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 یرهش ییافوکش صخاش یاقترا رد یسرتسد صخاش شقن لیلحت
 FAHP1 کینکت زا هدافتسا اب

 روپ شناد اضردیمح
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،برغ نارهت دحاو ،یرامعم و رنه هدکشناد ،یزاسرهش هورگ ،یزاسرهش یرتکد یوجشناد

 2یناوضر یدیعس دیون
 ناریا ،نیوزق ،یمالسا دازآ هاگشناد ،نیوزق دحاو ،یزاسرهش و یرامعم هدکشناد ،یزاسرهش هورگ ،رایداتسا

 رگرذب اضر دمحم
 ناریا ،زاریش ،زاریش هاگشناد ،یرامعم و رنه هدکشناد ،یزاسرهش هورگ ،رایداتسا

 16/11/1396 :شریذپ خیرات       10/11/1396 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
     اگا هارگمه یگطیحم رد  گنهامه و لداعتم هعسوت اا طاعترا رد للم نامزاس طسوت 6536 لاس رد هک تسا هدرتسگ یموهفم ییافوکش
 -9  یرهگش  راگظن -6یرو  هرگها لگماوع -5      لماگش رگیغتم شگش اگا لگلم نامزاس طسوت موهفم نیا تسا هدش حرطم تلادع و فاصنا
 زا  دیدرگ یفرعم یرهش یراذگ نوناق و ینارمکح -2 و تخاسریز هعسوت -1 یگدنز تیفیک -4یعامتذا لومش -4یتسیز یرادیاپ
     یرهگش یگدگنز تگیفیک  اگقترا رد مهم رایعم کی  روص ها یرهش یزیر همانرا نازادرپ هیرظن رثکا یوس زا یسرتسد موهفم یفرط
  قطاگنم رد نآ را رثوم لماوع و یسرتسد تیعضو نییعت فده اا و یفیصوت – یلیلحت یدرکیور اا شهووپ نیا رد  تسا هدش حرطم
   زا هدافتگسا اگا اتسار نیا رد  تسا هدش هتخادرپ یرهش ییافوکش صخاش دوعها رد صخاش نیا  اریثات یسررا ها زاریش رهش فلتخم
     نگیا ساگسارا رهگش قطاگنم تیعضو یسرا ها سپس و هتخادرپ یسرتسد و یرهش ییافوکش میهافم یرواکاو ها ادتاا یاهناخااتک عاانم
 قیقحت فده ها یاایتسد روظنماو صخاش ره زاین دروم یاههداد یروآدرگ و یزاسیمک تهذ همادا رد  تسا هدش هتخادرپ میهافم
 فذح قیقحت دنیآرف زا همان شسرپ 39 هیلوا یاه یسررا اا هک دش عیزوت سانشراک 32 نیا و یحارط یذوز  اسیاقم یاه همانشسرپ
  هدافتگسا AHP-FUZZY    لدگم زا قطاگنم رد یگسرتسد و      یرهگش ییافوکگش یاهگصخاش شجنگس و اگههداد لیلحت تهذ  دیدرگ
  تگسا هدش رادروخرا یئالاا یزایتما زا ،(94543)تیمها بیرض اا یسرتسد صخاش ،هدمآ تسد ها نازوا ها هذوت اا هک تسا هدیدرگ
      نیگا رد صخاگش نگیا یرگیگرارق  اگعثا را یلیلد دناوت یم هک تسا هتفرگ رارق مراهه هعتر رد یرهش ییافوکش یاهصخاش نیا رد و
  دشاا یرهش ییافوکش یلصا یاه صخاش
 FAHP لدم ،زاریش رهش ،یسرتسد ،یرهش ییافوکش :یدیلک ناگژاو

                                                                                                                                                                
    ییافوکرش لرمع رارکتبا یاقترا رد یسرتسد صخاش  قن لیلحت " ناونع اب روپ  ناد اضردیمح یزاسرهش یرتکد همان نایاپ زا هتفرگرب هلاقم نیا -6
 .دشاب یم رگرذب اضردمحم رتکد هرواشم و یناوضر یدیعس دیون رتکد یاقآ ییامنهار هب برغ نارهت دحاو یمالسا دازآ هاگشناد رد " یرهش
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  هلاسم حرط و همدقم
 156/9 و 1110    لارس رد ررفن دراریلیم 02112  هرب 1136  لارس رد رفن نویلیم 100 زا ناهج نیشنرهش تیعمج دادعت
 1910  ارت 1110   یاهلارس نیرب للم نامزاس یاهینیب یپ هب انب (UN, 2007 ) .تسا هدیسر 5110 لاس رد رفن درایلیم
  درنور (2296 ،       برسن ینارشخر و یداربآ یرگنز ) دررک درنهاوخ یگدرنز اهرهش رد ایند تیعمج دصرد 11 زا  یب
 ,Aromar) دش دنهاوخ نکاس اهرهش رد رگید رفن درایلیم 9 زا  یب 1510 لاس ات هک دهدیم ناشن ینونک ینیشنرهش

  بوشرارش رد اهنت ار نآ زا ییاهر هک هدیدرگ رجنم یرهش رقف هدرتسگ یمدیپا  یادیپ هب یدشر نینش دمایپ .(2013
 ...و ،یرهش بوخ ینارمکح ،تکراشم ،یزاسدنمناوت نوش ینیون  یهافم حرط .درک وجتسج ناوتیم نیون یاهلحهار
    یهارفم زا یرکی (25 :9396 ،  نارارکمه و ینیدرلا فیس ) تسا یرهش یزیرهمانرب رکفت رد نیون یجوم هدنهد ناشن
    نآ فدره هرک درشابیم یرهش ییافوکش موهفم تسا هدیدرگ حرطم للم نامزاس طسوت تسا یلاس دنش هک یدیدج
 ، یعارمتجا ،   یداراتقا هدرنیآ یورس هب ناشرهش تیاده رد ار اهنآ ات تسا یرهش تیریدم هناروآون یاهشور دیورت
- یرم ریخا یاهلاس رد هدش حرطم یاهدرکیور زا یبیکرت هک موهفم نیا دنک کمک یرهش ییافوکش یتسیز و یسایس
 راکتبا راشتنا یپ رد للم نامزاس (UN- Habitat, 2012) تسا رادیاپ یرهش هعسوت تمس هب تکرح زا یدنیآرب دشاب
 اهتلود زا و هدوب نآ یاهصخاش لیمکت و دوبهب یپ رد هراومه ،نآ هدش حرطم لماع  ش و یرهش ییافوکش لمع
  ار یرهرش ییا    فوکرش صخارش هرخرش و مادرقا یلحم و یموب لماوع ییاسانش هب تبسن هک دهاوخیم نازیرهمانرب و
   ناورنع هرب نآ ییاور و رابتعا زا دناوتیم یرهش ییافوکش اب طبترم لماوع یمامت ییاسانش مدع هک ارش دنشخب ءاقترا
   هریرظن زا یرخرب یوس زا یسرتسد موهفم یفرط زا .دهاکب فلتخم یاهرهش یدنب هبتر و هسیاقم تهج رد یا هجنس
      بارسا نیاررب .هدرش یرفرعم یرهرش طیحم تیفیک رد یساسا یاهرایعم زا یکی ناونع هب یرهش یزیرهمانرب نازادرپ
  یاره   صخارش نیرب رد  رهم یاهصخاش زا یکی ناونع هب دناوتیم نآ هب ندیشخب دوبهب و یسرتسد صخاش یسررب
 هک تسا لاوس نیا هب ییوگخساپ لابند هب  هوهپ نیا اذل .ددرگ نآ ندش رتلماک ببس و دریگ رارق یرهش ییافوکش
    نآ ءارقترا و صخارش نریا هب هجوت و دراد یرهش ییافوکش اب طبترم لماوع نیب رد یهاگیاج هش یسرتسد صخاش
        یهارفم یوارکاو هرب یررظن نورتم یرسررب اب ادتبا باسا نیا رب .ددرگ یرهش ییافوکش دوبهب ببس دناوتیم هنوگش
 دنیارف و یزاف یاهلدم بیکرت زا هدافتسا اب تیاهن رد و هتخادرپ نآ یاهاخاش نیودت هب یسرتسد و یرهش ییافوکش
     هرنیمز ارت ترسا هدرش هتفرگ رارق راک روتسد رد یلصا فده ناونع هب زاریش رهش قطانم یبایزرا یبارم هلسلس لیلحت
 .ددرگ  هارف هقطنم رب یراذگریثات نیرتشیب باسارب اه صخاش یدنبتیولوا

