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 قیفلت زا هدافتسا اب زاوها رهش یتشادهب یاه سیورس یبای ناکم و یزیر همانرب

 ((GIS ییایفارغج تاعالطا متسیس و ((AHP یبتارم هلسلس لیلحت لدم
 1یزردوگ دیجم

 ناریا ،زاوها ،زاوها نارمچ دیهش هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج هورگ رایداتسا
 11/12/1391 :شریذپ خیرات 11/01/1391 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
 یا هقطنم و یرهش یاه یزیر همانرب لحارم نیرت یساسا ءزج ،تاناکما و عبانم رارقتسا یارب ناکم نیرتهب ندرك ادیپ ی هلئسم زابرید زا
 و (یمك رظنزا) هدافتسا نیرتشیب نآ رد ناوتب هك تسا یناکم ،تاناکما و عبانم رارقتسا ناکم نیرتهب یلك تلاح رد .تسا هدوب

 یرهش تاسیسأت و اه تخاسریز نیا زا یکی زین یتشادهب یاه سیورس نیب نیارد .تشاد ار (یفیك رظنزا) هدافتسا نیرتهب لاح نیعرد
 هك یروط هب ؛تسا هدش هدرپس یشومارف هب ًالالمع یرهش تیریدم یناسر تامدخ فعض هطساو هب زاوها رهش نالك رد هك دشاب یم
 رد تخاسریز نیا یبای ناکم لابند هب دروم نیا رب دیكأت اب هلاقم نیا .تسا هدرك داجیا یزاوها نادنورهش یارب ار یدایز تالکشم
 زین راك شور .دشاب یم (AHP) یبتارم هلسلس دنیارف لیلحت لدم و (GIS) ییایفارغج تاعالطا متسیس زا هدافتسا اب زاوها رهش نالك
 حرط و یرگشدرگ یاه حرط زین تاعالطا و اه هداد یروآ عمج عبنم و دشاب یم یدربراك تیهام اب یلیلحت -یفیصوت تروص هب
 .تسا هدومن یفرعم یتشادهب یاه سیورس یبای ناکم تهج ار ییاهرایعم ،دوجوم عبانم زا هدافتسا اب نینچمه .تسا رهش یلیصفت
 تهج دیدج یاه ناکم دنمزاین و تسا هجاوم یتشادهب سیورس یاهاضف دوبمك اب زاوها رهش نالك هك دهد یم ناشن قیقحت نیا جیاتن
 .دشاب یم یرگشدرگ یاه ناکم رد صوصخ هب یتشادهب یاه سیورس ثادحا

 
 یبتارم هلسلس دنیارف لیلحت ،(GIS) ییایفارغج تاعالطا متسیس ،یتشادهب سیورس ،یبای ناکم :یدیلک ناگژاو

AHP))، زاوها رهش. 
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 همدقم
 هب ندیسر یارب دناوتب یزیر همانرب نآ یط هک بسانم یبوچراچ داجیا یارب تسا یشالت ،یزیر همانرب دنیآرف
 حطس زا یصاخ یدبلاک ،ییاضف تیعقوم رد یرهش رصنع ره رارقتسا .(Lee, 2012: 2) دنک مادقا هنیهب یاه لح هار
 یدركلمع ییاراک و تیقفوم هب ندش تیاعر تروص رد هک تسا یصاخ یاهراکوزاس و دعاوق و لوصا عبات ،رهش
 :1191 ،نایباهش) دنک زورب یتالكشم اسب هچ تروص نیا ریغ رد و دیماجنا دهاوخ صخشم ناكم نامه رد رصنع نآ
 راکورس نآ اب نازیر همانرب تاقوا بلغا هک تسا یا هلئسم یتشادهب و یتامدخ زکارم و اه یربراک ی هنیهب عیزوت .(10
 بسانم ییاضف عیزوت مدع و دوبمک دننام یتالكشم ،اهرهش دبلاک و تیعمج باتشرپ دشر لیلد هب هکارچ .دنراد
 و عیزوت ،رهش رد دوجوم تامدخ و اه یربراک نایم زا .(Ahadnejad, 2010: 1) تسا هدمآ دوجو هب اه یربراک
 هئارا و اهرهش هب یرهش رگشدرگ بذج هب نوزفازور هجوت و تیمها لیلد هب یتشادهب یاه سیورس هنیهب یبای ناكم

 دوش یم حرطم هلئسم نیا هلاقم نیا رد .تسا رادروخرب یهجوت لباق تیمها زا نادنورهش هب یتشادهب بسانم تامدخ
 رهش هب یدورو نارفاسم و نارگشدرگ هافر هب هجوت ،یتشادهب یاهسیورس یارب راد تیمها دراوم زا یكی هک
 نیزنب پمپ یاه هاگتسیا رانک رد ای ًاامومع یتشادهب یاه سیورس یبای ناكم هتشذگرد .دشاب یم اهرهش نالک صوصخ هب
 و یرادهگن ظاحلزا هدمآ شیپ تالضعم و لئاسم هب هجوت اب هک تفرگ یم تروص یمومع یاه کراپ رد ای و
 و هدنام هکورتم یتشادهب یاهسیورس نیا ًاامومع ینماان و مرج یارب نما یاه ناكم هب اه سیورس نیا ندش لیدبت
 یاه ناكم ناوت یم یریگ میمصت یاه لدم و GIS زا هدافتسا اب هزورما هكنیا هب هجوت اب .دنا هدش بیرخت نامزرورم هب

