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 1 یاسذ یمُذ

                                                  2ديست ذیمحمذ خًرض یعل

 چکیذٌ

هحسٍزيت شذبيط اًطغي فؿيلي زض رْبى ٍ افعايف ؾغح ههطف اًطغي، ّوَاضُ ثكط ضا ثطاي 
ّط ربيگعيي کطزى هٌبثـ اًطغي رسيس ثِ چبلف کكيسُ اؾت. زض ايي ثيي، ثبز ثِ فٌَاى يکي اظ هؾب

اي ثطذَضزاض اؾت. اؾتبى آشضثبيزبى قطلي ثب تَرِ ثِ ٍضقيت ّبي ًَ اظ ربيگبُ ٍيػُاًطغي
ثبقس. لصا ّب ثطاي احساث ًيطٍگبُ ثبزي هيتطيي هکبىتَپَگطافي ٍ هَلقيت ًؿجي ذَز يکي اظ هٌبؾت

بضّب ٍ ّبي هٌبؾت رْت احساث ًيطٍگبُ ثبزي زض ايي اؾتبى، هقيزض ايي پػٍّف ثطاي تقييي هکبى
ظيط هقيبضّبي هرتلفي هس ًؾط لطاض گطفت ٍ ثب تَرِ ثِ اّويت تلفيك اعالفبت، فطايٌس تحليل ؾلؿلِ 

ؾبظي پيبزُ Expert choiceافعاض ّب اًتربة ٍ ثِ کوک ًطمزّي ثِ اليِ( ثطاي ٍظىAHPهطاتجي )
تفبزُ قس ٍ ثقس اظ ّب اؾ، ثِ هٌؾَض تحليل فضبيي ٍ ّوپَقبًي اليArc GISِافعاض گطزيس. اظ ًطم

تزعيِ ٍ تحليل اعالفبت، اؾتبى آشضثبيزبى قطلي اظ ًؾط لبثليت احساث ًيطٍگبُ ثبزي ثِ چْبض ؾغح 
فبلي، ذَة، هتَؾظ ٍ ضقيف تمؿين گطزيس. زض ًْبيت ًتبيذ حبنلِ ًكبًگط آى اؾت کِ ؾيؿتن 

ّب ؾبظي زازُض آهبزُتَاًس ّن زگيطي، هياعالفبت رغطافيبيي ثِ فٌَاى يک ؾيؿتن حوبيتي تهوين
ّب ٍ ًؾطات کبضقٌبؾبى زض ضاثغِ ثب فَاهل هرتلف ثؿيبض کبضاهس ثبقس ٍ ٍ ّن زض هسل کطزى اٍلَيت

 15عطاحبى ضا زض اًتربة هکبى هٌبؾت رْت احساث ًيطٍگبُ ثبزي يبضي کٌس. زض ايي تحميك، 
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الليوي ٍ ًيع ثبظزيس ّبي هحسٍزيت، قطايظ هٌغمِ، ثب زض ًؾط گطفتي ّوپَقبًي ٍ اًغجبق ًمكِ
آثبز، قجؿتط، هيساًي تقييي گطزيسًس کِ ايي هٌبعك ثِ تطتيت، تجطيع، ؾٌْس، اؾکَ، آشضقْط، ثؿتبى

 ثبقٌس.رلفب، ّطيؽ، هيبًِ، ثٌبة، هطاغِ، ؾطاة، اّط، چبضاٍيوبق ٍ ّكتطٍز هي

يل ؾلؿلِ يبثي، ؾيؿتن اعالفبت رغطافيبيي، ًيطٍگبُ ثبزي، فطايٌس تحلهکبى :ياشگان کلیذی

 هطاتجي، آشضثبيزبى قطلي.

 مقذمٍ

قَز) گؿتطزگي ًيبظ اًؿبى ثِ هٌبثـ اًطغي ّوَاضُ اظ هؿبئل هْن ٍ اؾبؾي هحؿَة هي
ًبپصيط اظ آضظٍّبي (.تالـ ثطاي زؾتيبثي ثِ يک هٌجـ اًطغي پبيبى2، 1389اهبًي ٍ قوقچي، 

ظ، ظغبل ؾٌگ، اٍضاًيَم ٍ زيطيٌِ اًؿبى ثَزُ اؾت. کلية هٌبثـ اًطغي فؿيلي ًؾيط ًفت، گب
ّبي (. ثب اتوبم اًطغي58، 1388غيطُ ضٍظي ثِ اتوبم ذَاٌّس ضؾيس )فجسلي ٍ ّوکبضاى، 

فؿيلي غيط لبثل تزسيس، توسى ثكطي کِ ثِ اًطغي ٍاثؿتِ اؾت، هرتل ذَاّس قس )ؾلغبًي 
(. اظ عطف زيگط، ههطف هٌبثـ تَليس اًطغي فؿيلي هكکالت ٍ 3، 1389ٍ ّوکبضاى، 

ّبي هبزي ٍ ظيؿت هحيغي ذبل ذَز ضا زض پي زاضز. اؾتفبزُ اظ اًطغي اتوي ًيع  ٌِّعي
ّبي اتوي ٍ غيطُ، ّعيٌة ثبال ٍ هحيغي ًؾيط ظثبلِنطف ًؾط اظ پيبهسّبي قسيس ظيؿت

علجس. ايي هؿئلِ ؾجت قسُ اؾت کِ ثكط ّوَاضُ زض پي هٌبثـ اي هيتکٌَلَغي پيكطفتِ
ـ اًطغي هصکَض ثبقس؛ هٌبثقي کِ ًِ تٌْب اضظاى ليوت ٍ لبثل اًطغي ًَ رْت ربيگعيٌي زٍ هٌج

 (.42، 1382زؾتطؼ ثبقس، ثلکِ ههطف آًْب آلَزگي چٌساًي ثجبض ًيبٍضز )ظاّسي ٍ ّوکبضاى، 
تَاى ثِ قٌبؾي هيهحيغي ٍ ظهييثب زض ًؾط گطفتي پبضاهتطّبي رغطافيبيي، التهبزي، ظيؿت

 اظ عطيك ؾيؿتن اعالفبت رغطافيبيي زؾت يبفت. يبثي هٌبعك ثطاي ًيطٍگبُ ثبزيپتبًؿيل

ّبي ظيبزي زض زاذل ٍ ذبضد زض ضاثغِ ثب اهکبى اؾتفبزُ اظ پتبًؿيل اًطغي  تبکٌَى پػٍّف
ّب زض ايي ظهيٌِ، کبض پػٍّفثبز ثطاي هٌبعك هرتلف رغطافيبيي اًزبم قسُ اؾت. يکي اظ 

2ِ کوک ( اؾت کِ تَؾقِ ٍ افوبل يک ضٍيکطز ث2000)1ثبثبى ٍ پبضي
GIS ٍض  ثِ هٌؼ

 2اظ  GISيبثي ًيطٍگبُ ثبز زض اًگلؿتبى ضا هَضز ثطضؾي لطاض زازًس. آًْب ثب اؾتفبزُ اظ هکبى

