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 یاهکبش ليلحت دنیارف قيفلتزا هدافتسا اب يلحاس یرگشدرگ هدکهد يبای ناکم

(ANP) يیايفارغج تاعالطا هناماس و (GIS) مشق هریزج :یدروم هعلاطم 
 رگ هحون دمحا

 ناریا ، ابعردنب ،ناگزمره هاگشناد ،یناسنا  ولع هدکشناد ،ایفارغج هورگ داتسا

 1ناقهد یفطصم

 ناریا ، ابعردنب ،ناگزمره هاگشناد ،ایفارغج هورگ ،مسیروتوکا دشرا  انشراک وجشناد-5

 

 هديکچ
  قطاتنم زا  دتيدزاب ريگمشچ شيازفا دبس ،لقن و لمح لياسو زا هدایتسا و ينيشنرهش عيرس شرتسگ و دشر ريخا ياهههد رد     
 دقاف ،نارگشدرگ هدرتسگ ديدزاب مغر يلع هك دوشيم بوسحم ناريا ينديد و ابيز قطانم زا يكي مشق هريزج .تسا هدش يعيبط
 تسا يناكم رد رارقتسا دنمزاين نارگشدرگ زاين دروم تاليهست هك اجنآ زا .تسا نارگشدرگ زاين دروم دسانم تاليهست هنوگره
 هريزجرد يرگشدرگ هدكهد داجيا ناكم نيرتهب ات تسا نآ رب يعس شهوژپ نيا رد ،نياربانب ،دشاب هتشاد ار يياراك نيرتشيب هك
      تتهج ،ديتش لماتش هتك يرگتشدرگ هدكهد داجيا تهج ،يبايناكم رد راذگ ريثاترايعم 29 ادتبا هطبار نيا رد .ددرگ صخشم مشق
   قطاتنم ،يطاتبترا  ياته   هار ،يتامدتخ تاتسيسات ،يناتسنا ياههاگتنوكس ،تخاس نيمز تارطاخم ،يسانشنيمز ،كاخ ،عایترا ،ديش
 يكي هك ياهكبش ليلحت دنيارف قيرط زا و دش نييعت يگنهرف و يخيرات ياههبذاج ،يعيبط ياهزادنامشچ ،يطيحم تسيز هناگراهچ
 صخشم يبايناكم رد اهنآ تيمها نازيم و اهرايعم نيب طابتراديآ يم باسح هب هزوح نيا رد يريگ ميمصت ياهشور نيرتديدج زا
      هدتكهد داتجيا تتهج هتنيهب ياته    ناتكم يياتهن هتشقن ،اته  هتشقن دتيكرت اب و هيهت رظن دروم هشقن رايعم ره يارب GIS رد  پس .دش
  تمتسق رد مشق هريزج رد يرگشدرگ هدكهد تخاس تهج قطانم نيرتبسانم هك تسا نآ زا يكاح جياتن .دش صخشم يرگشدرگ
        نتخاتس روتظنم هتب تتيلباق نتتشاد رتب هوالتع  هكدتشاب يتم ارح ياهلگنج و يلحاس زادنامشچ رانك رد مشق هريزج بونج و يلامش
 دمآراك زين لمكم يحيریتو يشزرو ،يدرگ تعيبط ياه هبذاج هعسوت هنيمز رد دناوت يم ،يرگشدرگ و يهافر تازيهجت و تاسيسات
 .دنشاب
 
 مشق هریزج ،يیايفارغج تاعالطا متسيس ،یاهکبش ليلحت دنیارف ،یرگشدرگ هدکهد :یديلك تاملك

 
 
 

                                                           
 Dehghan.mostafa66@gmail.com (لوئسم هدنسیون) ناقهد یفطصم -1
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 همدقم
  یبًاسن شیاسآ و تعرس شیازفا ،لقن و لمح ،تاطابترا تفرشیپ تابجوم رضاح نرق یژولونکت عونتم یاه تفرشیپ
  و زًاکارم داجیا نآ لابند هب .دمآ دوجو هب یرگشدرگ تعنص رد یگرزب بالقنا ،هجیتن رد هک تشاد یپ رد ار ترفاسم
    ًابنم رًایخا یاه لاس رد یجراخ یرگشدرگ هک ییاج ات ،تفای هعسوت نآ اب طبترم یاه تیلاعف و یرگشدرگ تامدخ
         الًاقا زا یًاکی ناوًانع هًاب و تًاسا هدوًاب اهروًاشک زا یرایسب لاغتشا داجیا و یزرا یاهزاین نیمأت یارب یهجوت لباق

  یاًاه  تًایلاعف هعًاسوت .(1 :4781  ،یناوًاضر)  دًانک    یًام اًافیا یناًاهج تراجت هصرع رد ار یمهم شقن یئرمان یتارداص
       رد یعاًامتجا و یداًاصتقا طیارًاش دوًابهب و هعًاسوت رد دًاناوت یم ناریا دننام هعسوت لاح رد یاهروشک رد یرگشدرگ
  یردًایح)         دوًاش دادًاملق یرثؤًام رازًابا ،یًالم هنارًاس دًامآرد هًانالداع و ددجم  یزوت و یلحم و یا هیحان ،یلم حوطس
    یاًاهناوت نیًایعت و یًاتغارف - یًاجرفت یحارط و یزیر همانرب ،یرگشدرگ تعنص هعسوت یاتسار رد .(77 :8181،هناپچ
    یزًایر هًامانرب نًایا .دیامن یم طبترم (طیحم) ناکم و اضف هب ار دارفا تغارف تاقوا هک تسا یدنیآرف یناسنا -یطیحم
        ندوًامن مهارًاف روًاظنم هًاب ار یداًایز رایًاسب یًاملع یاه شیارگ هب طوبرم یاه شرو و میهافم هک تسا یلمع و رنه
 دًاًاهد   یًاًام رارًاًاق هدافتًاًاسا دروًاًام نآ نوًاًاماریپ و رهًاًاش رد ی ًاًاصوصخ و یًاًاعمج یتًاًاسیروت-یًاًاتغارف یاًاًاه تًاًاصرف
   یداًاصتقا یاًاه    تًایزم و تًاسا هتًاشاد یهجوت لباق دشر یلحاس یرگشدرگ ریخا یاه ههد رد .(1781:85،یلییاکیم)
  بًاسانم میلقا ،یتیعمج یاه نوناک هب یکیدزن هب هجوت اب لحاوس .تسا هدروآ هارمه هب نابزیم  ماوج یارب ار یناوارف
  .دًاننک باج دوخ هب ار یرایسب نارگشدرگ دنناوت یم ناتسبات لصف رد صوصخ هب تالیطعت  ایا رد ناسآ یسرتسد و
    طوًابرم یًاحیرفت یاًاه تیلاعف هنیمز ندومن ایهم و یرگشدرگ هنوگ نیا رد یعامتجا تاقبط یفیک عونت نتفرگ رظن رد
  یاًاه    ًامتجم هًاک یتروًاص رد .(1181:45،ید زًای یلپاپ) دناسرب ییالاب حطس هب ار یلحاس  بانم یرادرب هرهب دناوت یم
     انًاش یارًاب ار یبًاسانم طیارًاش هکنیا نمض دنوش زیهجت یحیرفت و یتامدخ فلتخم یاهدحاو هب یلحاس یرگشدرگ
  اًاه  هدًاننک هعجارم تحارتسا و حیرفت یارب یناکم دنناوت یم ،یحیرفت و ییاریاپ ،یتماقا تاناکما هئارا اب دننک یم مهارف
    هًابذاجو گًانهرف ،شزرو هًالمج زا تغارف تاقوا اب طبترم یاهتیلاعف زا یا هدرتسگ یفیط یلحاس یرگشدرگ .دشاب
    تازًایهجت و یتالیهًاست یاًاه     نامتخاًاس داًاجیا رًاب لمتًاشم ،یلحاًاس یرگشدرگ هعسوت .دنک یم بلط ار یعیبط یاه
  تًاسا یا هدًاشن یزیر همانرب دشر هجیتن رد  الومعم یرگشدرگ هعسوت عون نیا .تسا یلحاس طخ لوط رد یرگشدرگ
    ،یلحاًاس یرگًاشدرگ یاًاه   ًامتجم رد .(111 :4181   ،ناراًاکمه و الو) دًانکیم دودحم ار ایرد هب یسرتسد بلغا هک
 و ( سیًانت یاه نیمز و انش یاهرختسا ،اه هلکسا) یهافر و یشزرو تاناکما ،یراجت رتافد و اه هاگشورف زا یا هعومجم
   ردو تًاسا زًاکرمتم یا  هًاطقن شوح و لوح رد تالیهست داجیا .تسا (...و شیامن یاه نلاس ،اه ناروتسر) اهیمرگرس
    ریاًاس یارًاب دًاناوت یم یلحاس هفطنم و دوش یم نیمز زا یرتهب هدافتسا ،طیارش نیا تحت .دوش یمن  اجنا لحاس لوط
  هار ،یلحاًاس یرگشدرگ یاه متجم ثادحا و بسانم یبایناکم .(111 :4181 ،ناراکمه و الو) دبای هعسوت اهتیلاعف
     هًاماع هدافتًاسا یارًاب طیارًاش داجیا نینچمه و لحاس زا یحیرفت هدافتسا زا یشان رطخ نازیم شهاک یارب یبسانم راک
  هًاناهد رد هک تسا ناریا هریزج نیرتگرزب مشق هریزج .(ناراکمهودابآانیم یشیرق طساب دمحم) تسا لحاوس زا  درم
  ضرًاعو رتمولیک 051 دودح هریزج نیا لوط دشاب یم  برم رتمولیک 0841 هب کیدزن ناتعسو و هتفرگ رارق زمره هگنت
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   ،یًاعیبط یاًاه لیسناتپ یاراد  راف جیلخ هریزج نیرتگرزب ناونع هب مشق هریزج .دنک یم رییغت رتمولیک 01 ات 5 نیب نآ
 رصحنم یاه هنوگ ،مشق كراپوئژ ،ارح یاه لگنج هب ناوت یم هلمج نا زا هک تسا یشزرا اب یتخانش  درم و ،یگنهرف
  رًاگ هحون) درک هراشا اه یلاغترپ هعلق نوچمه یشزرا اب یخیرات راثا و یلحاس یابیز یاه زادنا مشچ ،یروناج درف هب
   هًاک دًابای   یًام تًایمها ور نا زا هژ     یو هًاب یًاحیرفت و یتسیروت یاه  متجم داجیا ترورض ..(81 71 :151 ،ناراکمه و
    مًاشق هرًایزج ییاًایفارغج یطیحم یاه لیسناتپ و تسا روشک صخاش یحاون زا یکی متسیسوکا ظاحل زا مشق هریزج
   یعًاس شهوژًاپ نیا رد نیاربانب دنک باج دوخ هب ار یجراخ و یلخاد نارگشدرگ زا یدایز دادعت هلاس همه دناوت یم
        هدًاکهد تخاًاس ناًاکم نیرًاتهب ،ییاًایفارغج تاًاعالطا هناماًاس و یا هکبًاش لیلحت دنیارف زا هدافتسا اب ات تسا نیا رب
 .ددرگ صخشم مشق هریزج رد یرگشدرگ
 قیقحت هنیشیپ

