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چکیذٌ
هحسٍزيت شذبيط اًطغي فؿيلي زض رْبى ٍ افعايف ؾغح ههطف اًطغيّ ،وَاضُ ثكط ضا ثطاي
ربيگعيي کطزى هٌبثـ اًطغي رسيس ثِ چبلف کكيسُ اؾت .زض ايي ثيي ،ثبز ثِ فٌَاى يکي اظ هؾبّط
اًطغيّبي ًَ اظ ربيگبُ ٍيػُاي ثطذَضزاض اؾت .اؾتبى آشضثبيزبى قطلي ثب تَرِ ثِ ٍضقيت
تَپَگطافي ٍ هَلقيت ًؿجي ذَز يکي اظ هٌبؾتتطيي هکبىّب ثطاي احساث ًيطٍگبُ ثبزي هيثبقس .لصا
زض ايي پػٍّف ثطاي تقييي هکبىّبي هٌبؾت رْت احساث ًيطٍگبُ ثبزي زض ايي اؾتبى ،هقيبضّب ٍ
ظيط هقيبضّبي هرتلفي هس ًؾط لطاض گطفت ٍ ثب تَرِ ثِ اّويت تلفيك اعالفبت ،فطايٌس تحليل ؾلؿلِ
هطاتجي ( )AHPثطاي ٍظىزّي ثِ اليِّب اًتربة ٍ ثِ کوک ًطمافعاض  Expert choiceپيبزُؾبظي
گطزيس .اظ ًطمافعاض  ،Arc GISثِ هٌؾَض تحليل فضبيي ٍ ّوپَقبًي اليِّب اؾتفبزُ قس ٍ ثقس اظ
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
اعالفبت رغطافيبيي ثِ فٌَاى يک ؾيؿتن حوبيتي تهوينگيطي ،هيتَاًس ّن زض آهبزُؾبظي زازُّب
ٍ ّن زض هسل کطزى اٍلَيتّب ٍ ًؾطات کبضقٌبؾبى زض ضاثغِ ثب فَاهل هرتلف ثؿيبض کبضاهس ثبقس ٍ
عطاحبى ضا زض اًتربة هکبى هٌبؾت رْت احساث ًيطٍگبُ ثبزي يبضي کٌس .زض ايي تحميك15 ،
 -1کبضقٌبؾي اضقس اللينقٌبؾي ،زاًكگبُ حکين ؾجعٍاضي(ًَيؿٌسُ هؿئَل) – Email: Asadimehdi11@yahoo.com
Tel:09142190338
2

 -زاًكيبض گطٍُ رغطافيب ،زاًكگبُ تجطيع
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هٌغمِ ،ثب زض ًؾط گطفتي ّوپَقبًي ٍ اًغجبق ًمكِّبي هحسٍزيت ،قطايظ الليوي ٍ ًيع ثبظزيس
هيساًي تقييي گطزيسًس کِ ايي هٌبعك ثِ تطتيت ،تجطيع ،ؾٌْس ،اؾکَ ،آشضقْط ،ثؿتبىآثبز ،قجؿتط،
رلفبّ ،طيؽ ،هيبًِ ،ثٌبة ،هطاغِ ،ؾطاة ،اّط ،چبضاٍيوبق ٍ ّكتطٍز هيثبقٌس.
ياشگان کلیذی :هکبىيبثي ،ؾيؿتن اعالفبت رغطافيبييً ،يطٍگبُ ثبزي ،فطايٌس تحليل ؾلؿلِ
هطاتجي ،آشضثبيزبى قطلي.

