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 چکیذُ 

يبثي  تٚ ظثب٠ٓ زض ضٝظ، ث٠ ػٔت ػسٕ ٌٗبٙ 30زغ ثب تٞٓيس  ثرف ٗطًعي ق٢طؾتبٙ قب١يٚ
 ثطٝ اؾت. زض ٛبٜٗبؾت ٗحْ زكغ ٝ ٛجٞز تز٢يعات الظٕ، ثب ٗؼضالت ظيؿت ٗحيغي ٝ ث٢ساقتي ضٝ

 ػٞاْٗ، زغ قب١يٚ ق٢طؾتبٙ ربٗس پؿ٘بٛس١بي زكٚ ثطاي ٜٗبؾت ٗحْ تؼييٚ يضاؾتب زض تحوين ايٚ
، ُيب١ي پٞقف، اضاضي ًبضثطي ُؿْ، ،ٓيتٞٓٞغي هجيْ ١يسضٝٓٞغي ٝ ١يسضٝغئٞٓٞغي، اظ ٗرتٔق

 ٜٗبعن انٔي ٝ ربزٟ اظ كبن٠ٔ ٝ ق٢طي ٜٗبعن اظ كبن٠ٔ(، قيت) تٞپُٞطاكي، ذبى ٗكرهبت
 ١بي  ٝظٙ، ٗؼيبض١ب ظٝري ٗوبيؿ٠ ٗبتطيؽ تكٌيْ اظ پؽ. اؾت ُطكت٠ هطاض تٞر٠ ٗؿٌٞٛي ٗٞضز

 كطايٜس نٞضت ث٠ ؾبظي ٗسّ، GIS ٗحيظ زض ٝ قسٟ تؼييٚ اعالػبتي ١بي الي٠ اظ يي ١ط ٢ٛبيي
 ثط اؾبؼ ظثب٠ٓ ثطاي زكٚ ٜٗبؾت ١بي پ٠ٜ٢ ٢ٛبيت زض. اؾت ُطكت٠ اٛزبٕ ٗطاتجي ؾٔؿ٠ٔ تحٔيْ
 ٛتبيذ ثطاؾبؼ. اؾت قسٟ قٜبؾبيي ٛبٜٗبؾت تب ٜٗبؾت ًبٗال عجو٠ 4 هبٓت زض ٌٗبٙ اؾتوطاض هبثٔيت

 3پ٠ٜ٢ ًبٗال ٜٗبؾت ٝ  3 نحطايي ثبظزيس١بي اظ ثؼس ٠ً قسٟ اٛتربة ٜٗبؾت پ٠ٜ٢ 6 تحوين ايٚ

                                                           
 Email: e-asghari@tabrizu.ac.ir                                ٗؿئّٞ( ؿٜسٟيع )ٛٞػٕٔٞ ظٗيٚ زاٛكِبٟ تجطي بضُطٟٝيزاٛك  . 1
2

 ُطٟٝ ػٕٔٞ ظٗيٚ زاٛكِبٟ تجطيع بضياؾتبز.

 عيزاٛكِبٟ تجط يغيٗح ؿتيظ يقٜبؾ ٚياضقس ظٗ يزاٛف آٗٞذت٠ ًبضقٜبؾ . 3
4

 عيزاٛكِبٟ تجط يغيٗح ؿتيظ٢ٜٗسؾي  يقٜبؾ ٚياضقس ظٗ يزاٛف آٗٞذت٠ ًبضقٜبؾ.
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 قجب١ت اضظيبثي ضٝـ اظ اؾتلبزٟ ثب ١بي ٜٗبؾت قسٟ اؾت. پ٠ٜ٢ زازٟ تكريم ٛبٜٗبؾت پ٠ٜ٢ ٛؿجتبً
)ق٘بّ ضٝؾتبي ؾبضٝر٠ ػٔيب(  زغ قب١يٚ ؿطة زض ٝاهغ 2 بضٟق٘ پ٠ٜ٢ قسٟ ٝ ٗوبيؿ٠ آّ ايسٟ ُعي٠ٜ ث٠

 ُعي٠ٜ ػٜٞاٙ  ث٠ ٗحيغي، ظيؿت احطات ً٘تطيٚ ذهٞنيبت ٗٞضز ٛظط ثب زاقتٚ ٝ اٗتيبظات ثط اؾبؼ
 .تؼييٚ قسٟ اؾت ثطتط

 TOPSIS، زغ قب١يٚ، GIS، ٗطاتجي ؾٔؿ٠ٔ تحٔيْ، ق٢طي پؿ٘بٛس: ٍاطگاى کلیذی

 

 هقذهِ

 ٗؿبيْ ؾبيط اظ ثيف ضا ١ب ق٢طزاضي تٞر٠ اٗطٝظٟ ٠ً اؾت بئٔيٗؿ ر٠ٔ٘ اظ پؿ٘بٛس زكٚ
 ٝ قسٟ ايزبز پؿ٘بٛس ق٢طي زكٚ ثطاي رسيسي ١بي ضٝـ. اؾت ٗكـّٞ ًطزٟ ذٞز ث٠

 پؿ٘بٛس ٗسيطيت ٛظبٕ ١بي ثطٛب٠ٗ نسض زض ٗٞاز ٗزسز اظ اؾتلبزٟ ٝ اٛطغي ٝ ٗٞاز ثبظيبكت
 ظيؿتي ٗربعطات ٗحيظ ٝ ظايس زٗٞا ؿيطث٢ساقتي زكٚ اظ ٛبقي ٗكٌالت. هطاض زاضز ق٢طي

 ػٔ٘ي ١بي ضٝـ حبضط ػهط زض ٠ً ثبػج ُطزيسٟ نٜؼتي ٝ ق٢طي پؿ٘بٛس١بي ٝيػٟ ث٠، آٙ
يبثي ٝ ٗسيطيت نحيح ٗحْ زكٚ  . ٌٗبٙ(1380، حيسضظازٟ)قٞز  ؾٜتي ١بي ربيِعيٚ ضٝـ

(. 31: 1386قٞز )پٞضاح٘س ٝ ١ٌ٘بضاٙ،  ظثب٠ٓ يٌي اظ اضًبٙ انٔي تٞؾؼ٠ پبيساض ٗحؿٞة ٗي
 ذهٞنيبت ث٠ تٞر٠ ثب اٗب ثبقٜس ٗٞحط تٞاٜٛس ٗي ظثب٠ٓ زكٚ يبثي ٌٗبٙ زض ثؿيبضي كبًتٞض١بي

 آ٢ٛب اظ ًسإ ١ط ٠ً ُيطز هطاض اؾتلبزٟ ٗٞضز ٝ زازٟ تكريم ٜٗبؾت كبًتٞض١بي ثبيس ٜٗغو٠
 Ball)ًٜٜـس  ٗي ايزبز اٛتربة زض ٛيع ضا ١بيي ٗحسٝزيت ٝ ثطذٞض ثٞزٟ ذبني ا١٘يت ٛيع اظ

and Road, 2005) .كٞم، اعالػبت ظيبز حزٖ تحٔيْ ثطاي ٜٗبؾت اثعاض١بي ر٠ٔ٘ اظ 
. ثبقس ( ٗيGIS) رـطاكيبيي اعالػبت ضٝق٢بي ته٘يٖ ُيطي چٜس ٗؼيبضٟ ٝ اؾتلبزٟ اظ ؾيؿتٖ

 ثؿيبض هبثٔيت .اؾت رسيسي ٛؿجتبً ٗٞضٞع زكٚ، ٗحْ يبثي ٌٗبٙ ٗجحج زض GIS اظ اؾتلبزٟ
 ُيطي ته٘يٖ ثطاي ٜٗبؾت ثؿتط ايزبز ٝ ٌٗبٛي الػبتاعّ ٗسيطيت زض ؾيؿتٖ ايٚ ٝؾيغ
 ًٜس رٔت ذٞز ث٠ ضا ثؿيبضي تٞر٠ زكٚ ٗحْ يبثي ٌٗبٙ ٛظيط ػ٘ٔيبتي زض ٠ً قسٟ ثبػج