 یبای ناكم و یزیر همانرب ،رضاح شهوژپ فده اذل ؛داد داهنشیپ یتشادهب تامدخ عون نیا یارب ار حیحص
 تاعالطا متسیس و ((AHP یبتارم هلسلس لیلحت لدم قیفلت زا هدافتسا اب زاوها رهش یتشادهب یاه سیورس
 .((GIS ییایفارغج
 :هب ناوتیم نایم نیا زا هک تسا هتفرگ تروص ناهج و ناریا رد یدایز تاقیقحت یبای ناكم دروم رد
 هب «GIS زا هدافتسا اب یرهش تاسیسأت یبای ناكم یزاس لدم» ناونع تحت یا هلاقم رد (۱191) ناراكمه و یمیرک
 و یبای ناكم تهج ،دشاب یم یزاف قطنم هک ار هویش نیرتهب تیاهنرد و تسا هتخادرپ یتاقبط یاه گنیکراپ یبای ناكم
 رد دوخ دشرا یسانشراک همان نایاپ رد (۱191) یدنویهاش .تسا هداد داهنشیپ یمومع یاه گنیکراپ یزاس لدم
 تسا هدیسر هجیتن نیا هب و تسا هتخادرپ «دابآ مرخ رهش زبس یاضف یبای ناكم» عوضوم یسررب هب ناهفصا هاگشناد
 هنارس هک یروط هب تسین رادروخرب زبس یاضف بسانم عیزوت زا هک دشاب یم ییاهرهش هلمجزا دابآ مرخ رهش هک
 یاه صخاش اب یشحاف فالتخا مقر نیا و دشاب یم عبرمرتم 1119 اب ربارب رفن ره یارب زبس یاضف هتفای صاصتخا
 هدش هدافتسا GIS یزاس لدم زا زبس یاضف و اه کراپ ثادحا یارب بسانم یاه ناكم نییعت روظنم هب .دراد هدش نییعت
 و GIS زا هدافتسا اب یرهش دماج دئاز داوم نفد یبای ناكم» ناونع تحت یا هلاقم رد (1191) ناراكمه و یئاتف .تسا
 اب و یناهج و یلم یاهدرادناتسا و طباوض هب دانتسا اب (یویگ رهش یدروم هعلاطم) یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف
 ار ناتسرهش حطس رد بسانم یاه ناكم ،ییایفارغج تاعالطا متسیس زا هدافتسا اب هدننکدودحم یاهروتکاف لامعا
 رد یبتارم هلسلس لیلحت متیروگلا یزاس هدایپ» ناونع تحت یا هلاقم رد (1191) ناراكمه و یبیبح .دندرک نییعت
 رهش شش هقطنم یشزرو یاهاضف :هعلاطمدروم هنومن) یرهش یمومع یاهاضف هنیهب ینیزگ ناكم تهج GIS طیحم
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 تیریدم رد یناكم تاعالطا هناماس شقن ،نارهت رهش زورما دوجوم لئاسم و اهزاین هب هجوت اب دنا هدرک یعس «(نارهت
 (1191) ناراكمه و یلگ .دریگ رارق یسرربدروم ،رهش رد یشزرو یاهاضف یزیر همانرب قیرط زا یرهش یزیر همانرب و
 هدافتسا اب نارهت یرادرهش 21 هقطنم یزرواشک كناب بعش زادرپدوخ یاه هاگتسد یبای ناكم» ناونع تحت یا هلاقم رد
 و ییاراک شیازفا روظنم هب ناكم نیرت بسانم باختنا یارب ینیون ی هویش هئارا هب «یبتارم هلسلس لیلحت شور زا

 و هنیزه ،ینامرآ یزیر همانرب لدم زا هدافتسا اب تسا هتفرگ هجیتن نینچمه .دنا هتخادرپ اه هاگتسد نیا یناسر تامدخ
 طاقن ششوپ تهج یاه هاگتسد دادعت و رارقتسا طاقن نیرت بسانم و هبساحم یداهنشیپ یاه هاگیاج زا كی ره دوس
 یاهرایعم نیرت مهم هب دوخ دشرا یسانشراک همان نایاپ رد (1191) ییاضر .تسا هدیدرگ نییعت هعلاطمدروم ی هدودحم
 لیلحت» ناونع تحت یا هلاقم رد (1191) ناراكمه و یردیح .تسا هتخادرپ یشزومآ یاهاضف یبای ناكم رد رثؤم
 اب ،«GIS طیحم رد یزاف قطنم زا هدافتسا اب ناجنز رهش 0 هقطنم رد یشزومآ یاهاضف یبای ناكم و ییاضف عیزوت
 سرادم هک داد ناشن اه یسررب جیاتن .تسا هدومن یدنب میسقت یفلتخم یاه هیال هب ار رهش ،تیعمج روتکاف هب هجوت
 نتشاد اب نآ تالحم زا یخرب و هدوبن یفاک هقطنم یاضف لک نداد ششوپ یارب ناجنز رهش ود هقطنم دوجوم ییادتبا
 دنمزاین و دنتسه جراخ زین دوجوم سرادم ششوپ زا و هدوب مورحم ییادتبا هسردم نتشاد زا مزال یزومآ شناد مکارت
 یشزومآ یاهاضف یبای ناكم رد رثؤم یاهرایعم و اهدرادناتسا نتفرگ رظن رد اب یدیدج سرادم ثادحا و یبای ناكم
 یا هلاقم رد (1191) ناراكمه و ینیئان .دریگ رارق دیدج و دوجوم سرادم ششوپ تحت هقطنم یاضف لک ات دنشاب یم
 یمومع تامدخ زکارم یبای ناكم تیریدم رد یزاف قطنم و هرایعم دنچ یریگ میمصت یاه لدم زا هدافتسا» ناونع تحت

 رد رثؤم یاهرایعم یسررب زا سپ هلاقم نیا رد .دنا هدرک یسررب ار «یمومع یاه گنیکراپ یدروم هعلاطم یرهش
 و یبتارم هلسلس لیلحت شور باختنا تیاهنرد و نزو نییعت فلتخم یاه شور یسررب و گنیکراپ یبای ناكم
 اه نزو نزاوت و كسیر فلتخم تالاح رد OWA شور زا ،یزاف قطنم رد اه هیال بیکرت فلتخم یاه شور
 ناراكمه و ینایداه .تفرگ رارق یسرربدروم فلتخم یاه تیعقوم رد اه شور زا مادکره زا هدافتسا و هدش هدافتسا
 رد AHP لدم و هكبش لیلحت شور زا هدافتسا اب یناشن شتآ یاه هاگتسیا یبای ناكم» ناونع تحت یا هلاقم رد (3191)
 شنکارپ یوگلا هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب و ؛دندادرارق یسرربدروم ار مق رهش یدروم هعلاطم ،«GIS طیحم
 ندیسر ینامز ی هلصاف و تسین رادروخرب یبسانم یوگلا زا دوجوم عضو رد مق رهش یناشن شتآ یاه هاگتسیا

 0 رادناتسا نامز تدم اب هک دشاب یم هقیقد ۱ زا شیب دوخ ششوپ تحت هقطنم هطقن نیرخآ هب یناشن شتآ یاهوردوخ
 هدش رکذ یاه لدم ساسا رب نیاربانب .درادن بسانم یسرتسد یربراک نیا هب رهش موس كی ًاالمع و دراد فالتخا هقیقد
 ناونع تحت یا هلاقم رد (3191) ناراكمه و ییاوقت .تسا هدش یبای ناكم و داهنشیپ مق رهش یارب دیدج هاگتسیا ۱
 یبای ناكم و یزیر همانرب هب «یبتارم هلسلس لیلحت لدم زا هدافتسا اب ناهفصا زور یاهرازاب یبای ناكم و یزیر همانرب»
 ناونع تحت یا هلاقم رد (3191) ناراكمه و یرایز .دنا هتخادرپ ناهفصا رهش فلتخم قطانم زایندروم زور یاهرازاب
 نانمس رهش یدروم تروص هب «GIS طیحم رد AHP شور زا هدافتسا اب یتسپ تامدخ زکارم یبای ناكم و یسررب»
 زا تیاهنرد و دنا هداد رارق شجنسدروم یتسپ زکارم یبای ناكم یاهرایعم ناونع هب ار رایعم 21 هلاقم نیا رد .دنا هتخادرپ
 سپس و دنا هدرک یهد نزو یبتارم هلسلس لیلحت لدم رد و دنا هدرک شنیزگ ییاهن تروص هب ار رایعم 1 رایعم 21 نیا
 زکارم ثادحا تهج دعتسم یاه ناكم یراذگ مه یور اب و تسا هدش هیهت یا هشقن فلتخم اه هیال زا مادکره یارب
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 تسا هتفرگ تروص ناهج رد نینچمه یدایز تاقیقحت یبای ناكم دروم رد .تسا هدش صخشم نانمس رهش رد یتسپ
220 ،2220 یاه لاس رد یرزیا تکرش تاشرازگ هب ناوتیم نایم نیا زا هک  یاه هاگتسیا تیعقوم دروم رد 1220 و ۱
 موزل و یزوس شتآ نارحب یسررب زا دعب تاشرازگ نیا رد هک ؛درک هراشا اه نآ یناسر تامدخ و یناشن شتآ