 لاس شهوژپ هصالخ ناونع هدنروآ دیدپ
    و یتًاسد  یانًاص یًاگنهرف ثاریم نامزاس
 یرگشدرگ

  یًاحارطو ی جنًاسناکما ،یبایناکم تاعلاطم
  ابروًاًاشک حطًاًاس رد یتماًاقا یاًاًاه  گًانیپمک
 یمیلقا عونت هب هجوت

  یاًاه گنیپمک داجیا قیرط زا یرگشدرگ هعسوت فده اب
   یًانیب شیًاپ اب و عونتم یاه یزاس تیفرظ اب یرگشدرگ
 .تسا هدوب هقطنم ره رد زاین دروم تاسیسات و تالیهست

 

 هدافتسا اب یرگشدرگ یاه هدکهد یبایناکم شناراکمه و ییاوقت دوعسم
  لدًام و ییایارغج تاعالطا یاه متسیس زا
 هًاًاچایرد لحاًاًاس یدروًاًام هًاًانومن) تاوًاًاس
 (رتفاک

 دنمزاین نارگشدرگ زاین دروم تالیهست هک نیا هب هجوت اب
 دشاب هتشاد ار ییاراک نیرتشیب هک تسا یناکم رد رارقتسا
   لحاًاس رد یرگًاشدرگ هدکهد داجیا تهج ناکم نیرتهب
 ..تسا هدش باختنا رتفاک هچایرد

 
 
0181 

 ناراکمه و یکرهش هدنزورف
 

 هرد) یرگشدرگ هدکهد یحارط یبای ناکم
 (قشع

 یا   هًاقطنم ،دًانا  هتًاشاد    یًاجرفت ناوًات هًاک یقطانم نیب رد
 جرفت یارب درک رهش یرتمولیک 011 ردروم هرد هب  وسوم
 .دش هدید بسانم

0181 

  یًاعیبط یرگشدرگ یاه هطوحم یبای ناکم ناراکمه و یراصنا یبتجم
 رظنم یرامعم لوصا  اسا رب

   و ثًاحب هورًاگ لیکشت اب نآ ردو هداد رارق یسررب دروم
    یارًاب یدًانور ،یًابتارم  هلًاسلس لیلحت دنیارف اب نابیکرت
 دنک یم داهنشیپ اه تیاس نیا حیحص و یلوصا یبای ناکم

0181 

K. Bunruamkaew 
 and et al 

 مسیروتوکا یارب بسانم یاه ناکم یبایزرا
 (دنلیات ینأت تاروس ناتسا یدروم هعلاطم)

 هقطنم مسیروتوکا یاه لیسناتپ یدنب تیولواو یبایزرا هب
   یبًاسانم شور و دًانتخادرپ AHP و GIS  زا هدافتًاسا اب
 یاهرایعم اب مسیروتوکا بسانم یاه ناکم ییاسانش یارب
 .دندرکداهنشیپ ناتسا یعقاو  بانم اب طابترا رد ،تیمها اب

7005 

Fei Lee –C and et al تیبااًاج یارًاب  یباًایزرا لدم کی هعسوت   
 ناویات یحیرفت یاه لگنجرد ،دصقم

 ابو نییعت بااج هقطنم 85 یبسن تیمها یسررب نیا یط
   جیاًاتن .تًافرگرارق لیلحتو هیزجتدروم AHP زا هدافتسا
 هدیدپو لگنجدرف هبرصحنم یاهزادنا مشچ هکدنداد ناشن
 نییعت یاه یگژیو نیرتمهمزا دروم ود ،ییاوه و بآ یاه
 .دنتسه یرگشدرگ یحیرفت یاه لگنج تیبااج

 

 اهشور و داوم

 شهوژپ دنیآرف

 یاهرایعم ،هلئسم فیرعت اب ادتبا رد هک قیرط نیدب .تسا هدش  اجنا ریز حرش هب ،هلاقم نیا رد شهوژپ دنیآرف

 MCDM - یاه کینکت نیرت مهم زا یکی ناونع هب- یا هکبش لیلحت دنیآرف زا هدافتسا اب سپس ،هدش یفرعم شجنس دروم

