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 چکیده

ترین نیازهای بشر در آن اند و عالیها را به همراه نیازها و احتیاجات مختلفشان در خود پذیرفتههایی هستند که انسانشهرها کانون

شود. به یك شهر از موضوعات مهم و اساسی محسوب می از ایپذیری لرزهبرآورد ریسك و ارزیابی آسیبتبلور عینی یافته است. 

های گوناگونی پذیری ممكن است صورتعبارت دیگر، ریسك ترکیبی از خطر و آسیب پذیری است و از آنجا که آسیب

، عملكردی، اجتماعی، مالی و یا ترکیبی از این موارد را به خود بگیرد، تخمین برآرود ریسك نیاز به همچون آسیب پذیری جانی

در نتیجه پژوهش حاضر با  های گوناگونی استفاده گردد.و الزم است تا در آن از روش، معیار و تخصص نگر دارد.رهیافتی جامع

بدین  باشد.می "و میدانی توصیفی، اسنادی و تحلیلی"های کیبی از روشروش تحقیق ترو از نظر  "کاربردی –ای  توسعه"رویكرد 

های  شهرداری"های مربوطه  که از طریق سازمان "اجتماعی و کالبدی"شرح که با استفاده از متغیرهای مربوطه در دو شاخص 

گردد. در مرحله بعد  متغیرهای الزم جمع آوری و بررسی می "ای استان، استانداری استان، مرکز آمار ایران و مطالعات کتابخانه

استفاده گردیده است؛ همچنین  "TOPSISو  VIKOR"های  ا با رویكرد فضایی از جمله روشه جهت تجزیه و تحلیل یافته

، ArcGIS ،GRAFER8 ،VISIO"ها از نرم افزارهای  های مناسب بررسی جهت تكمیل اطالعات و خروجی

SPSS،MINITAB" و  دی بین شاخصهای الزم استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داده است تفاوت زیا دیگر برنامه و

( 1( درصد تا )0ها دارای تفاوت زیادی بوده که میزان آن از )پذیری وجود دارد. چراکه وزن شاخصها از منظر آسیبشهرستان

( درصد بوده است لذا میزان 073.0بدست آمده میانگین آن برابر ) TOPSISدرصد متغیر بوده است. همچنین از نظر مكانی میزان 

های مختلف از از زلزله عالوه بر اهمیت دوچندان آن در مدیریت بحران ضرورت بررسی آن در شاخص آسیب پذیری ناشی

 باشد.مه ریزی شهری میضروریات برنا

 

 مدیریت بحران، آسیب پذیری، زلزله، آمار فضایی، ایالم.واژگان کلیدی: 

                                                                                                                                                               
 dr.zandmoghadam@gmail.com (نویسنده مسئول) -7
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 هلئسم حرط و همدقم
 هراومه نازیر همانرب و هدوب هجوت دروم یرهش یاههاگتنوکس یزیر همانرب رد نونک ات زابرید زا یرهش تینما و ینمیا
 حطس نیرتالب رد و عفانم شرتسگ و ظفح ،بسک .دنا هدرک هجوت مهم رما نیا هب یرهش قطانم یحارط و تخاس رد
 بوچراچ رد ییاه هفلؤم تسبراک و تخانش نودب رادیاپ تینما و تسا رادیاپ تینما رارقتسا ورگ رد ،(یلم عفانم) نآ
 نیدب .(27 :7397 ،یهر کین و یتیارد) دشاب یمن ریذپ ناکما عونتم یاه تروص و اه لکش رد هلزلز نارحب هلوقم
 زا یرهش یاهیربراک هنیمز رد یلوصا هب هجوت اب ات دنیامنیم یعس نارحب تیریدم ناصصختم و ناسانشراک بیترت