مقذمٍ

گؿتطزگي ًيبظ اًؿبى ثِ هٌبثـ اًطغي ّوَاضُ اظ هؿبئل هْن ٍ اؾبؾي هحؿَة هيقَز(
اهبًي ٍ قوقچي.)2 ،1389 ،تالـ ثطاي زؾتيبثي ثِ يک هٌجـ اًطغي پبيبىًبپصيط اظ آضظٍّبي
زيطيٌِ اًؿبى ثَزُ اؾت .کلية هٌبثـ اًطغي فؿيلي ًؾيط ًفت ،گبظ ،ظغبل ؾٌگ ،اٍضاًيَم ٍ
غيطُ ضٍظي ثِ اتوبم ذَاٌّس ضؾيس (فجسلي ٍ ّوکبضاى .)58 ،1388 ،ثب اتوبم اًطغيّبي
فؿيلي غيط لبثل تزسيس ،توسى ثكطي کِ ثِ اًطغي ٍاثؿتِ اؾت ،هرتل ذَاّس قس (ؾلغبًي
ٍ ّوکبضاى .)3 ،1389 ،اظ عطف زيگط ،ههطف هٌبثـ تَليس اًطغي فؿيلي هكکالت ٍ
ّعيٌِ ّبي هبزي ٍ ظيؿت هحيغي ذبل ذَز ضا زض پي زاضز .اؾتفبزُ اظ اًطغي اتوي ًيع
نطف ًؾط اظ پيبهسّبي قسيس ظيؿتهحيغي ًؾيط ظثبلِّبي اتوي ٍ غيطُّ ،عيٌة ثبال ٍ
تکٌَلَغي پيكطفتِاي هيعلجس .ايي هؿئلِ ؾجت قسُ اؾت کِ ثكط ّوَاضُ زض پي هٌبثـ
اًطغي ًَ رْت ربيگعيٌي زٍ هٌجـ اًطغي هصکَض ثبقس؛ هٌبثقي کِ ًِ تٌْب اضظاى ليوت ٍ لبثل
زؾتطؼ ثبقس ،ثلکِ ههطف آًْب آلَزگي چٌساًي ثجبض ًيبٍضز (ظاّسي ٍ ّوکبضاى.)42 ،1382 ،
ثب زض ًؾط گطفتي پبضاهتطّبي رغطافيبيي ،التهبزي ،ظيؿتهحيغي ٍ ظهييقٌبؾي هيتَاى ثِ
پتبًؿيليبثي هٌبعك ثطاي ًيطٍگبُ ثبزي اظ عطيك ؾيؿتن اعالفبت رغطافيبيي زؾت يبفت.
تبکٌَى پػٍّف ّبي ظيبزي زض زاذل ٍ ذبضد زض ضاثغِ ثب اهکبى اؾتفبزُ اظ پتبًؿيل اًطغي
ثبز ثطاي هٌبعك هرتلف رغطافيبيي اًزبم قسُ اؾت .يکي اظ پػٍّفّب زض ايي ظهيٌِ ،کبض
ثبثبى ٍ پبضي )2000(1اؾت کِ تَؾقِ ٍ افوبل يک ضٍيکطز ثِ کوک  2GISثِ هٌؼ ٍض
هکبى يبثي ًيطٍگبُ ثبز زض اًگلؿتبى ضا هَضز ثطضؾي لطاض زازًس .آًْب ثب اؾتفبزُ اظ  GISاظ 2
1. Baban and Tim Parry
2. Geographic Information system
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ضٍـ هرتلف ثطاي تطکيت اليِّبي اعالفبتي ايؿتگبُ لٌکكبيط 1اؾتفبزُ کطزًس .اٍل ّوة
اليِ ّب ثِ يک اًساظُ هْن زض ًؾط گطفتِ قسًس ٍ ثِ آًْب ٍظى ثطاثط زازُ قس .زٍم ،اليِّبي
اعالفبتي گطٍُثٌسي قس ٍ ،ثب تَرِ ثِ زضرِ اّويتكبى ضتجِثٌسي قسًسً ٍ .كبى زازًس کِ اظ
ايي ًمكِّب هيتَاى ثطاي کوک ثِ فطآيٌس تهوينگيطي ٍ يبفتي هحل هٌبؾت ًيطٍگبُ ثبزي
اؾتفبزُ کطز .زض پػٍّكي زيگط ،ثٌيَيّ ٍ2وکبضاى ( )2007هکبى هٌبؾت ثطاي تَضثييّبي
ثبزي ثعضگ ثب اؾتفبزُ اظ  GISضا اًتربة ًوَزًس .ايي تحميك کِ ثط ضٍي  5اؾتبى کكَض
تبيلٌس اًزبم قسُ اؾت ،ثب ّسف ثکبض ثطزى ربهـ ؾيؿتن اعالفبت رغطافيبيي ثب تطکيت
ؾيؿتن تهوينگيطي چٌس هقيبضُ ( )MCDMثطاي اًتربة ثْتط ٍ هَحطتط هکبى تَضثييّبي
ثبزي ثعضگ زض تبيلٌس اؾت .کِ ثطاي زؾتيبثي ثِ ايي هٌؾَض اظ پبضاهتطّبيي ّوچَى:
اعالفبت ؾطفت ثبز ،اضتفبؿ ،قيت ،ثعضگضاّْب ،ضاُآّيّب ،هٌبعك ؾبذتِ قسُ ،هٌبعك
رٌگلي ٍ هٌبعك ذَـ هٌؾطُ اؾتفبزُ قسُ اؾت کِ زض ًْبيت ثْتطيي هکبى ثطاي ًهت
4
تَضثيي ثبزي زض ؾَاحل قطلي تبيلٌس اظ اؾتبى ًبذي ؾي تبمهبضت 3تب اؾتبى ًبضاتيٍاؼ
اًتربة قسُاًس .تحميمبت اًزبم يبفتِ زض گصقتِ ًكبًگط تَاًبيي ثبالي ؾيؿتن اعالفبت
رغطافيبيي زض هكرم کطزى هکبىّبي هؿتقس ثطاي اؾتفبزُ اظ اًػي ثبزي هيثبقس .اظ زيگط
پػٍّفّب زض ايي ظهيٌِ ،هيتَاى ثِ کبض پطاثبمضًٍگّ ٍ 5وکبضاى ( ،)2009ههغفبيپَضٍ ،
ّوکبضاى ،)2011( 6قبتب احوس ،)2012( 7هبؾّطاىّ ٍ 8وکبضاًف (ّ ،)2012وَزاٍ )2012( 9
 ....اقبضُ کطزّ .وچٌيي هيتَاى اظ پػٍّفّبي اًزبم يبفتِ زض زاذل ثِ پتبًؿيلؾٌزي
اًطغي ثبز ثطق هٌغمِاي ثبذتط ثب اؾتفبزُ اظ ؾيؿتن اعالفبت رغطافيبيي ( )GISتَؾظ
(ًَضاللْي ٍ ّوکبضاى) زض ؾبل  1390اًزبم قس .زض ضٍـ هحبؾجة پتبًؿيل ثبز زض ايي همبلِ
هقيبضّبي هَضز ًؾط ثب اّويتي يکؿبى هَضز ثطضؾي لطاض گطفتِاًس ٍ ايي هقيبضّب قبهل
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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هقيبضّبي فٌي ،ظيؿت هحيغي ،التهبزي ٍ رغطافيبيي هيثبقٌس .ايي هغبلقبت ًكبى زازُ
اؾت کِ ثب فطو اؾتفبزُ اظ تَضثيي  Gamesa G58هيتَاى حساکخط  1897هگبٍات ثطق
ثبزي زض هٌغمة هَضز هغبلقِ تَليس کطز ،کِ ايي همساض تبهيي کٌٌسُي  %26ثطق هٌغمِ زض
افك  1404هيثبقسّ .وچٌيي پتبًؿيلؾٌزي اًطغي ثبز زض اؾتبى کطهبًكبُ اقبضُ ًوَز کِ
زض ؾبل  1391تَؾظ (هحوسي ٍ ّوکبضاى) ثط پبية زازُّبي رْت ٍ ؾطفت ؾِ ؾبفتة ثبز
ايؿتگبُّبي ّوسيس کطهبًكبُ ،اؾالمآثبز غطة ،ضٍاًؿط ،کٌگبٍض ٍ ؾطپل شّبة ،زض عَل
ؾبلّبي  1997تب  2006اًزبم قسُ اؾتً .تبيذ ايي پػٍّف گَيبي ايي اؾت کِ ؾِ
ايؿتگبُ ضٍاًؿط ،ؾطپل شّبة ٍ کٌگبٍض ،پتبًؿيل هٌبؾجي ثطاي تَليس اًطغي ثبز زاضًس .هٌغمة
اؾالم آثبز غطة زض نَضت اؾتفبزُ اظ تَضثييّبي ثبزي هطتفـ ،ثطاي ثْطُثطزاي اظ اًطغي ثبز
هٌبؾت اؾت ٍ کطهبًكبُ ثطاي اؾتفبزُ اظ اًطغي ثبز ،پتبًؿيل هٌبؾجي ًساضز .ثِ ّويي هٌؾَض
ؾقي ثط ايي اؾت زض اؾتبى آشضثبيزبى قطلي ثب اؾتفبزُ اظ ؾيؿتن اعالفبت رغطافيبيي ثِ
هکبىيبثي ٍ قٌبؾبيي ًيطٍگبُّبي ثبزي پطزاذتِ ٍ تَاى هٌغمِ زض تَليس اًطغي الکتطيؿيتِ
هَضز اضظيبثي لطاض گيطز.
مًاد ي ريشَا
مىطقٍ مًرد مطالعٍ