                                                           
1. Baban and Tim Parry 

2. Geographic Information system  
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اؾتفبزُ کطزًس. اٍل ّوة  1ّبي اعالفبتي ايؿتگبُ لٌکكبيطضٍـ هرتلف ثطاي تطکيت اليِ
ّبي قس. زٍم، اليِّب ثِ يک اًساظُ هْن زض ًؾط گطفتِ قسًس ٍ ثِ آًْب ٍظى ثطاثط زازُ اليِ

ثٌسي قسًس. ٍ ًكبى زازًس کِ اظ ثٌسي قس، ٍ ثب تَرِ ثِ زضرِ اّويتكبى ضتجِاعالفبتي گطٍُ
گيطي ٍ يبفتي هحل هٌبؾت ًيطٍگبُ ثبزي تَاى ثطاي کوک ثِ فطآيٌس تهوينّب هيايي ًمكِ

ّبي يي( هکبى هٌبؾت ثطاي تَضث2007ٍ ّوکبضاى )2اؾتفبزُ کطز. زض پػٍّكي زيگط، ثٌيَي
اؾتبى کكَض  5ضا اًتربة ًوَزًس. ايي تحميك کِ ثط ضٍي  GISثبزي ثعضگ ثب اؾتفبزُ اظ 

تبيلٌس اًزبم قسُ اؾت، ثب ّسف ثکبض ثطزى ربهـ ؾيؿتن اعالفبت رغطافيبيي ثب تطکيت 
ّبي ( ثطاي اًتربة ثْتط ٍ هَحطتط هکبى تَضثييMCDMگيطي چٌس هقيبضُ )ؾيؿتن تهوين

لٌس اؾت. کِ ثطاي زؾتيبثي ثِ ايي هٌؾَض اظ پبضاهتطّبيي ّوچَى: ثبزي ثعضگ زض تبي
ّب، هٌبعك ؾبذتِ قسُ، هٌبعك آّيضاّْب، ضاُاعالفبت ؾطفت ثبز، اضتفبؿ، قيت، ثعضگ

رٌگلي ٍ هٌبعك ذَـ هٌؾطُ اؾتفبزُ قسُ اؾت کِ زض ًْبيت ثْتطيي هکبى ثطاي ًهت 
 4ٍاؼتب اؾتبى ًبضاتي 3هبضتي ؾي تبمتَضثيي ثبزي زض ؾَاحل قطلي تبيلٌس اظ اؾتبى ًبذ

اًس. تحميمبت اًزبم يبفتِ زض گصقتِ ًكبًگط تَاًبيي ثبالي ؾيؿتن اعالفبت اًتربة قسُ
اظ زيگط  ثبقس.ّبي هؿتقس ثطاي اؾتفبزُ اظ اًػي ثبزي هيرغطافيبيي زض هكرم کطزى هکبى

ههغفبيپَض، ٍ ، (2009ى )ٍ ّوکبضا 5ضًٍگکبض پطاثبمتَاى ثِ ّب زض ايي ظهيٌِ، هيپػٍّف

ٍ  (2012) 9ّوَزا، (2012ٍ ّوکبضاًف ) 8هبؾّطاى، (2012) 7قبتب احوس (،2011) 6ّوکبضاى
ؾٌزي ّبي اًزبم يبفتِ زض زاذل ثِ پتبًؿيلتَاى اظ پػٍّف.... اقبضُ کطز. ّوچٌيي هي

تَؾظ ( GISاي ثبذتط ثب اؾتفبزُ اظ ؾيؿتن اعالفبت رغطافيبيي )اًطغي ثبز ثطق هٌغمِ
اًزبم قس. زض ضٍـ هحبؾجة پتبًؿيل ثبز زض ايي همبلِ  1390)ًَضاللْي ٍ ّوکبضاى( زض ؾبل 

اًس ٍ ايي هقيبضّب قبهل هقيبضّبي هَضز ًؾط ثب اّويتي يکؿبى هَضز ثطضؾي لطاض گطفتِ

                                                           
1. Lancashire 

2. Bennui 

3. Nakhon Si Thammarat 
4. Narathiwas 

5. Prabamroong 

6 . mostafaeipour 
7.shata ahmed 

8. Masseran 

9. hamouda 
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ثبقٌس. ايي هغبلقبت ًكبى زازُ هقيبضّبي فٌي، ظيؿت هحيغي، التهبزي ٍ رغطافيبيي هي
هگبٍات ثطق  1897تَاى حساکخط هي Gamesa G58و اؾتفبزُ اظ تَضثيي اؾت کِ ثب فط

% ثطق هٌغمِ زض 26ي ثبزي زض هٌغمة هَضز هغبلقِ تَليس کطز، کِ ايي همساض تبهيي کٌٌسُ
ؾٌزي اًطغي ثبز زض اؾتبى کطهبًكبُ اقبضُ ًوَز کِ پتبًؿيل ّوچٌيي . ثبقسهي 1404افك 

ّبي رْت ٍ ؾطفت ؾِ ؾبفتة ثبز ى( ثط پبية زازُتَؾظ )هحوسي ٍ ّوکبضا 1391زض ؾبل 
آثبز غطة، ضٍاًؿط، کٌگبٍض ٍ ؾطپل شّبة، زض عَل ّبي ّوسيس کطهبًكبُ، اؾالمايؿتگبُ

اًزبم قسُ اؾت. ًتبيذ ايي پػٍّف گَيبي ايي اؾت کِ ؾِ  2006تب  1997ّبي ؾبل
اًطغي ثبز زاضًس. هٌغمة  ايؿتگبُ ضٍاًؿط، ؾطپل شّبة ٍ کٌگبٍض، پتبًؿيل هٌبؾجي ثطاي تَليس

ثطزاي اظ اًطغي ثبز ّبي ثبزي هطتفـ، ثطاي ثْطُاؾالم آثبز غطة زض نَضت اؾتفبزُ اظ تَضثيي
ثِ ّويي هٌؾَض  هٌبؾت اؾت ٍ کطهبًكبُ ثطاي اؾتفبزُ اظ اًطغي ثبز، پتبًؿيل هٌبؾجي ًساضز.

فبت رغطافيبيي ثِ ؾقي ثط ايي اؾت زض اؾتبى آشضثبيزبى قطلي ثب اؾتفبزُ اظ ؾيؿتن اعال
ّبي ثبزي پطزاذتِ ٍ تَاى هٌغمِ زض تَليس اًطغي الکتطيؿيتِ يبثي ٍ قٌبؾبيي ًيطٍگبُهکبى

 هَضز اضظيبثي لطاض گيطز.