 ،(GIS) -  ییاًایفارغج  تاًاعالطا  هناماًاس  هلیًاسو هب دعب هلحرم رد .تسا هدیدرگ صخشم اهرایعم تیمها بیارض نازیم
  یاًاه  هًایال  یناًاشوپمه و   اًاغدا رد GIS  یاًاهتیلباق  هًاب  هًاجوت اب و هدش دیلوت ،اهصخاش اب بسانت رد یتاعالطا یاه هیال
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  هدًاکهد  تخاًاس  یارًاب تیدودحم یاراد قطانم ،یرنیاب یاه هشقن هیهتو نیلوب قطنم زا هدافتسا اب نینچمه و یتاعالطا
 .دندش صخشم رتهنیهب و زاجم قطانم هدنامیقاب قطانم زا سپس و دندش فاح و صخشم یرگشدرگ
 ،دشاب یم قیقد یاهریگ میمصت یارب دنمتردق و  ماج یشور یا هکبش لیلحت دنیآرف :(ANP) یا هکبش لیلحت دنیارف -
  لًایلحت  دًانیآرف  لوًاصا"  هًالاقم  هًامدقم رد یو .تسا هدیدرگ حرطم یدالیم 1111 لاس رد یتعاس لآ  اموت طسوت هک
  هًاب  هًاک دیآ یم باسح هب یریگ میمصت دنیآرف رد یرورض و یساسا هلحرم کی ANP ؛هک دراد یم نایب دوخ "یا هکبش
 رد اب هک هداد رارق هجوت دروم ار یریاپ تشگزاب راتخاس ،شا یطخ راتخاس لیلد هب یتنس درکیور روصق و لامها لیلد
 دروآ  باًاسح هب یزاس میمصت دنیآرف رد هدش مگ هلحرم کی ار نآ ناوت یم شا یفنم و تبثم بناوج یمامت نتفرگ رظن
 اهرایعم یرااگریثأت و یریاپریثأت هوحن رد یبتارم هلسلس شور اب شور نیا نایم زیامت هجو نیرت مهم .(1111 ،یتعاس)
 .دشاب یم رگیدکی یور رب

  شزرا زا اًاهرایعم همه هک تسا یعیبط .دشاب یم اهرایعم کیره تیمها و شزرا نازیم نییعت ،شخب نیا یلصا فده 
   شزرا دًایاب ،ییاًاهن هشقن هیهت زا لبق .تسا رادروخرب یتوافتم شزرا و نزو زا ،راعیم ره و دنتسین رادروخرب یناسکی
 .دریگ یم تروص (ANP) یا هکبش لیلحت دنیارف لدم قیرط زا ،راک نیا .دندرگ نییعت اهرایعم زا کی ره نزو و
  لدًام نیا یلصا راک .دشاب یم هرایعم دنچ یریگ میمصت یاه شور و اهلدم هعومجم زا (ANP) یا هکبش لیلحت دنیارف 
   (دوًاجو تروًاص رد)  یرًایگ  میمًاصت یاه هنیزگ ییاهن شزرا تیاهن رد و اه صخاش و اهرایعم تیمها و شزرا نییعت
  تًایعقاو هب هشیمه دروم نیا یلو دنا هدش انب ،اهرایعم لالقتسا ضرف اب هرایعم دنچ یریگ میمصت یاهشور رتشیب .تسا
        هًاب رًاجنم و هدًاش داًاجیا هدًامآ تًاسد هًاب هجیتن رد یفارحنا تسا نکمم ،هدافتسا تروص رد نیاربانب .تسین کیدزن
      دًایکات اًاهرایعم نیًاب یگتًاسباو هًاب هک (ANP) یا هکبش لیلحت دنیارف نیاربانب .ددرگ تسردان یاه لیلحت و اه یبایزرا
     نیرتدربراًاکرپ زا یًاکی ناوًانع هًاب یا هکبش لیلحت دنیارف .(Garcia-Melon et al; 2009, 236) دوش یم باختنا ،دراد
      یتایًاضرف نتفرًاگ رًاظن رد نودًاب هًاک تسا هتفای هعسوت روظنم نیا هب (Sheeba Khan et al, 2007, 1502) اه شور
  ملاًاع)  دروآ مهارًاف یریگ میمصت یارب ار یرت یعقاو طیارش ،میمصت حوطس نیب هفرط کی یبتارم هلسلس هطبار هرابرد
  یرًایگ      میمًاصت هروًاظنم دًانچ و رًایگارف شور کًای ANP  شور رًایخا یاهلاس یط .(11-41 ،1181 ؛هدازرقاب و زیربت
     طًاسوت لدًام نًایا .درًایگ  یًام رارق هدافتسا دروم یریگ میمصت هدیچیپ لئاسم لح رد یا هدرتسگ تروص هب هک دشاب یم
  یًالک یعمجت تیمها یبایزرا و لئاسم لح رد یبتارم هلسلس لیلحت یاهتیدودحم لابند هب 1111 لاس رد یتعاس یاقآ
 دش هئارا یریگ میمصت متسیس کی لخاد رد اهدروخزاب و تاطابترا بیکرت اب یبایزرا لدم کی نورد یاهصخاش همه
(García-Melon et al; 2009, 236 و Wolfslehner et al; 2005, 159 011 ،1181   ؛یدازًایرپ و تحًاص و). دًانیارف  
       یاهتواًاضق اًای و یًابرجت تاًاعالطا زا هدافتًاسا اًاب قیقد یریگ میمصت یارب یدنمتردق و  ماج شور یا هکبش لیلحت
      و تواًافتم یاًاهرایعم یًاهد نامزاًاس یارًاب راتخاس کی ندرک مهارف اب ای هداهن رایتخا رد هدنریگ میمصت ره یصخش
     کًای دًانیارف نًایا .دًانک  یًام ناسآ ار یریگ میمصت دنیارف ،اه هنیزگ هب تبسن اهنآ زا کی ره تیحجرا و تیمها یبایزرا
    یًاساسا راتخاًاس اًاب و هدش هتشااگ ناینب ناسنا هناسانشناور متیروگلا و تایضایر یانبم رب هک تسا یریگ میمصت لدم
  هًاک تسا AHP لدم زا یلک لکش لدم نیا .(45-85 ،1181 ؛ناراکمه و یدابآ لامک یعخن) تسا قبطنم ناسنا نهذ
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 ,Banar et al, 2006)  دًانک یم نایب رصانع یاهریسم و تاطابترا فیصوت اب هکبش کی دننامه ار رصانع نیب طباور هک

  هًاچ رگا .(11 ،1181 ؛یفجن) درک یسررب یبتارم هلسلس راتخاس کی رد ناوت یمن ار اه یریگ میمصت زا یرایسب .(748
 لیلحت دنیارف .دراد دوجو اهنآ نیب ییاه توافت ،دنروآ یم تسد هب یجوز تاسیاقم قیرط زا ار اه تیولوا ،لدم ود ره
    رًاظن رد ار (یًانوریب یگتًاسباو) یا     هًاشوخ ناًایم یگتًاسباو و (یًانورد یگتسباو) یا هشوخ نورد یگتسباو ،یا هکبش
  ؛هدازرقاًاب و زیربت ملاع) دراد یطخ ریغ یراتخاس ،(AHP) یبتارم هلسلس فالخ رب یا هکبش دنیارف یفرط زا .دریگ یم
81 ؛یدازیرپ و تحص و 41-81 ،1181   یرًایگ     میمًاصت رًاصانع نیًاب هیوًاس کی تاطابترا نتشاد لیلد هب و (011 ،11
(Khan and faisal; 2008; 1502) یریگ هزادنا ار اهروتکاف نیب دوجوم یاه یگتسباو دناوت یمن مه زا ادج یاهرایعم و 
  ؛یًافجن و 401 ،1181    ؛ناراًاکمه و داژًانرفعج) درًایگ یم رظن رد لقتسم تروص هب مه هب تبسن ار اهروتکاف اریز دنک
  میقتًاسمریغ –    میقتًاسم اًای بًالاغ –   بوًالغم ،نییاًاپ – الاب زا یگداس هب ناوت یمن ار حوطس نیبام طباور .(11 ،1181
 .(71 ،1181 ؛یفجن) درک روصت