هٌغمِ هَضز هغبلقِ ،ثب هؿبحتي حسٍز  45491کيلَهتط هطثـ زض هحسٍزُي رغطافيبيي،
ثيي هساضّبي  36زضرِ ٍ  54زليمِ تب  39زضرِ ٍ  26زليمِ فطو قوبلي ٍ  45زضرِ ٍ 7
زليمِ تب  48زضرِ ٍ  20زليمِ عَل قطلي اظ ًهفالٌْبض گطيٌَيچ ٍالـ قسُ اؾت (قکل .)1
ايي اؾتبى اظ قوبل ثِ روَْضيآشضثبيزبى ٍ کكَض اضهٌؿتبى ،اظ غطة ٍ رٌَة غطة
ثِ اؾتبى آشضثبيزبى غطثي ،اظ قطق ثِ اؾتبى اضزثيل ٍ اظ رٌَة ثِ اؾتبى ظًزبى هحسٍز هي
قَز.
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ضکل( :)1مًقعیت مىطقٍ مًرد مطالعٍ در کطًر

زض هکبىيبثي ًيطٍگبُ ثبزي ،ثِ فٌَاى يک هؿبلِ تهينگيطي ثِ هَاز ٍ اثعاض ذبل ايي
هَضَؿ ًيبظ هيثبقس .زض ايي تحميك ،اظ آهبض  15ؾبلِ الليوي اؾتبى آشضثبيزبىقطلي اؾتفبزُ
ٍ ثطاي تزعيِ ٍ تحليل فضبيي ٍ تْيِ ًمكِّبي هقيبضّبي الليوي ،رغطافيبيي ،التهبزي-
ارتوبفي ،ظيؿتهحيغي ٍ ظهيي قٌبؾي اظ ًطمافعاض  ARC GIS9.3اؾتفبزُ گطزيس .ثِ
هٌؾَض ثطضؾي کبضثطي اضاضي اظ تهَيط هبَّاضُاي ؾٌزٌسُ  ETM+هبَّاضُ لٌسؾت 1هطثَط
هطثَط ثِ ؾبل  2008اؾتفبزُ گطزيس ٍ ثطاي تحليل ٍ تفؿيط اعالفبت آى اظ ًطمافعاض
 ٍ ENVI+8اظ تبثـ الحبلي  Spatial Analystاؾتفبزُ قسّ .وچٌيي ثطاي ٍظىزّي ثِ
اليِّب اظ ًطمافعاض  Expert choiceاؾتفبزُ گطزيس.

1. Landsat
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ريش پردازش فرایىذ تحلیل سلسلٍ مراتبی ( )1AHPي تعییه اَمیت ضریب
معیارَا:

فطايٌس تحليل ؾلؿلِ هطاتجي يکي اظ ثْتطيي ضٍـّبي تهوينگيطي ثطاي ظهبًي اؾت
کِ تهوينگيطًسُ زاضاي هقيبضّبي چٌسگبًِ ثبقس (تيلَض .)374 ،2004 ،2ظيطا تحليلگطاى يب
تهوينگيطًسگبى ضا رْت ؾبظهبًسّي هؿبئل حؿبؼ ٍ حيبتي يبضي هيًوبيس ( ثَيالکب ،آهَض
ٍ پَلًَبضا .)255 ،2004 ،3فطايٌس تحليل ؾلؿلِ هطاتجي ثب قٌبؾبيي ٍ اٍلَيتثٌسي فٌبنط
تهوينگيطي قطٍؿ هيقَز .ايي فٌبنط قبهل اّساف ،هقيبضّب ٍ گعيٌِّبي احتوبلي اؾت
کِ زض اٍلَيتثٌسي ثِ کبض گطفتِ هيقًَس .زض ايي فطايٌس ،قٌبؾبيي فٌبنط ٍ اضتجبط ثيي آىّب
هٌزط ثِ ايزبز يک ؾبذتبض ؾلؿلِ هطاتجي هيقَز .زليل ؾلؿلِ هطاتجي ثَزى ،ثسليل ؾبذتبض
ذالنِؾبظي فٌبنط تهوينگيطي ّوچَى ظًزيطي زض ؾغَح هرتلف اؾت .پؽ ،ايزبز
يک ؾبذتبض ؾلؿِ هطاتجي اظ هَضَؿ هَضز ثطضؾيً ،رؿتيي گبم زض فطايٌس تحليل ؾلؿلِ
هطاتجي ثِ قوبض هيضٍز؛ ٍ اّساف ،هقيبضّب ٍ گعيٌِّب ٍ ًيع اضتجبط آىّب زض ّويي ؾبذتبض
ًكبى زازُ هيقَز .هطاحل ثقس زض فطايٌس تحليل ؾلؿلِ هطاتجي قبهل هحبؾجِ ٍظى (ضطايت
اّويت) هقيبضّب ٍ ظيط هقيبضّب ،هحبؾجِي ضطيت اّويت (ٍظى) گعيٌِّب ،هحبؾجِي ًْبيي
گعيٌِّب ٍ ،ثطضؾي ؾبظگبضي هٌغمي لضبٍتّبؾت (ؾبفتي12 ،1990 ،؛ ؾبفتي،1996 ،
.)16
زض فطايٌس تحليل ؾلؿلِ هطاتجي ،ثطتطي ثيي گعيٌِّب ثِ ٍؾيلِي همبيؿِ رفتي ثيي آىّب
تقييي هيقَز .زض همبيؿِ رفتي ضٍال کبض چٌيي اؾت کِ ثطاي يطضؾي زٍ گعيٌِ يکي اظ آى-
ّب ضا زض ًؾط گطفتِ ٍ ثَؾيلِي آى اضرحيت يب اّويت زٍ گعيٌِ ضا ًؿجت ثِ ّن هيؾٌزٌس
(عبّب .)522 ،2003 ،4زض ايي فطايٌس اظ افساز  1تب  9ثِ فٌَاى يک هميبؼ اؾتبًساضز ،ثطاي
هكرم کطزى اّويت گعيٌِّب (اظ اّويت هؿبٍي تب اّويت فَق القبزُ ظيبز) ًؿجت ثِ ّن
اؾتفبزُ هيقَز .زض هبتطيؽ همبيؿِ رفتي ،فسز ً 9كبى زٌّسُ اّويت فَق القبزُ ظيبز يک
1. Analytic Hierarchy Process
3.Taylor
4.Bevilacqua, Amore and Polonara
1.Taha
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هقيبض ًؿجت ثِ زيگطي اؾت ٍ فسز ً 1/9كبى زٌّسُي اضظـ فَق القبزُ پبييي يک هقيبض
ًؿجت ثِ هقيبض زيگط ٍ اضظـ فسزي ً 1يع ًكبى زٌّسُي اّويتّب ثطاثط هيثبقس (کًَع،1
 .)8 ،2010قکل  2هطاحل هرتلف تحميك ضا ثِ قکل قوبتيک ًكبى هيزّس.
جذيل ( :)1مقیاض  9کمیتی ساعتی برای مقایسٍ جفتی (بًئه137 ،1991 ،؛ دی.)1392 ،2117 ،2

امتیاز
1

تعریف
اّويت هؿبٍي

3

اّويت اًسکي ثيكتط

5
7

اّويت ثيكتط
اّويت ذيلي ثيكتط

9

اّويت هغلك

2،4،6،8

همبزيط هتَؾظ ثيي زٍ لضبٍت
هزبٍض

تًضیح
زض تحمك ّسف ،زٍ هقيبض اّويت هؿبٍي زاضًس
تزطثِ ًكبى هيزّس کِ ثطاي تحمك ّسف اّويت  iثيكتط اظ j
اؾت.
تزطثِ ًكبى هيزّس کِ اّويت  iذيلي ثيكتط اظ  jاؾت.
تزطثِ ًكبى هيزّس کِ اّويت  iذيلي ثيكتط اظ  jاؾت.
اّويت ذيلي ثيكتط ً iؿجت ثِ  jثِ عَض لغقي ثِ احجبت ضؾيسُ
اؾت
ٌّگبهي کِ حبلتّبي هيبًِ ٍرَز زاضز