 زكٚ ٗحْ ٌٗبٛيبثي ظٗي٠ٜ زض ٗغبٓؼبت ظيبزي اذيط ١بيؾبّ زض (.1386 ١ٌ٘بضاٙ، ٝ ؾطتبد)
 ثب Sener et al. (2010)اؾت.  ٠ُطكت زض زٛيب ٝ ايطاٙ نٞضت GIS اظ اؾتلبزٟ ثب پؿ٘بٛس١ب

 اٛزبٕ ضا تطًي٠ ًٜيب ق٢ط ٜٓسكيْ زض يبثي ٌٗبٙ ٗؼيبضٟ چٜس ُيطي ته٘يٖ ضٝـ ٝ GIS تطًيت
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 ؾٔؿ٠ٔ تحٔيْ ضٝـ ٝ GIS تطًيت اظ اؾتلبزٟ ثب تطًي٠ زض Sehnaz et al. (2010). اٛس زازٟ
1ٗطاتجي )

AHP )9 اظ ًبض ايٚ زض ١ب آٙ. پطزاذتٜس ظثب٠ٓ زكٚ ثطاي ٜٗبؾت ٌٗبٙ ثطضؾي ث٠ 
 4 ث٠ ضا ٗغبٓؼ٠ ٗٞضز ٜٗغو٠ اعالػبت ايٚ ثط اؾبؼ ٢ٛبيت زض ٝ ًطزٟ اؾتلبزٟ اعالػبتي الي٠

 ثطاي ٜٗبؾت ٌٗبٙ ٝ ًطزٛس ثٜسي عجو٠ ٛبٜٗبؾت ذئي ٝ ٛبٜٗبؾت، ٗتٞؾظ ،ٜٗبؾت عجو٠
يبثي آح٠ٔ هبزح٠ ٠ً زض ثرف  ث٠ ٌٗبٙ Chabuk et al. (2016). قس اٛتربة زكٚ ٗحْ

يبثي زكٚ ظثب٠ٓ ق٢طي زض  ٗتـيط ثطاي ٌٗبٙ 15ٗطًعي ػطام پطزاذت٠ اؾت. زض ايٚ تحوين 
١بي زكٚ تؼييٚ ٛظط ُطكت٠ قسٟ ٝ ثب اؾتلبزٟ اظ ضٝـ تحٔيْ ؾٔؿ٠ٔ ٗطاتجي ث٢تطيٚ ٌٗبٙ

ُيطي اظ  ٝ ثب ث٢طٟ ٗطاتجي ؾٔؿ٠ٔ تحٔيْ ٗسّ ثب اؾتلبزٟ اظ( 1394) حزبظيُطزيسٟ اؾت. 
ثطزاضي، ٗتـيط١بي ٗتؼسزي زض ضاؾتبي اٛتربة  اي ٝ ػ٘ٔيبت ٗيساٛي ٝ ٠ٛٞ٘ٛ تهبٝيط ٗب١ٞاضٟ

ٚ ١بي ق٢طي، ٗٞضز اضظيبثي هطاض زازٟ اؾت. زض اي ب٠ٓث٢تطيٚ ٌٗبٙ ثطاي زكغ ث٢ساقتي ظث
١بي ٜٗبؾت  زضنس اظ ق٢طؾتبٙ ٗطاؿ٠( ث٠ ػٜٞاٙ ٌٗبٙ ١36/1ٌتبض ) 2972تحوين حسٝز 

١بي سث٠ ٌٗبٛيبثي ٗحْ زكٚ پؿ٘بٛ GIS( ثب اؾتلبزٟ اظ 1393ضٛزجط ٝ ١ٌ٘بضاٙ )ٗؼطكي قس. 
٠ً زكٚ پؿ٘بٛس١بي ق٢طي ز١س  ق٢ط تجطيع پطزاذتٜس. ٛتبيذ حبنْ اظ ايٚ تحوين ٛكبٙ ٗي

١بي ظيطظٗيٜي ٝ ؾبظٛس١بي ظٗيٚ قٜبؾي آٙ  تٞر٠ ث٠ ٝضؼيت آة ق٢ط تجطيع ثب زض ًالٙ
تحويوي ث٠ ( زض 1392ضاٗكت ٝ ١ٌ٘بضاٙ ) .اؾتچٜساٙ ٗغٔٞة ٛجٞزٟ ٝ ٛيبظ ث٠ ثبظيبكت ظثب٠ٓ 

 تحٔيْيبثي زكٚ پؿ٘بٛس١بي ربٗس ق٢طي ق٢طؾتبٙ ١ًٞسقت ثب اؾتلبزٟ اظ ٗسّ  ٌٗبٙ
اظ پبضاٗتط١بي اٛؿبٛي، ظيؿت ٗحيغي،  اٛس. زض ايٚ تحوين پطزاذت٠ GISٝ  ٗطاتجي ؾٔؿ٠ٔ

قٜبؾي ٝ غئٞٗٞضكٞٓٞغي ٜٗغو٠ اؾتلبزٟ قسٟ ٝ ثب كط٠ٓٞٗ ًطزٙ ايٚ  ١يسضٝٓٞغيٌي، ظٗيٚ
حزبظي ٝ ١ٌ٘بضاٙ عجو٠ ت٢ي٠ قسٟ اؾت.  5ٗؿبئْ پيچيسٟ ٛوك٠ ٢ٛبيي زكٚ ظثب٠ٓ زض 

 (ANP) قج٠ٌ ْيتحٔ ٜسيكطآ ٗسّ ٝ ييبيرـطاك اعالػبت ؿتٖيؾ ظيٗح( ثب اؾتلبزٟ اظ 1395)
ٗيطآثبزي ٝ  اٛس. پ٠ٜ٢ ١بي ٜٗبؾت ر٢ت زكٚ پؿ٘بٛس١بي ضٝؾتبي ٓيوٞاٙ ضا ٗكرم ٛ٘ٞزٟ

ثطاي زكٚ AHP  ( ٛيع ثب اؾتلبزٟ اظ ٜٗغن ثٞٓيٚ ٝ ضٝـ 1396حؿيٚ ػجسي هٔؼ٠ )
 اٛس.  پؿ٘بٛس١بي ق٢طؾتبٙ ثًٞبٙ تؼييٚ ٌٗبٙ ًطزٟ

 زاضز هطاض زغ قب١يٚ ٝ ٗبٗبٓٞ زٟرب ثيٚ ٗؿيط زض زغ قب١يٚ ق٢ط ١بي ظثب٠ٓ زكغ كؼٔي ٌٗبٙ

                                                           
1 Analytic Hierarchy Process 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chabuk%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26965404
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 ١بيؾبّ عي زض ًخيطي ث٢ساقتي ٝ ٗحيغي ظيؿت ١بي آاليٜسٟ آٗسٙ ثٞرٞز ٠ً ٗٞرجبت
 ٗؿيط هطاض ُطكتٚ زض ػٔت ث٠ ضا ٜٗغو٠ ٗحيظ ٝ ًكبٝضظي، ١ب آاليٜسٟ ١٘يٚ اؾت. قسٟ اذيط

 ٝؾتبيض ر٠ٔ٘ اظ پؿ٘بٛس زكغ ٗحْ اعطاف ٜٗبعن ٠ً ث٠ عٞضي ٗتبحط ًطزٟ ؿبٓت ثبز١بي
 ربزٟ ٛعزيٌي تب ٠ً ١ب ظثب٠ٓ اظ ٛبقي ١بي قيطاث٠ ٝ ؿيطث٢ساقتي ٝ ؾ٘ي ؿجبض١بي اظ ٗبٗبٓٞ
 ثبقس، ٗي ربزٟ زؾت پبييٚ  زض ٠ً كهٔي ي ضٝزذب٠ٛ يي ث٠ آٙ ٛلٞش احت٘بّ ٝ ًطزٟ ٛلٞش