 ار ییاهراکهار و اهشور ،اهناکم یسایس و یماظن ،یداصتقا شزرا ،اهیربراک یسایس و ییایفارغج تیمها هلمج
 .دنریگ راک هب اهطیحم نیا رد نارحب عوقو ماگنه هب تراسخ و یریذپبیسآ شهاک یارب
 ترابع هب .دوشیم بوسحم یساسا و مهم تاعوضوم زا زین رهش کی یاهزرل یریذپبیسآ یبایزرا و کسیر دروآرب
 ینوگانوگ یاهتروص تسا نکمم یریذپبیسآ هک اجنآ زا و تسا یریذپ بیسآ و رطخ زا یبیکرت کسیر ،رگید
 دورآرب نیمخت ،دریگب دوخ هب ار دراوم نیا زا یبیکرت ای و یلام ،یعامتجا ،یدرکلمع ،یناج یریذپ بیسآ نوچمه
 .ددرگ هدافتسا ینوگانوگ یاهصصخت و رایعم ،شور زا نآ رد ات تسا مزال و .دراد رگنعماج یتفایهر هب زاین کسیر
 ناوتب ار هلزلز هلمج زا یعیبط تارطخ و ایالب رد نارحب تیریدم و یریذپ بیسآ یریگولج ،تارطخ شهاک ناوتب ات
 یریذپبیسآ شهاک رد یرازبا هباثم هب اهطابترا نیا یرارقرب یعون هب نینچمه .داد رارق یسررب و هعلاطم دروم
 .دنکیم لمع تراسخ لیلقت یاهتسایس و اههمانرب هیهت و اهرهش
 .تسا هدوب رادروخرب ییالاب کسیر زا هراومه و دشابیم و هدوب یعیبط تارطاخم نیرترطخرپ ءزج زاب رید زا هلزلز
 ددرگیم دراو ییاهبیسآ طیحم ای هعماج زا یرصانع هب نآ رثا رد هک تسا یراظتنا لباق تاراسخ ،هلزلز کسیر
 ;Cutter et al, 2002: 90; ISDR, 2004: 14) یبیکرت شرگن یانبم رب هزورما عومجم رد .(71 :0397 ،تدوم)

UNDP, 2004: 11; Birkmann, 2005 & 2006; Galopin, 2006; Adger, 2006) یریذپ بیسآ شهاک و لیلحت رد 
 زا یصاخ یاضف ای و اههورگ ،دارفا نیب رد دیابن یریذپبیسآ ،نیاربانب .دوشیم دیکات تعیبط و هعماج لباقتم شقن رب

 .(2397 و 3997 ،7997 ،یریدق) دبای زکرمت هقطنم ای و عماوج
 روظنم هب و هلزلز ربارب رد رهش یکیزیف و یعامتجا یریذپ بیسآ رب زکرمت اب دراد دصق رضاح شهوژپ ،هجیتن رد
 یلوتم یاهنامزاس ،نآ رب ینتبم هک دزادرپب عوضوم یسررب هب یمک و یرامآ یاهلدم یریگراک هب اب اهنآ یرگنشیپ
 هتشاد ار یتارطاخم نینچ نیا تیریدم و شهاک ،یریگشیپ ییاناوت ،یعیبط تارطاخم و یعامتجا یاهبیسآ لرتنک
 .دنشاب
 شهوژپ یاه لاوس 
 ؟تسا ریذپ ناکما یاه صخاش هچ هیاپ رب و هنوگچ هلزلز زا یشان اهرهش یریذپ بیسآ یبایزرا -7
 ؟دومن یسررب اهرهش رد ار هلزلز زا یشان یریذپ بیسآ ناوت یم ییاه شور هچ زا هدافتسا اب -0

 قیقحت فادها
-یم ادیپ نایرج اهنآ یوس هب ام یاهتیلاعف هک یراظتنا دروم جیاتن :زا تسا ترابع هک ،قیقحت فده فیرعت یانبم رب
 .(31 :9797 ،یریصب عناق و 31 :7797 ،یهلا تیآ) دنک
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-یناکم یگتسباو فشک هلیسو هب هنیمز نیا رد دوجوم یاهالخ ندومن رپ یارب کمک ،شهوژپ یلصا فده ،اذل
 هدافتسا دروم دناوتب ات .دشابیم رهش رد ریذپ بیسآ قطانم و یکیزیف-یعامتجا لماوع هطبار یسررب و یعامتجا
 :دشابیم ریز حرش هب نآ فادها رگید و .دریگ رارق نارحب ناریدم و یرهش نازیرهمانرب ،ناققحم
 .قیقحت عوضوم یسررب تهج یزیرهمانرب یاهکینکت و لدم یریگراکب هوحن -
 .اهرهش رد یاهزرل یعامتجا یریذپبیسآ رد رثؤم یاهرایعم ییاسانش -
 .اهرهش رد یاهزرل یکیزیف یریذپبیسآ رد رثؤم یاهرایعم ییاسانش -

 قیقحت یسانش شور
 و یدانسا ،یفیصوت" یاهشور زا یبیکرت قیقحت شور رظن زا و "یدربراک – یا هعسوت" رضاح شهوژپ تیهام
 زا هک "یدبلاک و یعامتجا" صخاش ود رد هطوبرم یاهریغتم زا هدافتسا اب هک حرش نیدب .دشابیم "ینادیم و یلیلحت
 یاهریغتم "یا هناخباتک تاعلاطم و ناریا رامآ زکرم ،ناتسا یرادناتسا ،ناتسا یاه یرادرهش" هطوبرم یاه نامزاس قیرط
 هلمج زا ییاضف درکیور اب اه هتفای لیلحت و هیزجت تهج دعب هلحرم رد .ددرگ یم یسررب و یروآ عمج مزال
 یصصخت یاهشور و درکیور زا تسا رکذ هب مزال نینچمه ؛تسا هدیدرگ هدافتسا "TOPSIS و VIKOR" یاه شور
 نازیم یبایزرا ،یناسنا تاراسخ نازیم یبایزرا ،هلزلز فلتخم تدش ساسا رب یبایزرا" هلمج زا هلزلز و نارحب