2. Kunz
3.Dey
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ضکل ( :)2مراحل مختلف تحقیق

تعییه امتیاز وُایی (ايلًیت) گسیىٍَا ي ورخ سازگاری

تب ايي هطحلِ ،ضطايت اّويت هقيبضّب ٍ ظيط هقيبضّب زض اضتجبط ثب ّسف هغبلقِ ٍ ًيع
ضطايت اّويت (اهتيبظ) گعيٌِّب زض اضتجبط ثب ّطيک اظ ظيط هقيبضّب تقييي قسُ اؾت .زض ايي
هطحلِ ،اظ تلفيك ضطايت اّويت هعثَض ،اهتيبظ ًْبيي ّط يک اظ گعيٌِّب تقييي ذَاّس قس.
ثطاي ايي کبض اظ «انل تطکيت ؾلؿلِ هطاتجي» ؾبفتي کِ هٌزط ثِ ثطزاض اٍلَيت ،ثب زض ًؾط
گطفتي ّوِ لضبٍتّب زض توبهي ؾغَح ؾلؿلِ هطاتجي هيقَز ،اؾتفبزُ ذَاّس قس
(ثطتَلًَي.)423 ،2006 ،
يکي اظ هعيتّبي فطايٌس ؾلؿلِ هطاتجي ايي اؾت کِ هيعاى ؾبظگبضي همبيؿِّبي اًزبم
قسُ ضا هكرم هيکٌس .ايي ًطخ ًكبى هيزّس کِ تب چِ اًساظُ هيتَاى ثِ اٍلَيتّبي
حبنل اظ افضبي گطٍُ يب اٍلَيتّبي رسٍلّبي تطکيجي افتوبز کطز .تزطثِ ًكبى زازُ اؾت
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کِ اگط ًطخ ؾبظگبضي ( )1C.Rکوتط اظ  0/10ثبقس ،هيتَاى ؾبظگبضي همبيؿِّب ضا پصيطفت؛
زض غيط ايٌهَضت ثبيس همبيؿِّب هزسزا اًزبم گيطز (هطًَ ٍ ريوٌعً .)103 ،2005 ،2طخ
ؾبظگبضي ثِ ضٍـ شيل لبثل هحبؾجِ هيثبقس.
ضاثغِ ()1
ضاثغِ ()2

C.R. =C.I. / R.I.
C.I. = ʎMax-n / n

زض ضٍاثظ فَق  nتقساز گعيٌِّبي ضليت ٍ  R.I.قبذم ؾبظگبضي تهبزفي اؾت .ثب تَرِ
ثِ ايٌکِ ًطخ ؾبظگبضي کوتط اظ 0/1ثِ زؾت آهس ،هبتطيؽ تلفيك قسُ گطٍّي همبيؿبت
ظٍري اًَاؿ هقيبضّبي هکبىيبثي ًيطٍگبُ ثبزي اظ ؾبظگبضي ثطذَضزاض اؾت.
حذاقل محذيدیتَای اعمال ضذٌ بر ريی الیٍَا

زض ّط فوليبت يب پػٍّف هکبىيبثي ًيبظ اؾت ،تب ثطاي رلَگيطي اظ تلف قسى ٍلت ٍ
ّعيٌِ ،اظ ثيي ضفتي هحيظ ظيؿت ٍ حيبط ربًَضي ٍ ّوچٌيي ثطاي زٍضي کطزى اظ ثاليبيي
عجيقي هبًٌس ظلعلِ ،ؾيل ..... ،حسالل هحسٍزيتّبيي زض ًؾط گطفتِ قَز .کِ ايي کبض زض
هحيظ ًطمافعاض  Arc GISثهَضت ثبيٌطي يب ّوبى  1 ٍ 0اًزبم گطفت ٍ ثِ هٌبعمي کِ زض
کنتط اظ حسالل فبنلِّبي زض ًؾط گطفتِ قسُ لطاض زاقتٌس فسز  ٍ 0ثِ هٌبعمي کِ زض ضًذ
هٌبؾت لطاض زاقتٌس فسز  1اذتهبل زازُ قس .رسٍل ً 2كبًگط فَاهل هحسٍز کٌٌسُ ،حسالل
ٍ حساکخط فبنلِ اظ هقيبضّبي هَضز ثطضؾي هيثبقس.
جذيل ( :)2عًامل محذيد کىىذٌ ،حذاقل ي حذاکثر فاصلٍ از معیارَای مًرد بررسی (بابان.)63 ،2111 ،3
ردیف

کالض عًامل

1

فبنلِ اظ هٌبعك حفبؽت قسُ

2

فبنلِ اظ کبًَىّبي لغعـ

جسئیات عامل

حذاقل فاصلٍ ()M

هٌغمِ حفبؽت قسُ

2000

حذاکثر فاصلٍ
()M

پٌبگبُ حيبت ٍحف
4000

هٌغمِ قکبض هوٌَؿ
-

500

1500

1.capability Ratio
2.Moreno-Jimenez
3. baban
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3

فبنلِ اظ گؿلّب

-

1000

10000

4

فبنلِ اظ ضٍزذبًِّب

-

1000

-

5

فبنلِ اظ ضاُّبي اضتجبعي

-

1000

10000

6

فبنلِ اظ قْطّب

-

2000

6000

7

فبنلِ اظ ضٍؾتبّب

-

1000

-

وتایج ي بحج
يزن معیارَا

زض اٍليي السامٍ ،ظى هقيبضّب تقييي هيقَز .ايي ٍظىّب ،ثب تَرِ ثِ اّويت هقيبضّب زض
همبثل يکسيگطً ،ؿجت ثِ ّسف "هکبىيبثي احساث ًيطٍگبُ ثبزي" تقييي هيقَز .اثتسا
هقيبضّبي اليِّبي انلي ثب يکسيگط همبيؿِ هيقًَس .زض قکل  3همبيؿِ ظٍري هقيبضّبي
اليِّبي انلي زض هکبى يبثي احساث ًيطٍگبُ ثبزي ًكبى زازُ قسُ کِ زض آى هقيبض الليوي ثب
ٍظى  ٍ 0/515هقيبض ظهييقٌبؾي ثب ٍظى  0/053ثتطتيت ثيكتطيي (ظيطا فَاهل الليوي کِ
قبهل گعيٌِّبي ؾطفت ثبز ،ؾطفت ثبز غبلت  ،فكبض ٍ زهب هيثبقس اظ انليتطيي فَاهل
هکبىيبثي ًيطٍگبُ ثبزي هيثبقس ثِ ّويي زليل ٍظى ثيكتطي ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُاًس) ٍ
کوتطيي تبحيط ضا زض احساث ًيطٍگبُ ثبزي زاضز ٍ قکل ٍ 3ظىّبي هحبؾجِ قسُ هقيبضّب زض
ًطم افعاض  Expert Choiceضا ًكبى زازُ قسُ کِ ًطخ ؾبظگبضي زض آى  0/08هيثبقس کِ
کوتط اظ همساض اؾتبًساضز آى يقٌي  0/1هيثبقس ٍ ايي ًكبى زٌّسُي زلت ٍظىزّيّبي
اًزبم قسُ هيثبقس.
معیارَای اقلیمی