 شهوژپ تیمها و ترورض
  زا کری ره رد قفوم یاهرهش بوخ تایبرجت لدابت ات ددرگیم ببس فلتخم للم یرهش ییافوکش راکتبا زا تیامح
 یدج یبایزرا کی اب رصاعم یاهرهش یاهنارحب تیعضو  رد و دریگ رارق هجوت دروم ،یرهش ییافوکش یاهروحم
  یرهرش  یرفرعم هب اریز دنکیم لابند ار رادیاپ هعسوت زا رتالاب لحارم (6CPI) یرهش ییافوکش حرط .ددرگ ریذپناکما
     .دراد هرجوت  ره ییاریوپ و یگدنزررس ،  یدارش نورش ییاهصخاش هب یروانف هب هجوت و دیلوت رانک رد هک دزادرپیم

                                                                                                                                                                
1- City Prosperity Initiative 
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 و اهتصرف صیخشت ناکما هکلب ،دیامنیم نییعت ار اهبایقم و اهصخاش اهنت هن (CPI6) یرهش ییافوکش صخاش
   فررط زا .درننکیم  هارف یلحم ناعفنیذ و نیلوئسم یارب ار اهنآ رتشیب قنور و هافر تهج رد اهرهش هلخادم لیسناتپ
       یارسآ و هارفر نیمارت ظارحل زا یداریز دیاوع هک ددرگیم ببس یسرتسد دننام فلتخم یاهصخاش هب هجوت رگید
 یسررب و یسرتسد صخاش هب هجوت نیاربانب .ددرگ هعماج ریذپ بیسآ راشقا و  لاس نادنورهش لماش نادنورهش یارب
  لمارش یسرتسد فلتخم عاونا نینچمه و ،اهتیلاعف ،دارفا ،نکاما ،تاعالطا هب یسرتسد هلمج زا نآ نوگانوگ یاههبنج
  هرب نونک ات هک تسا یعوضوم یرهش ییافوکش صخاش اب نآ طابترا و نیدامن و یکیزیف ،یعامتجا ،یراب یسرتسد
     تیریدرم هرب کرمک ترهج رثوم یمدق دناوتیم عوضوم نیا هب نتخادرپ هک دسریم رظن هب و تسا هدشن هتخادرپ نآ
-  یرم ررظن هب اذل .ددرگ یرهش ییافوکش یناهج صخاش نتفر الاب نآ یپ رد و اهرهش تیعضو دوبهب رد یرهش نالک
   و یرمک لریلحت تیلباق اب و لقتسم صخاش کی ناونع هب دناوتیم ،یسرتسد صخاش دروم رد قیقحت و هعلاطم دسر
 .دریگ رارق ،یرهش ییافوکش هحورطم یاهاخاش ریاس رانک رد نآ یفیک
 شهوژپ تالاوس و فادها
 ققحت اب هک دشابیم «یرهش ییافوکش صخاش یاقترا رد یسرتسد صخاش  قن یسررب »  هوهپ نیا یلصا فده
    رهرش قطارنم تیعرضو یسررب ،یرهش ییافوکش رب رثوم یاهاخاش و لماوع ییاسانش نوچمه یرتدرخ فادها نآ
       و ییافوکرش یاهراخاش دوربهب ترهج ییارهراکهار هرئارا ،یسرتسد و یرهش ییافوکش یاهاخاش باسارب زاریش
  یارقترا رد یسرتسد صخاش هاگیاج-6 هک  هم لاوس ود هب ییوگخساپ و ققحم زین ،زاریش رهش قطانم رد یسرتسد
  ارب ) یرهش ییافوکش نیرتشیب باسارب زاریش رهش قطانم یدنب تیولوا -0و ؟تساجک یرهش ییافوکش یاهاخاش
 .ددرگیم  هارف ؟تسا هنوگش (یسرتسد صخاش لامعا
 قیقحت شور
       عورن زا نآ شور و تریهام هرب هرجوت ارب زرین و یدربراک یاهشهوهپ عون زا هدش هئرا فده هب هجوت اب  هوهپ نیا
  اره یزریر  هرمانرب و یرریگ  یمرات تهج  هوهپ نیا رد هدمآ تسدب دیاتن زا ناوتیم هک دشابیم یلیلحت– یفیصوت
-هناخباتک هعلاطم -6 :تسا هدش هدافتسا شور هس زا رظن دروم فادها هب یبایتسد تهج  هوهپ نیا رد .درک هدافتسا
     و یرهرش ییافوکرش رد رثورم یاره   صخارش و  هوهرپ عورضوم اب طبترم یرظن نوتم یسررب تهج :یدانسا و یا
  همانرشسرپ و   یرمک یاهرشور-9    .هرعلاطم درورم قطارنم تیعرضو  جنس یاتسار رد :ینادیم تادهاشم -0 یسرتسد
 ود رد ، یزارسرهش بانشراک 11 نیب زا یااخت همانشسرپ ندرک رپ و ینادیم تادهاشم دیاتن ندرک لدم :یااخت
    یرلک رورط هرب .(FUZZY) و ((AHP    یربتارم هلرسلس لریلحت دنیارف لدم قیفلت زا هدافتسا و یرهش تیریدم  خب
  .دوب دهاوخ (6) هرامش رادومن لکش هب  هوهپ نیا رد هشراپکی لیلحت یسانش شور بوشراش
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                
1 - City Prosperity Index 
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 هچراپکی لیلحت یسانش شور بوچراچ:1 رادومن

 یرظن تایبدا 

 یسرتسد یاه صخاش و موهفم -
  نارمز نآ زا .دراد هقباس (3536)0نسنه یّومک دتم راشتنا زا سپ ههیو هب ،نرق  ین ًاابیرقت 6یسرتسد هب طوبرم یاه ثحب
  دارجی ا زا لقترسم ییاضف و دارفا تیصواخ یسرتسد .تسا هدوب دوجوم یسرتسد دروم رد یددعتم فیراعت ،دعب هب
 و ناز ریم هب طوبرم هک یسرتسد ،دنک یم یریگ هزادنا ار یباختنا یاه تیلاعف هب شدرگ لیسناتپ هک تسا یعقاو تکرح
 ی گشرارپکی د ری فم بوشرارهش  دارجی ا ترهج ناز ریر  هرمانرب هرب ،تسا رگید یاج  هب اجکی زا مدرم ناکم لقن تلوهس
 ناهج مود گنج زا دعب ینیشن هموح ی هدرتسگ طلست یلو درک دهاوخ کمک یضارا یربراک یزیر همانرب و لقنو لمح
 طساوا ات (Newman, et al, 1999:86) یرهش قطانم رد هنازور یاهرفس رد نیشام زا نوزفازور و رتشیب ی هدافتسا و
 « یرسرتسد»  ارت « ترکرح»  عورضوم رب اه شالت رتشیب ،دوب هدش یسرتسد ثحابم ندش یا هیشاح هب رجنم ،1136 ههد
 رد « یرسرتسد»  هرب « ترکرح»    زا ررکفت ررییغت ثرعاب یطیحم تاظحالم و 1136 ی ههد رد یژرنا نارحب .دوب زکرمتم
  گرنک   گرنه ییایرسآ رهرش ای رووکنو هیبش اهرهش زا یضعب نینچمه .دش یرهش لقن و لمح و یحارط ،یزیر همانرب
    ورگلا ناورنع هرب رضاح لاح رد هک دندوب هدرب راک هب یرهش یحارط و یزیر همانرب رد ار یسرتسد یزیر همانرب لوصا
 و  ه ریزجت (3110) 9زری تورگ ی اره  هترشون قبط .(616 ،5296 ،سیل انآ و امنهر)دشاب یم هجوت دروم اهرهش ریاس یارب
  و بررگ .(,Zhen , 2013)  درنک ی رم  الارب تاناکما اب قطانم و مورحم قطانم ییاسانش هب رداق ار درف ،یسرتسد لیلحت
110) 1یو    ردارق ار مالرقا ای دارفا (زا یهورگ) یضارا یربراک لقنو لمح  تسیس هک یا هنماد تروص هب ار یسرتسد (1
 ی رسرتسد نینچمه .دنا هدرک فیرعت ،دنک یم لقنو لمح یاه لدم (زا یبیکرت) طسوت دصاقم ای اه تیلاعف هب یبایتسد هب