 یاهرازفا مرن زا اه یسررب بسانم یاه یجورخ و تاعالطا لیمکت تهج .تسا هدیدرگ هدافتسا "یدبلاک تاراسخ
"ArcGIS، GRAFER8، VISIO، SPSS،MINITAB" هعماج نمض رد .ددرگ یم هدافتسا مزال یاه همانرب رگید و 
 یاهلاس یرامآ تاعالطا نیرخآ" زا تسا هدیدرگ یعس و دوش یم لماش ار "مالیا ناتسا ناتسرهش 3" قیقحت یرامآ
 .دوش هدافتسا "2397-9397
 هعلاطم دروم هقطنم تخانش
 و تسا ناریا یلگنج یاه ناتسا زا ناتسا نیا .دراد رارق ناریا برغ رد ،عبرم رتمولیک 69237 تحاسم اب مالیا ناتسا
 هدوب هاشنامرک ناتسا وزج 0197 لاس ات ناتسا نیا .تسا هتشگ رومان سرگاز سورع هب شتعیبط ییابیز رطاخ هب
  .دش لیدبت ناتسا هب 0197 لاس رد یروشک تامیسقت قبط هک تسا

 
 ناگدنراگن :عبنم  مالیا ناتسا تیعقوم (1) هشقن
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 روشک هب برغ زا مالیا ییایفارغج رظن زا .دندش قحلم مالیا هب ناتسزوخ و ناتسرل زا ییاه شخب تامیسقت نیا یط
 .دوش یم دودحم ناتسزوخ ناتسا هب بونج زا و هاشنامرک ناتسا هب لامش زا ،ناتسرل ناتسا هب قرش زا ،قارع
 هب ار ناتسا تیعمج نازیم نیرتشیب ناتسا زکرم ناونع هب ،رفن 390117 لداعم تیعمج اب 1997 لاس رد مالیا رهش
 دیحوت رهش .تسا هتشاد ار تیعمج نیرتشیب زین 1697-17 یاهلاس رد نینچمه رهش نیا .تسا هداد صاصتخا دوخ
 .دهدیم صاصتخا دوخ هب 1997 لاس رد ار تیعمج مجح نیرتمک رفن 126 رب غلاب یتیعمج اب
 ناریا و ناهج رد قیقحت هنیشیپ
 رهش صوصخ رد اما تسا هتفرگ تروص ناریا زا جراخ و لخاد رد یتاقیقحت قیقحت دروم عوضوم صوصخ رد
 تسا هدیدرگن ماجنا هک ای هتفرگ تروص یقیقحت رتمک یکیزیف – یعامتجا بیکرت نینچمه و ییاضف درکیور و مالیا
 :ددرگ یم هراشا لیذ رد هباشم تاقیقحت زا یخرب اذل

 RISK_UK لدم زا هدافتسا اب نولسراب رهش یریذپ بیسآ یزاسلدم نمض یقیقحت رد ،(3220) ناراکمه و داتنال -
 .تسا هتخادرپ رهش رد یداصتقا و یناسنا تراسخ نیمخت یسررب هب

 و RISK_UK لدم هلمج زا یریذپ بیسآ فلتخم یاهلدم یسررب هب ادتبا یشهوژپ رد ،(6220) یزانیویگ -
 .تسا هتخادرپ ایلاتیا رد ایروگیل هقطنم یریذپبیسآ یبایزرا هب سپس و هتخادرپ بیسآ فلتخم یاهویرانس
 ویرانس ساسا رب هلزلز ربارب رد اهرهش یریذپ بیسآ یبایزرا ناونع تحت یقیقحت رد ،(9397) ناراکمه و تدوم -
 یبایزرا هب فلتخم یاه شور زا هدافتسا اب دزی رهش هنومن رد هک تسا هتخادرپ عوضوم یسررب هب فلتخم تدش
 .تسا هدومن یدنب هبتر بیسآ رظن زا ار دزی رهش هناگ هس قطانم و هتخادرپ
 GIS و AHP زا یریگ هرهب اب و یاهزرل یریذپبیسآ لیلحت شور زا هدافتسا اب ،(9997) ناراکمه و داژن یمتاح -
 نمارت ،هزاس رمع ،حلاصم عون یاهصخاش زا راک نیا یارب و دومن یسررب ار نارهت رهش 27 هقطنم یریذپبیسآ