هقيبضّبي الليوي يکي اظ هْنتطيي هقيبضّب رْت احساث ًيطٍگبُّبي ثبزي هيثبقٌس .زض
ايي تحميك ،فٌبنط الليوي ،زض همبيؿِ ثب هقيبضّبي زيگط زاضاي اّويت ثبالتطي ثَزُ ٍ زض
ًتيزِ ٍظى ثيكتطي ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُاًس .زض ايي ذهَل پبضاهتطّبي الليوي ؾطفت
ثبز ،ؾطفت ثبز غبلت ،فكبض ٍ زهب اظ ظيط هقيبضّبي الليوي ثَزُ کِ ثطاي هکبىيبثي احساث
ًيطٍگبُ ثبزي اًتربة قسُاًس.
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معیارَای جغرافیایی

يکي اظ فَاهل انلي کِ ثبيس زض هکبىيبثي احساث ًيطٍگبُ ثبزي هَضز تَرِ لطاض گيطز،
هقيبضّبي رغطافيبيي اؾت .ظيط هقيبضّبي رغطافيبيي هَضز ثطضؾي ،اضتفبؿ اظ ؾغح زضيب ٍ قيت
ظهيي هي ثبقٌس ،کِ ّط چِ اضتفبؿ ٍ قيت کن ثبقس ثٌبثطايي حول تزْيعات آؾبًتط قسُ ٍ لصا
اظ لحبػ التهبزي ثبنطفِ ذَاّس ثَز .ايي هقيبضّب پؽ اظ ٍظىزّي ،زض هحيظ ًطمافعاض
 ArcGISهَضز ثطضؾي ٍ تزعيِ ٍ تحليل لطاض گطفتٌس.
معیارَای اقتصادی – اجتماعی

اظ زيگط هقيبضّبي هْوي کِ زض هکبىيبثي احساث ًيطٍگبُ ثبزي ثبيس ثِ آى تَرِ زاقت،
هقيبضّبي التهبزي – ارتوبفي هيثبقس .هقيبضّبي التهبزي – ارتوبفي قبهل ظيط
هقيبضّبي فبنلِ اظ ضاُّبي اضتجبعي (ربزُّبي فطفي ،ربزّبي انلي ،ذغَط ضاُ آّي)،
فبنلِ اظ قْطّب ٍ ضٍؾتبّب (هطاکع روقيتي) هيثبقٌس .فبنلِ اؾتبًساضز اظ ضاّْبي اضتجبعي
زؾتيبثي ثِ قجکِّبي ثطق ؾطاؾطي ضا ضاحتتط ذَاّس ًوَز ٍ ًيبظي ثِ احساث ربزُّبي
رسيستط ًرَاّس ثَز ّوچٌيي ؾبذتوبىّب زض قْطّب ٍ ضٍؾتب ثِ زليل ايٌکِ ًَفي هبًـ زض
ثطاثط فولکطز ثبز هحؿَة هيقًَس کِ ثبفج پبييي آهسى تَاى لبثل اؾتحهبل اظ تَضثيي
ثبزي ذَاّس قس .لصا زض احساث ًيطٍگبُ ثبزي ثبيس فبنلِّبي اؾتبًساضز اظ ايي هٌبعك حفؼ
قَز.
معیارَای زیستمحیطی

تَرِ ثِ هؿبئل ظيؿتهحيغي زض هکبىيبثي احساث ًيطٍگبُ ثبزي زض حبل حبضط يکي اظ
هْنتطيي اّساف پػٍّكي زض ايطاى ٍ رْبى هيثبقس .هقيبضّبي ظيؿت هحيغي قبهل ظيط
هقيبضّبي فبنلِ اظ هٌبعك حفبؽت قسُ ،کبضثطي اضاضي ٍ فبنلِ اظ ضٍزذبًِّب هيثبقس .ظيطا
کِ ايي هٌبعك ّوَاضُ هحل ظًسگي گًَِّبي ًبزض گيبّي ٍ ربًَضي هيثبقس هرهَنب
ؾبحل زضيبّب کِ هحل ظًسگي پطًسگبى هْبرط هيثبقس ٍ احساث ًيطٍگبُ ثبزي زض هٌبعك
ثبفج ثطذَضز پطًسگبى ثِ پطُّبي تَضثيي ثبزي ٍ تلف قسى آىّب ذَاّس قس.
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معیارَای زمیهضىاسی

ثطضؾي هقيبضّبي ظهييقٌبؾي رْت احساث ًيطٍگبُ ثبزي اظ اّويت ٍيػُاي ثطذَضزاض
اؾت .چطا کِ فسم تَرِ ثِ هقيبضّبي ظهييقٌبؾي ثطاي احساث ًيطٍگبُ ثبزي ثبفج آؾيت
زيسى قسيس ًيطٍگبُ ٍ اتالف ؾطهبيِّب زض احساث ًيطٍگبُ ذَاّس قس .ظيط هقيبضّبي ظهيي-
قٌبؾي فجبضتٌس اظ :فبنلِ اظ کبًَىّبي لغعقي ٍ فبنلِ اظ گؿلّب ،کِ ثطاي تقييي هکبى
هٌبؾت رْت احساث ًيطٍگبُ ثبزي هَضز تَرِ لطاض هيگيطًس.