                                                                                                                                                                
1 - Local Covernment 
2 - Hansen 
3 Gutierz 
4 Grass & w 

قیقحت لدم و اهصخاش زا هدافتسا اب زاریش رهش هناگ 11 قطانم یبایزرا و شجنس  

 یزاف یجوز هسیاقم یاهسیرتام داجیا

نیصصختم رظن زا هدافتسا اب  

اهتواضق یراگزاس یسررب  

  اهصخاش و اهرایعم نزو نییعت

یرظن نوتم یسررب  

یسرتسد رد رثوم لماوع -یرهش ییافوکش یاهصخاش و اهرایعم جارختسا  

صخاش ره اب بسانتم یاههجنس نییعت  

 همانشسرپ زا هدافتسا اب تاعالطا یروآعمج

یبتارم هلسلس راتخاس داجیا  

اهصخاش ینورد تاطابترا نییعت  
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-نآ رظن دروم تیلاعف زا ییاه ناکم هب یبایتسد تهج اه تکرش و دارفا یارب دوجوم یاه تصرف تروص هب ناوت یم ار
 نکیلو ،دشابیم حرط لباق یفلتخم یاههاگدید ،یسرتسد تیلباق یریگ هزادنا یارب .(,Zhen,2013 9) درک فیصوت اه
  حطرس  راریعم  نریا .دریگیم رارق هدافتسا دروم یرهش یاهیربراک یزیرهمانرب تاعلاطمرد تیعقوم یانبم رب یریگهزادنا
  یاره ترصرف  دادرعت  :لارثم ناونع هب .دنکیم نایب ار هعلاطم دروم هنهپ رد هدش  یزوت فلتخم یاه تیلاعف هب یسرتسد
 .(610 :2296 ، نارارکمه و یعلاط) دراد رارق دنورهش کی یگدنز ناکم زا یاخشم هلصاف رد هک تیلاعف ناکم یلغش
 هتسباو دناوت یم هک یدااتقا ،یناور ،یکیزیف یسرتسد تیلباق دننام ،نوگانوگ یاه هبنج زا زین یسرتسد تیلباق موهفم
  نینکارس  ییارناوت   رقاورد  یرسرتسد تیلباق .دریگ رارق هجوتدروم ،دشاب لقنو لمح هکبش و یضارا یربراک تیهام هب
    ندرش نرشور یاترسار رد .(Kaphle, 2006: 2) . ترسا ... و  تامدرخ ، بانم هب بسانم یسرتسد کی نتشاد رد رهش
  هرئارا (6  ) لودرج حررش هب ناوت یم ار یسرتسد اب طابترا رد دیدج یاههاگدید نآ رب رثوم لماوع و یسرتسد موهفم
 .دومن

 (ناگدنراگن :عبنم )یسرتسد هب طوبرم تایرظن :1 لودج

 

 فیراعت نازادرپ هیرظن موهفم

 یسرتسد

 چنیل

 

       .ترسا هترسناد یزارسرهش  مارج لورصا ار تلادرع و ییاراک و رایتخا و تراظن ،یسرتسد ،بسانت ،ینعم ،یگدنزرس لصا  ش ،رهش بوخ لکش هیرظن رد
    برسح ررب ناورت یم ار یسرتسد .تفای تسد ،نکاما و تاعالطا ،تامدخ ، بانم ،اه تیلاعف ،دارفا ریاس هب ناوت یم هک تسا یرصانع عونت و تیمک ،روظنم
 .(1296 ،چنیل) دنکیم لمحت ار نآ هنیزه یسک هش هکنیا و دوش یم رارقرب اه نآ هب یسرتسد هک درک یدنب هتسد یرصانع

 رنرت مات

 

      یاررب .ترسا هدرمرشرب یزارسرهش یاررب ار ییاهرایعم و لوصا زادنا  شش نوچمه رهش باتک اب 1336 لاسرد هک تسا ارگونارف زا رتارف نازاسرهش زا یکی
  و  یارسآ ،یتحار ،ییابیز نوش یتایصواخ دیاب اهرهش .تسا فادها زا یکی طقف ،یرادیاپ .دشاب هروظنمدنش دیاب اهرهش یزیر همانرب » ..وا هاگدید زا لاثم
  .(26 :1296 ،رنرت) «...دنشاب هتشاد یسرتسد تیلباق

 گربتنوتتتتتگ

(0631) 

 .(91 :1296 ،امنهر) دنمان یم «هلصاف رب هبلغ یارب هعماج شالت» ار نآ یو هچنآ ؛دنک یم نایب یسرتسد بسح رب ار دشر و یرهش راتخاس

 ثرتاس دیوید

 تیاو

 هب نازیم هش هب اهراوناخ و دارفا هک دزادرپ یم عوضوم نیا هب رقف یتنس یاهرایعم ،تسا هدرک هراشا «ییاتسور و یرهش رقف یاهتوافت » ناونع اب یاهلاقم رد
   تامدرخ هرب یسرتسد نادقف دننام ،تیمورحم یاه هبنج زا یرایسب ندرک فقوتم رد اهرایعم نیا .دنراد یسرتسد نآ دیرخ یارب یفاک دمآرد ای بسانم یاذغ
 .(33 :5296 ،یداشنم ناقهد )دنتسه ناوتان ،ینوناق تینوام و یسایس یدازآ نادقف ،داوس ،تشادهب ،یساسا

 سیتتتتتسنارف

 زدلابیت

     هرعماج رارشقا مارمت یاررب نوگانوگ یاهناکم و تاعالطا ، بانم ،اهتیلاعف هب یسرتسد ار عونت و باختنا تردق ، یناوتب رگا تسا  هم رایسب هک دنکیم نایب
      هرب یرسرتسد رد ار  نیزرگ تردرق درنناوتب و دنشاب برتسد رد ،دمآرد و قباوس ،ییاناوت ،نس هب هجوت نودب ،همه یارب دیاب یرهش یاهطیحم . ینک  هارف
 .(52-22 :9296 ،زدلابیت) دنروآ دیدپ ناگمه یارب فلتخم  بانم و اه نامتخاس ،اه تیلاعف

  دتتنارب دتتلیه

 یرف

  و یلدرمه ،  یرکفنرشور  لارش ، رحت رپ یاه یگهیو نتشاد ،تالیهست و تامدخ هب یسرتسد ،دیهم یگدنز ی هویش ،باختنا ناکما رهش زایتما نیرت  هم
 .(19 :9296 ،یرف) تسا لاغتشا ی هنیمز ،رت  هم همه زا و یهارمه

 یرالوگوتتساپ

(4002) 

 

   یرسرتسد .درنا هتفریذپ یفنم رثا یرهش  یرس دشر زا هک دنتسه یلئاسم هلمج زا ،اه نآ یدرکراک و یکیزیف راتخاس و یمومع یاهاضف تیبولطم و یسرتسد
   لیهرست  ره یتسیاب لماع نیا هک دریگ رارق یسررب دروم ،یمومع یورملق یکیزیف دعب بسح رب و هدوب یلصا یاههرهم زا یکی دناوتیم یمومع یاهاضف هب
     ( نارم ) ی هدرنرادزاب و رثؤرم یارهرایعم زا یکی هلزنم هب دناوتیم ییاهنت هب ،یمومع یاهاضف هب یسرتسد .دوش دودحم یعامتجا طیحم هطساو هب  ه و دنک
 .(500 :1110 ،یرالوگاساپ)دوش حرطم یمومع یاضف کی رد یعامتجا تالماعت ماجنا و تبولطم  یازفا

 .آ سکیتتتتتن

 سراگنیلاس

   .ترسا هدورمن هئارا یزاسرهش حیحص لوصا یانبم رب ار یزتنس تیاهن رد و هتخادرپ رصاعم یاهرهش «ندوبن یرکراک» لیالد نایب هب ارگ هلئسم یدرکیور اب وا
  نرکمم ز رین  ررگی  د ترلاح رد .(دررکلمع لثم) نآ لواحم ای و (بتارم هلسلس لثم) دنتسه یرهش رصانع لااتا هنیمز  یپ ای یگمه روبزم لوصا یترابع هب
 (Salingaros,1998 دید زا یتفایض) (نیابت لثم) نآ لواحم  ه و دشاب یرهش رصانع لااتا زاس هنیمز  ه یلصا تسا

 دنلپوک
     ندرش رود و اهرهرش ندرش هدرترسگ اب .دزاس یم حرطم اهنآ نیب ار یسرتسد هلئسم هک تساهنآ  یزوت هوحن اریز ،دراد اه یربراک اب یگنتاگنت طابترا یسرتسد
 .(910-110 :5296 ،ینیرحب)تسا هدروآ دیدپ ار یاهدیچیپ عوضوم رظن دروم طاقن هب نازرا و  یرس یسرتسد رگیدکی زا اهیربراک