  هًاب  دًانناوت ی ًام   رًاصانع هًامه . دنوًاش یم یهدنامزاس هشوخ دنچ لخاد رد عوضوم رب رثؤم رصانع ادتبا ،شور نیا رد 
   هتًاسباو رًاگید رصنع کی ای هشوخ کی هب دناوت یم رصنع کی .دنشاب طبترم رگید رصانع هب و هشوخ ره لخاد رصانع
  رًاصانع همه نیب دیاب یجوز تاسیاقم .دنشاب هتسباو رصانع هب دنناوت یم زین یریگ میمصت یاه هنیزگ هکنیا نمض .دشاب
    ،یلًاصا رًاصانع دًانناوت ی ًام ANP رد رصانع .(Tuzkaya et al; 2008; 973) دریگ تروص مه هب طبترم یاه هشوخ و
  رًاصنع کی یرترب و تیمها نازیم هیاپ رب و AHP دننامه یجوز تاسیاقم دنشاب نییاپ حوطس رصانع و ینایم رصانع
 .(WeiChang; 2009; 642) دشاب یم 1 ات 1 یزایتما هنماد زا و رگید شوخ ای رصنع رب هشوخ ای
   یفافًاش تروًاص هب دیاب هلئسم ؛هلاسم یهدنامزاس و لدم نتخاس لوا هلحرم :تسا هدش لیکشت هلحرم راهچ زا لدم 
      اًای یرًاکف ناًافوط قًایرط زا دًاناوت یم هکبش نیا راتخاس .دوش هیزجت هکبش کی یقطنم متسیس کی تروص هب و نایب
  تاًاسیاقم هباشم ؛تیولوا یاهرادرب و یجوز هسیاقم یاه سیرتام ، ود هلحرم .دیآ یم تسد هب بسانم یاهشور رگید

AHP یجوز تروص هب زین ناشدوخ زین اه هورگ .دوش یم هسیاقم لرتنک یاهرایعم تهج رد یجوز تروص هب رصانع 
      ،هدًاش داهنًاشیپ یتعاًاس یاًاقآ طًاسوت هک تیمها ریداقم .دنوش یم هسیاقم مه اب فده رد اهنآ یرااگ ریثأت هب هجوت اب
    (سیرتاًام زا رطًاس کًای) رصنع کی تیمها تیاهن رگناشن 1 زایتما و رصنع ود لداعم یتیمها 1 زایتما .ددرگ یم نییعت
  ؛یًافجن و 45 ،1181      ؛ناراًاکمه و یداًابآ لاًامک یًاعخن) دًاشاب  یًام (سیرتام رد نوتس کی) رصانع هیقب اب هسیاقم رد
   شجنًاس یارًاب یرا گزاًاس و تیساسح لیلحت ،یجوز هسیاقم ره زا سپ .(García-Melon; 2009, 236 و 71 ،1181
    وًاس هًالحرم .(Whitaker; 2007; 841 ) درًایگ ی ًام   تروًاص ،اًاه یبایزرا رد دایز تافارحنا هب یجورخ یرادیپ نازیم
   سیرتاًامربا زا روًاظنم .تسا فوکرام یا هریجنز دنیارف هباشم میمصت سیرتام  وهفم ؛دشاب یم میمصت سیرتام لیکشت
   اًاهرایعمریز حوطًاس نیب تاطابترا و اهرایعمریز و اهرایعم نیب یگتسباو رگناشن  قاو رد هک یا هکبش لیلحت دنیارف رد
 ود نیب طباور زا یا هعومجم زا ،نآ سیرتام ره هک تسا یا هدش یدنب ءزج سیرتام ،(Vinodh; 2011; 277) دشاب یم
   و زًایربت ملاًاع و 45 ،1181  ؛ناراًاکمه و یدابآ لامک یعخن) دشاب هدمآ دوجو هب یا هکبش راتخاس رد هشوخ ای رصنع
    تًایولوا یاًاهرادرب ،هتًاسباو تاریثات اب متسیس کی رد یلک یدنب تیولوا ندروآ تسد هب یارب .(11 ،1181 ؛هدازرقاب
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    هًاب هدًاش میًاسقت سیرتام کی ،میمصت سیرتام کی تقیقح رد .دندرگ یم سیرتام کی بسانم یاه نوتس دراو یلحم
    و یداًابآ لاًامک یًاعخن) تسا سیرتام کی رد هتسد ود نیب هطبار رگنایامن سیرتام ءزج ره هک تسا رتکچوک یازجا
  یرًایگ   میمًاصت هلئًاسم لک رد ار یریگ میمصت حطس هرگ ود نایم هطبار ،سیرتام زا شخب ره و (45 ،1181 ؛ناراکمه
  هلیًاسو  هًاب  یرًایگ  میمًاصت  حوطًاس رصانع نایم تالماعت و طباور یمامت .(01 ،1181 ؛یا هزمح و یرد) دهد یم ناشن
  رًاصانع   ناًایم هدًاش   اًاجنا یجوز تاسیاقم ندرک دراو  اگنه رد اما .دوش یم یبایشزرا سیرتامربا رد یجوز تاسیاقم
 .دنیوگ یم ینزوریغ سیرتامربا نآ هب هک دوش یم کیزا رتشیب اه نوتس  مج بلغا ،سیرتامربا رد یریگ میمصت حوطس
  یارًاب  تًایاهن رد  .دًایآ  یًام تسد هب ینزو سیرتامربا ،اه نآ اب رظانتم رصانع رد اه هشوخ زا کیره نزو ندرک برض اب
  دوًاش   هبًاساحم دًایاب راددح سیرتامربا ،هلئسم لح و یریگ میمصت یاهرایعم و هلئسم یاه هنیزگ ییاهن نزو هب یبایتسد
 .(11،1181 ؛یا هزمح و یرد)

 هعلاطم دروم هدودحم تیعقوم
 1  و هًاجرد 75 ات هیقیقد 58 و هجرد 15 تاصتخم رد هک دوش یم بوسحم ناگزمره ناتسا یاه ناتسرهش زا یکی مشق
   هرًایزج تحاًاسم  .تًاسا هدش  قاو یقرش لوط هیقیقد 08 و هجرد 15 ات هقیقد 51 و هجرد 55 و یلامش ضرع هقیقد
 ات مشق ردنب زا هریزج لوط .تسا نیرحب ىنعی  راف جیلخ گرزب هریزج نیمود ربارب 5/5 دودح ، برمرتمولیک 1141
 و 511  لوًاط ىور رتشیب و دنا هدز نیمخت رتمولیک 081 ات 001 نیب فلتخم  بانم رد ار هریزج ىاهتنا رد ودیعساب ردنب
   ردًانب ناتًاسرهش زا ىتمسق و ریمخ شخب زکرم ، ابعردنب رهش هب لامش زا هریزج نیا .تسا هدش هیکت رتمولیک 051
   هًاب ىًابرغ بونج زا و  اگنه ى هریزج هب بونج زا ،كرال ى هریزج هب قرش زا ،زمره ى هریزج هب ىقرش لامش زا ،هگنل

 ددرگ ىم دودحم ىسوموب او کچوک و گرزب بنت ریازج

 
 هعلاطم دروم هدودحم :(1) هرامش هشقن

 ناگدنراگن : بنم
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 اهصخاش و اهرایعم یفرعم
   لًاباق و رااًاگریثات  راًایعم 51     ،مًاشق هرًایزج رد یرگًاشدرگ هدًاکهد یبای ناکم روظنم هب هتفرگ تروص تاعلاطم ربانب
   و یناًاسنا یاًاه تخاًاسریز ،یعیبط  بانم هشوخ 8 بلاق رد ناوتیم ار صخاش هدزاود نیا هک ،دندش باختنا شجنس
 .درک یدنب هتسد اههبذاج
 :دشابیم رصانع نیا لماش یعیبط عبانم هشوخ -فلا

 .تسا یرگشدرگ لیبق زا یناسنا فلتخم یاهتیلاعف و یربراک عون هدننک نییعت بیش نازیم :بیش

 .دراد تیمها زادنامشچ و رون تفایرد نازیم هطساوب یرگشدرگ هعسوت و تیلاعف عون نییعت یارب :بیش تهج

 .دراد یکیزیف و یکیژولوکا ،یوج رصانع رییغت رد یمهم شقن عافترا رییغت :عافترا

 .دیدرگ یدنبهقبط و یسررب دروم یسانش نیمز دنزاس یانبم رب اهدنزاس عاونا یدنبهقبط :یسانشنیمز

   و تًاسس یاًاه  هًاپت و اًاه تالًاف و یا  هًانماد و یبالیس یاهتشد ،یلحاس حطسم یاهکاخ ،كاخ عون زا روظنم :كاخ
 ینرام
 دشابیم هعلاطم دروم هدودحم رد اهلیسم و اهلسگ دوجو لماش :تخاس نیمز تارطاخم