 .دومن هدافتسا یطابترا هکبش و تیعمج

 یسررب هب GIS و AHP یاهلدم زا هدافتسا اب و یزاسرهش یاهرایعم یریگراکب اب ،(7997) یربکا و یزیزع -
 نوچ یاهریغتم رادقم شیازفا اب :داد ناشن اهنآ قیقحت جیاتن هک ،دناهتخادرپ هلزلز ربارب رد رهش یریذپبیسآ شجنس
 شیازفا لباقم رد و .دباییم شیازفا یریذپبیسآ نازیم زاب یاهاضف زا هلصاف و ،ینامتخاس مکارت ،تیعمج مکارت
 .دباییم شهاک یریذپبیسآ نازیم ضرع ساسا رب یسرتسد و اهیربراک یراگزاس ،لسگ زا هلصاف یاهرایعم رادقم
 هنومن زا هدافتسا اب سارودنه روشک رد ار اپلاگیسوگت رهش یعامتجا یریذپبیسآ ،(9220) شناراکمه و تربرا -
-هنانیب یزیر یدید اب یناکم تاعالطا متسیس و رود زا شجنس قیفلت زا هلاقم نیا رد .دناهدومن یبایزرا ینیمز یرادرب
 .دناهتخادرپ یعامتجا دعب رد یاهزرل یریذپبیسآ یزاسهنیهب هب رت
-بیسآ یکیزیف و یناسنا یاههبنج نتفرگ رظن رد و یبتارم هلسلس و یزاف لدم زا هدافتسا اب ،(1997) یوالیس -
 بش و زور یاهویرانس زا قیقحت نیا رد هک .تسا هداد رارق یبایزرا دروم نارهت رهش رد ار هلزلز زا یشان یریذپ
 .تسا هدومن یزاسلدم ار یاهزرل یریذپبیسآ عوضوم
 هجیتن هک ،دناهداد ماجنا ناریا رد ار اهنامتخاس یکیزیف یریذپ بیسآ نازیم نییعت ،(9337) ناراکمه و یلکوت -
 لیجنم و رابدور هلزلز ساس رب اهنامتخاس فلتخم عون هس یارب تسکش یاهینحنم دروآرب هب رجنم اهنآ یسررب
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 یاهنامتخاس (0 .(ینتب و یزلف) زاس یسدنهم یاهنامتخاس (7 :زا دنترابع اهنامتخاس عون هس نیا هک .تسا هدیدرگ
 .(تشخ و لِگگ) یسدنهم ریغ یاهنامتخاتس (9 .(یبوچ و ییانب) یسدنهم همین
 اه هتفای لیلحت و هیزجت
 لاس رد سبط یاه هزرل نیمز هب ناوت یم اه نآ نایم زا هک هتسویپ عوقو هب یدایز یاه هلزلز ،ریخا نرق مین یط ناریا رد
 هزرل نیمز ،سراف ناتسا رد 0797 لاس رد هزرل نیمز دیدش یاه ناکت ،3697 لاس رد نالیگ و ناجنز یاه ناتسا ،7197
 رد دابآزوریف و دنرز هلزلز .(7 :7397،ناراکمه و یماج) 0997 لاس رد مب هزرل نیمز ،1797 لاس رد لیبدرا ناتسا

 هلزلز تیاهن رد و 7397 لاس رد سیره و ناقزرو ،رها ،3997 لاس دورود ،1997 لاس ناتسرل ناتسا ،9997 لاس
 هدش اهاتسور هژیو هب و یرهش قطانم رد یرایسب یلام و یناج تاراسخ ثعاب هک درک هراشا ناوت یم رهشوب 0397
 .تسا

 (5112 ات 1101) ناریا رد اه هزرل نیمز ياگرزب عیزوت (1) لودج
 هزرل نیمز دادیور یبسن نازیم دادعت (رتشیر) یحطس جاوما یاگرزب

1-199 707 1/7% 
1-1 076 9/71% 
6-1 131 79% 
7-6 397 9/77% 
 %3/7 29 7 زا رتشیب

 .9 :7997 ،ناراکمه و یراتخم :عبنم

 يریذپبیسآ ياهرایعم و شور

 یریذپبیسآ یبایزرا یاهصخاش نیب طباور داجیا قیرط زا یاهزاس یریذپبیسآ نازیم :ياهزاس يریذپبیسآ
 ریز شور زا ناوتیم بیسآ نیا نازیم نییعت یارب هک دوشیم هبساحم اهنآ زا کی ره یریذپبیسآ نازیم و یاهزاس
 :دومن هدافتسا