 زیراو و یبرب

     هرب ار دورخ یگدرنز لرحم مدرم ارش هک دوب لاؤس نیا هب خساپ یوجتسج رد هتفرگ ماجنا (1136) «زیراو و یبرب» طسوت اکیرمآ رد هک یبلاج و  ماج هعلاطم
  بذرج للع دروم رد یلوصا قفاوت هنوگچیه هک تسنآ زا یکاح هعلاطم نیا هجیتن .دنا هدرک لصاح لماک تیاضر باختنا نیا زا ایآ و هداد رییغت یدیدج رهش
 ،    یرسررب درورم یاهرهرش نوگارنوگ تایصواخ و ناگدنهد خساپ عونتم یاهزاین رطاخب رما نیا دیاش .تسا هدشن هئارا ناگدنهد خساپ فرط زا اهرهش نیا هب
 .(616-016 :5296 ،ینیرحب) تسا هدوب
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    هرب ار یرسرتسد رد رثورم یاه صخاش ناوت یم یسرتسد  واخ رد هدش حرطم یاههاگدید و ثحابم هب هجوت اب
 .دومن نیودت هرامش لودج لکش

 (ناگدنراگن :عبنم) یسرتسد یاه صخاش و اهرایعم :2 لودج
  جنس یاه رایعم (صخاش) داعبا ریز داعبا

 یسرتسد دصقم

 دارفا هب یسرتسد

 نادنواشیوخ هب یسرتسد

 ناتسود هب یسرتسد

 اکرش و ناراکمه هب یسرتسد

 نایانشآ ریاس هب یسرتسد

 اه تیلاعف هب یسرتسد

 راک هب یسرتسد

 تنوکس هب یسرتسد

 (یحیرفت ،یشزومآ ،تدابع) تاناکما هب یسرتسد

 (... ،کناب ،ناتسرامیب} تامدخ هب یسرتسد

  بانم و الاک هب یسرتسد

 بآ و ییاذغ داوم هب یسرتسد

 یژرنا هب یسرتسد

 عونتم یاهالاک هب یسرتسد

 نکاما هب یسرتسد

 هانپرس هب یسرتسد

 زاب یاضف هب یسرتسد

 اهرهش زا  راخ و ریاب یضارا هب یسرتسد

 ابیز یعیبط طیحم هب یسرتسد

 تاعالطا هب یسرتسد

 رابخا هب یسرتسد

 ینوماریپ تاعالطا هب یسرتسد

 یرهش ییاناوخ

  یاتیفارغج طاقن

 یسرتسد

 یبیکرت یسرتسد

 طاقنریاس و هطقن کی نیب طابترا نازیم

 فلتخم طاقن و هطقن کی نیب یسرتسد رد توافت

 هطقن کی لوح تامدخ و اه تیلاعف هنیهب  یزوت

 یبسن یسرتسد

 هطقن ود نیب طابترا نازیم

 هطقن ود نیب یسرتسد تهج تیدودحم مدع ای تیدودحم

 رگید هطقن هب هطقن کی زا یسرتسد نامز تدم

 یسرتسد عون

 یکیزیف یسرتسد
  لکرشم ،  لرقن و لرمح لیاسو دوبمک ،کیفارت هلمج زا یکیزیف یسرتسد  ناوم
 یطابترا هکبش و تخاسریز

 فلتخم یاهاضف هب یعامتجا فلتخم یاه هیال و راشقا همه یسرتسد نازیم یعامتجا یسرتسد

 یراب یسرتسد

 ناسنا طسوت اهاضف ندش هدید نازیم

 یرهش یاهاضف رب یعامتجا تراظن نازیم

 نادنورهش طسوت ندش هدید زا یشان اهاضف تینما نازیم

 نیدامن یسرتسد
 ،   اره هرشوک ناربهگن لثم دنک یم دودحم ار یسرتسد هک اضف رد یمئالع دوجو
  اخ نینس  واخم یزاب نیمز

 یسرتسد شور

 ییایفارغج یسرتسد

 تامدخ و تاناکما هب یسرتسد یارب  ناوم دوجو

 تاناکما و تامدخ هب یسرتسد تهج مزال نامز تدم ای هلصاف

 یسرتسد رد تلوهس

 یژولونکت یسرتسد
 ... و بوبوتا ،یسکات ،ورتم هلمج زا تامدخ هب یسرتسد یاه شور

 ... و نفلت ،تنرتنیا هلمج زا دارفا و الاک ،تامدخ هب یسرتسد رد یژولونکت

 یدااتقا یسرتسد
 دحاو کی رد تامدخ ماغدا نازیم

 تاناکما و تامدخ هب هعماج و درف یسرتسد تهج زاین دروم هنیزه

 ینامز یسرتسد
 عاجرا ماظن -تامدخ یدنب حطس نازیم

 تاناکما و تامدخ هب یسرتسد تهج مزال نامز تدم

 فص رد راظتنا
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 ناگدنراگن)یسرتسد صخاش ردرثوم لماوع یموهفم لدم :2رادومن
 یرهش ییافوکش -
  ارت و تفرگ لکش نآ نوماریپ ثحب ،ییادتبا یتروص هب 1936 ههد رد راب نیتسخن هک تسا یموهفم یرهش ییافوکش
   ناکرسا نامزارس 0610  لارس رد ماجنارس هکنآ ات تسا هتفرگ تروص هب نآ لیمکت تهج یفلتخم تاعلاطم زورما هب
       و ینارسنا هعرسوت و درشر نازریم  جنرس یاررب یرهش ییافوکش صخاش مان هب ار یعماج صخاش دحتم للم رشب
 اب هک تسا هدرتسگ موهفم کی نیا تقیقح رد .(0 :5396 ،ناراکمه و یمشتحم) دنکیم یفرعم اهرهش یارب یدااتقا
 (Un-Habitat,2016)  دراد رارک و رس هنالداع و هنافانم یطیحم رد گنهامه و لداعتم هعسوت و فافش یاهتسایس

  .دنکیم ناونع اهرهش رد ییافوکش یلصا داعبا ناونع هب ار روتکاف 1 ،روکذم شرگن
  رد هرک تسا لاغتشا و هیامرس داجیا ،دیلوت هیاپ رب یدااتقا دشر ،یرهش ییافوکش هناگجنپ داعبا نایم رد لماع نیلوا
 کی ،مود هلحرم رد .دنشاب هتشاد یفاک دح رد ار یگدنز درادناتسا تاناکما تخادرپ ییاناوت دیاب مدرم همه ،نآ هجیتن
   نیمارت  بارنم ،   یترشادهب و ینارمرد تامدرخ ،یفاک یندیماشآ بآ ریظن یمومع تاناکما و اه تخاسریز ،افوکش رهش
 لقادح هب نآ رد رقف هک دوشیم افوکش یدح رد اهنت رهش کی هک نآ مراهش ..دنکیم  هارف ار ...و ،اه هار هکبش ،قرب
  ترسا یدراوم هلمج زا یندم تکراشم ناکما ندروآ  هارف و نیشن هغاز یاه هلحم  هاک ،بلطم نیا قباطم .دسرب
 ،     تاراریتخا هرنماد هرب ندیرشخب یرنوزف ثعاب هک یوحن هب .دنک  هارف دوخ نانکاس یارب یتسیاب افوکش رهش کی هک
   تریلاعف هورحن زا  قوت هزورما هک ارش (UNDP,1998) دوشیم یعامتجا ضیعبت  فر و زاسدنمناوت یاهطیحم داجیا
       ررییغت و توارفتم یرشناد مزلترسم ررما نریا ،تسا نادنورهش اب لماعت حطس  یازفا ،یرادرهش ههیوب یرهش تریدم
  ی هورحن ،  زرین  جنرپ دعب (Sohail Khan,2004) تسا تکراشم و تامدخ هئارا یوس هب یتنس یاهشرگن زا تهج
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     تراربع هرب .دورشن ترسیز طیحم تیفیک لزنت ببس هک تسا ییاهنوگ هب افوکش رهش کی رد اه تصرف  یزوت (زاب)
 ,UN- Habitat      دنورش ترظفاحم و هدافترسا رهرش نآ رادریاپ هعسوت یاتسار رد یتسیاب ،رهش کی یعیبط  بانم رگید

 .دومن یدنبعمج (9) هرامش لودج بلاق رد ناوتیم ار یرهش ییافوکش یسررب رد رثوم یاهاخاش .((2012
 (UN_Habitat, 2016: 6-7 ،عبنم)رهش ییافوکش یاه هصخاش :3 لودج