 قسٟ زازٟ ٛكبٙ زغ قب١يٚ ١بي ظثب٠ٓ ؿيطانٞٓي زكغ اظ تهٞيطي( 1) قٌْ زض. زاضز ٝرٞز
 اعطاف ١بي ٗحسٝزٟ ذبل ٝضؼيت ث٠ تٞر٠ ثب ق٢ط ايٚ ١بي ظثب٠ٓ ٝ ظايس ٞازٗ زكٚ. اؾت
 . ثبقس ٗي آتي ١بي ؾبّ زض ث٠ ذهٞل ق٢طي ٗسيطاٙ ٗكٌالت ٝ ٗؿبئْ اظ يٌي ق٢ط

 
 دط دس ضوال ضشقی ضْش ضاّیي ّای صتالِ غیشاصَلی دفغ اص ( تصَیشی1ضکل )

-يبثي ٜٗبؾت ثب اؾتلبزٟ اظ ضٝـ ٗغبٓؼ٠ ٝ ٌٗبٙ ٗصًٞض ثطاي ١ب حْ  ضاٟ ث٢تطيٚ اظ يٌي

 ظيطا ثبقس، ٗي GISث٠ ً٘ي ؾيؿتٖ  AHPته٘يٖ ُيطي چٜس ٗتـيطٟ ٗخْ ضٝـ ١بي 
 اظ اؾتلبزٟ ثب زض ايٚ تحوين ثٜبثط ايٚ. زاضز ظيبزي ؾ٢ٞٓت ٝ ػْ٘ ؾطػت ثبال، زهت ثط ػالٟٝ

 ق٢ط سپؿ٘بٛ زكٚ ثطاي ٛوبط ث٢تطيٚ ٜٗبؾت، ٗؼيبض١بي زازٙ هطاض ٛظط ٗس ٝ ثب ضٝـ ايٚ
 .ُطزيسٟ اؾت ٗكرم زغ قب١يٚ
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 هَقؼیت هٌطقِ هطالؼاتی

 ايٚ قطهي رٜٞة زض ٠ً اؾت ؿطثي آشضثبيزبٙ اؾتب١ٙبي ق٢طؾتبٙ اظ يٌي زغ قب١يٚ
 ٛظط اظ ق٢طؾتبٙ ايٚثبقس.  ٗي زغ قب١يٚ ق٢ط ق٢طؾتبٙ ايٚ ٗطًع. زاضز هطاض اؾتبٙ

 o46 59' تب  o 46 15' ٝ بٓيق٘ ػطو زضر٠ o 37 50' تب o 36 24' ثيٚ رـطاكيبيي ٗرتهبت
 اؾبؼ ثٞزٟ ٝ ثط ٗطثغ ًئٞٗتط 2144 ق٢طؾتبٙ ايٚ ٗؿبحت. زاضز هطاض قطهي ػطو زضر٠

( 2قٌْ )زض . اؾت ٛلط 38800 حسٝز زض ر٘ؼيتي زاضاي ق٢ط ايٚ 1395ؾبّ  ؾطق٘بضي
 ٛكبٙ زازٟ قسٟ اؾت. ايٚ ق٢طؾتبٙ ٗٞهؼيت

 

 

 

 

 

 

 

  هطالؼِ هَسد هحذٍدُ ( هَقؼیت2ضکل )

 ّا هَاد ٍ سٍش

 ٛيبظ ٗٞضز اٝٓي٠ اعالػبت ١بي الي٠ ثب ٗطتجظ اعالػبت ًٔي٠ اثتسا تحوين ايٚ اٛزبٕ ثطاي
ر٘غ آٝضي  ٗغبٓؼ٠ ٗٞضز ٜٗغو٠ ...ٝ  ارت٘بػي ٝ اهتهبزي قٜبؾي ظٗيٚ ١بي ٝيػُي ث٠ تٞر٠ ثب

 ١بي ظثب٠ٓ ث٢ساقتي زكٚ ٌٗبٙ اٛتربة ر٢ت اؾتلبزٟ ٗٞضز اعالػبتي ١بي الي٠. قسٟ اؾت
  اظ: ٜٗترت ٗؼيبض١بي ثطاؾبؼ زغ قب١يٚ ق٢ط

قٜبؾي  ١بي ظٗيٚ  ًكٞض، ٛوك٠ ثطزاضي ٛوك٠ ؾبظٗبٙ 1:25000 تٞپُٞطاكي ١بي ٛوك٠
 ٛوك٠، ذبى ٝ آة تحويوبت ٗطًع 1:250000 قٜبؾي ذبى ٛوك٠، قٜبؾي ظٗيٚ ؾبظٗبٙ
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 تهٞيط، يؿطث آشضثبيزبٙ اؾتبٙ آثريعزاضي ٝ عجيؼي ٜٗبثغ ًْ ازاضٟ اظ 1:250000 ٜٓسكطٕ
، ق٢ط١ب، ١ب ُؿْ، ؾس، ١ب آثطا٠١، ١ب چك٠٘، ١ب چبٟ ٝ ١٘چٜيٚ اظ ٗٞهؼيت، ٜٓسؾت اي ٗب١ٞاضٟ
ق٢طؾتبٙ اؾتلبزٟ  ١ٞاقٜبؾي ١بي زازٟ ٝ، نٜبيغ، ٗؼبزٙ، ٛيطٝ اٛتوبّ ٝ ذغٞط ١ب ضاٟ، ضٝؾتب١ب

  قسٟ اؾت. 

 ثط اؾبؼ اٛزبٕ ُطكت٠ اؾت.  ArcGISثٜسي ثب ؾيؿتٖ ت٢ي٠ الي٠ اعالػبتي ثطاي پ٠ٜ٢
قسٟ  اػ٘بّ ٗهٜٞػي ٝ عجيؼي ػٞاضو ثطاي ٜٗبؾت حطيٖ، قسٟ ُطكت٠ ٛظط زض ٗؼيبض١بي

 ثبقس ٗي AHPثب اؾتلبزٟ اظ ضٝـ  ز١ي پبضاٗتط١بي انٔي ٝ كطػي ٝظٙ ثؼس ٗطح٠ٔ زض. اؾت

 پؿ٘بٛس زكٚ ر٢ت ٜٗبؾت ١بي ٌٗبٙ اعالػبتي، ١بي الي٠ 9 تٔلين ٝ ١٘پٞقبٛي ثب ٠ً
  .قسٟ اؾت اٛتربة

 ًی ًظشی هثا

زض اضظيبثي تٞاٙ ٗحيظ ظيؿت ثطاي زكٚ ث٢ساقتي ٗٞاز ظايس، ت٘بٗي ٗؼيبض١ب ١ٖ ٝظٙ 
ٛ٘بيٜس، ث٠ عٞضي ٠ً حتي اُط  ٛيؿتٜس ٝ ثطذي اظ ٗؼيبض١ب ث٠ ػٜٞاٙ ػبْٗ ًٔيسي ػْ٘ ٗي

ذٞا١س قس ٠ً ٜٗغو٠ ٗٞضز ثطضؾي ٛبٜٗبؾت اضظيبثي ُطزز.  ؾبيط پبضاٗتط١ب ٜٗبؾت ثبقٜس، ثبػج
ٌٗبٙ زكٚ ُيطي زض ٗٞضز  ثٜسي، ا١٘يت ٗؼيبض١بي ته٘يٖ ٓيْ ر٢ت حهّٞ ضتج٠ث٠ ١٘يٚ ز