∑
=

=
n

i
iIph WV

1

δ
 

 نازیم :iδ .صخاش ی و ریغتم ره نزو :Wi .ینامتخاس کلپ ره یاهزاس یریذپبیسآ نازیم :phV :هطبار نیا رد
 .یاهزاس صخاش ره یریذپبیسآ
 یاهنامتخاس زا یتبسن (یمخز و هتشک) یناسنا یریذپبیسآ نازیم :ینامتخاس کالپ ره یناسنا يریذپبیسآ
 یگدید بیسآ نیا نازیم ندروآ تسدب یارب هک .تسا ناکم نآ یرهش یحارط و یزیرهمانرب تیعضو و هدید بیسآ
-صخاش زا یشان یناسنا یریذپبیسآ نازیم ناوتیم هطبار نیا زا هدافتسا یارب .دومن هدافتسا ریز لوموف زا ناوتیم
 :داد ناشن ار یزیرهمانرب و یاهزاس یاه

uT HphH VVV ×+×= ϕφ 
 :قوف هطبار رد

THV: ینامتخاس کالپ ره یناسنا یریذپبیسآ ییاهن نازیم. phV: زا یشان یا هزاس یریذپبیسآ نازیم 
 .ینامتخاس کالپ ره رد یزاسرهش یاه صخاش ریثأت

uHV: یاه صخاش ریثأت زا یشان یناسنا یریذپ بیسآ نازیم 
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 رگیدکی هب تبسن یا هزاس و یزاسرهش یاه صخاش تیمها بیارض :ϕ وφ .ینامتخاس کالپ ره رد یزاسرهش
 .(79 :9397 ،تدوم) دشاب یم
 یعامتجا شخب رد يریذپ بیسآ شجنس
 .تسا هدش هداد حرش نآ شور ادتبا هک تسا هدیدرگ هدافتسا Entropy لدم زا شهوژپ زا تمسق نیا رد
 نتسناد و نتشاد ،هصخاش دنچ یریگمیمصت لئاسم صوصخب و هرایعم دنچ یریگ میمصت لئاسم رد :7یپورتنآ لدم
 نییعت یاهشور هلمج زا .تسا زاین دروم و هدوب هلئسم لح دنیارف رد یرثؤم ماگ ،دوجوم یاهصخاش یبسن نازوا
 رادرب کینکت ،تاروذجم نیرتمک شور ،پمنیل شور ،ناگربخ خساپ هدافتسا یاهشور هب ناوتیم ،اه صخاش یاهنزو
 ناونع هب نوناش یپورتنآ شور زا ،اهصخاش هب یهد نزو یارب شهوژپ نیا رد .درک هراشا هریغ و نوناش یپورتنآ ،هژیو
 یروئت رد یپورتنآ .تسا هدش هدافتسا .(9 :9220 ،0گنم) اهصخاش نازوا هبساحم شور نیرتفورعم زا یکی
 نیا هک یاهنوگ هب (Pi) هتسسگ لامتحا عیزوت کی طسوت هدش نایب نانیمطا مدع رادقم یارب تسا یرایعم تاعالطا
 نانیمطا مدع نیا .دشاب رتدنلب یناوارف عیزوت هک تسا یدروم زا رتشیب ،عیزوت ندوب شخب تروص رد ،نانیمطا مدع
 :(737 :3997 ،روپرغصا) دوشیم حیرشت ریز تروص هب
 :دشابیم ریز حرشب نآ شور هک ددرگیم هبساحم E دامن اب یشزرا رادقم ادتبا 

𝐸 =  −𝐾∑[𝑃𝑖 . 𝐿𝑛𝑃𝑖]
𝑛

𝑖

 

1 نیمأت روظنم هب و تسا تبثم تباث کی K هک یروطب ≥ 𝐸 ≥  مزیناکم ساسا رب Pi لامتحا عیزوت زا E هک ،0
 .دوب دهاوخ نکمم رادقم هنیشیب رگیدکی اب اه Pi تروص رد نآ رادقم و .تسا هدش هبساحم یرامآ
 :ددرگیم ماجنا ریز شور زا هدافتسا اب دعب هلحرم رد

−𝐾∑ 𝑃𝑖 . 𝐿𝑛𝑃𝑖 =  −𝑘 {(𝐿 𝑛
1
𝑛) (

𝑛
𝑛)} =  −𝑘𝐿𝑛

1
𝑛

𝑛

𝑖=1
 

 هب دناوتیم یپورتنآ هک تسا یتالطا یواح (9هصخاش دنچ یریگمیمصت) لدم کی زا یریگمیمصت سیرتام کی
 :میریگیم رظن رد ریز تروص هب ار یریگمیمصت سیرتام کی .دور راکب نآ یبایزرا یارب یرایعم ناونع

