح و زیورپ ،نایئایض و ربکا یلع ،ناکتم و نسحم ،یلداع
 .لمآ ،لامش هاگشناد ،یرهش GIS سنارفنک نیلوا ،ییایفارغج تاعالطا  تسیس زا

 .نارهت رهش نارحب تیریدم و یریگشیپ نامزاس ،20 هقطنم نارحب تیریدم هشیو یاههاگیاپ یبای ناکم شرازگ ،(1383) نیسح ،روپ یسدق

 .لوا دلج ،(هزرل نیمز)نارحب تیریدم ،(1376)نارهت رهش یزیر همانرب تاعلاطم زکرم

  همانلراف ، ناترسلگ ناتسا دورناگرگ یبونج یاهتشد رد ییارگناور رطخ زورب لیسناتپ یبایزرا ،(1390) دیجم ،قنوا و فوئر ،هداز یفطام
 .93 هرامش ،یرادزیخبآ یاهشهوشپ
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