تطيٚ ضٝـ ( ٗؼAHPّٞ٘قٞٛس. ضٝـ ؾٔؿ٠ٔ ٗطاتجي تحٔئي ) ظثب٠ٓ، كبًتٞض١ب ٝظٙ ز١ي ٗي
ٗسّ  . (Jiagin, 1997)ثبقس ؾبظي ٗحيظ ظيؿت ٗي ١ب زض ظٗي٠ٜ ٗسّ ُيطي تحٔيْ ته٘يٖ

ث٠  يبثي زكٚ پؿ٘بٛس١ب ظيبزي زض ظٗي٠ٜ ٌٗبٙ ٚٗحوويتٞؾظ ( AHPتحٔيْ ؾٔؿ٠ٔ ٗطاتجي )
ٝ  Balasooriya et al. (2013)( ،Chabuk et al. (2017 ٠ً اظ ر٠ٔ٘ آ٢ٛبًبض ضكت٠ 

 ُيطي ته٘يٖ هٞي اثعاض١بي اظ يٌي AHP ثبقس. ضٝـ ( ٗي1396ٗيطآثبزي ٝ ػجسي هٔؼ٠ )
 اظ يٌي AHP ضٝـ. قس اضائ٠ ؾبػتي تٞؾظ 1980 ؾبّ زض ٠ً ثبقس ٗي ٗؼيبضٟ چٜس

 ظيطا اؾت، ٗتـيطٟ چٜس ٗؼيبض١بي ١بي ُيطي ته٘يٖ ثطاي قسٟ عطاحي كطآيٜس١بي تطيٚ ربٗغ
 ايٚ ضٝٛس. قٞز ٗي كطا١ٖ ٗطاتجي ؾٔؿ٠ٔ نٞضت  ث٠ ٗؿأ٠ٓ ًطزٙ كط٠ٓٞٗ اٌٗبٙ ضٝـ ايٚ ثب

 ث٠ آ٢ٛب تجسيْ ٝ ٗتـيط١ب ٝ ٗرتٔق ػٞاْٗ ثٜسي ضتج٠ ٜٗظٞض ث٠ اؾت ٠ً نٞضت ايٚ ث٠ ضٝـ
 ث٠ ٗطثٞط ػسزي اٗتيبظات ترهيم قٞز، ٗي اٛزبٕ اظ ًبضقٜبؾبٙ ٛظطؾٜزي ثب ّ٘يً ٗوبزيط
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: 1389ػغبيي، )ُيطز  ٗي نٞضت (1رسّٝ ) ثطاؾبؼ قبذم، زٝ ا١٘يت ظٝري ٗوبيؿ٠
179-180). 

 (Saaty, 1980) هؼیاسّا صٍجی هقایسِ تشای کیفی ٍ کوی تٌذی طثقِ (1جذٍل )

 ػسزي ظاٗتيب (ثب هضبٝت) ١ب قبذم ٛؿجي ٗوبيؿ٠
 9 ٗغٔن ا١٘يت
 7 هٞي ذئي ا١٘يت
 5 هٞي ا١٘يت
 3 ضؼيق ا١٘يت
 1 يٌؿبٙ ا١٘يت
 2، 4، 6، 8 ثبال ١بي كبن٠ٔ ثيٚ تطريحب

 ث٠ تٞاٙ ٗي ر٠ٔ٘ اظ ٠ً قسٟ پيك٢ٜبز Hwang (1981) ث٠ ٝؾي٠ٔ ٗتٜٞػي ١بي ٗسّ
 ثٜسي ضتج٠ آّٟ ايس حْ ث٠ قجب١ت اؾبؼ ثط ١ب ُعي٠ٜ ضٝـ ايٚ زض. اقبضٟ ًطز TOPSIS ضٝـ

 . زاضز ثيكتطي ضتج٠، ثبقس آّ ايسٟ حْ ث٠ تط قجي٠ ُعي٠ٜ يي چ٠ ١ط ٠ً عٞضي  ث٠، قٞٛس ٗي

 ّاهَاد ٍ سٍش

 ٗطاحْ ثط ٗكتْ٘ زكٚ ٗحْ احساث هبثٔيت يب ثٞزٙ ٗؿتؼس ٓحبػ اظ ٜٗغو٠ ثٜسي پ٠ٜ٢
 اؾت: ظيط

 ٝاضز ٝ تحٔيْ ٝ تزعي٠ ر٢ت اعالػبت ؾبظي آٗبزٟ، اٝٓي٠ اعالػبت ت٢ي٠ ٝ آٝضي ر٘غ
ثط  ٗهٜٞػي ٝ عجيؼي ػٞاضو ثطاي ٜٗبؾت حطيٖ اػ٘بّ، GIS ؾبٗب٠ٛ زض اعالػبت ًطزٙ
 ثب اعالػبتي ١بي الي٠ ١٘پٞقبٛي ٝ پبضاٗتط١ب ز١ي ٝظٙ قسٟ، ُطكت٠ ٛظط زض ٗؼيبض١بي اؾبؼ

  پؿ٘بٛس. زكٚ ر٢ت ٗؿتؼس ١بي ٌٗبٙ تؼييٚ ٝ AHP اظ اؾتلبزٟ

 ثبيس زكٚ ٗحْ اٛتربة ر٢ت ٜٗبؾت ٗحْ ييقٜبؾب ثطاي اذتهبني تحٔيْ اظ هجْ
( 2زض رسّٝ ). ُطزز اضظيبثي ٝ قٜبؾبيي ٗؼيبض ١ط ٗحٔي ذهٞنيبت ١بي ٗحسٝزيت ٝ هٞاٛيٚ

 رسّٝ ٗؼيبض١بي حبضط تحوين ثطذي پيك٢ٜبزات زض ضاثغ٠ ثب ايٚ ٗٞضٞع اضائ٠ قسٟ اؾت. زض
. اٛس قسٟ ُطكت٠ ٛظط زض زغ قب١يٚ ق٢ط زكٚ ٗحْ ثب ٗطتجظ ٛبٗغٔٞة ٜٗبعن حصف ثطاي (3)
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 ٛبٜٗبؾت ًبٗالً ٜٗبعن ٝ قسٟ اػ٘بّ ٗؼيبض١ب اظ يي ١ط ثطاي ٜٗبؾت حطيٖ ضاؾتب ١٘يٚ زض
 ر٘ؼيتي ٗطاًع، ُؿْ، آثطا٠١، ربزٟ اعالػبتي ١بي الي٠ ضٝي ثط ٜٗبؾت حطيٖ اػ٘بّ اظ پؽ

 ييٚتؼ( چك٠٘ ٝ هٜبت، چبٟ) آة تأٗيٚ ١بي ٌٗبٙ ٝ ٛيطٝ اٛتوبّ ذغٞط...(، ٝ ضٝؾتب، ق٢ط)
 (. 3 قٌْ) اٛس قسٟ

 تٞر٠ ١ط يي اظ ٗؼيبض١ب ٝ ظيطٗؼيبض١ب ثبٝ ٝظٙ  انٔي اعالػبتي ١بي الي٠ زٕٝ ٗطح٠ٔ زض
زض ايٚ ضاؾتب اظ  .ُطزيسٛس ثطاؾبؼ ٛظطات ًبضقٜبؾبٙ اٛتربة ٜٗغو٠ زض ٗٞرٞز پبضاٗتط١بي ث٠

ٜبؾي ٛظطات زٝ ًبضقٜبؼ ضقت٠ رـطاكيب ٝ غئٞٗٞضكٞٓٞغي، چ٢بض ًبضقٜبؼ ضقت٠ ظٗيٚ ق
ظيطظٗيٜي اؾتلبزٟ قسٟ ١بي ظيؿت ٗحيغي ٝ ٗربعطات عجيؼي، زٝ ًبضقٜبؼ زض ضقت٠ آة

 اؾت.