X5 X4 X3 X2 X1  

R1n . . R12 R11 A1 
. . . . . A2 
. . . . . A3 

Rnm . . Rm2 Rm1 A4 

 :دشابیم ریز (Pij) تروص هب ادتبا سیرتام نیا زا یتاعالطا یاوتحم
𝑃𝑖𝑗 =  

𝑟𝑖𝑗
∑ 𝑟𝑖𝑗�
𝑖=1

 ,∀𝑖, 𝑗 

 :تشاد میهاوخ هصخشم ره یازا هب Pij هعومجم زا EJ یارب و
𝐸𝑗 =  −𝑘  ∑[𝑃𝑖 . 𝐿𝑛𝑃𝑖] ,∀𝑗 

 :دشابیم رارق نیدب ما j صخاش یازا هب هدش داجیا تاعالطا زا (dj) فارحنا هجرد ای نانیمطا مدع نونکا
                                                                                                                                                                

1 Entropy Model 
2 Meng 
3 MADM 
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𝑑𝑗 =  (1 − 𝐸𝑗) ,∀𝑗° 

 :تشاد میهاوخ دوجوم صخاش زا (WJ) نازوا یارب ماجنارس و

𝑊𝑗 =  
𝑑𝑗

∑ 𝑑𝑗𝑛
𝑗=1

 ,∀𝑗 

 

 ییاضف رامآ تروص هب یعامتجا يریذپ بیسآ یسررب

 لماوع شرتسگ و شخپ شور شهوژپ زا تمسق نیا رد یریذپ بیسآ نازیم و یعامتجا لماع هطبار حیرشت اب اذل
 قطانم یدنب هبتر هب صخاش نیا رد VIKOR لدم اب تیاهن رد و تسا هدیدرگ یسررب مالیا ناتسا رد راذگ ریثأت
 .تسا هدیدرگ مادقا

 
 مالیا ناتسا رد تیعمج مكارت عیزوت یسررب (2) لکش

 ناگدنراگن :عبنم

 :قوف هتفای ساسا رب
 رد قطانم رگید هب تبسن مالیا رهش میهد رارق شجنس دروم ار یریذپ بیسآ میهاوخب هچنانچ لک تیعمج رظن زا -
 .دراد رارق تیولوا

 اذل .دشاب یم یریذپ بیسآ نیرتشیب یاراد مالیا ناتسا رد یهاشکلم ناتسرهش درم و نز کیکفت هب تیعمج رظن زا -
 .دومن دهاوخ ادیپ ریغت یرهش قطانم رد یریذپ بیسآ نازیم رظن دروم عوضوم هب تبسن
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 مالیا ناتسا رد يریذپ بیسآ شجنس تهج راوناخ عیزوت تهج (3) لکش

 ناگدنراگن :عبنم

 :ییاضف رامآ تروص هب قوف هتفای ساسا رب
 نازیم راوناخ دعب شیازفا اب هک ارچ .دراد یریذپ بیسآ شجنس رد یساسا شقن هک راوناخ نازیم صخاش رد -
 هقطنم لک ،مالیا یاه ناتسرهش رتشیب یگژیو نیا صوصخ رد ساسا نیا رب .تفای دهاوخ شیازفا زین بیسآ
 .دوش یم لماش ار رهش هرد و ناوریش زا یتمسق و یهاشکلم

 نوناش یپورتنآ کینکت اب صخاش ره نزو نییعت (2) لودج
 Ej dj Wj صخاش

 سنج کیکفت هب تیعمج
Index 1 0.940 0.060 0.139 
Index 2 0.939 0.061 0.142 
Index 3 0.940 0.060 0.140 

 لاغتشا ساسا رب تیعمج
Index 4 0.938 0.062 0.144 
Index 5 0.952 0.048 0.112 
Index 6 0.925 0.075 0.176 

 ییاتسور و یرهش کیکفت هب راوناخ
Index 7 0.955 0.045 0.105 
Index 8 0.986 0.014 0.032 
Index 9 0.853 0.147 0.343 

 Index 10 0.940 0.060 0.141 راوناخ دادعت

 یسنج تبسن تیعضو
Index 11 0.924 0.076 0.178 
Index 12 0.938 0.062 0.146 
Index 13 0.931 0.069 0.161 

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 



 383 ...نارحب تیریدم رب ییاضف درکیور و یدنب هنهپ

 يدبلاك صخاش يدنكارپ فارحنا شجنس

 
 ناگدنراگن :عبنم  مالیا ناتسا رد حلاصم رظن زا ینامتخاس صخاش يدنكارپ فارحنا شجنس (4) لکش

 يریذپ بیسآ یگژیو زكرم نییعت -

 
 ناگدنراگن :عبنم  ینامتخاس تاقبط دادعت رظنم زا يریذپ بیسآ یگژیو زكرم نییعت (5) لکش
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 حلاصم نآ لباقم رد .دشاب یم ینامیس کولب اب حلاصم هب طوبرم فارحنا و یگدنکارپ نیرتشیب قوف جیاتن ساسارب
 حلاصم هچنانچ اذل .ددرگ یم لماش ار نارهم رهش اهنت یدودح ات هک .دراد ار یگدنکارپ نیرتمک ناتسا رد بوچ
 .دشاب یم نارهم رهش رظن دروم فده دوش هتفرگ رظن رد دایز ریذپ بیسآ قطانم زج ار بوچ ینامتخاس