 متسیس كمک هب و دزادرپیم یناشن شتآ یاه هاگتسیا یناسر تامدخ رد مهم یاهروتکاف هب  ،عماج یناسر تامدخ
 شقن 1220 لاس هیوناژ رد سنویا دیوید - .دهد یم هئارا نآ تیریدم یارب ار یبوخ یاهراكهار ییایفارغج تاعالطا

GIS هوالع دنتشاد راهظا و هتسناد هدننک نییعت یناشن شتآ نامزاس یاه تیلاعف اب طبترم ثداوح نارحب تیریدم رد ار 
 یارب ار اه ناكم نیرت هنیهب ،یبای ناكم اب هثداح عوقو زا لبق نامز رد تاراسخ شهاک رد دناوت یم GIS هكنیا رب
 .دیامن افیا یناسردادما نیح رد ییالاب ییاراک دناوت یم رثؤم اه هاگتسیا ثادحا

 رد .تسا هداد هئارا GIS طسوت دنامسپ نفد لحم یبای ناكم یارب ار یبتارم هلسلس لیلحت شور (۱220) یئوكیدیس
 قمع ،یریذپذوفن ،تفاب ،بیش) لماش کاخ تیدودحم ،نیمز یربراک عون ،رهش هب یكیدزن رایعم راهچ هعلاطم نیا

 یسرربدروم ار اماهالکوا رد دنلویلک هقطنم یارب هلابز نفد لحم یبای ناكم رد ار ینیمزریز یاه بآ قمع و (رتسب گنس
 رد دوخ قیقحت رد (1220) تاوسان و اواتساو .تسا هدومن هبساحم ییاتود هسیاقم شور زا ار اه نزو و هداد رارق
 نوچمه یاهرایعم نتفرگ رظن رد اب رودزا شجنس و ییایفارغج تاعالطا متسیس زا هدافتسا اب یسناذن رهش فارطا
 هكبش ،یرهش زکارم ،ینیمزریز یاه بآ قمع و یحطس یاه بآ ،کاخ ،ردام گنس عون ،بیش ،اه لسگ ،یسانش نیمز
 یجوز تاسیاقم قیرط زا صخاش هب یهد نزو و اه متسیس نیا زا هدافتسا اب ...و هاگدورف زا هلصاف ،دوجوم یطابترا

 (1120) انیبیوه .تسا هدومن باختنا یرفنرازه 221 رهش نیا هلابز نفد تهج ار فلتخم یاه هزادنا رد ازجم لحم ۱
 .تسا هدرک كسنیم رهش رد هلابز نفد یبای ناكم هب مادقا ییاتود هسیاقم ساسا رب هرایعم دنچ متیروگلا زا هدافتسا اب
 ناكم هرابرد یریگ میمصت یارب یژولوپوت هک یلدم هرایعم دنچ یبایزرا ،هعلاطم نیا رد یبایزرا لدم داجیا فده
 دنیارف رد مادکره و تسا هتفرگرارق شجنسدروم فلتخم یاهرایعم هعلاطم نیا رد .درب یم الاب ار هلابز نفد بسانم
 اب .دنا هدش صخشم هلابز نفد یاه ناكم فلتخم یاه هیال نییعت اب تیاهنرد و دنا هدش یهد نزو یبتارم هلسلس لیلحت
 ثحب هب عجار هتفرگ تروص یجراخ و یلخاد یاه شهوژپ هنیشیپ هنیمز رد هدمآ لمع هب یاه یسررب هب هجوت
 روشک زا جراخ و لخاد رد یتشادهب یاه سیورس یبای ناكم و یزیر همانرب هنیمز رد هک دومن ناعذا ناوت یم ،یبای ناكم
 نیا رد یزاغآ هطقن دناوت یم هک تسا ثیح نیا زا شهوژپ نیا تیمها و تسا هتفرگن تروص یشهوژپ هنوگ چیه
 .دشاب هنیمز
 ثادحا هب زاین زاوها رهش نالک ایآ هک میتسه یساسا لاؤس نیا هب ییوگخساپ یپ رد شهوژپ نیا رد نیاربانب

 ناكم نیرت بسانم ،دراد دیدج یتشادهب یاه سیورس داجیا هب زاین رگا و ؟هن ای دراد دیدج یتشادهب یاه سیورس
 ؟دنا مدک اه سیورس نیا ثادحا یارب
 شهوژپ یسانش شور
 ،یدانسا تاعلاطم ساسا رب نآ كیروئت ینابم .تسا یدربراک تیهام اب یلیلحت -یفیصوت رضاح قیقحت شور
 ،یگنهرف ثاریم نامزاس ،یرادرهش) هطوبرم یاه ناگرا و اه نامزاس هب هعجارم و ینادیم دیدزاب و یا هناخباتک

 ساسا رب یبای ناكم تهج هدافتسادروم یاهرایعم .تسا هتفرگ ماجنا (تشادهب زکرم و یرگشدرگ و یتسد عیانص
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 اب و هدوب هتفص دنچ یریگ میمصت هلئسم كی یبای ناكم دنیارف هكنیا هب هجوت اب .تسا هدش باختنا یبای ناكم طباوض
 نیا رب هوالع و هداد رارق رظندروم ار هتكن نیا رازفا مرن باختنا رد تسیاب یم ،تسا ماجنا لباق یرتسر لدم زا هدافتسا
 Expert) رازفا مرن قیرط زا اتسار نیا رد .دشاب هتشاد زین ار هتفص دنچ یریگ میمصت دعاوق زا هدافتسا تیلباق دراوم

Choice) رد ییاضف یاه لیلحتو هیزجت یارب اه هیال یزاس هدامآ تهج اهرایعم یجوز هسیاقم GIS رازبا و Spatial 

analyst قطانم ،روکذم تایلمع ماجنا زا هدمآ تسد هب راد نزو یاه هیال لیلحت زا سپ تیاهنرد ،تسا هتفرگ ماجنا 
 .دنا هدش ییاسانش ،زاوها رهش یتشادهب یاه سیورس یارب ار 0 و 1 راد تیولوا
 زاوها رهش یتشادهب یاه سیورس یبای ناکم ماجنا لحارم
 ،شهوژپ فادها نییعت و هلئسم فیرعت :زا دنا ترابع یلکروط هب نآ لحارم هک تسا یلیلحت یشهوژپ ،رضاح هلاقم
 لكش رد لیصفت هب لحارم نیا .دشاب یم یریگ هجیتن و تاعالطا لیلحتو هیزجت ،تاعالطا یروآدرگ ،عوضوم تایبدا