 َامًاد ي ريش

 مىطقٍ مًرد مطالعٍ

ي رغطافيبيي، کيلَهتط هطثـ زض هحسٍزُ 45491هٌغمِ هَضز هغبلقِ، ثب هؿبحتي حسٍز 
 7زضرِ ٍ  45زليمِ فطو قوبلي ٍ  26زضرِ ٍ  39زليمِ تب  54زضرِ ٍ  36ثيي هساضّبي 

(. 1الٌْبض گطيٌَيچ ٍالـ قسُ اؾت )قکل زليمِ عَل قطلي اظ ًهف 20زضرِ ٍ  48زليمِ تب 
آشضثبيزبى ٍ کكَض اضهٌؿتبى، اظ غطة ٍ رٌَة غطة  ايي اؾتبى اظ قوبل ثِ روَْضي

هحسٍز هي  اؾتبى ظًزبى ٍ اظ رٌَة ثِ اؾتبى اضزثيل اؾتبى آشضثبيزبى غطثي، اظ قطق ثِ ثِ
 قَز.
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 مًقعیت مىطقٍ مًرد مطالعٍ در کطًر  (:1)ضکل

گيطي ثِ هَاز ٍ اثعاض ذبل ايي يبثي ًيطٍگبُ ثبزي، ثِ فٌَاى يک هؿبلِ تهينزض هکبى
قطلي اؾتفبزُ ؾبلِ الليوي اؾتبى آشضثبيزبى 15ثبقس. زض ايي تحميك، اظ آهبض هَضَؿ ًيبظ هي

 -ّبي هقيبضّبي الليوي، رغطافيبيي، التهبزيتزعيِ ٍ تحليل فضبيي ٍ تْيِ ًمكٍِ ثطاي 
اؾتفبزُ گطزيس. ثِ  ARC GIS9.3افعاض هحيغي ٍ ظهيي قٌبؾي اظ ًطمارتوبفي، ظيؿت

هطثَط  1هبَّاضُ لٌسؾت +ETMاي ؾٌزٌسُ  هٌؾَض ثطضؾي کبضثطي اضاضي اظ تهَيط هبَّاضُ
افعاض اي تحليل ٍ تفؿيط اعالفبت آى اظ ًطماؾتفبزُ گطزيس ٍ ثط 2008هطثَط ثِ ؾبل 

ENVI+8  ٍ اظ تبثـ الحبليSpatial Analyst  .زّي ثِ ّوچٌيي ثطاي ٍظىاؾتفبزُ قس
 اؾتفبزُ گطزيس.  Expert choiceافعاض ّب اظ ًطماليِ

 

 

                                                           
1. Landsat 
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( ي تعییه اَمیت ضریب 1AHPريش پردازش فرایىذ تحلیل سلسلٍ مراتبی )

 معیارَا:

گيطي ثطاي ظهبًي اؾت ّبي تهوينلؿلِ هطاتجي يکي اظ ثْتطيي ضٍـفطايٌس تحليل ؾ
گطاى يب (. ظيطا تحليل374، 2004، 2گيطًسُ زاضاي هقيبضّبي چٌسگبًِ ثبقس )تيلَضکِ تهوين

ًوبيس ) ثَيالکب، آهَض گبى ضا رْت ؾبظهبًسّي هؿبئل حؿبؼ ٍ حيبتي يبضي هيگيطًستهوين
ثٌسي فٌبنط س تحليل ؾلؿلِ هطاتجي ثب قٌبؾبيي ٍ اٍلَيت(. فطاي255ٌ، 2004، 3ٍ پَلًَبضا

ّبي احتوبلي اؾت قَز. ايي فٌبنط قبهل اّساف، هقيبضّب ٍ گعيٌِگيطي قطٍؿ هيتهوين
ّب قًَس. زض ايي فطايٌس، قٌبؾبيي فٌبنط ٍ اضتجبط ثيي آىثٌسي ثِ کبض گطفتِ هيکِ زض اٍلَيت

هطاتجي ثَزى، ثسليل ؾبذتبض قَز. زليل ؾلؿلِ يهٌزط ثِ ايزبز يک ؾبذتبض ؾلؿلِ هطاتجي ه
گيطي ّوچَى ظًزيطي زض ؾغَح هرتلف اؾت. پؽ، ايزبز ؾبظي فٌبنط تهوينذالنِ

 هطاتجي اظ هَضَؿ هَضز ثطضؾي، ًرؿتيي گبم زض فطايٌس تحليل ؾلؿلِ يک ؾبذتبض ؾلؿِ
ّب زض ّويي ؾبذتبض آى ّب ٍ ًيع اضتجبطضٍز؛ ٍ اّساف، هقيبضّب ٍ گعيٌِهطاتجي ثِ قوبض هي

هطاتجي قبهل هحبؾجِ ٍظى )ضطايت  قَز. هطاحل ثقس زض فطايٌس تحليل ؾلؿلًِكبى زازُ هي
ي ًْبيي ّب، هحبؾجِي ضطيت اّويت )ٍظى( گعيٌِاّويت( هقيبضّب ٍ ظيط هقيبضّب، هحبؾجِ

، 1996؛ ؾبفتي، 12، 1990ّبؾت )ؾبفتي، ّب، ٍ ثطضؾي ؾبظگبضي هٌغمي لضبٍتگعيٌِ
16.) 

ّب ي همبيؿِ رفتي ثيي آىّب ثِ ٍؾيلِزض فطايٌس تحليل ؾلؿلِ هطاتجي، ثطتطي ثيي گعيٌِ
-قَز. زض همبيؿِ رفتي ضٍال کبض چٌيي اؾت کِ ثطاي يطضؾي زٍ گعيٌِ يکي اظ آىتقييي هي

ؾٌزٌس ي آى اضرحيت يب اّويت زٍ گعيٌِ ضا ًؿجت ثِ ّن هيّب ضا زض ًؾط گطفتِ ٍ ثَؾيلِ
ثِ فٌَاى يک هميبؼ اؾتبًساضز، ثطاي  9تب  1(. زض ايي فطايٌس اظ افساز 522، 2003، 4)عبّب

ّب )اظ اّويت هؿبٍي تب اّويت فَق القبزُ ظيبز( ًؿجت ثِ ّن هكرم کطزى اّويت گعيٌِ
ًكبى زٌّسُ اّويت فَق القبزُ ظيبز يک  9قَز. زض هبتطيؽ همبيؿِ رفتي، فسز اؾتفبزُ هي

                                                           
1. Analytic Hierarchy Process 
3.Taylor 

4.Bevilacqua, Amore and Polonara 

1.Taha 
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ي اضظـ فَق القبزُ پبييي يک هقيبض ًكبى زٌّسُ 9/1اؾت ٍ فسز  هقيبض ًؿجت ثِ زيگطي
، 1ثبقس )کًَعّب ثطاثط هيي اّويتًيع ًكبى زٌّسُ 1ًؿجت ثِ هقيبض زيگط ٍ اضظـ فسزي 

 زّس.هطاحل هرتلف تحميك ضا ثِ قکل قوبتيک ًكبى هي 2قکل (. 8، 2010

 (.1392، 2117، 2؛ دی137، 1991، کمیتی ساعتی برای مقایسٍ جفتی )بًئه 9مقیاض  (:1)جذيل 

 تًضیح تعریف امتیاز

 زض تحمك ّسف، زٍ هقيبض اّويت هؿبٍي زاضًس اّويت هؿبٍي 1

 اّويت اًسکي ثيكتط 3
 jثيكتط اظ  iزّس کِ ثطاي تحمك ّسف اّويت تزطثِ ًكبى هي

 اؾت.