 :دشابیم رصانع نیا لماش یناسنا یاهتخاسریز -ب

 دشابیم هسوش و ور پیج یاههار ،هتلافسآ یاههار لماش اه هار نیا :یطابترا یاه هار

 زکارم ،یتماقا تاسیسات نینچمهو تسا تارباخمو بآ ،قرب ،دوجو یتامدخ تاسیسات زا روظنم :یتامدخ تاسیسات

 .دشابیم مشق هریزج یاهاتسور و رهش رد یناسنا یاههاگتنوکس مکارت و تیعمج مکارت :یناسنا یاههاگتنوکس

 :دشابیم رصانع نیا لماش اههبذاج -ج

 دشاب یم هیحان کی رد یعیبط و یگنهرف یاه هبذاجو یخیراتراثآ روظنم :یعیبط و یگنهرف-یخیرات یاه هبذاج

 شحو تایح ،عونمم راکش هیحان ،هدش تظافح قطانم ،هناگراهچ قطانم زا روظنم :یطیحم تسیز هناگ راهچ قطانم
 .دشاب یم یلم یاه كراپ ،یلم یعیبط رثا

 .دشاب یم یلحاس یابیز یاهزادنامشچ و لگنج زا معا یعیبط یاه هبذاج لماش :یعیبط یاهزادنا مشچ

 یسررب دروم رصانع و اههشوخ نیب یگتسباو و طباور نییعت -
  هکبًاش  یاًاه    هتًاسد هًاکنیا زا دًاعب .دًاهد  یًام لیکًاشت ار یاهکبش لیلحت یریگمیمصت کی تمسق نیرتمهم هلحرم نیا
   تروًاص اًاه  نآ یًالخاد رًاصانع طابترا عون  اسا رب لاصتا نیا هک دنوش لصتم رگیدکی هب دیاب اهنآ ،دندش صخشم
   دراو ار رگیدًاکی رًاب اههتسد و اهرایعم تارثا و طباور میناوتب هک تسا راوتسا هیاپ نیا رب ANP قطنم  اسا .دریگیم
   هًاج و هورًاگ نامه لخاد رد هچ هک یرگید یرصانع هب ار هورگ کی نورد رصنع ره دیاب  اگنه نیا رد میئامن هلئسم
 ن یًایعت ی اًاهرایعم .مینکیم لصتم رصانع نآ هب ار أدبم رصنع و هدرک صخشم ار تسا رثؤم رگید یاههورگ لخاد رد
  هًانوگ چی ًاه  تًاسا  نًاکمم  هًاکنیا ا ًای و  دًانرااگب  رًاثا مه یور رب و هدوب هتسباو رگید مه هب تدشب تسا نکمم هدش
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 زا  رًاصانع نیا نیب یاهیگتسباو و طباور نییعت یارب .(کی هرامش لکش) دشاب هتشادن دوجو اهرایعم نیا نیب یطابترا
 .دش هدافتسا لتامید شور

 اه هشوخ و رصانع نیب یجوز تاسیاقم -

     لدًام کًای رد راًاک یلًاصا هلحرم  قاو رد .دسر یم رصانع یهد نزو هب تبون رصانع نایم یگتسباو و طباور نییعت اب
 کی ینعی .دشاب یم اهرایعم و رصانع زا کی ره نزو و یبسن شزرا نازیم نییعت ،ANP دننام هرایعم دنچ یریگ میمصت
      شزرا ،اًاهرایعم و رًاصانع هًامه  اًاتعیبط .دًاشاب   یًام رثؤًام مسیروت دعتسم قطانم نییعت رد نازیم هچ ات رصنع ای رایعم
     رًاگید یاًاهرایعم و داًایز یًالیخ اهرایعم زا یکی شزرا تسا نکمم و دنرادن هعلاطم دروم هیحان مسیروت رد یناسکی
     رًاب یًاجوز تاًاسیاقم .(ود هرامًاش لکش) دریگ یم  اجنا یجوز هسیاقم تروص هب یرااگ شزرا نیا .دشاب مک یلیخ
   یًاصخش تواًاضق یاه هویش زا یجوز یاه سیرتام داجیا یارب .دشاب یم رصانع ینوریب و ینورد یاه یگتسباو  اسا
     راًایعم کًای  اًاسا رًاب یجوز تاسیاقم هشیمه ،هرایعم دنچ یریگ میمصت یاه لدم رد .تسا هدش هدافتسا ناسانشراک
   اًاب هًاشوخ ای رصنع ود هسیاقم هک تسا یرایعم ،یلرتنک رایعم .دوش یم هدیمان یلرتنک رایعم هک دریگ یم تروص لقتسم
 رازفا  رن زا رصانع زا کی ره نزو و یبسن شزرا هبساحم یارب .دریگ یم تروص نآ اب طابترا رد و رصنع نآ هب هجوت

supper decisions تسا هدش هدافتسا. 

 
 رصانع نایم یگتسباو و طابترا :(1) هرامش لکش

 ناگدنراگن : بنم
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  رصانع نیب یجوز هسیاقم :(2) هرامش لکش

 ناگدنراگن : بنم

 سیرتامربا رد رصانع ییاهن نزو هبساحم -
  سًاپ تیاهن رد هک تسا شخب نیا رد .دشاب یم (ANP) یا هکبش لیلحت دنیارف لدم رد راک هلحرم نیرخآ ،سیرتامربا
 .ددرگ یم نییعت هنیزگ و رصنع ره ییاهن شزرا و بیرض ،ینالوط تابساحم زا
 :دریگب رارق هبساحم دروم سیرتامربا عون هس دیاب ،ییاهن بیرض هبساحم یارب
 ؛ینزو ریغ سیرتامربا
 ؛ینزو سیرتامربا
 .یدح سیرتامربا
  سیرتاًامربا و  دًانریگ ی ًام رارق مه رانک رد هک دشاب یم هیلوا یاه سیرتام لصاح هیلوا جیاتن نامه ینزوریغ سیرتامربا 
 .دنهد یم لیکشت ار ینزوریغ
  هًامه .دوش یریگ لامرن هدش هدروآ جیاتن زا دیاب راک نیا یارب .میروایب تسد هب ار ینزو سیرتامربا دیاب یدعب هلحرم 
   رًان یلو .تسا ریاپ ناکما Matlab رازفا  رن رد راک نیا .دوش لامرن ای میسقت تباث ددع کی رب و  مج اهنوتس دادعا
   ،سیرتاًامربا نًایا رد . دًاشاب ی ًام یدح سیرتامربا ،سیرتامربا نیرخآ .دهد یم  اجنا ار یضایر تالیمع نیا دوخ رازفا
 دنک یم ادیپ همادا ردقنآ راک نیا و دوش یم هدناسر ناوت هب تباث ددع کی رد ،ینزو سیرتامربا یاه شزرا و دادعا همه
       یارًاب هًالحرم نیرًاخآ ،یدًاح سیرتاًامربا هبًاساحم زا سپ .دوش داجیا هنیزگ و رصنع ره یارب ناسکی بیرض کی ات
  اًاه  هًانیزگ و رصانع بیرض یزاس لامرن و اه هشوخ سیرتام جیاتن هبساحم ،هنیزگ رصانع ییاهن بیرض و شزرا نییعت
 یدح سیرتامربا رد

 یارب دناوت یم نزو نیا .دوش یم لصاح رصانع ییاهن نزو ،لحارم نیا  اجنا زا سپ .دشاب یم اه هشوخ بیرض طسوت 
 .دیآ یم راک هب دعب لحارم لامعا
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 ینزو ریغ سیرتام ربا :(1) هرامش لودج
 و یخیرات یاههبذاج 