 یزاوها نادنورهش و نارگشدرگ بسانم یسرتسد شهوژپ نیا یلصا فده هكنیا هب هجوت اب .تسا هدش هئارا 0 هرامش
 زا قیقحت زایندروم تاعالطا .دندیدرگ صخشم یبایزرا یارب بسانم یاه ناكم ،دشاب یم یتشادهب یاه سیورس هب

 ثاریم ،تشادهب هرادا) طبر یذ نالوئسم و ناسانشراک اب هبحاصم و ینادیم یاه تشادرب ،یا هناخباتک تاعلاطم قیرط
 .تسا هدش هیهت (یرادرهش و یگنهرف

 
 زاوها رهش رد یتشادهب یاه سیورس یبای ناکم ماجنا لحارم :(2) لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 قیقحت ییایفارغج ورملق
 زا یكی یقرش لوط هجرد 21 و هجرد 11 و یلامش ضرع هقیقد 20 و هجرد 19 ییایفارغج تیعقوم اب زاوها رهش
 رازه 111۱13 هب نآ تیعمج 2391 لاس رد روشک یرامشرس نیرخآ هب هجوت اب رهش نیا .تسا روشک یاهرهش نالک
 زکرم) دهد یم لیكشت یرهش تفاب ار نآ راتكه 9031 هک تسا راتكه 11120 زاوها رهش تحاسم .تسا هدیسر رفن
 .(2391 ،ناریا رامآ
 نیمأت ار اه نآ لاح هافر هک تسا نادنورهش زایندروم یرورض و هیلوا تالیهست زا یتشادهب یاه سیورس دوجو
 تیریدم فیاظو نیرت مهم زا یكی یرهش تامدخ و تاناكما هب نادنورهش ناسآ و عیرس یسرتسد .درک دهاوخ
 و اهرهش رد نارگشدرگ و ناکدوک ،نادنملاس ،نارامیب یارب صوصخ هب تخاسریز نیا ندوبن مهارف .تسا یرهش
 نیا دوبن ًاانئمطم و تسا نادنورهش یارب یدج یلضعم ،دمآو تفر ینالوط یاهریسم هب هجوت اب اهرهش نالک هژیو هب
 یدج لضعم ود اب نونکا مه زاوها رهش نالک رد .دوب دهاوخ زاس لكشم یرهش نارگشدرگ یارب رتشیب تالیهست
 تفاظن و یرادهگن ،یگدیسر هویش -0 دیرخ زکارم و ددرترپ طاقن رد یتشادهب یاه سیورس دوبن -1 :میهجاوم
 تیعمج و (31 :2191 ،هعیش) رفن ره یازا هب عبرمرتم ۱2/2 درادناتسا هنارس هب هجوت اب دوجوم یتشادهب یاه سیورس
 تحاسم) دوش هتفرگ رظن رد درادناتسا تروص هب عبرمرتم ۱ یتشادهب سیورس ره یازا هب رگا .زاوها رهش رد ینونک
 ،عبرمرتم 21031 یارب تروص نیا رد (11 :1191 ،یدمحا)(تسا رتم ۱ رادناتسا تروص هب یتشادهب سیورس ره
 213 عومجمرد دوش هتفرگ رظن رد ییات 21 یا هعومجم ره رگا هک دشاب یم زاین یتشادهب سیورس همشچ 2213
 .(10 :1191 ،یدمحم)(دشاب یم همشچ یتشادهب سیورس شرامش دحاو) دشاب یم زاین یتشادهب سیورس هعومجم

 
 زاوها رهش یتشادهب یاه سیورس دوجوم تیعضو :(1) لکش

 ناگدنراگن :میسرت زاوها یرادرهش :عبنم
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 زاوها رهش رد یتشادهب سیورس هب زاین دروآرب :(1) لودج

 (2391) تیعمج رهش
 زایندروم یتشادهب یاه سیورس
 (عبرمرتم) 

 یتشادهب سیورس هعومجم دادعت یتشادهب یاه سیورس همشچ دادعت

 213 2213 210،31 111،۱13 زاوها
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 دوجوم یتشادهب یاه سیورس دادعت نیرت شیب .دراد یشحاف توافت هدش ینیب شیپ درادناتسا عضو اب دوجوم عضو
 درادناتسا دادعت هب ناوتن دیاش .دراد فالتخا رایسب یرهش درادناتسا اب هک (9391 ،زاوها یرادرهش) دشاب یم ددع 911
 .دیشخب دوبهب ار ینونک تیعضو ناوت یم بسانم یبای ناكم و ینیب شیپ اب اما دیسر
 قیقحت جیاتن لیلحت
 راک هب هتسویپ و هتسسگ یاه هداد یجوز ی هسیاقم زا یبسن یاه هسیاقم جارختسا تهج یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف
 یبسن نزو ی هدنهد ناشن هكنیا ای دور راک هب یعقاو یاه یریگ هزادنا یارب تسا نكمم اه هسیاقم نیا .دور یم
 رظنزا ،فلتخم قطانم یباختنا یاه ناكم ادتبا ،یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف رد .(Saaty, 2009: 412) دشاب تاحیجرت
 صخشم رایعم نیا هب تبسن مادکره یبسن نزو و هدش هسیاقم یجوز تروص هب و هناگادج روط هب هدش رکذ یاهرایعم
 ییاهن نزو اه نآ بیکرت اب و هتفرگرارق شجنسدروم رگیدكی هب تبسن زین اهرایعم یاه نزو سپس .تسا هدیدرگ
 یریگ هرهب اب فلتخم یاهرایعم رظنزا یضارا ی هسیاقم و یهد نزو دنیارف تسا رکذ نایاش .تسا هدش نییعت اه ناكم
 Expert رازفا مرن زا هدافتسا اب لیلحت لحارم .تسا هتفرگ تروص طبر یذ عجارم و ناسانشراک ،نالوئسم تارظن زا

Choice دشاب یم ریز لحارم لماش هک تسا هتفرگ ماجنا. 

 اه هنیزگ و اهرایعم ،فده لماش یسرربدروم عوضوم زا یبتارم هلسلس راتخاس داجیا :لوا ماگ

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم  زاوها رهش رد یتشادهب سیورس یبای ناکم یبتارم هلسلس یوگلا :(3) لکش

 و یگتسسگ و یفیک و یمک تیهام ظاحل هب اه صخاش عونت هب هجوت اب :تازایتما و اه صخاش لودج :مود ماگ
 شهاک ای شیازفا اب و دومن یدنب هقبط یناسكی ًااتبسن یا هبتر سایقم هب و یهد نزو ار اه صخاش دیاب ادتبا یگتسویپ
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 هرامش لودج رد تیعضو نیا .(19 :1191 ،رابكبس یجرف) دوش یم مهارف فادها هب یبایتسد ناكما اه هبتر و تازایتما
 .تسا هدش صخشم 0

 هدش یسانشراک تاعالطا یانبم رب اه صخاش یدنبزایتما و یدنب هقبط :(2) لودج
 صخاش ریز هبتر صخاش (زایتما) هبتر اه صخاش ریز صخاش فیدر