 اؾت. jذيلي ثيكتط اظ  iزّس کِ اّويت تزطثِ ًكبى هي اّويت ثيكتط 5

 اؾت. jذيلي ثيكتط اظ  iزّس کِ اّويت تزطثِ ًكبى هي يت ذيلي ثيكتطاّو 7

 اّويت هغلك 9
ثِ عَض لغقي ثِ احجبت ضؾيسُ  jًؿجت ثِ  iاّويت ذيلي ثيكتط 

 اؾت

2،4،6،8 
ثيي زٍ لضبٍت همبزيط هتَؾظ 

 هزبٍض
 ّبي هيبًِ ٍرَز زاضزٌّگبهي کِ حبلت

                                                           
2. Kunz 

3.Dey 
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 مراحل مختلف تحقیق  (:2)ضکل 

 َا ي ورخ سازگارییاز وُایی )ايلًیت( گسیىٍتعییه امت

تب ايي هطحلِ، ضطايت اّويت هقيبضّب ٍ ظيط هقيبضّب زض اضتجبط ثب ّسف هغبلقِ ٍ ًيع 
ّب زض اضتجبط ثب ّطيک اظ ظيط هقيبضّب تقييي قسُ اؾت. زض ايي ضطايت اّويت )اهتيبظ( گعيٌِ

ّب تقييي ذَاّس قس. يک اظ گعيٌِهطحلِ، اظ تلفيك ضطايت اّويت هعثَض، اهتيبظ ًْبيي ّط 
ؾبفتي کِ هٌزط ثِ ثطزاض اٍلَيت، ثب زض ًؾط « انل تطکيت ؾلؿلِ هطاتجي»ثطاي ايي کبض اظ 

قَز، اؾتفبزُ ذَاّس قس ّب زض توبهي ؾغَح ؾلؿلِ هطاتجي هيگطفتي ّوِ لضبٍت
 (. 423، 2006)ثطتَلًَي، 

ّبي اًزبم يعاى ؾبظگبضي همبيؿِّبي فطايٌس ؾلؿلِ هطاتجي ايي اؾت کِ هيکي اظ هعيت
ّبي تَاى ثِ اٍلَيتزّس کِ تب چِ اًساظُ هيکٌس. ايي ًطخ ًكبى هيقسُ ضا هكرم هي

ّبي تطکيجي افتوبز کطز. تزطثِ ًكبى زازُ اؾت ّبي رسٍلحبنل اظ افضبي گطٍُ يب اٍلَيت
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1کِ اگط ًطخ ؾبظگبضي )
C.R ّب ضا پصيطفت؛ تَاى ؾبظگبضي همبيؿِثبقس، هي 10/0( کوتط اظ

ًطخ  (.103، 2005، 2ّب هزسزا اًزبم گيطز )هطًَ ٍ ريوٌعزض غيط ايٌهَضت ثبيس همبيؿِ
 ثبقس. ؾبظگبضي ثِ ضٍـ شيل لبثل هحبؾجِ هي

                                                                          .C.R. =C.I. / R.I(1ضاثغِ )

 C.I. = ʎMax-n / n                                                           (         2ضاثغِ )   

قبذم ؾبظگبضي تهبزفي اؾت. ثب تَرِ  .R.Iّبي ضليت ٍ تقساز گعيٌِ nزض ضٍاثظ فَق 
ثِ زؾت آهس، هبتطيؽ تلفيك قسُ گطٍّي همبيؿبت 1/0ثِ ايٌکِ ًطخ ؾبظگبضي کوتط اظ 

 ي ًيطٍگبُ ثبزي اظ ؾبظگبضي ثطذَضزاض اؾت. يبثظٍري اًَاؿ هقيبضّبي هکبى

 َا َای اعمال ضذٌ بر ريی الیٍحذاقل محذيدیت

يبثي ًيبظ اؾت، تب ثطاي رلَگيطي اظ تلف قسى ٍلت ٍ زض ّط فوليبت يب پػٍّف هکبى
ّعيٌِ، اظ ثيي ضفتي هحيظ ظيؿت ٍ حيبط ربًَضي ٍ ّوچٌيي ثطاي زٍضي کطزى اظ ثاليبيي 

ّبيي زض ًؾط گطفتِ قَز. کِ ايي کبض زض ؾيل، ..... حسالل هحسٍزيت عجيقي هبًٌس ظلعلِ،
اًزبم گطفت ٍ ثِ هٌبعمي کِ زض   1ٍ  0هَضت ثبيٌطي يب ّوبى ث Arc GIS افعاض هحيظ ًطم

ٍ ثِ هٌبعمي کِ زض ضًذ  0ّبي زض ًؾط گطفتِ قسُ لطاض زاقتٌس فسز تط اظ حسالل فبنلِکن
ًكبًگط فَاهل هحسٍز کٌٌسُ، حسالل  2زازُ قس. رسٍل  اذتهبل 1هٌبؾت لطاض زاقتٌس فسز 

 ثبقس. ٍ حساکخط فبنلِ اظ هقيبضّبي هَضز ثطضؾي هي

 (.63، 2111، 3عًامل محذيد کىىذٌ، حذاقل ي حذاکثر فاصلٍ از معیارَای مًرد بررسی )بابان (: 2)جذيل 

 (Mحذاقل فاصلٍ ) جسئیات عامل کالض عًامل ردیف
حذاکثر فاصلٍ 

(M) 

 بنلِ اظ هٌبعك حفبؽت قسُف 1

 پٌبگبُ حيبت ٍحف

 هٌغمِ حفبؽت قسُ 4000 2000

 هٌغمِ قکبض هوٌَؿ

 1500 500 - ّبي لغعـفبنلِ اظ کبًَى 2

                                                           
1.capability Ratio 

2.Moreno-Jimenez 

3. baban 
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 10000 1000 - ّبفبنلِ اظ گؿل 3

 - 1000 - ّبفبنلِ اظ ضٍزذبًِ 4

 10000 1000 - ّبي اضتجبعيفبنلِ اظ ضاُ 5

 6000 2000 - فبنلِ اظ قْطّب 6

 - 1000 - فبنلِ اظ ضٍؾتبّب 7

 وتایج ي بحج

 يزن معیارَا

ّب، ثب تَرِ ثِ اّويت هقيبضّب زض قَز. ايي ٍظىزض اٍليي السام، ٍظى هقيبضّب تقييي هي
قَز. اثتسا تقييي هي "يبثي احساث ًيطٍگبُ ثبزيهکبى"همبثل يکسيگط، ًؿجت ثِ ّسف 