 
 هلزلز نارحب رظنم زا هعلاطم دروم صخاش رد قطانم يدنبهبتر (6) لکش

 ناگدنراگن :عبنم

 
 هلزلز نارحب رظنم زا هعلاطم دروم صخاش رد مالیا يرهش قطانم يریذپ بیسآ يدنب هنهپ (7) لکش

 ناگدنراگن :عبنم

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

 TOPSIS نازیم
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 و دراد رارق هبتر نیرتنیئاپ رد هلزلز نارحب رظنم زا ناوریشرهش هدش هئارا لدم جیاتن و تاعلاطم ساسا رب هجیتن رد
 تاعلاطم دروم یکیزیف یدبلاک اه هداد نزو رظنم زا نینچمه .دنراد رارق هبتر نیرتالاب رد نارهم و مالیا رهش ود
 .تسا هدوب اراد هعلاطم دروم رهش رد ینامتخاس تاقبط تیعضو ار نزو نیرتشیب

 يریگهجیتن و يدنبعمج
 نیرتیلاع و دناهتفریذپ دوخ رد ناشفلتخم تاجایتحا و اهزاین هارمه هب ار اهناسنا هک دنتسه ییاهنوناک اهرهش
 دوش یم هدرب مان رهش ناونع هب نآ زا هزورما هک یهاگتنوکس یاهعمتجم .تسا هتفای ینیع رولبت نآ رد رشب یاهزاین
 یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا فلتخم لماوع یهطساو هب یخیرات نوگانوگ یاه نارود یط هک تسا یتارییغت یهجیتن
 ،ینوریب طیحم اب لماعت رد و لماوع نیا زا لصاح یاه شنکاو و شنک ریثأت تحت و هدمآ دوجوب یطیحم تسیز و
 .دناهدروآ تسد هب ار یتوافتم یاهدرکلمع و اه یگژیو
 هراومه نازیر همانرب و هدوب هجوت دروم یرهش یاههاگتنوکس یزیر همانرب رد نونک ات زابرید زا یرهش تینما و ینمیا
 حطس نیرتالب رد و عفانم شرتسگ و ظفح ،بسک .دنا هدرک هجوت مهم رما نیا هب یرهش قطانم یحارط و تخاس رد
 بوچراچ رد ییاه هفلؤم تسبراک و تخانش نودب رادیاپ تینما و تسا رادیاپ تینما رارقتسا ورگ رد ،(یلم عفانم) نآ
 .دشاب یمن ریذپ ناکما عونتم یاه تروص و اه لکش رد هلزلز نارحب هلوقم
 دهدیم ناشن جیاتن هک .تسا هدومن مادقا مالیا رد عوضوم یسررب هب یدربراک یا هعسوت درکیور اب رضاح شهوژپ

 دنراد یریذپ بیسآ رد یرثوم شقن مادک ره هک هریغ و داوساب ،یتیعمج مکارت رظن زا ناتسا هناگتشه یاه ناتسرهش
 ریذپ بیسآ رد اه ناتسرهش هبتر تسا هدیدرگ ثعاب و .دنا هدیدرگ عقاو رثؤم هلزلز زا یشان بیسآ هبتر رد دناوت یم
 .دیامن ریغت رگیدکی هب تبسن
 یاهلدم یریگراک هب اریز .دنشابیم اراد ار هلزلز ربارب رد یعامتجا بیسآ نازیم رد رثأت و ریثأت هطبار کی یترابع هب

VIKOR و GIS زا دازام) هدوب رتالاب قطانم رگید هب تبسن اهنآ تیعضو اهصخاش نیا رد هک یقطانم دهدیم ناشن 
 کمک و تبثم هبنج :هک تسا هقطنم دوس هب دازام نیا یتروص رد و هدوبن هقطنم دوس هب ،(هدش فیرعت درادناتسا
 تیعضو دشاب رتشیب هقطنم رتشیب و لاس 16 تیعمج نازیم هچ ره لاثم ناونع هب .دشاب یعامتجا تیعضو هدننک
 اب تسا ربارب هقطنم داوسیب تعیمج ندوب دایز ای و .دهدیم شیازفا هلزلز ربارب رد ار هقطنم یعامتجا یریذپ بیسآ
 هک دناسریم ار روظنم نیا صخاش نیا ندوب دایز یلک هاگن اب هک یتروص رد هقطنم رتشیب یعامتجا یریذپ بیسآ
 یاهطبار نینچ تحاسم و هقطنم تیعمج نینچمه .تسا قطانم رگید زا رتشیب نآ نازیم نوچ رتبسانم هقطنم عضو
 اب یلو هقطنم دوس هب دشاب تحاسم بسانم هریغ و زاس و تخاس ،مکارت دعب زا تیعمج نیا رگا ،دنکیم نایب ار
 .درادن هقطنم رد یتبثم ریثأت مادک ره شهاک و شیازفا
 ،نکاسم و نامتخاس عیزوت هلمج زا یکیزیف لماوع هک قیقحت نیا رد هدافتسا دروم یاهرایعم و اهصخاش هب هجوت اب