1 
 
 بذج و یمومع زکارم
 رفس

 یراجت زکارم

1 

9 
 9 یرهش یرگشدرگ یاه هبذاج
 0 اه کراپ
 0 یكشزپ زکارم

 - 0 0 هجرد یاه نابایخ یسرتسد 0

 یراگزاس 9
 شحو غاب و غاب

0 
9 

 ۱ یراجت زکارم
 0 یلگنج یاه کراپ و لگنج

 - 1 الاب مکارت اب تیعمج تیعمج 1

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 :دنک یم داهنشیپ ار هیور نیا حطس ره رصانع یجوز هسیاقم یارب یتعاس یاقآ :یجوز یاه هسیاقم ماجنا :موس ماگ
 تیمها نازیم دناوت یم ریز تالاح زا یكی ،میدرک هسیاقم ما J رصنع اب ار ما i رگا ،رصانع یجوز هسیاقم رد
 لودج رد (اه صخاش) اهرایعم یجوز هسیاقم زایتما ساسا نیا رب .دنک نییعت j رصنع هب ار i رصنع (تیحجرا)
 :1191،روپ یسدق) تسا هدش صخشم 9 هرامش لودج رد هک تسا هدش نییعت 3 رثکادح و 1 لقادح نیب یتعاس
11). 

 تیحجرا نییعت سایقم :(3) لودج
 فیصوت تیمها تدش
 1 یواسم تیحجرا و تیمهااب
 9 رتشیب یمک تیحجرا و تیمهااب
 ۱ یوق تیمها و تیحجرا اب
 1 یوق یلیخ تیحجرا اب
 3 تیاهن یب تیحجرا اب
 1 و 1 و 1 و 0 ینایم شزرا

191 ،روپ یسدق) :عبنم 1: 11) 

 و هبساحم یسیرتام لودج لیكشت اب رگیدكی هب تبسن ینزو ظاحل هب اه صخاش تیحجرا ادتبا یجوز هسیاقم رد
 یبتارم لیلحت دنیارف رد هک دنک یم هبساحم ار ییاهن بیارض EXPERTCHOESE رازفا مرن راکدوخ روط هب سپس
 ماجنا اه هنیزگ نزو اب هسیاقم رد اه صخاش نزو ساسا رب (ییاهن) قلطم یاه نزو هبساحم و یبسن یاه نزو هبساحم
 هنیزگ ره ییاهن هبتر قلطم نزو هک یلاحرد دنیآ یم تسد هب یجوز هسیاقم سیرتام زا یبسن یاه نزو .دوش یم
 لصاح عومجم زا یبتارم هلسلس كی رد هنیزگ ره ییاهن نزو .دوش یم لصاح یبسن یاه نزو قیفلت زا هک دشاب یم

 .(10 :2191 ،تسدربز) دیآ یم تسد هب اه هنیزگ نزو رد اهرایعم تیمها عمج
 زاوها رهش یتشادهب یاه سیورس یبای ناکم تهج یلصا یاه صخاش یجوز هسیاقم :(4) لودج

 یسرتسد یراگزاس تیعمج یراگزاسان
 بذج زکارم
 رفس

 رایعم

 رفس بذج زکارم  0 1 0 1
 یسرتسد   0 1 9
 یراگزاس    1 0
 تیعمج     0
    21  یراگزاسان 92

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 (اه هیال نییعت) ییاهن زایتما نییعت :مراهچ ماگ

 زا كی ره ییاهن زایتما ،رایعمریز ای رایعم ره یازا هب هنیزگ ره و اهرایعم ریز اب رایعم ره تیمها بیارض قیفلت زا
 اب تیعمج ،3110 اب یسرتسد رایعم ،1019 اب رفس بذج و یمومع زکارم یهدزایتما نیا رد .تسا هدش نییعت اه هنیزگ
 یبای ناكم تهج هیال نیرتراذگریثأت دهد یم ناشن (1) لكش .دشاب یم 9212 اب یراگزاسان و 9911 اب یراگزاس ،9911
 .دشاب یم رفس یاه هبذاج ،یتشادهب سیورس

 
 یتشادهب یاه سیورس یبای ناکم فلتخم یاه هیال ییاهن نزو نییعت :(4) لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 اهرایعم یراگزاسان یسررب :مجنپ ماگ

 زین ام و تسا هتشاد دوجو یراگزاسان ًاابلاغ یعقاو یایند رد هک تسا هنوگ نیا هب زین یراگزاسان بیرض هبساحم هوحن
 تیلباق هک دشاب یم رازفا مرن قیرط زا یراگزاسان هبساحم هقیرط .میهد لاقتنا لدم هب ار یراگزاسان نیا تسا نكمم
 نیا هچ ره .میراد یراگزاس یبای ناكم رد ًاالماک ام ،دشاب رفص یراگزاسان هک یماگنه .دراد ار یراگزاسان خرن هبساحم
 یراگزاسان خرن رگا یلک تلاح رد .دنک یم ادیپ شیازفا زین ییاهن تواضق رد یراگزاسان نازیم دنک ادیپ شیازفا خرن
 رظن هب یرورض تواضق رد یرگنزاب تروص نیا ریغ رد دشاب یم لوبق لباق ًااتبسن یراگزاسان دشاب %1 زا رتمک
 نازیم بیرض لامعا زا دعب ،تسا هدرک صخشم (1) لكش هک روط نامه .(11 :1191 ،روپ یسدق) دسر یم
 .دشاب یم 92/2 اب ربارب هک تسا هدش هبساحم رازفا مرن طسوت یبای ناكم رد راذگریثأت یاه صخاش یراگزاسان
 مهاب اه نآ یجوز هسیاقم و یبای ناکم تهج رثؤم یاهرایعم و لدم لیلحت
 یساسا یاهرایعم زا دیاب رهش هب یدورو نارگشدرگ و نادنورهش یاهزاین عفر تهج یتشادهب یاه سیورس ثادحا

 زکارم ؛لماش هک ،رفس بذج و یمومع زکارم نوچمه ییاهرایعم هنیمز نیا رد .دنشاب رادروخرب یبای ناكم تهج
 هجرد یسرتسد ریسم ؛لماش یسرتسد رایعم ،دشاب یم اه کراپ ،یرهش یرگشدرگ یاه هبذاج ،یكشزپ زکارم ،یراجت
 ،اه ناروتسر لماش ؛یراگزاسان رایعم ،اه لگنج و یراجت زکارم ،اه کراپ ،شحو غاب و غاب لماش یراگزاس رایعم ،0
 یبای ناكم رد مهم یاهرایعم هلمجزا ،الاب تیعمج مکارت اب قطانم ؛لماش تیعمج رایعم و یتلود زکارم ،اهامنیس
 :میزادرپ یم اهرایعم نیا حرش هب ریز رد هک دنشاب یم یتشادهب یاه سیورس