  جنس یاه رایعم (صخاش) داعبا ریز داعبا

9-5- 

 یدااتقا تردق -6
 رفن ره یازا هب یرهش دیلوت 6-6

 نسم دارفا هب یگتسباو تبسن 6-0

 راوناخ دمارد نیگنایم 6-9

 یدااتقا تیعضو -0
 یدااتقا تیعضو (یربارب) کارت 0-6

 یدااتقا تیعضو توافت 0-0

 لاغتشا تیعضو -9
 یراکیب  رن 9-6

 تیعمج هب لاغتشا تبسن 9-0

 یمسر ریغ لاغتشا 9-9

 تخاسریز هعسوت

 نکسم تخاسریز -1

 (بسانم نکسم) هتفای دوبهب هانپرس 6-6

 بسانم بآ هب یسرتسد 6-0

 بسانم نامرد و تشادهب هب یسرتسد 6-9

 قرب هب یسرتسد 6-1

 یعامتجا تخاسریز -2
 (کشزپ هب یسرتسد) کشزپ  کارت 0-6

 یمومع یاه هناخباتک دادعت 0-0

 تاطابترا و تاعالطا یروانف -3
 تنرتنیا هب یسرتسد 9-6

 یاخش رتویپماک هب یسرتسد 9-0

 یرهش ییاجباج و  رحت -4

 یمومع لقن و لمح زا هدافتسا 1-6

 هنازور رفس نامز نیگنایم 1-0

 لقن و لمح هکبش لوط 1-9

 تافداات زا یشان ریم و گرم 1-1

 یرهش مرف -5
 ینابایخ تاعطاقت  کارت 5-6

 نابایخ  کارت 5-0

 یگدنز تیفیک

 تمالس -6

 دلوت نامز رد یگدنز هب دیما 6-6

 یگلاس دنپ نس ریز ریم و گرم  رن 6-0

 نویسانیسکاو ندوب یناگمه و  شوپ 6-9

 هلماح ردام ریم و گرم 6-1

 تالیاحت -0

 داوس  رن 0-6

 تالیاحت طسوتم 0-0

 لاسدرخ ناکدوک شزومآ 0-9

 اه هاگشناد رد لیاحت نازیم 0-1

 تینما و ینمیا -9
 لتق  رن 9-6

 تقرس  رن 9-0

 یمومع یاضف -1
 یمومع زاب یاضف هب یسرتسد 1-6

 رفن ره یارب زبس یاضف نازیم 1-0

  تکراررشم و تلادررع
 یعامتجا

 یدااتقا یربارب -1
 ینیج بیرض 6-6
 رقف  رن 6-0

 یعامتجا تیعضو -2
 نیشن هیشاح یاهراوناخ 0-6

 ناناوج یراکیب 0-0

 یتیسنج نزاوت -3

 هطسوتم برادم مان تبث رد نزاوت 9-6

 یلحم تموکح رد نانز تکراشم تیعضو 9-0

 یلحم راک رد نانز تکراشم تیعضو 9-9
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 اه یربراک طالتخا 6-1 یرهش عونت -4

 تررررسیز یرادرررریاپ
 یطیحم

 اوه تیفیک -6

 لرتنک یاه هاگتسیا دادعت 6-6

 نورکیم 5/0 ریز قلعم تارذ تظلغ 6-0

 نبرک دیسکا یدزاگ راشتا نازیم 6-9

 دنامسپ تیریدم -0

 دماج هلابز یروآ  مج 0-6

 بالضاف هیفات 0-0

 دماج هلابز تفایزاب هخرش 0-9

 ریذپدیدجت یژرنا  یزوت 6-9 رادیاپ یژرنا -9

 و یرررررررررررنارمکح
 یرهش یراذگنوناق

 تکراشم -6
 تاباختنا رد تکراشم 6-6

 یمومع تاعالطا هب یسرتسد 6-0

 یندم تکراشم 6-9

 ینامزاس تیفرظ و رهش یدااتقا تیعضو -0

 دمارد عومجم 0-6

  کرری یزادررنا هار تررهج مزال یاررهزور دادررعت 0-0
 راک و بسک

 یتلود (شرق)ماو 0-9

 یلحم یاه هنیزه ییاراک 0-1

 نیمز زا یرو هرهب 6-9 رهش هرادا ییاناوت و تیعضو -9

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 (هدنراگن :عبنم) یرهش ییافوکش یاه صخاش یموهفم لدم :3رادومن
 شهوژپ یناکم ورملق 
 یارهش ءزج رفن رازه داتشه و نویلیم کی رب  لاب تیعمج اب هک هدش  قاو ناریا برغ بونج رد زاریش رهشنالک
 یدنب  یسقت هوحن هوحن هک دشاب یم یرهش یدبلاک تامیسقت رد هقطنم 66 یاراد نیا .دیآ یم رامش هب ناریا گرزب
 هرامش لودج رد زاریش رهش قطانم یرامآ تااخشم یلک روط هب .تسا هدش هداد  یامن (6) هرامش هشقن رد نآ
                      .تسا هدش هداد  یامن (1)
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 (5331 لاس یرامشرس -ناریا رامآ زکرم :عبنم)زاریش رهش قطانم یرامآ تاصخشم :4لودج

 

 

 

 

  زاریش رهش یدبلاک تامیسقت :1 هشقن
 تاعالطا لیلحت و هیزجت

  هلئسم یبتارم هلسلس راتخاس لیکشت-
     یربتارم هلرسلس لریلحت درنیآرف تمسق نیرت  هم یبتارم هلسلس راتخاس کی هب یسررب دروم هلئسم ای عوضوم لیدبت
   ارب هرک ،هداس یلکش هب اه نآ یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف ،هدیچیپ و لکشم لئاسم هیزجت اب تمسق نیا رد اریز ،تسا
  یربتارم    هلرسلس حطرس نیررت  نییارپ اب هلئسم یلصا فده طابترا و دنک یم لیدبت ،دراد تقباطم یرشب تعیبط و نهذ
  کری تسادیپ .(1) هرامش رادومن رد هک روطنامه قیقحت نیا یبتارم هلسلس راتخاس (1396 .تسدربز) تسا صخشم
   حطرس رد و ارهرایعمریز موس حطس رد ،اهرایعم مود حطس رد یلک فده لوا حطس رد هک تسا یحطسراهش راتخاس
  .دندرگ یم حرطم راتخس نیا رد اه هنیزگ ناونع هب هک تسا زاریش رهش هناگ 66 قطانم رخآ
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 ناگدنراگندخام)یرهش ییافوکش یاه صخاش ساسا رب زاریش یرادرهش هناگ 11 قطانم یبایزرا یبتارم هلسلس راتخاس .4رادومن
 (ناگبخن تارظن عیمجت)یزاف دادعا یریگراکب اب یجوز تاسیاقم سیرتام لیکشت-
-ی رمن هشیمه ناسانشراک تارظن ،طیارش هب هتسب لاح .دوشیم نایب یعطق دادعا طسوت ییاتود یاه هسیاقم AHP رد
   ترسا یلئارسم زا یکی تیعطق مدع .داد ناشن یزاف قطنم اب ناوتیم ار تیعطق مدع نیا هک دشاب قیقد و یعطق دناوت
     درش حررطم یزارف یرورئت ،   لارش نریا  فر یارب نیاربانب .تسا یزاس یمات لئاسم یور یپ ،لومعم روط هب هک

(Mikhailov.L; 2004). ناریب یزارف دادرعا اب ار دوخ یدودح یاهمدقت ات دهدیم هزاجا نازاس  یمات هب شور نیا    
   ترورص هرب ار دوخ رظن زاس  یمات و (Lee;2008).دنهد هئارا تیعطق مدع نایب یارب اهشزرا زا یاهدودحم و هدرک
    یزارف ددرع ناورنع هب (l,m,u) هزاب ،ینابز ریغتم نیا لداعم یزاف یروئت رد هک دنکیم نایب ،ینابز یاهریغتم زا یفیط
 سپ  هوهپ نیا رد .دوشیم  یظنت (1) هرامش لودج تروص هب یزاف یثلثم دادعا  بات .دوشیم هتفرگ رظن رد ،یثلثم
 شزرا زا یاهدودحم هک یثلثم یزاف دادعا زا یجوز تاسیاقم سیرتام لیکشت روظنم هب ،یبتارم هلسلس رادومن هیهت زا
   ترورص هرب ی   رلک برلاق رد ار دورخ رظن دزاس یم رداق ار زاس  یمات و دریگیم رظن رد تیعطق مدع نایب یارب ار اه
 ق ری  قحت فدره هرب یبای  ترسد رورظنم  هرب   .ترسا هدرش  هدافترسا ، درننک نا ریب (l) هرنانیبدب و (m) طرسوتم ،(u)هنانیبشوخ
   ود رد یرهرش یرحارط و یرهش یزیر همانرب ،یزاسرهش بانشراک 11 نیب و یحارط یجوز تاسیاقم یاه همانشسرپ
  .دریدرگ فذح قیقحت دنیآرف زا همان  سرپ 06 هیلوا یاه یسررب اب هک دش  یزوت یهاگشناد و یرهش تیریدم  خب
  تاراربع لیدبت روظنم هب (1) هرامش لودج رد  ردنم یثلثم یزاف دادعا زا ، هوهپ نیا رد یزاف درکیور هب هجوت اب
  .دیدرگ هدافتسا یزاف فیط هب همان  سرپ رد دوجوم یمالک