 یعیبط

 هناگراهچقطانم

 یعیبط زادنامشچ

اسیسات
 یتامدخ ت

 یطابترا هار

 یناسنا هاگتنوکس

 عافتر

هج
یش ت

 ب

 یسانشکاخ

 یسانشنیمز

یش
 ب

ارطاخم
خاسنیمز ت

 و یخیراًاًات یاًاًاههًاًابذاج ت
 یعیبط

0 0/09 0/33 0 0/16 0 0 0 0 0/07 0 0 

 0/66 0 0/09 هناگراهچ قطانم
 

0 0/07 
 

0 0/5 
 

0 0 0/11 0 0 

 0 0 0/81 0 0 0/5 1 0/76 1 0 0/90 0/90 یعیبط زادنامشچ

 0/12 0/22 0/21 0 0 0/16 0/16 0/83 0 0/22 0/16 0 یتامدخ تاسیسات

 0/18 0/67 0/69 0 0 0/83 0/83 0 0/2 0/69 0/83 0 یطابترا هار

 0/68 0/10 0/09 0 0 0 0 0/16 0/8 0/07  0 یناسنا هاگتنوکس

 0/10 0/33 0/25 0/31 0/27 0 0/19 0 0 0 0 0 عافترا

 0 0 0 0 0 0/09 0 0 0 0 0 0 بیش تهج

 0/05 0/13 0/12 0 0/06 0/06 0/11 0/24 0/2 0/16 0/16 0/09 یسانشکاخ

 0/25 0 0 0 0 0 0 یسانشنیمز
 

0/14 0/49 0 0/52 0/55 

 0/28 0 0/55 0/19 0/50 0/58 0/10 0 0 0/83 0/83 0 بیش

 0 0 0/06 0 0 0 0/59 0/75 0/8 0 0 0 تخاسنیمز تارطاخم

             
 قیقحت یاه هتفای : بنم

 

 ینزو سیرتام ربا :(2) هرامش لودج
 و یخیرات یاههبذاج 

 یعیبط

 هناگراهچ قطانم

 یعیبط زادنامشچ

اسیسات
 یتامدخ ت

 یطابترا هار

 یناسنا هاگتنوکس

 عافتر

هج
یش ت

 ب

 یسانشکاخ

 یسانشنیمز

یش
 ب

ارطاخم
خاسنیمز ت

 و یخیراًاًات یاًاًاههًاًابذاج ت
 یعیبط

0 0/06 0/23  0/11 0 0 0 0 0/05 0 0 

 0 0 0/07 0 0 0/34 0 0/05 0 0/46 0 0/06 هناگراهچ قطانم

 0 0 0/56 0 0 0/34 0/6 0/52 0/69 0 0/62 0/62 یعیبط زادنامشچ

 0/09953 0/17 0/05 0 0 0/03 0/03 0/19 0 0/05 0/03 0/23 یتامدخ تاسیسات

0/16 0 0 0/19 0/19 0 0/04 0/16 0/19 0 یطابترا هار
3 

0/52 0/14666 

 0/54032 0/07 0/02 0 0 0 0 0/03 0/18 0/01 0 0 یناسنا هاگتنوکس

0/01 0/31 0/27 0 0/01 0 0 0 0 0 عافترا
6 

 0/02231 

  0/02 0/00 0 0 0/00 0 0 0 0 0 0 بیش تهج

 0/0122 0/11 0/00 0  0/00 0/00 0/01 0/01 0/01 0/01 0/06 یسانشکاخ

 0/11751 0 0 0/49 0/06 0/01 0 0 0 0 0 0 یسانشنیمز

 0/06148 0 0/03 0/19 0/14 0/03 0/00   0/05 0/05 0 بیش

 0  0/01  0/50  0/04 0/056 0/06   0 تخاسنیمز تارطاخم

 قیقحت یاه هتفای : بنم
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 یدح سیرتام ربا :(8) هرامش لودج
 و یخیرات یاههبذاج 

 یعیبط

 هناگراهچقطانم

 یعیبط زادنامشچ

اسیسات
 یتامدخ ت

 یطابترا هار

 یناسنا هاگتنوکس

 عافتر

هج
یش ت

 ب

 یسانشکاخ

 یسانشنیمز

یش
 ب

ارطاخم
خاسنیمز ت

 ت

 و یخیراًاًات یاًاًاههًاًابذاج
 یعیبط

0/11 0/11 0/11 
 

0/11 
 

0/11 
 

0/11 
 

0/11 
 

0/11 
 

0/11 
 

0/11 
 

0/11 
 

0/11 
 

 0/18 0/18 0/18 0/18 0/18 0/18 0/18 0/18 0/18 0/18 0/18 0/18 هناگراهچ قطانم

 0/35 0/35 0/35 0/35 0/35 0/35 0/35 0/35 0/35 0/35 0/35 0/35 یعیبط زادنامشچ

 0/08 0/08 0/08 0/08 0/08 0/08 0/08 0/08 0/08 0/08 0/08 0/08 یتامدخ تاسیسات

 0/13 0/13 0/13 0/13 0/13 0/13 0/13 0/13 0/13 0/13 0/13 0/13 یطابترا هار

 0/03 0/03 0/03 0/03 0/03 0/03 0/03 0/03 0/03 0/03 0/03 0/03 یناسنا هاگتنوکس

 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 عافترا

 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 بیش تهج

 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 یسانشکاخ

 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 یسانشنیمز

 0/03 0/03 0/03 0/03 0/03 0/03 0/03 0/03 0/03 0/03 0/03 0/03 بیش

 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 تخاسنیمز تارطاخم

 قیقحت یاه هتفای : بنم

 رصانع ییاهن نزو هبساحم
   بًالاق رد ناوًات  یًام  ار اًاه   شزرا نًایا ،یًاسررب دروًام رصانع ییاهن نزو ندروآ تسد هب و اهسیرتام رپوس لیکشت اب
   رًاه شزرا رًاگید ترابع هب .دشاب یم supper decisions رازفا  رن ییاهن یجورخ زین روکام لودج .داد ناشن رادومن
 .تسا هدش هئارا لودج بلاق رد دشاب یم 0 -1 سیاقم رد هک یسررب دروم رصانع زا  ادک

 اهرایعم ییاهن نزو :(4) هرامش لودج

 ییاهن نزو اهرایعم

 0.21 یگنهرف یخیرات یاه هبذاج

 0.23 یطیحم تسیز هناگراهچ قطانم

 0.00 یعیبط یاهزادنا مشچ

 0.34 یتامدخ تاسیسات

 0.50 یطابترا یاههار

 0.11 یناسنا یاه هاگتنوکس

 0.01 عافترا

 0.010 بیش تهج

 0.20 كاخ

 0.01 یسانش نیمز

 0.28 بیش

 0.11 یطیحم تارطاخم

 ناگدنراگن : بنم

 ARC GIS رازفا  رن رد ییاهن هشقن هیهت

   اًاجنا ANP  لًاثم  یرًایگ   میمًاصت یاًاه لدم طسوت هک نآ اب طبترم یاه هتشر و ییایفارغج یاه شهوژپ زا یرایسب رد
    رد و دنوًاش نیًایعت ناًاکم کی یور رب اه میمصت هک تسانب ینعی .دریگ یم تروص ناکم هزوح رد تاعلاطم ،دریگ یم
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      تًاهج دعتًاسم قطاًانم یباًایناکم تًاهج ریز شهوژپ رد هشقن هیهت دنیارف .دشاب یم ناکم نیرتهب باختنا ،فده  قاو
 تسا هتفرگ  اجنا ریز لحارم یط یرگشدرگ هدکهد داجیا
 ؛رایعمره یارب یتاعالطا یاه هیال هیهت -