 رفس بذج و یمومع زکارم رایعم

 دنشاب یم یهار نیب یتشادهب سیورس یبای ناكم تهج راذگریثأت یاه صخاش نیرت مهم زا رفس بذج و یمومع زکارم
 ییاه صخاش ریز هب رایعم نیا .تسا هتشاد یبای ناكم تهج دصرد 10/9 اب ربارب یریثأت ،نزو نییعت تابساحم رد هک
 تهج و دنوش یم میسقت (یرهش یرگشدرگ یاه هبذاج هب یكیدزن و کراپ ،یكشزپ زکارم ،یراجت زکارم) نوچمه
 هجیتن هک دنا هدش هسیاقم مهاب یجوز تروص هب رایعم 1 نیا ،یلصا صخاش رد صخاش ریز هیال نیرتراذگریثأت نییعت
 هب ۱ هرامش لودج .دشاب یم ریثأت نیرتشیب یاراد 91/9 اب یراجت زکارم صخاش ریز هک تسا یا هنوگ هب هسیاقم
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 ره ریثأت ،یراگزاسان بیرض نیعت زا دعب ۱ هرامش لكش و دزادرپ یم رفس بذج زکارم یاهرایعمریز یجوز هسیاقم
 .تسا هدرک صخشم ار هیال

 رفس بذج و یمومع زکارم صخاش ریز یجوز هسیاقم :(5) لودج
 رایعم یراجت زکارم یرهش یاه هبذاج کراپ یكشزپ زکارم
 یراجت زکارم  1 0 9
 یرهش یاه هبذاج   0 0
 کراپ    1
 یكشزپ زکارم    
 یراگزاسان 1212   

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اهصخاشریز زا مادکره نزو نییعت و رفس بذج زکارم یراگزاسان بیرض نییعت :(5) لکش
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 

 
 ناگدنراگن :میسرت  رفس بذج قطانم ندش صخشم و GIS طیحم رد AHP طسوت رفس بذج زکارم نزو ریثأت :(6) لکش

 یسرتسد رایعم

 نزو ریثأت تابساحم رد هک دشاب یم یمومع یتشادهب یاه سیورس یبای ناكم رد مهم یاه صخاش زا یكی ،یسرتسد
 یاراد رفس بذج و یمومع زکارم زا دعب هک تسا هتشاد دصرد 31/0 اب ربارب یریثأت ،یراگزاسان بیرض زا هدافتسا اب
 ثادحا یاه ناكم تهج بسانم ششوپ اب 0 هجرد یاه یسرتسد تیعقوم ،1 هرامش لكش .دشاب یم ریثأت نیرتشیب

 .تسا هدرک صخشم زاوها رهش نورد رد ار یتشادهب سیورس



 11 ...یتشادهب یاه سیورس یبای ناکم و یزیر همانرب

 
 ناگدنراگن :میسرت  یبای ناکم تهج هنیهب یاهریسم ندش صخشم و GIS طیحم رد AHP طسوت یسرتسد رایعم نزو ریثأت :(7) لکش

 یراگزاس رایعم

 ریثأت هبساحم و هدش هداد یاه نزو لامعا هب هجوت اب ثحبم نیا رد هک دشاب یم مهم یاه صخاش هلمجزا یراگزاس
 ،کراپ و یرگشدرگ) نوچمه ییاه صخاش ریز زا صخاش نیا .تسا هتشاد دصرد 99/1 اب ربارب یریثأت ،صخاش
 و کراپ بیترت هب هدش رکذ یاه صخاش ریز نیب رد ریز لكش رد هک دنا هدش لیكشت (لگنج نینچمه و یراجت زکارم
 .دشاب یم ریثأت نیرتشیب یاراد یراجت زکارم
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 ناگدنراگن :میسرت  ناگدنراگن :میسرت یبای ناکم تهج قطانم ندش صخشم و GIS طیحم رد AHP طسوت یراگزاس رایعم نزو ریثأت :(0) لکش

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم  یراگزاس یاهصخاشریز زا مادکره نزو نییعت و یراگزاسان بیرض نییعت :(2) لکش

 یراگزاسان رایعم

 یتشادهب یاه سیورس یبای ناكم رد ریثأت نیرتمک یاراد هک دشاب یم ییاه صخاش هلمجزا یراگزاسان صخاش
 زا صخاش نیا .تسا هدش هبساحم 1 بیرض اب صخاش نیا ،اه صخاش ریاس رتشیب ریثأت لیلد هب هک یروط هب .دشاب یم
 هجوت اب .تسا هدش لیكشت یرادا زکارم و رتائت یاه نلاس و اهامنیس ،اه ناروتسر و اه هفاک نوچمه ییاه صخاش ریز
 هدش صخشم ،تسا هدرک میسرت یجوز یاه هسیاقم زا دعب ار یراگزاسان یاهصخاشریز هک 21 هرامش لكش هب
 سیورس ثادحا تهج یراگزاسان نیرتشیب یاراد ناروتسر صخاش ریز ،هدش رکذ صخاش ریز هس نیب رد هک تسا
 .دشاب یم یتشادهب

 
 یراگزاسان یاهصخاشریز زا مادکره نزو نییعت و یراگزاسان بیرض نییعت :(71) لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم



 71 ...یتشادهب یاه سیورس یبای ناکم و یزیر همانرب

 
 ناگدنراگن :میسرت بسانمان قطانم ندش صخشم و GIS طیحم رد AHP طسوت یراگزاسان رایعم نزو ریثأت :(11) لکش

 تیعمج رایعم
 رد صخاش نیا .دشاب یم یتشادهب یاه سیورس یبای ناكم رد راذگریثأت یاه صخاش زا رگید یكی زین تیعمج
 رد .دشاب یم اه صخاش ریاس هب تبسن دصرد 99/1 اب ربارب یریثأت یاراد یبای ناكم رد اه هیال ریثأت و ینزو هبساحم
 یتشادهب سیورس ثادحا یارب بسانم و دشاب یم یتیعمج مکارت نیرتشیب یاراد هک ییاه ناكم ،01 هرامش لكش
 داهنشیپ یتشادهب یاه سیورس ثادحا تهج الاب تیعمج مکارت اب قطانم ًاامومع .تسا هدش صخشم دنشاب یم
 .دندرگ یم

 
 ناگدنراگن :میسرت  الاب مکارت اب قطانم ندش صخشم و GIS طیحم رد AHP طسوت تیعمج رایعم نزو ریثأت :(21) لکش
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 ییاهن هشقن جارختسا و یتاعالطا یاه هیال قیفلت
 زکارم ،تیعمج مکارت هلمجزا ،یبای ناكم تهج مزال یاهرایعم و نوگانوگ یاه یربراک هشقن ادتبا هلاقم نیا رد
 یاه هیال یراذگ مه یور اب سپس .دنا هدش هیهت یرهش راگزاسان قطانم و راگزاس قطانم ،رفس بذج یاه هبذاج
 ترورض نیا هب .دنا هدش صخشم یتشادهب یاه سیورس ثادحا تهج دعتسم قطانم ،91 هرامش لكش قبط یتاعالطا
 رد و AHP لدم قیرط زا ،هتفرگرارق یسانشراک دروم و یروآ عمج اه نآ تاعالطا ًاالبق هک اه هیال زا مادکره ادتبا هک
 یلیصفت حرط یانبم هشقن یور رب GIS رد نآ ندرکدراو و ییاهن ریثأت هبساحم اب سپس و دنا هدش نزو نییعت ،رازفا مرن
 هدش هیهت ییاهن هشقن ،اه هیال یراذگ مه یور زا سپس و دش هیهت اه نآ هشقن هناگادج روط هب مادکره یاه هیال ،زاوها
 .تسا