همبيؿِ ظٍري هقيبضّبي  3قکل زض  قًَس.همبيؿِ هي ّبي انلي ثب يکسيگطهقيبضّبي اليِ
يبثي احساث ًيطٍگبُ ثبزي ًكبى زازُ قسُ کِ زض آى هقيبض الليوي ثب ّبي انلي زض هکبىاليِ

ثتطتيت ثيكتطيي )ظيطا فَاهل الليوي کِ  053/0قٌبؾي ثب ٍظى ٍ هقيبض ظهيي 515/0ٍظى 
تطيي فَاهل ثبقس اظ انليٍ زهب هي ّبي ؾطفت ثبز، ؾطفت ثبز غبلت ، فكبضقبهل گعيٌِ

اًس( ٍ ثبقس ثِ ّويي زليل ٍظى ثيكتطي ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُيبثي ًيطٍگبُ ثبزي هيهکبى
ّبي هحبؾجِ قسُ هقيبضّب زض ٍظى 3کوتطيي تبحيط ضا زض احساث ًيطٍگبُ ثبزي زاضز ٍ قکل 

ثبقس کِ هي 08/0ض آى ضا ًكبى زازُ قسُ کِ ًطخ ؾبظگبضي زExpert Choice ًطم افعاض 
ّبي زّيي زلت ٍظىثبقس ٍ ايي ًكبى زٌّسُهي 1/0کوتط اظ همساض اؾتبًساضز آى يقٌي 

 ثبقس.اًزبم قسُ هي

 معیارَای اقلیمی

ثبقٌس. زض ّبي ثبزي هيتطيي هقيبضّب رْت احساث ًيطٍگبُهقيبضّبي الليوي يکي اظ هْن
بضّبي زيگط زاضاي اّويت ثبالتطي ثَزُ ٍ زض ايي تحميك، فٌبنط الليوي، زض همبيؿِ ثب هقي
اًس. زض ايي ذهَل پبضاهتطّبي الليوي ؾطفت ًتيزِ ٍظى ثيكتطي ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ

يبثي احساث ثبز، ؾطفت ثبز غبلت، فكبض ٍ زهب اظ ظيط هقيبضّبي الليوي ثَزُ کِ ثطاي هکبى
 اًس.ًيطٍگبُ ثبزي اًتربة قسُ
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 معیارَای جغرافیایی

يبثي احساث ًيطٍگبُ ثبزي هَضز تَرِ لطاض گيطز، اظ فَاهل انلي کِ ثبيس زض هکبىيکي 
هقيبضّبي رغطافيبيي اؾت. ظيط هقيبضّبي رغطافيبيي هَضز ثطضؾي، اضتفبؿ اظ ؾغح زضيب ٍ قيت 

ثبقٌس، کِ ّط چِ اضتفبؿ ٍ قيت کن ثبقس ثٌبثطايي حول تزْيعات آؾبًتط قسُ ٍ لصا ظهيي هي
افعاض زّي، زض هحيظ ًطمي ثبنطفِ ذَاّس ثَز. ايي هقيبضّب پؽ اظ ٍظىاظ لحبػ التهبز

ArcGIS .هَضز ثطضؾي ٍ تزعيِ ٍ تحليل لطاض گطفتٌس 

 اجتماعی –معیارَای اقتصادی 

يبثي احساث ًيطٍگبُ ثبزي ثبيس ثِ آى تَرِ زاقت، اظ زيگط هقيبضّبي هْوي کِ زض هکبى
ارتوبفي قبهل ظيط  –يبضّبي التهبزي ثبقس. هقارتوبفي هي –هقيبضّبي التهبزي 

ّبي فطفي، ربزّبي انلي، ذغَط ضاُ آّي(، ّبي اضتجبعي )ربزُهقيبضّبي فبنلِ اظ ضاُ
ثبقٌس. فبنلِ اؾتبًساضز اظ ضاّْبي اضتجبعي فبنلِ اظ قْطّب ٍ ضٍؾتبّب )هطاکع روقيتي( هي

ّبي ربزُ ثِ احساث تط ذَاّس ًوَز ٍ ًيبظيّبي ثطق ؾطاؾطي ضا ضاحتزؾتيبثي ثِ قجکِ
ّب زض قْطّب ٍ ضٍؾتب ثِ زليل ايٌکِ ًَفي هبًـ زض رسيستط ًرَاّس ثَز ّوچٌيي ؾبذتوبى

قًَس کِ ثبفج پبييي آهسى تَاى لبثل اؾتحهبل اظ تَضثيي ثطاثط فولکطز ثبز هحؿَة هي
ّبي اؾتبًساضز اظ ايي هٌبعك حفؼ ثبزي ذَاّس قس. لصا زض احساث ًيطٍگبُ ثبزي ثبيس فبنلِ

 قَز.

 محیطیمعیارَای زیست

يبثي احساث ًيطٍگبُ ثبزي زض حبل حبضط يکي اظ هحيغي زض هکبىتَرِ ثِ هؿبئل ظيؿت
ثبقس. هقيبضّبي ظيؿت هحيغي قبهل ظيط تطيي اّساف پػٍّكي زض ايطاى ٍ رْبى هيهْن

ثبقس. ظيطا ّب هيهقيبضّبي فبنلِ اظ هٌبعك حفبؽت قسُ، کبضثطي اضاضي ٍ فبنلِ اظ ضٍزذبًِ
ثبقس هرهَنب ّبي ًبزض گيبّي ٍ ربًَضي هيکِ ايي هٌبعك ّوَاضُ هحل ظًسگي گًَِ

ثبقس ٍ احساث ًيطٍگبُ ثبزي زض هٌبعك ؾبحل زضيبّب کِ هحل ظًسگي پطًسگبى هْبرط هي
 ّب ذَاّس قس.ّبي تَضثيي ثبزي ٍ تلف قسى آىثبفج ثطذَضز پطًسگبى ثِ پطُ
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 ضىاسیمعیارَای زمیه

اي ثطذَضزاض قٌبؾي رْت احساث ًيطٍگبُ ثبزي اظ اّويت ٍيػُظهييثطضؾي هقيبضّبي 
قٌبؾي ثطاي احساث ًيطٍگبُ ثبزي ثبفج آؾيت اؾت. چطا کِ فسم تَرِ ثِ هقيبضّبي ظهيي

-ّب زض احساث ًيطٍگبُ ذَاّس قس. ظيط هقيبضّبي ظهييزيسى قسيس ًيطٍگبُ ٍ اتالف ؾطهبيِ

ّب، کِ ثطاي تقييي هکبى لغعقي ٍ فبنلِ اظ گؿلّبي قٌبؾي فجبضتٌس اظ: فبنلِ اظ کبًَى
 گيطًس.هٌبؾت رْت احساث ًيطٍگبُ ثبزي هَضز تَرِ لطاض هي

 
  Expert Choiceافسار َای محاسبٍ ضذٌ معیارَا در ورميزن (:3)ضکل 

 يزن زیر معیارَا 

ثطاي ثب تَرِ ثِ ايٌکِ ثطاي ّط هقيبض، ظيط هقيبضّبيي تقطيف قسُ اؾت، زض ايي هطحلِ، 
قًَس. ثسيي نَضت ثطاي ّط کسام اظ زّي ثِ ظيط هقيبضّب، زٍ ثِ زٍ آًْب ثب ّن همبيؿِ هيٍظى

گيطز. زض ازاهِ ثِ عَض رساگبًِ ثِ ظيط هقيبضّب، ثِ عَض رساگبًِ همبيؿِ ظٍري اًزبم هي
 ثطضؾي ٍ اضظيبثي ّط يک اظ ظيط هقيبضّب پطزاذتِ قسُ اؾت.