 (Jeganathan, 2003)رظانتم یمالک ترابع و یثلثم یزاف فیط :6 لودج
 دک یمالک تارابع یراف ددع

 1 ربارب حیجرت (1,1,1)

 2 طسوتم ات  ک حیجرت (1,1.5,1.5)

 3 طسوتم حیجرت (1,2,2)

 4 دایز ات طسوتم حیجرت (3,3.5,4)

 5 دایز حیجرت (3,4,4.5)

 6 دایز یلیخ ات دایز حیجرت (3,4.5,5)

 7 دایز یلیخ حیجرت (5,5.5,6)

 8 دایز الماک ات دایز یلیخ حیجرت (5,6,7)

 9 دایز الماک حیجرت (5,7,9)

 گانه شهر شیراز به لحاظ شاخص 11ارزیابی مناطق  

 با روش تحلیل سلسله (CPIشکوفایی شهری )

 مراتبی

                      

منطقه 
1 

منطقه 
2

 

منطقه 
٣

 

منطقه 
۴

 

منطقه 
۵

 

منطقه 
۶

 

منطقه 
٧

 

منطقه 
٨

 

منطقه 
٩

 

منطقه 
1٠

 

منطقه 
11

 
 AHPنمودار سلسله مراتب ارزیابی  شکوفایی شهری به روش 

    



 1397 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 191

     یزارف دادرعا زا هدافترسا ارب یجوز تاسیاقم سیرتام لیکشت هب مادقا ناگربخ تارظن یسررب زا سپ  هوهپ نیا رد
 .تسا هدش نایب (رثکادح) U و (نیگنایم) M ،(لقادح) L فرح هس اب تاسیاقم یثلثم یزاف فیط .تسا هدش رظانتم
      حطرس هرس رد یرجوز تارسیاقم .دریدرگ هدا فترسا تارظن یباسح نیگنایم زا ناگربخ تارظن  یمجت روظنم هب سپس
      هرتفرگ ترورص ارهرایعم رریز بارسا رب اه هنیزگ و ،رایعم ره باسا رب اهرایعم ریز ، هوهپ فده باسا رب اهرایعم
  هرب یمالک تارابع اب رظانتم یزاف دادعا زا هدافتسا اب هتفرگ تروص یجوز تاسیاقم رگناشن (5) هرامش لودج .تسا
 یاهرایعمریز یجوز تاسیاقم هدش  یمجت سیرتام (1) هرامش لودج و اهرایعم مامت رد همانشسرپ رد هدش هتفرگ راک
  اره   توارضق رد یراگزارس  رن رشوب و بوگوگ شور زا هدافتسا اب سپس .دشاب یم یسرتسد یلصا رایعم هب طوبرم
 .تسا هدوب اه تواضق تیبولطم رگنایب دیاتن هک دیدرگ هبساحم

 یرهش ییافوکش یلصا یاهرایعم یجوز تاسیاقم هدش عیمجت سیرتام :7 لودج
 

 

 

 

 

 

 

 

 یسرتسد یلصا رایعم هب طوبرم یاهرایعمریز یجوز تاسیاقم هدش عیمجت سیرتام :8 لودج

 یسرتسد شور یسرتسد عون یسرتسد ییایفارغج طاقن یسرتسد داقم یلصا یاهرایعم
L M U L M U L M U L M U 

 4.32 3.68 3.14 4.11 3.54 3.12 4.65 4.14 3.21 1.00 1.00 1.00 یسرتسد داقم
 0.80 0.45 0.45 0.88 0.44 0.44 1.00 1.00 1.00 0.31 0.24 0.22 یسررتسد ییایفارغج طاقن
 1.15 1.21 1.16 1.00 1.00 1.00 2.27 2.27 1.14 0.32 0.28 0.24 یسرتسد عون
 1.00 1.00 1.00 0.86 0.83 0.87 2.21 2.21 1.25 0.32 0.27 0.23 یسرتسد شور

CRm =0.034      CRg =0.041  راگزاس  
 10) اهرایعمریز دادعت هب یجوز تاسیاقم سیرتام اهرایعم ریز زا کیره باسا رب قطانم یجوز تاسیاقم روظنم هب
 .تسا اه سیرتام نیا زا یا  هنومن هدنهد ناشن (3) هرامش لودج هک دیدرگ لیکشت (سیرتام

 یرو هرهب رایعم هب طوبرم یداصتقا تردق رایعمریز هب طوبرم یاه هنیزگ یجوز تاسیاقم هدش عیمجت سیرتام :3 لودج

 
 

راگزاس                         CRm =0.0 65       CRg =0.0 65  
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 یرهش ییافوکش یلصا یاهرایعم هب طوبرم ییاهن نزو رادقم :01 لودج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نازوا ندرک یزافید -
 .دنوشیم یزافید ریز هطبار قبط ،هدمآ تسدهب یزاف نازوا هلحرم نیارد

 

 .دشاب یم هدش یزافید  هطبار نیا رد
       هدرش یزارفید ریدارقم و هدرش زیالارمرن ریدارقم ،   اهرطرس یرسدنه نیگناریم ریداقم هدنهد ناشن (16 ) هرامش لودج
  .تسا و اهرایعم نزو رگنایب سیرتام ره رد هدش یزافید ریداقم هک تسا لبق لحارم رد هدش لیکشت یاه سیرتام

 یسرتسد یلصا رایعم هب طوبرم یاهرایعمریز ییاهن نزو رادقم :11 لودج

 یعطق ییاهن نزو یزاف ییاهن نزو یسدنه نیگنایم یلصا یاهرایعم
L M U L M U 

 0.556 0.70 0.55 0.43 3.01 2.71 2.37 یسرتسد داقم
 0.108 0.16 0.09 0.08 0.68 0.47 0.46 یسررتسد ییایفارغج طاقن
 0.184 0.22 0.19 0.14 0.96 0.94 0.75 یسرتسد عون
 0.168 0.21 0.17 0.13 0.88 0.84 0.71 یسرتسد شور
         5.54 4.96 4.28 عومجم

    نزو هرک رگناریب ترسا (06)   لودرج حررش هب رایعم ریز 10 باسارب هناگ 66قطانم یجوز تاسیاقم زا لصاح دیاتن
 .تسا اه سیرتام نیا هدش یزافید ییاهن

 یرهش ییافوکش هناگ 62 یاهرایعمریز زا هناگ 11 قطانم ییاهن نزو رادقم :21 لودج

 

4
)2()~( rml uuuUCrisp +×+

=

)~(UCrispU~

 یلصا یاهرایعم
 یزاف ییاهن نزو یسدنه نیگنایم

 (هدش یزافید)یعطق ییاهن نزو
L M U L M U 

 0.308 0.41 0.30 0.21 2.92 2.65 2.15 یرو هرهب
 0.166 0.23 0.16 0.12 1.65 1.36 1.21 تخاسریز هعسوت
 0.214 0.28 0.22 0.14 2.04 1.88 1.43 یگدنز تیفیک
 0.104 0.15 0.10 0.07 1.09 0.84 0.72 یعامتجا تکراشم و تلادع
 0.054 0.08 0.05 0.04 0.55 0.44 0.38 یطیحم تسیز یرادیاپ
 0.041 0.06 0.04 0.03 0.4 0.33 0.3 یرهش یراذگ نوناق و ینارمکح
 0.143 0.20 0.14 0.10 1.41 1.21 0.98 یسرتسد
         10.1 8.71 7.17 عومجم



 1397 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 291

 یرهش ییافوکش یاه صخاش ساسا رب زاریش هناگ11 قطانم یدنب هبتر نازوا بیکرت -
 زا کیره (زایتما) تیمها بئارض زین و هعلاطم فده اب طابترا رد اهرایعمریز و اهرایعم تیمها بئارض ،هلحرم نیا ات
  زاریتما ،   تریمها بئاررض قریفلت زا ، هرلحرم نیا رد .تسا هدش نییعت اهرایعمریز زا کی ره اب طابترا رد زاریش قطانم
    رادررب کری هرب رجنم هک یتعاس «6بتارم هلسلس بیکرت لصا»راک نیا یارب .دش دهاوخ نییعت قطانم زا کیره ییاهن
 :دش دهاوخ هدافتسا ،دوش یم یبتارم هلسلس حوطس یمامت رد اه تواضق همه نتفرگرظن رد اب تیولوا