 
  زاوها رهش یتشادهب یاه سیورس ثادحا تهج دعتسم قطانم نییعت و یبای ناکم تهج هدش ییاسانش رایعم ییاهن ریثأت :(31) لکش

 ناگدنراگن :میسرت

 شهوژپ یاهدرواتسد و یریگ هجیتن
 تلادع نیا و دشاب یم دنمشوه ریدم كی یلصا یاه هغدغد زا یكی تامدخ عیزوت رد تلادع گرزب یاهرهش رد
 ییایفارغج تاعالطا یاه متسیس .تسین ریذپ ناكما ،اه نآ یاهدوبمک یسررب و دوجوم تاناكما ییاضف لیلحت نودب
(GIS) ار تاعالطا زا یعیسو مجح هک یتاعالطا فلتخم یاه هیال لیلحت و یراذگ مه یور ،یرادهگن ییاناوت اب 
 رضاح لاح رد .دشاب یم فده نیا هب لین یارب بسانم رازبا اهنت ،دوش یم لماش گرزب یاهرهش رد صوصخ هب
 .دریگ یم تروص اهرهش رد ینمیا لئاسم تیاعر هنوگره زارود هب و یتنس تروص هب یتشادهب یاه سیورس یبای ناكم
 نیا بیاعم نیرت مهم زا ندوب رب نامز و نامز مه روط هب یبای ناكم رد رثؤم یاهرتماراپ هیلک یریگراک هب رد ییاناوت مدع
 یناكم تیعقوم ظاحلزا یتشادهب یاه سیورس بسانم ییاراک مدع ثعاب بیاعم نیا هک ،ددرگ یم بوسحم شور
 یاهرتماراپ زا یدایز دادعت قیفلت ییاناوت هک بسانم یاهرازبا زا هدافتسا هب لیامت شیازفا بجوم رما نیا .تسا هدش
 نزو دنیارف هنیمز نیا رد یراک لحارم نیرت مهم زا یكی .تسا هدیدرگ GIS دننام دنراد نامز مه تروص هب ار یناكم



 31 ...یتشادهب یاه سیورس یبای ناکم و یزیر همانرب

 هلاقم نیا رد .دوش یم توافتم جیاتن هب رجنم یهد نزو فلتخم یاه شور هک دشاب یم اهرتماراپ و اهرایعم هب یهد
 یسررب رد مزال ییاناوت زا هدش هتفرگ راک هب یبیکرت لدم هک داد ناشن GIS طیحم رد AHP یاه قطنم یریگراک هب
 یاه یگژیو .تسا رادروخرب اهزاین نیا عفر یارب لح هار هئارا زین و دنمزاین قطانم ییاسانش و دوجوم عضو ییاضف
 و یبسن تارییغت اب هک دهد یم نآ هب ار ناكما نیا ،GIS رب نآ ندوب ینتبم صوصخ هب و دیدج یبیکرت لدم نیا
 نیرت مهم روظنم نیمه هب .دور راک هب ییایفارغج فلتخم طیارش رد و فلتخم فادها یارب نآ ندرک هربیلاک
 و شجنس هب مادقا ،یبیکرت لدم زا هدافتسا اب و باختنا ،یبای ناكم رد راذگریثأت یاه صخاش ریز و اه صخاش
 بذج و یمومع زکارم رایعم نیب نیارد .دش بسانم طاقن ییاسانش و اه صخاش ریز و اه صخاش نیا یدنب تیولوا

 ریز هب رایعم نیا .تسا هدوب یبای ناكم رد ریثأت نیرتشیب یاراد دصرد 10/9 اب ،نزو نییعت تابساحم رد رفس
 میسقت (یرهش یرگشدرگ یاه هبذاج هب یكیدزن و کراپ ،یكشزپ زکارم ،یراجت زکارم) نوچمه ییاه صخاش
 اب یسرتسد صخاش ،رایعم نیازا سپ .دوب ریثأت نیرتشیب یاراد دصرد 91/9 اب یراجت زکارم صخاش ریز هک دنوش یم
 هب هجوت اب یراگزاس صخاش ،هدش رکذ صخاش ود زا سپ .تشاد ار ریثأت نیرتشیب ،دصرد 31/0 اب ربارب یریثأت
 ریز زا صخاش نیا .تسا هتشاد دصرد 99/1 اب ربارب یریثأت ،صخاش ریثأت هبساحم و هدش هداد یاه نزو لامعا

 بیترت هب هک دنا هدش لیكشت (یراجت زکارم نینچمه و یلگنج یاه کراپ و لگنج ،کراپ و غاب) نوچمه ییاه صخاش
 ،یتشادهب یاه سیورس یبای ناكم هب طوبرم یاه صخاش نیب رد .دندوب ریثأت نیرتشیب یاراد یراجت زکارم و کراپ

 رتشیب ریثأت لیلد هب هک یروط هب .دشاب یم یتشادهب یاه سیورس یبای ناكم رد ریثأت نیرتمک یاراد یراگزاسان صخاش
 و اه هفاک نوچمه ییاه صخاش ریز یاراد صخاش نیا .هدش هبساحم 1 بیرض اب صخاش نیا ،اه صخاش ریاس
 ناروتسر صخاش ،هدش رکذ صخاش ریز هس نیب رد هک دشاب یم یتلود زکارم و رتائت یاه نلاس و اهامنیس ،اه ناروتسر
 و ینزو هبساحم رد تیعمج صخاش تیاهنرد .دشاب یم یتشادهب سیورس ثادحا تهج یراگزاسان نیرتشیب یاراد
 مکارت اب قطانم ًاامومع .دشاب یم اه صخاش ریاس هب تبسن دصرد 99/1 اب ربارب یریثأت یاراد یبای ناكم رد اه هیال ریثأت

 رد راذگریثأت یاه صخاش ییاسانش زا سپ .دندرگ یم داهنشیپ یتشادهب یاه سیورس ثادحا تهج الاب تیعمج
 اه نآ تاعالطا ًاالبق هک اه هیال یراذگ مه یور هب مادقا ،اه نآ ریثأت ندش صخشم و یتشادهب یاه سیورس یبای ناكم

 یواح هک ییاهن هشقن و دندش نزو نییعت یبیکرت لدم قیرط زا و دش ،دوب هتفرگرارق یسانشراک دروم و یروآ عمج
 دعتسم قطانم ناونع هب زاوها رهش رد هک یطاقن .دمآ تسد هب دوب دیدج یتشادهب یاه سیورس ثادحا هب طوبرم طاقن