 زیر معیار اقلیمی

ثبقٌس کِ فت ثبز غبلت، فكبض ٍ زهب رعٍ ظيط هقيبضّبي، هقيبض الليوي هيؾطفت ثبز، ؾط
کِ همبيؿِ ظٍري هقيبض الليوي  4هَضز آًبليع لطاض گطفتٌس.  زض ثطضؾي قکل زّي ثقس اظ ٍظى

ثبقس هي 07/0زض آى اًزبم گطفتِ ٍ هيعاى ًطخ ؾبظگبضي همبيؿِ ظٍري ثيي هقيبضّب زض آى 
( ضا ثرَز اذتهبل زازُ اؾت 074/0( ٍ زهب کوتطيي ٍظى )549/0ؾطفت ثبز ثيكتطيي ٍظى )
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ثبقس هي يبثي ًيطٍگبُ ثبزيتطيي فبهل زض هکبىزض ايٌزب ثب تَرِ ثِ ايٌکِ ؾطفت ثبز انلي
 ٍظى ثيكتطي ثرَز اذتهبل زازُ اؾت.

 
  Expert choiceافسار ومًدار يزن محاسبٍ ضذٌ در ورم (:4)ضکل

 زیر معیارَای جغرافیایی

ّب ثقس اظ ثبقس. ايي اليِيطهقيبضّبي رغطافيبيي قبهل اضتفبؿ اظ ؾغح زضيب ٍ قيت هيظ
ّبي هحبؾجِ قسُ ضا ًكبى ًوَزاض ٍظى 5زّي هَضز تزعيِ ٍ تحليل لطاض گطفتٌس. قکل ٍظى
ثبقس ّوچٌيي ثب تَرِ ثِ ايٌکِ اضتفبؿ ّط زّس کِ ضطيت يب ًطخ ؾبظگبضي زض آى نفط هيهي

ًتيزِ حول تزْيعات تَضثيي ثِ هٌغمِ آؾبًتط ذَاّس قس ٍ لصا اظ لحبػ  چِ کوتط ثبقس زض
( ثيكتطي 800/0تط ذَاّس ثَز، ثٌبثطايي هقيبض اضتفبؿ اظ ؾغح زضيب، ٍظى )التهبزي ثِ نطفِ

 ( ثرَز اذتهبل زازُ اؾت.200/0ًؿجت ثِ قيت )

 
  Expertافسار َای محاسبٍ ضذٌ در ورمومًدار يزن (:5)ضکل 
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 اجتماعی-عیارَای اقتصادیزیر م

ّبي اضتجبعي، فبنلِ اظ قْطّب ٍ ارتوبفي قبهل فبنلِ اظ ضاُ–ظيط هقيبضّبي التهبزي
تک ايي ظيط هقيبضّب، اٍظاى ثبقس. پؽ اظ تَليس ضؾتطّبي فبنلِ اظ تکفبنلِ اظ ضٍؾتبّب هي

ظٍري کِ همبيؿِ  6هحبؾجبتي ثِ عجمبت هرتلف ّط ظيط هقيبض افوبل گطزيسُ اؾت. قکل 
ثبقس. زض ايي قکل هي 02/0زّس ٍ ضطيت ؾبظگبضي ضا ًكبى هي التهبزي -هقيبض، ارتوبفي

( ثيكتطي ضا ثِ ذَز اذتهبل 0655/0ّْبي اضتجبعي ٍظى )ثطاؾبؼ ًؾطات کبضقٌبؾي ضا
ّْبي اضتجبعي ّن اظ لحبػ اًس چطا کِ ًيطٍگبُ ثبزي ثب لطاض گطفتي زض فبنلِ هٌبؾت اظ ضازازُ

ِ نطفِ ذَاّس ثَز چَى زيگط ًيبظي ثِ احساث ضاّْبي اضتجبعي رسيس ًرَاّس ثَز التهبزي ث
ي ذبني ثِ هٌغمِ لطاضگيطي ًيطٍگبُ ذَاّس ثركيس ٍ اظ ٍ ّن اظ لحبػ ظيجبيي قٌبؾي رلَُ

ّب ذَاّس قس کِ ّب زض کٌبضُ ربزُعطف زيگط ثبفج کبّف ذغطات ًبقي اظ کٌسُ قسى پطُ
 ِ ٍؾبيل ًمليِ ٍاضز ًوبيس.تَاًس نسهبت قسيسي ضا ثهي

 

 اقتصادی )مىبع: وگاروذگان(. -مقایسٍ زيجی زیرمعیارَای اجتماعی (:6)ضکل 

 زیر معیارَای زیست محیطی

ظيط هقيبضّبي، هقيبض ظيؿت هحيغي ًيع کِ قبهل فبنلِ اظ هٌبعك حفبؽت قسُ، کبضثطي 
-يطهقيبضّبي، هقيبض ظيؿتهمبيؿِ ظٍري ظ 7زض قکل . ثبقسّب هياضاضي ٍ فبنلِ اظ ضٍزذبًِ

فبنلِ  ثبقسکِ ًعزيک ثِ نفط اؾت هي 00877/0ٍ ضطيت ؾبظگبضي هحيغي اًزبم گطفت 
ّبي ًبزض گيبّي ٍ ربًَضي اظ هٌبعك حفبؽت قسُ ثب تَرِ ثِ ايٌکِ اکخطا هحل ظًسگي گًَِ

ت ٍ ثبقس لصا ثب احساث ًيطٍگبُ زض ايي هکبى ثبفج ٍاضز آهسى لغوبت قسيس ثِ هحيظ ظيؿهي
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ّبي گيبّي ٍ ربًَضي ًبزض ذَاّس قس لصا ثطاؾبؼ ًؾطات کبضقٌبؾبى فبنلِ اظ ثيي ضفت گًَِ
 ( ثيكتطي ضا ثرَز اذتهبل زاز.540/0اظ هٌبعك حفبؽت قسُ ٍظى )