ضکل ( :)3يزنَای محاسبٍ ضذٌ معیارَا در ورمافسار Expert Choice

يزن زیر معیارَا

ثب تَرِ ثِ ايٌکِ ثطاي ّط هقيبض ،ظيط هقيبضّبيي تقطيف قسُ اؾت ،زض ايي هطحلِ ،ثطاي
ٍظىزّي ثِ ظيط هقيبضّب ،زٍ ثِ زٍ آًْب ثب ّن همبيؿِ هيقًَس .ثسيي نَضت ثطاي ّط کسام اظ
ظيط هقيبضّب ،ثِ عَض رساگبًِ همبيؿِ ظٍري اًزبم هيگيطز .زض ازاهِ ثِ عَض رساگبًِ ثِ
ثطضؾي ٍ اضظيبثي ّط يک اظ ظيط هقيبضّب پطزاذتِ قسُ اؾت.
زیر معیار اقلیمی

ؾطفت ثبز ،ؾطفت ثبز غبلت ،فكبض ٍ زهب رعٍ ظيط هقيبضّبي ،هقيبض الليوي هيثبقٌس کِ
ثقس اظ ٍظىزّي هَضز آًبليع لطاض گطفتٌس .زض ثطضؾي قکل  4کِ همبيؿِ ظٍري هقيبض الليوي
زض آى اًزبم گطفتِ ٍ هيعاى ًطخ ؾبظگبضي همبيؿِ ظٍري ثيي هقيبضّب زض آى  0/07هيثبقس
ؾطفت ثبز ثيكتطيي ٍظى ( ٍ )0/549زهب کوتطيي ٍظى ( )0/074ضا ثرَز اذتهبل زازُ اؾت
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زض ايٌزب ثب تَرِ ثِ ايٌکِ ؾطفت ثبز انليتطيي فبهل زض هکبىيبثي ًيطٍگبُ ثبزي هيثبقس
ٍظى ثيكتطي ثرَز اذتهبل زازُ اؾت.

ضکل( :)4ومًدار يزن محاسبٍ ضذٌ در ورمافسار Expert choice

زیر معیارَای جغرافیایی

ظيطهقيبضّبي رغطافيبيي قبهل اضتفبؿ اظ ؾغح زضيب ٍ قيت هيثبقس .ايي اليِّب ثقس اظ
ٍظىزّي هَضز تزعيِ ٍ تحليل لطاض گطفتٌس .قکل ً 5وَزاض ٍظىّبي هحبؾجِ قسُ ضا ًكبى
هيزّس کِ ضطيت يب ًطخ ؾبظگبضي زض آى نفط هيثبقس ّوچٌيي ثب تَرِ ثِ ايٌکِ اضتفبؿ ّط
چِ کوتط ثبقس زض ًتيزِ حول تزْيعات تَضثيي ثِ هٌغمِ آؾبًتط ذَاّس قس ٍ لصا اظ لحبػ
التهبزي ثِ نطفِتط ذَاّس ثَز ،ثٌبثطايي هقيبض اضتفبؿ اظ ؾغح زضيبٍ ،ظى ( )0/800ثيكتطي
ًؿجت ثِ قيت ( )0/200ثرَز اذتهبل زازُ اؾت.

ضکل ( :)5ومًدار يزنَای محاسبٍ ضذٌ در ورمافسار Expert



ًكطيِ فلوي ـ پػٍّكي رغطافيب ٍ ثطًبهِضيعي ،قوبضُ 70

زیر معیارَای اقتصادی-اجتماعی

ظيط هقيبضّبي التهبزي–ارتوبفي قبهل فبنلِ اظ ضاُّبي اضتجبعي ،فبنلِ اظ قْطّب ٍ
فبنلِ اظ ضٍؾتبّب هيثبقس .پؽ اظ تَليس ضؾتطّبي فبنلِ اظ تکتک ايي ظيط هقيبضّب ،اٍظاى
هحبؾجبتي ثِ عجمبت هرتلف ّط ظيط هقيبض افوبل گطزيسُ اؾت .قکل  6کِ همبيؿِ ظٍري
هقيبض ،ارتوبفي -التهبزي ضا ًكبى هيزّس ٍ ضطيت ؾبظگبضي  0/02هيثبقس .زض ايي قکل
ثطاؾبؼ ًؾطات کبضقٌبؾي ضاّْبي اضتجبعي ٍظى ( )0/0655ثيكتطي ضا ثِ ذَز اذتهبل
زازُاًس چطا کِ ًيطٍگبُ ثبزي ثب لطاض گطفتي زض فبنلِ هٌبؾت اظ ضاّْبي اضتجبعي ّن اظ لحبػ
التهبزي ث ِ نطفِ ذَاّس ثَز چَى زيگط ًيبظي ثِ احساث ضاّْبي اضتجبعي رسيس ًرَاّس ثَز
ٍ ّن اظ لحبػ ظيجبيي قٌبؾي رلَُي ذبني ثِ هٌغمِ لطاضگيطي ًيطٍگبُ ذَاّس ثركيس ٍ اظ
عطف زيگط ثبفج کبّف ذغطات ًبقي اظ کٌسُ قسى پطُّب زض کٌبضُ ربزُّب ذَاّس قس کِ
هيتَاًس نسهبت قسيسي ضا ثِ ٍؾبيل ًمليِ ٍاضز ًوبيس.