 نیا رد هدش یبای ناكم قطانم رتشیب هک دعتسم حطس .تسا هدش هئارا حطس هس رد دنا هدش ییاسانش یبای ناكم تهج
 هنایاپ و بونج هناگ 11 یاه هنایاپ لماش رهش یجورخ و یدورو ،نوراک هناخدور هدودحم رد هک دنریگ یم رارق حطس
 حطس رد .دشاب یم سراپنایک یراجت هدودحم و یسراف ناملس لماش رهش زکرم یراجت زکارم نینچمه و زاوها قرش
 ای راگزاسان قطانم هک موس حطس تیاهنرد و دنا هدش یبای ناكم ناتسلخن تاغاب و اه کراپ فارطا رد رتشیب مود
 نینچمه و اه لته و اه ناروتسر ،اه نادیم و اهراولب حطس رد هک دشاب یم یتشادهب سیورس ثادحا تهج هعونمم
 .دنا هدش صخشم هشقن حطس رد هک دشاب یم یتلود تارادا
  عبانم
 .ناتسا یسدنهم ماظن نامزاس ،ناتسزوخ ناتسا رد ناراكنامیپ زاسو تخاس درادناتسا نیناوق هعومجم هوزج .(1191) دمحم ،یدمحا
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 ،ییاتسور و یرهش یاه شهوژپ زکرم ،موس دلج ،یناشن شتآ یاه هاگتسیا ینیزگ ناكم طباوض و لدم هئارا .(9191) ربکا ،راگزیهرپ 
 .روشک یاه یرایهد و یرادرهش نامزاس ،نارهت ،سردم تیبرت هاگشناد یشهوژپ تنواعم

 لیلحت لدم زا هدافتسا اب ناهفصا رهش زور یاهرازاب یبای ناكم و یزیر همانرب .(3191) یلع دنب میرم و انعر ،ولگیب خیش ،دوعسم ،ییاوقت
 .31 هرامش ،هعسوت و ایفارغج هیرشن ،یبتارم هلسلس

 هنیهب ینیزگ ناكم تهج GIS طیحم رد یبتارم هلسلس لیلحت متیروگلا یزاس هدایپ .(1191) یلدع یرظن دیعس و ثرمویک ،یبیبح
 .یرادرب هشقن نامزاس ،11 كیتاموئژ شیامه ،(نارهت رهش شش هقطنم یشزرو یاهاضف :هعلاطمدروم هنومن) یرهش یمومع یاهاضف

 ،GIS طیحم رد یزاف قطنم زا هدافتسا اب یشزومآ یاهاضف یبای ناكم و ییاضف عیزوت لیلحت .(1191) داژن دحا نسحم و هللادبع ،یردیح
 .یرادرب هشقن نامزاس ،11 كیتاموئژ شیامه ،ناجنز رهش 0 هقطنم ییادتبا سرادم ؛یدروم هعلاطم

 ،یسانشراک هرود همان نایاپ ،نامیلسدجسم رهش ناتسریبد سرادم رب دیکأت اب یشزومآ یاه ناكم ینیزگ ناكم یوگلا .(1191) یلع ،ییاضر
 .زاوها نارمچ دیهش هاگشناد یناسنا مولع و تایبدا هدكشناد

 كیتاموئژ شیامه ،زاوها رهش یناشن شتآ یاه هاگتسیا یبای ناكم .(1191) یعراز لالب و بویا ،هداز یقت ،یلع ،دحوم ،مظاک ،نزگنر
 .روشک یرادرب هشقن نامزاس

 .21 هرامش ،ابیز یاهرنه هلجم ،یا هقطنم و یرهش یزیر همانرب رد یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف دربراک .(2191) رایدنفسا ،تسدربز

 هنومن ،GIS طیحم رد AHP شور زا هدافتسا اب یتسپ تامدخ ینیزگ ناكم و یسررب .(3191) یناوضر زانرهم و هللا تمارک ،یرایز
 .31 راهب .1 هرامش ،ریالم یمالسا دازآ هاگشناد ،شیامآ ییایفارغج همانلصف ،نانمس رهش یدروم

 .2391 لاس رد زاوها رهش نكسم و سوفن یمومع یرامشرس یلیصفت جیاتن هئارا .(2391) رامآ نامزاس 
 و ایفارغج هتشر دشرا یسانشراک همان نایاپ ،(دابآ مرخ رهش ؛یدروم هنومن) یرهش زبس یاضف یبای ناكم .(۱191) دمحا ،یدنویهاش

 .ناهفصا هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب
 ،راگن رهش هلجم ،نارهش هیحان ؛یدروم هنومن ،GIS زا هدافتسا اب یناشن شتآ یاه هاگتسیا یاهاضف یبای ناكم .(1191) مارهش ،نایباهش 

 .9 هرامش
 .تاعالطا و رامآ دحاو .(9391) زاوها یرادرهش
 .تعنص و ملع هاگشناد تاراشتنا ،یرهش یزیر همانرب رب یا همدقم .(2191) لیعامسا ،هعیش
 هعلاطم) یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف و GIS زا هدافتسا اب یرهش دماج دئاز داوم نفد یبای ناكم .(1191) خیش لآ یلع و میهاربا ،یئاتف

 .1191 هام نابآ 21 یلا 1 ،نادمه طیحم تشادهب یلم شیامه نیمهد ،(یویگ رهش ؛یدروم
 شخب ؛یدروم هعلاطم ،یبتارم هلسلس لیلحت شور زا هدافتسا اب یناگرزاب تامدخ یاهدحاو یبای ناكم .(1191) یلعنسح ،رابكس یجرف

 .1۱ هرامش ،ییایفارغج یاه شهوژپ هلجم ،دهشم هبقرط
 .ریبکریما یتعنص هاگشناد تاراشتنا ،یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف ،هرایعم دنچ یریگ میمصت رد یثحابم .(3191) نسح ،روپ یسدق
 تامدخ زکارم یبای ناكم تیریدم رد یزاف قطنم و هرایعم دنچ یریگ میمصت یاه لدم زا هدافتسا .(1191) زاسوشرو دوعسم و نامرآ ،ینیئان

 .یرادرب هشقن نامزاس ،11 لاس ،كیتاموئژ شیامه ،یرهش یمومع
 هلسلس لیلحت لدم و هكبش لیلحت شور زا هدافتسا اب یناشن شتآ یاه هاگتسیا یبای ناكم .(1191) هداز یمظاک هللا سمش و هرهز ،ینایداه

 .مق رهش ؛یدروم هعلاطم ،GIS طیحم رد یبتارم

 یاه گنیکراپ یبای ناكم رب دیکأت اب GIS زا هدافتسا اب یرهش تاسیسأت یبای ناكم یزاس لدم .(۱191) یدابع دیمح و ،دمحا ،یمیرک
 .یرادرب هشقن نامزاس ،۱1 لاس كیتاموئژ شیامه ،یتاقبط

 شیامه ،یتاقبط یاه گنیکراپ یبای ناكم رب دیکأت اب GIS زا هدافتسا اب یرهش تاسیسأت یبای ناكم یزاس لدم .(1191) دیحو ،یمیرک
 .روشک یرادرب هشقن نامزاس كیتاموئژ
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 كناب بعش ؛یدروم هعلاطم ،یبتارم هلسلس لیلحت شور زا هدافتسا اب زادرپدوخ یاه هاگتسد یبای ناكم .(1191) تفلا ایعل و یلع ،یلگ
 .11 هرامش ،هعسوت و ایفارغج هیرشن ،نارهت یرادرهش 21 هقطنم یزرواشک
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