 
  Expert Choiceافسار محیطی در ورمَای محاسبٍ ضذٌ زیرمعیارَای، معیار زیستيزن (:7)ضکل 

 ضىاسیزیرمعیار زمیه

ّب ّبي لغعـ ٍ فبنلِ اظ گؿلقٌبؾي، فبنلِ اظ کبًَىقييي ظيط هقيبضّبي ظهييزض ت
هَضز ثطضؾي لطاض گطفتٌس کِ زض تقييي هکبى ًيطٍگبُ ثبزي ثبيس ثِ ًمف فَاهل فَق تَرِ 

يبثي احساث قٌبؾي زض هکبىهمبيؿِ ظٍري ظيط هقيبضّبي، هقيبض ظهيي 8ًوَز. زض قکل 
ّبي لغعقي ثطاؾبؼ ًؾطت ؾت کِ زض آى فبنلِ اظ کبًَىًيطٍگبُ ثبزي اضائِ گطزيسُ ا

ّب زاز چطا کِ احساث ًيطٍگبُ ثبزي زض ًؿجت ثِ هقيبض فبنلِ اظ گؿل 750/0کبضقٌبؾبى ٍظى 
ّبي ثبزي ٍ کبّف هٌبعك لغعقي ثِ زليل ؾؿت ثَزى ظهيي ثبفج آؾيت زيسى تَضثيي

 ضطيت ؾبظگبضي نفط قس.ّب ذَاّس قس. زض ايي هَضز ًيع تَاى اؾتحهبل اظ تَضثيي

 
   Expert Choiceافسار يزن محاسبٍ ضذٌ زیر معیارَای زمیه ضىاسی در ورم (:8)ضکل 
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 َايزن گسیىٍ

قَز ٍ اّويت ّط گعيٌِ ّب هيثقس اظ تقييي ٍظى ظيط هقيبضّب ًَثت ثِ تقييي ٍظى گعيٌِ
 2ّب فمظ ثِ تقسز همبيؿِ گيطز. زض ايٌزب ثسليلي زيگط هَضز اضظيبثي لطاض هيًؿجت ثِ گعيٌِ

 9(. زض رسٍل 10ٍ  9( )قکل 10ٍ  9ّب )اضتفبؿ ٍ گؿل( اقبضُ قسُ اؾت )رسٍل هَضز اظ آى
هتط ٍظى  2000تب  1000ّبي اضتفبؿ زض آى اًزبم گطفتِ ؾطفت ّبي ظٍري گعيٌِکِ همبيؿِ

اضتفبؿ ( ثيكتطي ضا ثرَز اذتهبل زازُ چطاکِ ثط اؾبؼ ًؾطات کبضقٌبؾبى اهط، 502/0)
هصکَض ّن اظ لحبػ ؾطفت ثبز ٍ ّن اظ لحبػ حول تزْيعات حبلت هتَؾظ زاقتِ ٍ ايي اهط 

 تَاى لبثل اؾتحهبل اظ تَضثيي ثبزي ضا افعايف ذَاّس زاز.

 
 )مىبع: وگاروذگان(.  Expert Choiceافسار َای ارتفاع در ورميزن محاسبٍ ضذٌ گسیىٍ (:9)ضکل 

ّبي رجطاى تَاًٌس ثبفج ٍاضز آؾيتّب هيگؿل يتثطاؾبؼ ًؾطات کبضقٌبؾبى فقبل
ّب فبنلِ ًبپصيطي ثِ ًيطٍگبُ ثبزي ثكًَس ثٌبثطايي ّطچِ زض احساث ًيطٍگبُ ثبزي اظ گؿل

ّبي ًبقي اظ فقبليت گؿل زض اهبى ذَاّس ثَز. لسض اظ آؾيتثگيطين ًيطٍگبُ ثبزي ّوبى
يبثي احساث ًيطٍگبُ ثبزي ثِ زض هکبى ( ضا547/0کليَهتط ٍظى ) 10ثٌبثطايي فبنلِ ثيكتط اظ 

 ذَز اذتهبل زاز.
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   Expert Choiceافسار َای گسل در ورميزن محاسبٍ ضذٌ گسیىٍ (:11)ضکل 

 َای اطالعاتیتلفیق الیٍ

يبثي احساث ًيطٍگبُ ّبي اعالفبتي ٍ تقييي فَاهل هَحط زض هکبىپؽ اظ تْيِ توبم اليِ
ّبي فضبيي ثِ ؾبظي ٍ تزعيِ ٍ تحليل زازُ، ٍ ثب اًزبم هسليبثيّب زض هکبىثبزي ٍ ًمف آى

يبثي ًيطٍگبُ ثبزي پطزاذتِ قس. پؽ ّبي فبکتَضّبي هَحط زض هکبىثِ تْيِ ًمكِ GISکوک 
يبثي ًيطٍگبُ ثبزي ثط اؾبؼ فطايٌس تحليل ؾلؿِ هطاتجي ّبي هَحط زض هکبىزّي اليِاظ ٍظى

(AHPاظ لبثليت ،) ّبي ؾيؿتن اعالفبت( رغطافيبييGISثِ هٌؾَض تلفيك ٍ ّن ) پَقبًي
ّبي ثبزي تْيِ گطزيس. ّبي هٌبؾت رْت احساث ًيطٍگبُّب اؾتفبزُ قس، ٍ ًمكِ هکبىًمكِ

ثٌسي گطزيس. هٌبعك فبلي کالؼ )فبلي، ذَة، هتَؾظ ٍ ضقيف( عجمِ 4ًمكِ حبنلِ زض 
-ة قْط تجطيع زض ايؿتگبُرْت احساث ًيطٍگبُ ثبزي زض هٌغمِ هَضز ثطضؾي، زض هحسٍزُ رٌَ

ّکتبض  75/45329ّبي ؾٌْس، اؾکَ ٍ لؿوتي کَچکي اظ قْط آشض قْط ثب هؿبحتي ثبلغ ثط 
ّبي تجطيع، ّتکبض قبهل ايؿتگبُ 97/1095435لطاض زاضز. ٍ هٌبعك ذَة ثب هؿبحتي ثبلغ ثط 

-يؿتگبُّبيي زض اآثبز، قجؿتط، رلفب، ّطيؽ ٍ ّوچٌيي ثِ نَضت ضگِاؾکَ، آشضقْط، ثؿتبى

ثبقس. ايي زض حبلي اؾت ّبي هيبًِ، ثٌبة، هطاغِ، ؾطاة، اّط، چبضاٍيوبق، هطًس ٍ ّكتطٍز هي
ّکتبض ؾغح ٍؾيقي اظ هٌبعك رٌَة ،  73/853255کِ کالؼ ضقيف ثب هؿبحت ثبلغ ثط 

 11غطة هٌغمِ هَضز هغبلقِ ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت. زض قکل رٌَة، هطکع ٍ قوبل
 3هٌبعك هؿتقس رْت احساث ًيطٍگبُ ثبزي هكرم گطزيسُ اؾت. رسٍل يبثي ًمكِ هکبى