 ( حشین پیطٌْاد ضذُ تشای هؼیاسّای هختلف تِ ٍسیلِ هحققاى 2جذٍل )

 حریم پیشنهادی در مراجع مختلف فاصله معیار

 ,.m (Sumathi et al., 2008), 1000 m (Sharifi et al 500 ُؿْ )انٔي ٝ كطػي(

2009) 
 ر٘ؼيتي )ق٢طي ٝ ٗطاًع

 ضٝؾتبيي(

1 km (Sener et al., 2010), 3 km (Chan et al, 2000),5 

km ( Zeiss and Lefsrud, 1995) 

ؾغحي  ١بيآة
 )ضٝزذب٠ٛ، آثطا٠١، ٗؿيْ(

80 m (Siddiqui et al., 1996), 180 m (Zeiss and 

Lefsrud, 1995), 

500 m (Kontos et al., 2003), 2000 m (Lin and Kao, 

1998) 
 زؾتطؾي )ربزٟ ضاٟ

 آٟ( ضاٟ كطػي، انٔي،

75 m (Chang et al., 2008), 200 m (Sumathi et al., 

2008),  

250 m (Sener et al., 2010), 1000km (Lin and Kao, 

1999) 
 m (Chang et al., 2008) and (Sumathi et al., 2008) 50 چك٠٘ هٜبت، چبٟ،
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 حشین هٌظَس ضذُ تشای تؼییي هحل دفي پسواًذّای تش اساس ًظشات کاسضٌاسی (3جذٍل )

 50m - ذغٞط اٛتوبّ ٛيطٝ

 500m كبن٠ٔ اظ ربزٟ انٔي ربزٟ

 آثطا٠١
 m 1000 آثطا٠١ انٔي

 m 100 آثطا٠١ كطػي

 ٜٗبثغ تبٗيٚ آة
 m 150 چك٠٘

 m 250 چبٟ ، هٜبت،

 ٗطاًع ر٘ؼيتي

 m 3000 ٗطًع ق٢طؾتبٙ

 1000m ق٢ط

 m 500 ضٝؾتب

 200m ٗؼبزٙ

 

 
(  ًقطِ حشین هٌاسة اػوال ضذُ جْت اًتخاب هحل دفي پسواًذّای ضْشی دس هٌطقِ 3ضکل )

 هطالؼاتی
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، ق٢طي ٜٗبعن اظ كبن٠ٔ، تٞپُٞطاكي، قٜبؾي ؾَٜ اعالػبتي ١بي الي٠ ٗغبٓؼ٠ ايٚ زض
 ٝ ١ب اضاضي، ٛب١٘ٞاضي ًبضثطي، ١بذبى١بي ٝيػُي، ضٝزذب٠ٛ اظ كبن٠ٔ، انٔي ربزٟ اظ كبن٠ٔ

، ٜٗبؾت ثؿيبض ًالؼ 4 ث٠ پؿ٘بٛس١ب زكٚ ٌٗبٙ ثط ٠ً تأحيطاتي ثط اؾبؼ ضا ُيب١ي پٞقف
١بي تطؾيٖ قسٟ ٝ زض قٌْ (7تب  4 رساّٝ) اٛس قسٟ توؿيٖ ٛبٜٗبؾت، ٜٗبؾت ٛؿجتب، ٜٗبؾت

 . ( ٛكبٙ زازٟ قسٟ اؾت12( تب )4)

 هَثش دس تؼییي هکاى ّای ( طثقِ تٌذی تَصیفی پاساهتش4جذٍل )

  4ًالؼ   3ًالؼ  2ًالؼ   1ًالؼ  پبضاٗتط١ب

 3-7 7-01 01> 3-1 (km)كبن٠ٔ اظ ق٢ط 

كبن٠ٔ اظ ضٝزذب٠ٛ 

 (m)انٔي
3111< 3111-0111 0111-0111  0111-1 

 >31 31-01 01-7 7-1 قيت )زضنس(

 >0111-111 0111-0111 111-1 0111 (m) كبن٠ٔ اظ ربزٟ انٔي

 ٝ ٗعاضع زيٖ 1ٗطاتغ  2ٗطاتغ  3ٗيٚ ثبيط ٝ ٗطاتغ ظ پٞقف ُيب١ي
ظضاػت، ثبؽ ٝ 

 آثي١بي  پ٠ٜ٢

 ًٟٞ تپ٠ كالت زقت  ٛٞع ٜٓسكطٕ

 ضٌاسی  سٌگ ّای تٌذی تَصیفی تش اساس ٍاحذ ( طثق5ِجذٍل )

 (1378ظٗيٚ قٜبؾي ٜٗغو٠ )ذٔوي ذؿطٝي، ١بي قٜبؾي ثط اؾبؼ ٛوك٠  ؾَٜ تٞنيق ضزٟ 

 قيْ ؾئتي -ؾَٜ آ١َ ٗبضٛي -ُبثطٝ -ُٜيؽ -ُطاٛيت -١َؾَٜ آ ثؿيبض ٜٗبؾت 1

 تٜبٝة آ١ي ٝ ٗبضٙ ٝ..... -ٗبؾ٠ ؾَٜ -زٝٓٞٗيت  -آٛسظيت  -ضيٞٓيت ٜٗبؾت 2

 ٗبؾ٠ ؾَٜ آ١ٌي ٝ ... -ًِٜٔٞٗطاي آتكلكبٛي -تٞف ؾجع -ؾَٜ آ١ي ضيلي ٛؿجتب ٜٗبؾت 3

 ػ٢س حبضط ١بي  آثطكت ٛبٜٗبؾت 4

 کاستشی اساضی  ( طثقِ تٌذی تَصیفی6جذٍل )

 ًبضثطي اضاضي تٞنيق ضزٟ 

 ؾِٜي، ٗطاتغ ثب تبد پٞقف كويط ٝ ٗطاتغ ثب تبد پٞقف ٗتٞؾظ١بي ضذٜ٘ٞٙ  ثؿيبض ٜٗبؾت 1

 ٗطاتغ ذٞة ٝ ظضاػت زيٖ ٜٗبؾت 2

 ٜٗبعن ظضاػي آثي، ثبؿبت ٝ ٗرعٙ ؾس ٝ آثٜساٙ ٛؿجتب ٜٗبؾت 3

 ...(ٜٗبعن ٗؿٌٞٛي )ضٝؾتب، ق٢ط ، ق٢طى، ٝ . ٛبٜٗبؾت 4
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 ( طثقِ تٌذی تَصیفی ًَع خاک 7جذٍل )

 ثبكت ذبى تٞنيق ضزٟ 

 ثؿيبض ٜٗبؾت 1
تٌبْٗ  ١بي ذبى ٗتٞؾظ، زاضاي تب ًٖ ثٜٔسي ٝ پؿتي ٝ ٗاليٖ قيت ثب اي زا١٠ٜٗبي  زقت

  ؾِٜيٚ ثبكت ثب ػ٘ين تب ػ٘ين يبكت٠ ٛي٠٘

 ٜٗبؾت 2
 ذبًي پٞقف ظيبز، تب تٞؾظٗ كطؾبيف ٝ ثٜٔسي ٝ پؿتي ثب كٞهبٛي ١بي تطاؼ ٝ ١ب پ٠ٜ٢
  ؾِٜيٚ تب ٗتٞؾظ ثبكت ثب ػ٘ين تب ػ٘ين ٛي٠٘

  زاض ؾِٜطيعٟ ػ٘ين ٛي٠٘ تب ػ٘ن ًٖ ١بي ذبى ثب ٗسٝض هْٔ ثب ١بي تپ٠ قبْٗ ٛؿجتب ٜٗبؾت 3