𝑄𝑄𝑗 = ∑ ∑ 𝑤�
𝑚
𝑖=1

�
�=1 𝑤𝑖 (𝑔𝑖𝑗) 

𝑄𝑄𝑗: هقطنم (تیولوا)یئاهن زایتما j 

 
 
  .دورش    یرم ارهرایعمریز و راریعم یمامت یریگرظنرد اب هناگ66 قطانم یدنب هبتر هب رجنم نازوا بیکرت زا لصاح دیاتن
  .تسا هناگ 66 قطانم یدنب هبتر هدنهد ناشن (16) هرامش لودج و نازوا بیرض دیاتن هدنهد ناش (96) هرامش لودج

 رایعمریز ره زا قطانم زایتما و اهرایعمریز و اهرایعم نازوا بیکرت زا لصاح جیاتن :31 لودج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                
1 Principle of Hierarchic Composition 

 𝑤�
: 

 k رایعم تیمها بیرض

 

𝑤𝑖: رایعمریز تیمها بیرض i 

 

𝑔𝑖𝑗: هقطنم زایتما j رایعم ریز اب طابترا رد i 
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یگدنز تیفیکتخاسریز هعسوتیرو هرهبهقطنم هرامش
 تکراشم و تلادع

یعامتجا
 یرادیاپ

یطیحم تسیز
 نوناق و ینارمکح

یرهش یراذگ
عومجمیسرتسد

1 0.2080.1490.1470.0880.1790.1260.1550.166هقطنم
2 0.0660.0760.0900.1100.0690.0770.1050.086هقطنم
3 0.1020.0840.1040.1070.1080.0830.1130.104هقطنم
4 0.1050.0940.0790.0650.0590.0760.0650.087هقطنم
5 0.0670.0900.0740.1090.0740.1200.0940.085هقطنم
6 0.1800.1530.1550.0710.1730.1400.1310.155هقطنم
7 0.0350.0800.0610.0970.0600.0810.0440.060هقطنم
8 0.0370.0640.0390.1320.0270.0940.1640.073هقطنم
9 0.0530.0910.1020.0890.0880.0790.0510.078هقطنم
10 0.1220.1020.0990.0750.1190.0930.0290.098هقطنم
11 0.0740.0630.0790.0920.0700.0650.0660.075هقطنم

 یلصا یاهرایعم کیکفت هب رایعمریز ره زا قطانم زایتما و اهرایعمریز نازوا بیکرت زا لصاح جیاتن :41 لودج

 
 
 
 
 
 
 طسوت هدش بسک تازایتما  نکارپ ناوتب ات هدش  یسرت GIS رازفا مرن زا هدافتسا اب 16 لودج باسا رب ریز یاه هشقن
 .درک هسیاقم نازوا یمامت عومجم و یلصا یاهرایعم کیکفت هب ار زاریش یرادرهش قطانم
 
 

 

 

 

 
 

 یسرتسد و یرهش ییافوکش یاهرایعم ساسارب زاریش یادرهش قطانم یدنب هبتر :3 هشقن
 
 
 
 
 
 
 
 

  یلصا یاهرایعم کیکفت هب زاریش یرادرهش قطانم طسوت هدش بسک تازایتما شنکارپ :2هشقن

 یریگ هجیتن و ثحب
 ،  بریترت هرب ،   یرهرش ییافوکرش یلرصا هناگ 1 یاه صخاش تیمها نازیم ،قیقحت نیا زا لصاح دیاتن هب هجوت اب •
 تکراررشم و تلادررع ،(916.1)یررسرتسد ،(116.1)تخاررسریز هعررسوت ،(160.1)یگدررنز ترریفیک ،(219.1)یرو هرررهب
  .تسا (611.1)یرهش یراذگ نوناق و ینارمکح و (151.1)یطیحم تسیز یرادیاپ ،(116.1)یعامتجا
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    ارب یرسرتسد صخارش ، نارسانشراک تارظن زا هدافتسا اب و FAHP کینکت بلاق رد هدمآ تسد هب نازوا هب هجوت اب •
 یرهش ییافوکش رب یراذگ ریثات مراهش هبتر رد و تسا هدش رادروخرب یئالاب یزایتما زا ،(916.1)تیمها بیرض
    یرهرش ییافوکرش یلرصا یاه صخاش نیب رد صخاش نیا یریگرارق تابثا رب یلیلد دناوت یم هک دراد رارق زاریش
   .دشاب

     یارهرایعمریز و ارهرایعم بارسا ررب ، هرناگ66  قطارنم هب هدش هداد صیاخت زایتما ،هدمآ تسد هب دیاتن باسا رب •
 و(116.1)9 هرقطنم ،   بورخ یرلیخ تیعرضو رد (556.1) 1 هرقطنم و (116.1) 6هقطنم بیترت هب ،یرهش ییافوکش
 ،  طرسوتم تیعرضو رد (521.1)5 هرقطنم و (121.1)0هقطنم ،(121.1)1هقطنم ،بوخ تیعضو رد (231.1)16هقطنم
 رد (111.1)1  هررقطنم ماررتیاهن و فیعررض تیعررضو رد (911.1)2هررقطنم و (511.1)66هررقطنم ،(211.1)3هررقطنم
 .دراد تیعضو نیرت فیعض

  یاره   نارکم و تارعالطا ،  بارنم ، اره     تریلاعف هرب یرسرتسد رد ار عورنت و باختنا تردق ، یناوتب رگا تسا  هم رایسب
 ، ییارناوت ،    نرس هرب هرجوت نودرب  ) هرمه یارب دیاب یرهش یاه طیحم . یزاس  هارف هعماج راشقا مامت یارب ،نوگانوگ
    بارنم و اره  نامتخارس ، اره    تریلاعف هرب یرسرتسد رد ار  نیزگ تردق دنناوتب و دنشاب برتسد لباق (دمآرد و قباوس
  اری ، یرورتوم ی هیلقن لیاسو ناگدننار  اخ یاهزاین یاتسار رد دیابن اه طیحم نیا .دنروآ دیدپ ناگمه یارب فلتخم
  یمورب و ندرک زور هب لابند هب هراومه للم نامزاس هکنیا هب هجوت اب اذل .دنیآ دیدپ هعماج زا یصاخ یاهرشق یاهزاین
 عوضوم نیا تیساسح و  قن هب هجوت اب دشاب یم نازیر همانرب و اهتلود طسوت یرهش ییافوکش یاه صخاش یزاس
 یاه حرط و یزیر همانرب رد نا تیمها  واخ هب و یزاسرهش  یهافم نیب رد یسرتسد صخاش تیمها نینچمه و
 دوبهب ببس دناوت یم ،یرهش ییافوکش داعبا و اه صخاش رد عوضوم نیا هب هجوت مدع و ام روشک رد یرهش هعسوت
      یرم یرلمع و یرورئت درعب رد هرناروآون و دیدج یموهفم هک ددرگ ام روشک رد یرهش ییافوکش لمع راکتبا ءاقترا و
 .دشاب
 تاداهنشیپ
  یرهرش یلام ای یبای ناکم یاه یروئت زا یرایسب هشرگ .دناسر رثکادح هب ار نآ ًاافرص ناوتب هک تسین یتیفیک یسرتسد
   هدورمن یرریگ   هزادرنا نارمز و هلصاف نیعم رادقم اب اهنت ناوت یمن ار یسرتسد ،نیا رب هوالع .دنناد یم یهیدب ار رما نیا
   هرب یگترسب شزرا ،   درعب هرب نآ زا و درهد یم تسد زا ار دوخ ینعم ، خب تیاضر حطس هب ندیسر ضحم هب تیمک
       داورم هاگرشورف دنرپ هرب ناورتب هرک تسا نیا رتهب ًااتدعاق .دراد دوجو یسرتسد لباق  بانم نیب هک دراد یباختنا نازیم
        هیبرش یرگمه هرک هاگرشورف دنرپ ارت درننک    یرم هرضرع توارفتم عون و تیفیکاب ییاهالاک هک تشاد یسرتسد ییاذغ
 و    هدررک هریهت ار دورخ  رظندرورم  یاذرغ ًااقیقد دناوتب صخش هک دراد دوجو یرتشیب لامتحا بیترت نیا هب .دنرگیدکی
  .دهد شرتسگ دنک یم هدافتسا هک ار ییاهاذغ هنماد هک دوش قیوشت ًاانمض
   مدررم ییارناوت ای یدازآ هفاضا هب طیحم یزاس نایامن و ییاناوخ نامه دناوت یم یسرتسد بولطم تیفیک کی نیاربانب
   یرسرتسد هرک تسا یناکم بوخ طیحم کی .دشاب ناش یگدنز تیفیک نفح تهج ناش یساسا یاهزاین ندروآرب یارب
        یژررنا درهاوخب صخرش هرچنانش و هتخارس  هاررف ار تارعالطا و اهالاک ،مدرم زا یلداعتم عونت هب تحار و نشور
 ار نآ  یسو یاه عونت هک فاشتکا لباق ناهج کی هب یبایتسد ینعی .دهد طسب ار عونت نیا دناوتب ،دنک فرام یرتشیب