 زّس.يبثي احساث ًيطٍگبُ ثبزي ضا ًكبى هيهكرهبت ًمكِ هکبى
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 یابی مطخصات وقطٍ مکان (:3)جذيل 

 درصذ از سطح استان مساحت )َکتار( کالض ردیف محذيدٌ

آرربایجان 

 ضرقی

 22/0 73/853255 ضقيف 1

 48/0 96/186571 هتَؾظ 2

 28/0 97/1095435 ذَة 3

 011/0 75/45329 فبلي 4

 
 یابی مىاطق مستعذ جُت احذاث ویريگاٌ بادی وقطٍ مکان -(11)ضکل 
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 گیریوتیجٍ

ّبي ثبزي ثبيؿتي اظ ٍرَز ثبزّبي غبلت ٍ ّويكگي هغوئي يبثي ؾبيت تَضثييزض هکبى
ز زاقتِ ثبقس. ثِ فالٍُ رْت، تطيي هبًـ ٍرَثَزُ ٍ زض عَل هؿيط رْت ايي ثبزّب کن

-ّب، تپِقًَس. ثب ٍرَز اييؾطفت ٍ تساٍم ثبز غبلت آى ًيع اظ فبکتَضّبي ثؿيبض هْن تلمي هي

 ّبي ثبزي ّؿتٌس. تطيي هحل ًهت تَضثييّبي ٍؾيـ، هؿغح ٍ تمطيجب گطز، هٌبؾت

يي، ٍ ثطاؾبؼ هقيبضّبي هَضز ًؾط ٍ ثب تَرِ ثِ ًمكِ ًْب AHPثب اؾتفبزُ اظ هسل 
قطلي قٌبؾبيي قسًس. هٌبعك هؿتقس رْت احساث ًيطٍگبُ ثبزي زض ؾغح اؾتبى آشضثبيزبى

آثبز، ًتبيذ ثسؾت آهسُ ًكبًگط پتبًؿيل ثبالي قْطّبي تجطيع، ؾٌْس، اؾکَ، آشضقْط، ثؿتبى
قجؿتط، رلفب، ّطيؽ، هيبًِ، ثٌبة، هطاغِ، ؾطاة، اّط، چبضاٍيوبق، هطًس ٍ ّكتطٍز ثطاي 

اي اظ فَاهل ؾطفت ثبز، ثبقٌس. ايي هٌبعك ثب زض ًؾط گطفتي هزوَفُِ ثبزي هياحساث ًيطٍگب
اًس. زض ايي تحميك، اظ ثيي هقيبضّبي ؾطفت ثبز غبلت، ٍؾقت، هحسٍزيت ٍ ... تقييي قسُ

قٌبؾي، هقيبضّبي الليوي ٍ ارتوبفي ٍ ظهيي-هحيغي، التهبزيالليوي، رغطافيبيي، ظيؿت
يبثي ؾطفت ثبز غبلت، قيت ٍ اضتفبؿ ثب اّويت ثيكتط زض هکبى رغطافيبيي قبهل: ؾطفت ثبز،

ّبي اعالفبت ّبي ايي تحميك تَاًبيي ؾيؿتناًس. يبفتِاحساث ًيطٍگبُ ثبزي اضظيبثي قسُ
ضيعي هحيغي ٍ ًيع تطکيت هقيبضّبي کوي ٍ ؾبظي ٍ کوک ثِ ثطًبهِرغطافيبيي ضا زض هسل

ّب زض ّبيي کِ ايي ؾيؿتن. ثب تَرِ ثِ لبثليتزّسّبي هرتلف ضا ًكبى هيکيفي ثب هميبؼ
ّبي ّبي رسيس ٍ آظهَى ضٍـّب زاضًس؛ تقوين اعالفبت، ؾبذت هسلؾبظي فضبيي زازُهسل

کٌس تب ضيعاى کوک هيثطًبهِثِ AHPيبثي ٍ تحليل ثب ضٍـ ثبقٌس. هکبىهرتلف ضا زاضا هي
سض هؿلن اؾت کِ ّط چِ اظ ّبي هکبًي ثْتط تهوين ثگيطًس. لثتَاًٌس ثط اؾبؼ زازُ

ضغن تَاى اًتؾبض زاقت. فليتطي اؾتفبزُ قَز ًتبيذ ثْتطي ضا هيهقيبضّبي ثيكتط ٍ زليك
ثبقس ٍ رْت قَز، ايي ضٍـ زاضاي هعايبي ثؿيبضي هياًتمبزاتي کِ ثط ايي ضٍـ ٍاضز هي

-ز ٍ کبضايييبثي اًَاؿ تبؾيؿبت اًؿبًي ٍ ظيؿت هحيغي کبضثطز فطاٍاى زاضاؾتمطاض ٍ هکبى

 ّبي ذَز ضا ثِ احجبت ضؾبًيسُ اؾت.
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 مىابع

ّبي (، ثطضؾي پتبًؿيل اًطغي ثبز زض ايؿتگب1389ُاهبًي، اثَالفضل، حؿيٌي قوقچي، فجبؼ ) -
 ، اّط.29، ؾبل زّن، قوبضُ مجلٍ فضای جغرافیاییحَضِ آثطيع ضٍزذبًِ اضؼ رٌَثي، 

(، هحبؾجِ چگبلي ٍ تَاى ثبز ثِ هٌؾَض 1382ظاّسي، هزيس، نالحي، ثطٍهٌس، رويل، هزيس ) -
 ، تْطاى.53، قوبضُ َای جغرافیاییپصيَصاؾتفبزُ اظ اًطغي آى زض اضزثيل، 

(، ثطضؾي پتبًؿيل اًطغي ثبز زض 1389ؾلغبًي، ثبلط، غالهيبى، انغط، زؾتزبًي فطاّبًي، کؿطي ) -
زٍضُ ؾيعزُ،  شی ایران،وطریٍ اورؾٌزي تبؾيؽ ًيطٍگبُ ثبزي، ثٌسض اهيطآثبز ثِ هٌؾَض اهکبى

 ، تْطاى.13قوبضُ 
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 ، اّط.28ؾبل ًْن، قوبضُ  جغرافیایی،

-(، پتبًؿيل1391پَض، فلي اکجط )توي رليليبى، ًيوب؛ تمَي، فطًبظ؛ قوؿيهحوسي، حؿيي؛ ضؾ -

، ؾبل چْل ٍ چْبض، قوبضُ َای جغرافیای طبیعیپصيَصؾٌزي اًطغي ثبز زض اؾتبى کطهبًكبُ، 
 ، تْطاى.2

اي (، پتبًؿيل اًطغي ثبز ثطق هٌغم1390ًَِضاللْي، يًَؽ، هحوسفلي، اقطف، ظهبًي، هحؿي ) -
، 1، قوبضُ 14، زٍضُ وطریٍ اورشی ایران(، GISفبزُ اظ ؾيؿتن اعالفبت رغطافيبيي )ثبذتط ثب اؾت
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