 ٛبٜٗبؾت 4
 ؾجي زاض ٝ ؿيط يٌٜٞاذت، ثبكت ؾِٜطيعٟ، ػ٘ن ذبى ًٖ ًٟٞ ١بي ٛؿجتب ٗطتلغ ثب پٞقف

 ظ١ٌكي ٗحسٝزيت ٛيع ٝ ذغط آثِيطي ثب ظاض قٞضٟ ؾٞاحْ زض ضقٞ ٝ ٗتٞؾظ ٝ پؿت تب

        
 ( الیِ ضیة تَپَگشافی هٌطق5ِ( الیِ سٌگ ضٌاسی هٌطقِ                              ضکل )4ضکل )

 

        

 ّای سطح صهیي تٌذی ًاّوَاسی ( الیِ طثق7ِ( الیِ تافت خاک هٌطقِ                 ضکل )6ضکل )
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 تٌذی فاصلِ اص ضْش ( الیِ طثق9ِتٌذی فاصلِ اص سٍدخاًِ                   ضکل ) ( الیِ طثق8ِضکل ) 

    
 ( الیِ طثقِ تٌذی کاستشی اساضی 11ّای دستشسی اصلی          ضکل ) ( الیِ سا11ُضکل )

 
 ( الیِ پَضص گیاّی12ضکل )
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 ٝ 9×9 ظٝري ٗوبيؿ٠ ٗبتطيؽ اظ اؾتلبزٟ ثب يبض١بٗؼ اظ ًسإ ١ط ٛؿجي ٝظٙ تحوين ايٚ زض
 ضزٟ چ٢بض ث٠ اظ ٗؼيبض١ب ًسإ ١ط ؾپؽ قسٟ ٝ ٗحبؾج٠ ثبالتط ؾغح ٗتـيط١بي ثب ٗوبيؿ٠

 ١ط ٝظٙ ٗحبؾج٠ ث٠ ٛيبظ، ٗبتطيؽ تكٌيْ اظ ثؼس. ُطزيس ثٜسي توؿيٖ ا١٘يت زضر٠ ثطاؾبؼ
 اظ ٗؼيبض١ب ظيط ٝ ؼيبض١بٗ اظ يي ١ط ٢ٛبيي ٝظٙ تؼييٚ ثطاي ثبقس. ٗي ػٞاْٗ اظ ًسإ
 ٛبؾبظُبضي ٗوساض ٝظٙ، ثط ٗحبؾج٠ ػالٟٝ اؾت. قسٟ اؾتلبزٟ Choice11  Expertاكعاض ٛطٕ
 هجّٞ هبثْ ٗيعاٙ ٠ً ُلت تٞاٙ ٗي ًٔي حبٓت زض. اؾت ثباليي ثطذٞضزاض ا١٘يت اظ ٛيع

 ػسز (Saaty, 1980)ؾبػتي  اٗب. زاضز ُيطٛسٟ ته٘يٖ ث٠ ثؿتِي ؾيؿتٖ يي ٛبؾبظُبضي
 ثيكتط ٛبؾبظُبضي ٛطخ چٜبٙ ٠ً اؾت ٗؼتوس ٝ ٛ٘بيس ٗي اضائ٠ هجّٞ هبثْ حس ػٜٞاٙ ث٠ ضا 1/0
 اؾت 09/0 ػسز ٗب ١بي زازٟ ثطاي ٛؿجت ايٚ. ُطزز ٛظط تزسيس ١ب هضبٝت زض ثبقس، 1/0 اظ

 .ثبقس ٗي ٛتيز٠ ثٞزٙ هجّٞ هبثْ ًٜٜسٟ ثيبٙ ٠ً

 اطالػاتی ّایالیِ پَضاًی ّن

 هطاض ١ٖ ضٝي ثط GIS ثب ؾيؿتٖ ٗصًٞض اعالػبتي الي٠ 9، ٢ٛبيي اٗتيبظ ٗحبؾج٠ اظ پؽ
 ٝ قسٟ ضطة اعالػبتي الي٠ ١ط ٢ٛبيي اٗتيبظ زض عجو٠ ١ط ٢ٛبيي اٗتيبظ ػْ٘ ايٚ زض. ُطكتٜس
 هطاض ١ٖ ضٝي اظ پؽ. اؾت قسٟ ٗحبؾج٠ اعالػبتي ١بي الي٠ ت٘بٕ ثطاي آٙ ٗز٘ٞع ؾپؽ
 ٜٗبعن ٠ً آٗسٟ زؾت ث٠ ٝاحسي ٛوك٠ بيت٢ٛ زض آ٢ٛب تٔلين ٝ اعالػبتي ١بي الي٠ زازٙ

 اٗتيبظات ٗز٘ٞع اؾبؼ ثط. اٛس ُطزيسٟ حصف آٙ اظ ق٢طي پؿ٘بٛس١بي زكٚ ر٢ت ٜٗ٘ٞػ٠
 ١بي ٗحسٝزٟ قبْٗ ٗؿبٝي ٗؿبحت ثب ٗحسٝزٟ 4 ث٠ ٗغبٓؼ٠ ٗٞضز ٜٗغو٠، تٔلين اظ حبنْ

 ٢ٛبيت . زض(13 قٌْ) اؾت قسٟ تلٌيي ٜٗبؾت ًبٗال ٝ ٜٗبؾت، ٜٗبؾت ٛؿجتبً، ٛبٜٗبؾت
 عجو٠ اظ زغ ت٢ٜب قب١يٚ ق٢ط، ق٢طي پؿ٘بٛس١بي زكٚ ر٢ت ٜٗبؾت ١بي پ٠ٜ٢ تؼييٚ ثطاي
( قف پ٠ٜ٢ ٜٗبؾت ر٢ت زكٚ ظثب٠ٓ 14ثط اؾبؼ قٌْ ) .قسٟ اؾت اؾتلبزٟ ٜٗبؾت ًبٗالً

 ١بي پ٠ٜ٢ ثيٚ اظ ٗؿتؼس ١بي ٗحْ تؼييٚ ر٢ت تٌ٘ئي ٗكرم ُطزيسٟ اؾت. ٗغبٓؼبت
، قسٟ ت٢ي٠ ١بي ٛوك٠ زض ٠ً آٛزب اظ. اؾت  ُطكت٠ نٞضت ٛيٗيسا ثبظزيس١بي ثب پيك٢ٜبزي

 ١بي ضاٟ، ثطضؾي ػ٘ٞٗي ثط ػالٟٝ ٗيساٛي ثبظزيس زض اؾت ٓصا الظٕ، زاضز ٝرٞز ذغب اٌٗبٙ
، ٗزبٝض ٛٞاحي ٝ اضاضي آتي ٝ كؼٔي ًبضثطي، ٜٗغو٠ قيت ٝ تٞپُٞطاكي قطايظ، زؾتطؾي

 ؾيْ ٗيعاٙ ٝ كهٔي آثطا٠١ ٝ چك٠٘، هٜبت، چبٟ ٝرٞز، ٛيطٝ اٛتوبّ ذغٞط ػجٞض احت٘بّ
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 ٝ ٜٗغو٠ پصيطي كطؾبيف ٗيعاٙ، زضيب ؾغح اظ ٗحسٝزٟ اضتلبع، كؼبّ ٛكسٟ حجت ٗؼبزٙ، ذيعي
 ث٠ ٝؾؼت تٞر٠ ثب. ُيطز هطاض ثطضؾي ٗٞضز، ٜٗترت ١بي پ٠ٜ٢ ١بي ٝيػُي ؾبيط ُيب١ي پٞقف

 ػٜٞاٙ ث٠ پ٠ٜ٢ 3 وظك ٢ٛبيت زض آيٜسٟ، ؾبّ 20 ١بي حساهْظثب٠ٓ زكٚ ثطاي ٛيبظ ٗٞضز ظٗيٚ
 پ٠ٜ٢ 3 حصف زٓيْ( 8) رسّٝ زض ُطزز. تؼييٚ قسٟ ٝ ٗؼطكي ٗي پؿ٘بٛس زكٚ ٜٗبؾت ٜٗبعن