 ؛شزرا نازیم  اسا رب یتاعالطا هیال ره یدنب هقبط- 
  نًایا داجیا زا فده ؛نیلوب قطنم زا هدافتسا اب یرگشدرگ هدکهد تخاس تهج راد تیدودحم طاقن یاههشقن هیهت -
  اًاه  هًاشقن  نًایا .درادن دوجو اهنآ رد یرگشدرگ هدکهد تخاس ناکما هک دوب یقطانم فاح و ندومن صخشم ،اه هشقن
  کًای رد  یًاضراوع  نیًانچ  دوًاجو لیلد هب .دیدرگ داجیا ....و یتیعمج زکرم ،شحو تایح ،لگنج ریظن یضراوع یارب
 ینیعم هلصاف رد یهاگ و لحم نآ دوخ رد یرگشدرگ هدکهد زا یرادرب هرهب ای ثادحا یارب یدیدش تیدودحم ،لحم
  هًاکنیا  هًاب هجوت اب .دشاب یم یرورض ناکم باختنا رد ،اهنآ زا ینیعم هلصاف ظفح هجیتن رد و دیآ یم دوجو هب زین اهنآ زا
 دوجو هدش فاح قطانم یدنب هجرد هب یزاین و دشاب یم راد تیدودحم قطانم فاح  افرص ،اه هشقن نیا داجیا زا فده
  یوررًاب هک دوش یم هیهت یرنیاب تروص هب تیدودحم هشقن کی هدننک دودحم لماع ره یارب ،یرتسر تلاح رد ،درادن
   صاًاصتخا کًای  رادًاقم قطانم ریاس یارب و رفص رادقم یرگشدرگ هدکهد ثادحا یارب تیدودحم یاراد قطانم هب نآ
 رد  اًای و  رهًاش زا یرتمولیک ود هلصاف رد هک یقطانم هب ،ینوکسم قطانم یرنیاب هشقن هیهت تهج لاثم ناونع هب .دبای یم
  اًاهنآ  یارًاب  هًاک یلماوع .دش هداد کی شزرا قطانم ریاس هب و رفص شزرا ،دنا هتفرگ رارق اتسور زا یرتمولیک کی هلصاف
 .تسا هدش هدروآ 5 هرامش لودج رد دیدرگ هیهت یرنیاب یاه هشقن

 .هطوبرم تیدودحم داجیا طباوض و هدننکدودحم لماوع زا یخرب :(1) هرامش لودج

 اهرایعم لماوع تایئزج
 لگنج یرتم 001 رفاب و هدودحم دوخ
 ینوکسم قطانم رهش یرتم 0005 رفاب و رهش هدودحم

 اتسور یرتم 0001 رفاب و اتسور دودحم

 هدش تظافح قطانم یرتم 005 رفاب و هضراع دوخ

 شحو تایح یرتم 0051 رفاب و هضراع دوخ

 یطابترا یاههار یرتم 001 رفاب و هضراع دوخ

 یراگتخرد و تاغاب یرتم 001 هدودحم و هضراع دوخ

 یعارز یاهنیمز یرتم 001 هدودحم و هضراع دوخ

 لسگ میرح یرتم 0005 میرح و هضراع دوخ

 لیسم میرح یرتم 0005 میرح و هضراع دوخ
 ناگدنراگن : بنم

 نیلوب لدم یاه هشقن قیفلت

  هًاک  یناًاکم  یاهدًاحاو هب لصاح یجورخ هشقن رد .دندش  اجنا AND رگلمع زا هدافتسا اب نیلوب لدم یاه هشقن قیفلت
  یناًاکم یاهدحاو و تفرگ قلعت کی رادقم ،تسا هدوب کی ،هدننکدودحم لماوع هب طوبرم یاههشقن هیلک رد اهنآ رادقم
  لیلدًاب  نیلوًاب  لدًام .(5   هرامًاش هًاشقن) دندیدرگ رفص شزرا یاراد ،دوب رفص اه هشقن زا یکی رد لقادح اهنآ رادقم هک
  لدًام  نیرًاتهب ،هدننکدودحم لماوع هب طوبرم یاه هشقن اب نآ یموهفم قباطت لیلد هب زین و نآ یارجا تعرس و تلوهس
 رادقم هب هجوت نیاربانب .دشاب یم راد تیدودحم قطانم لماک فاح ،فده اه هشقن نیا رد .تساه هشقن نیا قیفلت تهج
  قطاًانم  یدًانب  هًاجرد  هًاب یزاین زین یجورخ هشقن رد .درادن یترورض روتکاف کی زا یصاخ  الک ای روتکاف کی ینزو
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   و رًاف یتًاشهب) دشاب یم اه هشقن هنوگ نیا قیفلت یارب لآ هدیا هکلب بسانم و یفاک اهنت هن لدم نیا لیلد نیمه هب .تسین
 .(ناراکمه

 
 یرگشدرگ هدکهد تخاس تهج راد تیدودحم قطانم .2 هرامش هشقن

 ناگدنراگن : بنم

 .ییاهن هشقن هیهت و ANP لدم ییاهن بیارض لامعا و یتاعالطا یاه هیال همه بیکرت -

  نًایا هب راک تیلک .دوش لصاح ییاهن هشقن ات دندرگ بیکرت مه اب هدش یدنب هقبط یاه هیال همه دیاب ،ییاهن هلحرم رد
      شزرا و بیرًاض سپًاس و هدًاش بًایکرت مًاه اب اج کی رد هدش یدنب هقبط یتاعالطا یاه هیال هیلک هک تسا تروص
 و بیارض زا بیکرت اب تیاهن رد و مینک یم لامعا اه هیال نیا هب ار تسا هدش نییعت ANP لدم رد هک رصنع ره ییاهن
  رازًابا طسوت اهبیکرت و اهلیلحت نیا .دوش یم هتخاس یرگشدرگ هدکهد داجیا تهج دعتسم یاهناکم ییاهن هشقن ،اه هیال
  یاهًاشور هب ،دراد یبای ناکم رد یدایز رایسب یاهدربراک هک رازبا نیا رد .دریگ یم  اجنا Raster Calculator دنمتردق
   هارًامه اًاه هیال  مج نامه هک نآ یاه شور زا یکی طسوت اجنیا رد هک درک لیلحت و بیکرت ار اه هیال ناوت یم فلتخم
   رارًاق مًاه یور هدش یدنب هقبط یاه هیال همه ادتبا .دریگ یم تروص دنیارف نیا ،تسا ANP بیارض رد اهنآ برض اب
 هشقن ،اهنآ بیکرت اب تیاهن رد و دوش یم هداد اه هیال زا  ادک ره هب ANP لدم زا لصاح ییاهن نزو سپس و دنریگ یم
  تًایمها زا یا   هًاجرد رگناًاشن گنر ره هک دشاب یم فلتخم یگنر یاهفیط زا یبیکرت ،هشقن نیا .ددرگ یم لصاح ییاهن
-یم برض هدش هیهت تیدودحم هشقن رد ار ییاهن هشقن دعب هلحرم رد .دشاب یم یرگشدرگ هدکهد داجیا یارب هقطنم
 .(8 هرامش هشقن) دیآیم دوجوب ییاهن هشقن و مینک
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 یرگشدرگ هدکهد تخاس تهج بسانم قطانم :8 هرامش هشقن

 ناگدنراگن : بنم

 تروص هب یرگشدرگ هدکهد داجیا یارب هدش یفرعم یاه ناکم ،دوش یم هدهاشم (8 هرامش) هشقن رد هک روط نامه .
     زا دًایاب یرگًاشدرگ هدًاکهد داًاجیا یارب هتفای صاصتخا نیمز هک اجنآ زا .تسا هدش هئارا فلتخم داعبا رد و هدنکارپ
 ناکم هس تیاهن رد و دنا هدش فاح بسانمان و کچوک داعبا رد یاهناکم نیاربانب ،دشاب بسانم لکش و تحاسم رظن
 (4 هرامش هشقن) تسا هدش یفرعم یداهنشیپ یاه ناکم ناونع هب