-همانرب و یزاسرهش هک تفایرد ناوتیم .تسا هدوب یرهش یاهتحاسم ،انب تمدق ،انب تیفیک ،یرهش لاغشا بیرض
 یدبلاک – یناسنا طیحم دوبهب و شهاک تهج رد ار ییاهرازبا یکیزیف – یعامتجا یاهرایعم رب هیکت اب یرهش یزیر
 مالیا ناتسا رد یاهزرل بیسآ نازیم نییعت هب TOPSIS لدم یریگراکب اب شهوژپ نیا ضرف نیمه رب .دنکیم ذاختا
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 و نیرتریذپ بیسآ ناونع هب بیترت هب (نارهم و مالیا) یاه ناتسرهش و ناوریش ناتسرهش داد ناشن جیاتن هک هتخادرپ
 .دنشابیم هلزلز ربارب رد یکیزیف ظحل هب هقطنم نیرتمواقم
 هب .دشاب هلزلز ربارب رد یزیرهمانرب و یگدامآ رد ییاهسرد هب رجنم دناوتیم هتفرگ تروص یسررب زا لصاح جیاتن

 هک ،دریگ رارق رظن دم یزیرهمانرب حوطس یمامت رد فده کی ناونع هب هلزلز تارطخ ربارب رد رهش ینمیا هک یتروص
 رد یریذپبیسآ شهاک یارب یزیرهمانرب حوطس نیرتدمآراک زا دناوتیم یزاسرهش و یرهش یزیرهمانرب ینایم حطس
 .دشاب هلزلز ربارب
  عبانم
 ،(دزی رهش :یدروم هنومن) (GIS) ییایفارغج تاعالطا یاهمتسیس زا هدافتسا اب هلزلز نارحب تیریدم .(7397) اضریلع ،یرذکشا یئوبا

 یسانشراک همان نایاپ ،یگنسرس اضریلع سدنهم و یلیکوریم ربکا یلع دیس سدنهم :رواشم دیتاسا ،نزگنر مظاک رتکد :امنهار داتسا
 .زاوها نارمچ دیهش هاگشناد ،GIS و نیمز مولع هدکشناد ،GIS و رود زاشجنس دشرا

 زا هدافتسا اب هلزلز فلتخم یاه تدش ربارب رد اهرهش یریذپ بیسآ دروآ رب ،(9997) یلع ،یفلز ؛داوج دمحم ،یزورون ؛نسحم ،داژندحا
 زا یشان یریذپ بیسآ شهاک رد نیون یروانف شقن ،نارحب تیریدم سنارفنک نیمود ،هردمرخ رهش یدروم هنومن AHP لدم

 .هبقرتم ریغ ثداوح
-77 صص ،76 هرامش ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ همانلصف ،دزی رهش یاه هلحم رد تینما و شیاسآ یسررب .(2397) هللاتمارک ،یرایز

7. 
 .ناریا راما زکرم ،(9397-197) مالیا ناتسا یراما همانلاس
 .نارهت ینف هدکشناد ،دشرا یسانشراک همانایاپ ،یدوهش یزاف لدم یریگراک هب اب نارهت رهش یریذپ بیسآ یبایزرا ،(1997) رهاط ،یوالیس
 کینکت یریگراکب اب هلزلز ربارب رد اهرهش یعامتجا یکیزیف بیسآ ییاضف شحنس و یدنبفیط ،(9397) سایلا ،تدوم و دیعس ،یکلم

VIKOR و GIS، 77 هرامش ،یا هقطنم – یرهش شیامآ و ایفارغج هلجم. 

 ،یکلم دیعس رتکد امنهار داتسا ،دشرا همانایاپ ،دزی رهش یدروم هنومن هلزلز ربارب رد اهرهش یریذپبیسآ یدنبهنهپ ،(9397) سایلا ،تدوم
 .زاوها نارمچ دیهش هاگشناد

 نیب هاگشهوژپ ،نارهت ،ییارجا و یشزومآ ،یشهوژپ یاهزاین ،راتخاس ؛ناریا رد هزرل نیمز نارحب تیریدم ،(9797) زربیرف ،یهلا یقطان
 .هلزلز یسدنهم و یسانش هلزلز یللملا
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