 . اؾت قسٟ شًط ٛبٜٗبؾت

 ّای ًاهٌاسة ( دالیل حزف پ8ٌِْجذٍل )

 زاليْ حصف ق٘بضٟ پ٠ٜ٢

4 
كبن٠ٔ ظيبز اظ ق٢ط قب١يٚ زغ، قٌْ ٛبٜٗبؾت پ٠ٜ٢، هطاض ُطكتٚ زض ٝاحس ظٗيٚ قٜبؾي  

 ٛبٜٗبؾت، هبثٔيت ذبى ثطاي ظضاػت آثي ٝ چطا

5 
هطاض ُطكتٚ ثط ضٝي ٝاحس ؾَٜ قٜبؾي ٛبٜٗبؾت )تٞف ؾجع ٝ ٗبؾ٠ ؾَٜ ؾؿت(، ثرف 

 ١بي ًكبٝضظي هطاض ُطكت٠ اؾت. ظيبزي اظ ايٚ پ٠ٜ٢ ثط ضٝي ظٗيٚ

 كبن٠ٔ ظيبز اظ ربزٟ انٔي، قيت ظيبز ٜٗغو٠ ٝ هطاض ُيطي ثط ضٝي ذبى ١بي ًٖ ػ٘ن  6

 ّا ٍ تحثِیافت

آّ ايسٟ ُعي٠ٜ ث٠ ١بي ٜٗترت اظ ضٝـ قجب١ت ثٜسي پ٠ٜ٢زض ايٚ تحوين ث٠ ٜٗظٞض ضتج٠
ُيب١ي،  ٛيطٝ، پٞقف اٛتوبّ ذغٞط اظ پبضاٗتط كبن٠ٔ 16اؾتلبزٟ قسٟ اؾت ٝ ثطاي ايٚ ٜٗظٞض 

 ق٢طي، ثبكت ٜٗبعن اظ انٔي، قيت، كبن٠ٔ ربزٟ ث٠ كطػي، زؾتطؾي ربزٟ ث٠ زؾتطؾي
تؿغيح، آة  ٜٗغو٠، ر٢ت ثبز، ١عي٠ٜ ق٢ط، ٜٓسكطٕ، ٝؾؼت تٞؾؼ٠ ي، ر٢تذبى، ٓيتٞٓٞغ

 ظيطظٗيٜي، كبن٠ٔ اظ ضٝزذب٠ٛ انٔي ٝ ًبضثطي اضاضي ٗس ٛظط هطاض ُطكت٠ اؾت. 

اٛس، ١ط  آّ ضتج٠ ثٜسي قسٟ ١ب ثط اؾبؼ قجب١ت ث٠ حْ ايسٟ پؽ اظ ثبظزيس ٗيساٛي، ُعي٠ٜ
ُيطز ٝ زض ٛتيز٠ ثطاي  ضتج٠ ثيكتطي ٗي ط ثبقس،ت آّ ٛعزيي ايسٟ ١ب ٠ً ث٠ حْ  ًسإ اظ ُعي٠ٜ

احساث تبؾيؿبت زكٚ ٗؿتؼستط ذٞا١س ثٞز. ٗطاحْ اٛزبٕ اضظيبثي زض ايٚ ٗطح٠ٔ اظ تحوين، زض 
 ازا٠ٗ اضائ٠ قسٟ اؾت.
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 هوٌَػِ هٌاطق حشین تا لحاظ اطالػاتی ّای الیِ ّوپَضاًی اص حاصل ًْائی تٌذی ( طثق13ِضکل )

 

 ةّای هٌتخ هؼشفی پٌِْ

 1 ضواسُ پٌِْ -

هطاض  انٔي ربزٟ اظ ٜٗبؾت كبن٠ٔ ٝ زغ قب١يٚ ق٢ط اظ ًئٞٗتطي 7 كبن٠ٔ ايٚ پ٠ٜ٢ زض
ٝاهغ  3 ٗطاتغ ضٝي ثط ٝ ؿبٓجب آ١ي ؾَٜ ضٝي ثط قٜبؾي ايٚ پ٠ٜ٢ ؾَٜ ٛظط اظ. ُطكت٠ اؾت

 زض قطم رٜٞة اظ ٝ ػٔيب ؾبضٝر٠ ضٝؾتبي اظ ًئٞٗتطي 7/2 زض كبن٠ٔ ق٘بّ اظ. اؾت قسٟ
 ٛؿجتب ١بيي تپ٠ ضٝي ثط پ٠ٜ٢ ايٚ هطا زاضز. ؾلٔي ؾبضٝر٠ ضٝؾتبي ًئٞٗتطي 5/1 ٠كبنٔ

 زكٚ تبؾيؿبت احساث ١ِٜبٕ زض ظيبز ذبًجطزاضي ٗٞرت اٗط ايٚ ُطكت٠ ٠ً هطاض پطقيت
 .پؿ٘بٛس اؾت
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 ّای هٌاسة پیطٌْاد ضذُ دس هٌطقِ تش اساس تحلیل سلسلِ هشاتثی  ( هکاى14ضکل )

 2 ضواسُ پٌِْ -

 زض تپ٠ آم ضٝؾتبي پ٠ٜ٢ ايٚ ث٠ آثبزي ٛعزيٌتطيٚ. اؾت ٗطثغ ًئٞٗتط 1/5 ي ٗؿبحتزاضا
 تطيٚ ٜٗبؾت زض ٝ زغ قب١يٚ ق٢ط اظ ًئٞٗتطي 5/5 كبن٠ٔ زض اؾت. پ٠ٜ٢ ايٚ قطم رٜٞة
 تٜبٝة اظ ثؿتط ؾَٜ ؿبٓت رٜؽ پ٠ٜ٢ اؾت. زض ايٚ قسٟ ٝاهغ كطػي ٝ انٔي ربزٟ اظ كبن٠ٔ
 اي ٗحسٝزٟ زض 1 ق٘بضٟ پ٠ٜ٢ ٗبٜٛس پ٠ٜ٢ اؾت. ايٚ قسٟ يْتكٌ ٗبضٙ ٝ ٗبضٛي آ١ي، آ١ي
 زيٖ ظضاػي ١بي ظٗيٚ زض پ٠ٜ٢ ايٚ اضاضي ٛيع ًبضثطي ٓحبػ اظ. ٛساضز ٝرٞز آثرٞاٙ ٠ً اؾت
 ثبيس، ق٢طي پؿ٘بٛس١بي  زكٚ ٗحْ ػٜٞاٙ  ث٠ پ٠ٜ٢ ايٚ اٛتربة نٞضت زض. ُطكت٠ اؾت هطاض

 ؿبٓت ر٢ت ظيطا، قٞز احساث زغ قب١يٚ تؾ٘ ث٠ ١ب ظثب٠ٓ حطًت اظ رُٔٞيطي ٗٞاٛؼي ر٢ت
 .اؾت قطم ث٠ ؿطة اظ زغ قب١يٚ ٜٗغو٠ زض ثبز

 3 ضواسُ پٌِْ -

 زض. زاضز هطاض ٗح٘ٞزآثبز ق٢ط قطهي ق٘بّ ثٞزٟ زض ٗطثغ ًئٞٗتط 3/6 ٗؿبحت زاضاي
 قيت زاضز. ٜٗبؾجي كبن٠ٔ انٔي ربزٟ اظ ٝ قسٟ ٝاهغ زغ قب١يٚ ق٢ط اظ ًئٞٗتطي 8 كبن٠ٔ
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آثطكتي  زقت ١بي ٢ٛكت٠ ٝ ضؾٞثبت رٞاٙ ثؿتط ايٚ پ٠ٜ٢ اظ زضنس اؾت. 7-0 ثيٚ پ٠ٜ٢ ايٚ
 قٞز. زيسٟ ٗي آٙ زض ٛيع ؾئتي ٗبضٙ ً٘ي، اي ٗبؾ٠ ١بي اكن ثب ًِٜٔٞٗطا ٝٓي تكٌيْ قسٟ