 
 یرگشدرگ هدکهد تخاس تهج هنیهب قطانم یدنب تیولوا :4 هرامش هشقن

 ناگدنراگن : بنم
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 یریگهجیتن و ثحب
 هدوب مشق هریزج رد یرگشدرگ هدکهد یبای ناکمرد قیقد و یملع یبوچراچ نیودت و هئارا ،هلاقم نیا نیودت زا فده
 رد  اهًاصخاش  نیودًات هب ،هعلاطم دروم عوضوم اب طبترم یرگشدرگ یاهحرط و یرظن ینابم زا هدافتسا نمض هک ،تسا
  ریثأًات  راًایعم 51  یرگًاشدرگ هدًاکهد تخاس تهج بسانم یاهناکم شجنس روظنم هب .تسا هدش هتخادرپ هصرع نیا
       بیرًاض نازًایم و تًافرگ رارًاق هًاجوت دروًام یعیبط  بانم و یناسنا یاهتخاسریز ،اههبذاج رایعم هس بلاق رد رااگ
  دًایلوت  اًاب      سپًاس تًافرگ رارًاق شجنًاس دروًام (ANP) یاهکبش لیلحت دنیارف زا هدافتسا اب اهرایعم زا کی ره تیمها
  .دًایدرگ یفرعم و ییاسانش بسانم یاهناکم GIS رازفا رن زا هدافتسا اب ،اه هیال یناشوپمه قیرط زا و یتاعالطا یاه هیال
  نیارباًانب ،  دًاشاب هتًاشاد یبسانم لکش و تحاسم دیاب یرگشدرگ هدکهد ثادحا یارب هدافتسا دروم یضارا هک اجنآ زا
   تمًاسق رد  ود و لوا ناًاکم .     دًاش حرًاطم یداهنًاشیپ ناًاکم ناوًانع هب ناکم هس و دیدرگ فاح رت بسانمان یاهناکم
 055  تحاًاسم اب هریزج بونج تمسق رد  ود ناکم و راتکه 0051 تحاسم اب مه یکیدزن رد و مشق هریزج یلامش
 یاه لگنج و یلحاس یاهزادنامشچ هب فرشم مشق هریزج لامش تمسق رد  ود و لوا یاه ناکم .دندش نییعت راتکه
     هًاب تًایلباق نتًاشاد رًاب هوالع هدش نییعت یاهناکم .دشابیم یلحاس زادنا مشچ هب فرشم  وس ناکم و دشاب یم ارح
    یًاحیرفت ،یًاشزرو یاًاه  هًابذاج  هعًاسوت هنیمز رد دناوت یم ،یرگشدرگ و یهافر تازیهجت و تاسیسات نتخاس روظنم
  ،یلحاًاس لابتوف ،یلحاس لابیلاو لثم یلحاس یاه شزرو هعومجم ،یدرگارحروت ،ییایرد روت ،یریگیهام دننام لمکم
  ووًالپرتاو ،دازآ یانش ،یصاوغ ،بآ یور یکسا ،یبآ ینارقیاق ،یدارفنا یاه شزرو ،ینلاس یاه شزرو ،یلحاس روتوم
 .دنراد ار یراوس هخرچود

 عبانم
  یًاعیبط یرگشدرگ یاه هطوحم یبای ناکم .(1181) یدهم دمحم دیس ایک ینیسح ،داوج دمحم داژن یودهم ،اضر دمحم ناینامب ،یبتجم یراصنا

 .15 هرامش ،یرهش تیریدم ،(یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف و FGD زکرمتم هثحابم هورگ یبیکرت دربراک) رظنم یرامعم لوصا  اسا رب
- ناًاکم روظنم هب GIS طیحم رد یزاف قطنم زا هدافتسا .(1181) دمحم یمیرک ،داوج دمحم جوز نادلو ،دمحم یرگسم یدعس ،اراس رفیتشهب

 .515 ات 815 هحفص زا ،،راهچ هرامش ،44 هرود ،ینف هدکشناد -یرادربهشقن و نارمع یسدنهم هیرشن ،یزاگ یاههاگورین یبای
 :(4181 (لیرچیب لنوی و اوسنارف ،الو .نارهت ،تمس تاراشتنا ،(میهافم و تیهام) یرگشدرگ .(1181) یدهم ییاقس ،نیسح دمحم یدزی یلپاپ

 .نارهت ،لوا پاچ ،ریبکریما تاراشتنا ،یچباتک یدهم دمحم و نایرهوگ میهاربا دمحم :همجرت ،یللملا نیب یرگشدرگ
      لدًام و ییاًایفارغج تاًاعالطا متًاسیس زا هدافتًاسا اب یرگشدرگ هدکهد یبایناکم .0181 نیسح یثرمویک ؛یدهم دمحم هدازیقت ،دوعسم ییاوقت

SWOT 1 تاحفص ،5 هرامش ،54 یپایپ هرامش ،55 لاس ،یطیحم یزیرهمانرب و ایفارغج هلجم ،رتفاک هچایرد لحاس :یدروم هنومن 05-11. 
 145 ،ص دادعت ،نارهت لوا پاچ ،تمس تاراشتنا ؛یرگشدرگ تعنص یزیرهمانرب ینابم .(7181) میحر ،هنایچ یردیح
 نارهت ،مجنپ پاچ ،رون  ایپ هاگشناد تاراشتنا ،مسیروت تعنص و ایفارغج :(5181) رغصا یلع ،یناوضر

 اب روشک حطس رد یتماقا یاه گنیپمک یحارط و یجنس ناکما ،یبای ناکم تاعلاطم .(5181) یرگشدرگ و یتسد  یانص ،یگنهرف ثاریم نامزاس
 ،یمیلقا عونت هب هجوت

      طیًاحم یژوًالونکت و  وًالع ،قًاشع هرد یرگًاشدرگ هدکهد یحارط یبای ناکم ،(0181) ،یلعنسح ییاقل ،لیعامسا  رهک ،هدنزورف رهوگ یکرهش
 . وس هرامش ،مهدزیس هرود ،تسیز

   :یدروًام هًاعلاطم) یلحاس یرگشدرگ یاه متجم درکلمع یبایزرا .(0181) انین  ورگ یزرمارف ،ربکا رهم یدمتعم ،طساب دمحم دابآانیم یشیرق
 . راهچ هرامش ،لوا لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب همانلصف .(تشر ناتسرهش -رزخ دیاورم  متجم

 .مهنو یس هرامش ،ییایفارغج یاه شهوژپ ،یکیژولوکا لوصا  اسا رب یتسیروت یزیر همانرب .(1781) ،لیعامسا ،یلییاکیم
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  تیریدًام لدم زا یریگ هرهب اب مشق هریزج یدرگ تعیبط یاه تیلباق یبایزرا .(7181) ءامسا هتساریپ ،نیسح دمحم هداز نیسح ،دمحا رگ هحون
 .مهدزناپ هرامش ،هعسوت و ایفارغج ،swot یژتارتسا

    یارًاب هراًایعم دًانچ  یرًایگ  میمًاصت لدم کی هئارا ؛(1181) ؛دمحم هناگی ییافو ،اضرمالغ یدنودالوف ،دوواد یدرجتسد یمیرک ،دمحا داژنرفعج
  صًاص ،4 و 8 هرامش ، راهچ و تسیب لاس ،همیب تعنص همانلصف ؛نارهت رهش رد همیب یاه تکرش یاه یگدنیامن رارقتسا هنیهب ناکم باختنا
 .851 ات 51

    هژورًاپ :یدروًام هًاعلاطم) ANP   کًاینکت هلیًاسو هب کسیر تیریدم رد کسیر هب خساپ یژتارتسا نییعت ؛(1181) ؛ناسحا یا هزمح ،زورهب یرد
 51 ات 57 صص ،4 هرامش ،5 هرود ،نارهت هاگشناد تیریدم هدکشناد ،یتعنص تیریدم ؛(یلامش ناگدازآ یتفن نادیم هعسوت

      همانلًاصف ؛یدرًابهار هدًاننک نیمأًات شنیزًاگ   یارًاب یزاًاف یا هکبش لیلحت دنیارف یریگ میمصت لدم ؛(1181) ؛دمحم رذآ هدازرقاب ،ربکا زیربت ملاع
 11 – 75 صص ،45 هرامش ،یناگرزاب همانشهوژپ

       تیریدًام رد نامزاًاس یًایارجا طیًاحم و یراتخاًاس یاًاه شلاچ لیلحت رد (ANP) یا هکبش لیلحت دنیارف یریگراک هب ؛(1181) ؛هللادسا ،یفجن
 15 دلج ،1 هرامش ،دیلوت تیریدم و  یانص یسدنهم یللملا نیب هیرشن ؛اه هژورپ

 دنیارف شور و SWOT لیلحت  اسا رب هنیهب یژتارتسا باختنا ؛(1181 راهب) ؛شریه روپ یدمحم ،دمحم یدابآریما ،یسیع یدابآ لامک یعخن
 .مهدزای هرامش – مجنپ لاس – جدننس دحاو ،یمالسا دازآ هاگشناد یناسنا  ولع هدکشناد یتعنص تیریدم همانلصف ؛(ANP) یا هکبش لیلحت
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