 391 ...یاقترا رد یسرتسد صخاش شقن لیلحت

      زا ارهنت هرن یرسرتسد هرک ترسا مزال ، هم نیا هب ندیسر تهج رد و درک شومارف ای و وجتسج یدارا روط هب ناوتب
   و یرسرتسد دراقم ، یرسرتسد شور ،یسرتسد عون لیبق زا لماوع ریاس هکلب هلصاف و نامز یمک یاه صخاش قیرط
     لرحم رره  ارخ یاره  یرگهیو  ارب قبطنم و ایوپ یسرتسد اب تروص نیا رد .دوش هدیجنس یسرتسد ییایفارغج طاقن
 .دشاب یم رثؤم و اراک رایسب هک  یدرگ یم هجاوم
 ،یضارا یربراک یاه یزیر همانرب و یرهش یاه یزیر همانرب رد زورما هب ات هک یسرتسد هب هک ددرگ یم داهنشیپ نیاربانب
      اری نارمز درحاو برسحرب نارمز لماوع زا یکی زا هتفرگرب هک ،دوش یم هاگن یمیدق ییاهدرادناتسا و شور باسا رب
 ینیشنرهش و یزاسرهش دیدج تایرظن و تالوحت باسا رب و زور هب و رتارف یدید ،هدوب لوط دحاو بسحرب هلصاف
  یزریر همانرب هب زونه ناریا رد ،یزاسرهش و ینیشنرهش ماظن رد تالوحت و تارییغت اب هک دوش یم هدید هنافسأتم .دومن
     وراخ هرب و اهرورشک ریاس رد هک دوش یم هدافتسا یطباوض و اهدرادناتسا زا ،دشاب یم ایوپ یمتسیس هک رهش یارب
 یدالیم 11 ههد زا دعب و تسا هتشگ  وسنم هک تسا دایز نایلاس یزاسرهش و ینیشنرهش هنیمز رد ورشیپ یاهروشک
      رورشک هرب یرورشک زا ارهنت هرن طباوض و اهدرادناتسا زا هدافتسا هک دیدرگ نایب تیعقاو نیا نردم رکفت تسکش اب و
  یاره  یرگهیو   بارسا ررب دیاب فلتخم تالحم رد زین رهش کی رد هکلب تسا توافتم رگید رهش هب یرهش زا و رگید
     زا نآ هلرصاف هرب ارهنت یربرارک کی ییامناج و نیعت یارب ناوت یمن رگید ،نیاربانب .دومن یزیر همانرب هلحم نآ  اخ
  یاره  تریعقاو  ارب دناوت یمن یمیدق یاهدرادناتسا و یتخاونکی نیا و درک هجوت اهدرادناتسا باسا رب ینوکسم قطانم
    یدورجوم هرب ترسا ری ذرپ  فارطعنا و ایوپ یدوجوم هک رهش ،هدافتسا تروص رد و دیامن ادیپ تقباطم اهرهش دوجوم
    یاررب یزارغآ هرطقن اهنت دنناوت یم و دنتسین یمازلا و یرورض اهدرادناتسا نیاربانب .دیامن یم لیدبت تخاونکی و اتسیا
 .دنشاب هرکاذم
    ییافوکرش لرمع رارکتبا لماوع نیب رد یمهم رایسب لماع  هوهپ نیا دیاتن قبط هک یسرتسد هب هک ددرگ یم داهنشیپ
     هرقطنم نارمه  ارخ یاره  یرگهیو   هرب هرجوت اب هلحم ره و رهش ره یارب و درک هاگن نیون یدید اب دشاب یم یرهش
  .دریذپ تروص یرهش یحارط و یزیر همانرب
  عبانم
 نارهت یرادرهش شزادرپ تکرش تاراشتنا ،نایرون داشرف :همجرت ،زادنا  شش نوچمه رهش ،(1196 )مات ،رنرت
 .نارهت ، اخ رشن ،داهن یدمحا دمحم همجرت ،ارگ دنورهش یزاسرهش ،(9296) ،سیسنارف ،زدلابیت
    هرعلاطم) یرهرش یاره یربراک طالتخا رد عونت نییعت یاه صخاش دربراک یبایزرا ،(0396) دمحم ،یمیرک ،دمحم ،یعلاط ، ساق ،یداوج

 ، هدزنارش هرامش ،راهش هرود ،یا هقطنم یرهش یاه  هوهپ و تاعلاطم هیرشن ،(نارهت یرادرهش تفه هقطنم تالحم و یحاون یدروم
 90صص

 .دزی ،رخافم تاراشتنا ،رهش نشور هیاس رد رادیاپ هعسوت ،(5296) ،یدهم ،یداشنم ناقهد
     و یرمدرم تکرارشم برلج یاهرشوررب دیکات اب ،ناهج و ناریا یمسر ریغ یاههاگتنوکس یزاس دنمناوت براجت» ،(1396) دمحم ،یمیحر

 .نارهت ، خرذآ تاراشتنا ،«یلام  بانم نیمات
 .نارهت ،هعسوت و ایفارغج دلج ،یندیس رهش رد ام هقطنم رد یسرتسد تارییغت یریگ هزادنا هلاقم ،(5296) ،انآ ،سیل  یحر دمحم ،امنهر
96) ،نیسح ،یناجاقآ ، یحر دمحم ،امنهر   هرامرش ،  یا هریحان هعرسوت و ایفارغج هلجم ،دهشم رهش نالک رد یسرتسد صخاش لیلحت ،(03

   تسیب
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    هکبرش لریلحت درنیآرف و (AHP)    یربتارم هلرسلس لریلحت درنیآرف یرایعمدنش یبایزرا یاه شور یسرد هوزج (1396)رایدنفسا ،تسدربز
 نارهت هاگشناد :یزاسرهش هدکشناد .(ANP)یا

 : یدرورم  هرعلاطم)  یرهرش زبس یاضف هعسوت یاهرگامن ییاضف -یرامآ لیلحت ( 1388 ) بسن یناشخر ،اضردیمح و یلع ،یدابآ یگنز
  31 هرامش ،یسانش طیحم هلجم (ناهفصا یرهش قطانم

 ،«  ناترسرل داربآ مررخ   :یدرورم هرنومن ،یرهشدنمشوهدشر تسایس لامعا یاه  لاش واهرتسب » ،(0396) ناراکمه و کنارف ،ینیدلا فیس
 .36 هرامش ، شش لاس ،برگاز زادنا  شش یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج همانلاف

296) چنیل نیوک  نارهت ،نارهت هاگشناد تاراشتنا ،مود پاش ،ینیرحب نیسح دیس همجرت ،رهش لکش یروئت ،(6
  یزریر همانرب و شزادرپ تاراشتنا ،ینیرحب نیسح رتکد همجرت ،رهش رترادیاپ لکش کی یوس هب یرهش یحارط ،(9296) ،دنربدلیه ،یرف

 .نارهت ،یرهش
 .ریبکریما یتعنص هاگشناد . ،یبتارم هلسلس دنِتآرف ،هرایعمدنش یریگ  یمات رد یثحابم .(3196) .نسحدیس .روپ یسدق

  یامه نیمود ."یرهش ییافوکش هدنرادزاب  ناوم و دشر لماوع" .(5396) .اضردمحم ،ناینامب ،داوج دمحم ،داهن یودهم ،راگن ،یمشتحم
 .یرهش تیریدم و نارمع رد یشهوهپ نیون یاهدرواتسد یللملا نیب سنارفنک

 5396 لاس یمسر یرامشرس ،5396 ،ناریا رامآزکرم

     و داربآ یلارعم هرلحم هرسیاقم ؛یسرتسد عاعش و یسرتسد رب دیدج یزاسرهش و ینیشنرهش تالوحت ریثات .(1396) .اضردیمح ،روپ  ناد
 ،      یناورضر یدیعرس دریون ررتکد ییارمنهار هرب  یا هرقطنم و یرهش یزیر همانرب و یحارط دشرا یسانشراک همان نایاپ .زاریش اردصالم
 .نیوزق دحاو یمالسا دازآ هاگشناد
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