 ٛيطٝ اٛتوبّ ذغٞط ث٠ ١ب پ٠ٜ٢ ؾبيط ث٠ ٛؿجت ٝ زاقت٠ هطاض زيٖ ظضاػي اضاضي زض پ٠ٜ٢ ايٚ
 . اؾت ٛعزيٌتط

 اتشیس تصوینتطکیل ه -

، يي (9)پبضاٗتط شًط قسٟ زض رسّٝ  16پ٠ٜ٢ ٜٗبؾت ٢ٛبيي ٝ  3زض ايٚ ٗطح٠ٔ ثب تٞر٠ ث٠ 
١ب، ثطاي ٗؼيبض١بي  تكٌيْ قسٟ اؾت. ؾپؽ ثطاؾبؼ اضظيبثي ٠٘١ ُعي٠ٜ 16×3ٗبتطيؽ 

 ٗرتٔق، اٗتيبظ ٗطثٞط ث٠ ١ط پ٠ٜ٢ تؼييٚ قسٟ اؾت.
 

 ( جذٍل هاتشیس تصوین9جذٍل )
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 پ٠ٜ٢
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 ضثاّت ضاخص -

 ٗطح٠ٔ زض آّ ايسٟ حبٓت ث٠ ُعي٠ٜ ١ط قجب١ت ػسزي ٗوساض ثيبٙ ٜٗظٞض ث٠ قجب١ت قبذم
 ٗٞضز ُعي٠ٜ چ٠ ١ط. اؾت ٗتـيط يي تب نلط ثيٚ قبذم ايٚ ٗوساض. ُطزز ٗيٗحبؾج٠  آذط
 ٓصا. ثٞز ذٞا١س ٛعزيي يي ث٠ آٙ قجب١ت قبذم ٗوساض تط ثبقس ٗكبث٠ آّ ايسٟ حبٓت ث٠ ٛظط

 ثيكتطيٚ زاضاي ٠ً اي ُعي٠ٜ، قجب١ت ٗوساض قبذم ثط اؾبؼ ١ب ُعي٠ٜ ثٜسي ضتج٠ ثطاي
 زض اؾت قجب١ت قبذم تطيٚ ًٖ زاضاي ٠ً اي ٠ُعيٜ ٝ اّٝ ضتج٠ زض اؾت قجب١ت قبذم

: 1389ُطزز )ػغبيي،  ٗي تؼييٚ ظيط غ٠ضاث ثطاؾبؼ قبذم ايٚ. ُيطز ٗي هطاض آذط ضتج٠
100 .) 

 

ci= (1ضاثغ٠ )          

 

Ci :قبذم قجب١ت، 

S
+

i :آّ ايسٟ حْ اظ كبن٠ٔ، 

S
-
i: آّ. ايسٟ ضس حْ اظ بن٠ٔك 

ثط اؾبؼ تٞضيحبت ( اضائ٠ قسٟ اؾت. ١10بي ٜٗترت زض رسّٝ ) اٗتيبظات ٗطثٞط ث٠ پ٠ٜ٢
١بي  آّ، اٝٓٞيت ثٜسي پ٠ٜ٢ اضائ٠ قسٟ ٝ اٗتيبظات حبنْ اظ اضظيبثي قجب١ت ث٠ ُعي٠ٜ ايسٟ

 پ٠ٜ٢ > ٢ٛ3بيي ثطاي زكٚ پؿ٘بٛس١بي ق٢طي، ق٢ط قب١يٚ زغ ث٠ ايٚ نٞضت اؾت: پ٠ٜ٢ 
 2پ٠ٜ٢  >1

 ضاخص ضثاّت، هشتَط تِ سِ پٌِْ هٌتخة ًْایی ( اهتیاصات11جذٍل )

 پ٠ٜ٢ (C)قبذم قجب١ت 
51/0 C1 1 

64/0 C2 2 

45/0 C3 3 
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 ًتیجِ گیشی

 ضٝظ زض تٚ 30 ظثب٠ٓ ٝظٙ ٗتٞؾظ ثب ٝ ٛلط 38800 ثط ثبٓؾ ر٘ؼيتي ثب زغ قب١يٚ ق٢طؾتبٙ
 ٗحْ ٛبزضؾت ٗسيطيت. اؾت ضٝ ضٝث٠ پؿ٘بٛس زكٚ ٗكٌْ ثب ٠ً اؾت ١بييق٢طؾتبٙ ر٠ٔ٘ اظ

 قسٟ ث٢ساقتي ٝ ٗحيغي ظيؿت ٗكٌالت ثطٝظ ٗٞرت زغ قب١يٚ زض ق٢طي پؿ٘بٛس١بي زكٚ
 ث٠ زٓيْ ق٢طي پؿ٘بٛس١بي زكٚ ٗحْ يبثي ٌٗبٙ ثٞزٙ ٢ٖٗ ث٠ تٞر٠ ثب تحوين ايٚ زض. اؾت

ُطزيسٛس.  تؼييٚ تزه ثب پبضاٗتط١بي انٔي ٝ كطػي ٗٞحط ٗحيغي، ظيؿت ٝ ثيٞٓٞغيٌي تبحيطات
تٔلين ُطزيسٟ ٝ زض  GIS ؾيؿتٖ ثب تؼييٚ قسٟ ٝ AHP ضٝـ ث٠ اعالػبتي الي٠ 9تؼساز 

، ٛبٜٗبؾت ٛبحي٠ 4 زض زغ قب١يٚ ق٢طؾتبٙ ق٢طي ١بي ظثب٠ٓ زكٚ ر٢ت ٢ٛبيي ٢ٛبيت ٛوك٠
 ٝ زغ قب١يٚ ق٘بّ زض اًخطاً ٛٞاحي ايٚ. قس ت٢ي٠ ٜٗبؾت ًبٗال ٝ ٜٗبؾت، ٜٗبؾت ٛؿجتبً
 قطم زض ٛيع ُط١ٝي ٝ تپ٠ آم ضٝؾتبي ؿطة زض ُط١ٝي ٝ زاضز هطاض آثبز ٗح٘ٞز مقط ق٘بّ

اٛس. ؾ٠ پ٠ٜ٢ ٜٗترت تبييس قسٟ  ُطكت٠ هطاض ؾٞ ١بچ٠ ٝ ١ٞالؾٞ ضٝؾتبي اعطاف ٝ زغ قب١يٚ
٢ٛبيت  زضآّ ٗٞضز اضظيبثي هطاض ُطكت.  ثؼس اظ ثبظزيس نحطايي ث٠ ضٝـ قجب١ت ث٠ ُعي٠ٜ ايسٟ

ثيكتطيٚ قجب١ت ث٠ ُعي٠ٜ  ػٔت ؾبضٝر٠ ػٔيب ث٠ ي ق٘بّ ضٝؾتبيزض حٞآ 2 ق٘بضٟ پ٠ٜ٢
ثب تٞر٠ ث٠ پبضاٗتط١بي زض ٛظط ُطكت٠  ثٜبثطايٚ. ُطزيس ٗؼطكي ٜٗبؾت ٌٗبٙ ػٜٞاٙ ث٠ ،آّ ايسٟ

 قسٟ زض ايٚ تحوين، زكٚ ظثب٠ٓ زض ايٚ پ٠ٜ٢ ً٘تطيٚ احطات ظيؿت ٗحيغي ضا زاضز.
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