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

زیر معیارَای زیست محیطی

ظيط هقيبضّبي ،هقيبض ظيؿت هحيغي ًيع کِ قبهل فبنلِ اظ هٌبعك حفبؽت قسُ ،کبضثطي
اضاضي ٍ فبنلِ اظ ضٍزذبًِّب هيثبقس .زض قکل  7همبيؿِ ظٍري ظيطهقيبضّبي ،هقيبض ظيؿت-
هحيغي اًزبم گطفت ٍ ضطيت ؾبظگبضي  0/00877کِ ًعزيک ثِ نفط اؾت هيثبقس فبنلِ
اظ هٌبعك حفبؽت قسُ ثب تَرِ ثِ ايٌکِ اکخطا هحل ظًسگي گًَِّبي ًبزض گيبّي ٍ ربًَضي
هيثبقس لصا ثب احساث ًيطٍگبُ زض ايي هکبى ثبفج ٍاضز آهسى لغوبت قسيس ثِ هحيظ ظيؿت ٍ

هکبًيبثي ًيطٍگبُّبي ثبزي زض اؾتبى آشضثبيزبى قطلي ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ AHP

115 

اظ ثيي ضفت گًَِّبي گيبّي ٍ ربًَضي ًبزض ذَاّس قس لصا ثطاؾبؼ ًؾطات کبضقٌبؾبى فبنلِ
اظ هٌبعك حفبؽت قسُ ٍظى ( )0/540ثيكتطي ضا ثرَز اذتهبل زاز.

ضکل ( :)7يزنَای محاسبٍ ضذٌ زیرمعیارَای ،معیار زیستمحیطی در ورمافسار Expert Choice

زیرمعیار زمیهضىاسی

زض تقييي ظيط هقيبضّبي ظهييقٌبؾي ،فبنلِ اظ کبًَىّبي لغعـ ٍ فبنلِ اظ گؿلّب
هَضز ثطضؾي لطاض گطفتٌس کِ زض تقييي هکبى ًيطٍگبُ ثبزي ثبيس ثِ ًمف فَاهل فَق تَرِ
ًوَز .زض قکل  8همبيؿِ ظٍري ظيط هقيبضّبي ،هقيبض ظهييقٌبؾي زض هکبىيبثي احساث
ًيطٍگبُ ثبزي اضائِ گطزيسُ اؾت کِ زض آى فبنلِ اظ کبًَىّبي لغعقي ثطاؾبؼ ًؾطت
کبضقٌبؾبى ٍظى ً 0/750ؿجت ثِ هقيبض فبنلِ اظ گؿلّب زاز چطا کِ احساث ًيطٍگبُ ثبزي زض
هٌبعك لغعقي ثِ زليل ؾؿت ثَزى ظهيي ثبفج آؾيت زيسى تَضثييّبي ثبزي ٍ کبّف
تَاى اؾتحهبل اظ تَضثييّب ذَاّس قس .زض ايي هَضز ًيع ضطيت ؾبظگبضي نفط قس.

ضکل ( :)8يزن محاسبٍ ضذٌ زیر معیارَای زمیه ضىاسی در ورمافسار Expert Choice
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يزن گسیىٍَا

ثقس اظ تقييي ٍظى ظيط هقيبضّب ًَثت ثِ تقييي ٍظى گعيٌِّب هيقَز ٍ اّويت ّط گعيٌِ
ًؿجت ثِ گعيٌِي زيگط هَضز اضظيبثي لطاض هيگيطز .زض ايٌزب ثسليل تقسز همبيؿِّب فمظ ثِ 2
هَضز اظ آىّب (اضتفبؿ ٍ گؿل) اقبضُ قسُ اؾت (رسٍل ( )10 ٍ 9قکل  .)10 ٍ 9زض رسٍل 9
کِ همبيؿِّبي ظٍري گعيٌِّبي اضتفبؿ زض آى اًزبم گطفتِ ؾطفت  1000تب  2000هتط ٍظى
( )0/502ثيكتطي ضا ثرَز اذتهبل زازُ چطاکِ ثط اؾبؼ ًؾطات کبضقٌبؾبى اهط ،اضتفبؿ
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.

ضکل ( :)9يزن محاسبٍ ضذٌ گسیىٍَای ارتفاع در ورمافسار ( Expert Choiceمىبع :وگاروذگان).

ثطاؾبؼ ًؾطات کبضقٌبؾبى فقبليت گؿلّب هيتَاًٌس ثبفج ٍاضز آؾيتّبي رجطاى
ًبپصيطي ثِ ًيطٍگبُ ثبزي ثكًَس ثٌبثطايي ّطچِ زض احساث ًيطٍگبُ ثبزي اظ گؿلّب فبنلِ
ثگيطين ًيطٍگبُ ثبزي ّوبىلسض اظ آؾيتّبي ًبقي اظ فقبليت گؿل زض اهبى ذَاّس ثَز.
ثٌبثطايي فبنلِ ثيكتط اظ  10کليَهتط ٍظى ( )0/547ضا زض هکبىيبثي احساث ًيطٍگبُ ثبزي ثِ
ذَز اذتهبل زاز.

هکبًيبثي ًيطٍگبُّبي ثبزي زض اؾتبى آشضثبيزبى قطلي ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ AHP

117 

ضکل ( :)11يزن محاسبٍ ضذٌ گسیىٍَای گسل در ورمافسار Expert Choice

تلفیق الیٍَای اطالعاتی

پؽ اظ تْيِ توبم اليِّبي اعالفبتي ٍ تقييي فَاهل هَحط زض هکبىيبثي احساث ًيطٍگبُ
ثبزي ٍ ًمف آىّب زض هکبىيبثي ٍ ،ثب اًزبم هسلؾبظي ٍ تزعيِ ٍ تحليل زازُّبي فضبيي ثِ
کوک  GISثِ تْيِ ًمكِّبي فبکتَضّبي هَحط زض هکبىيبثي ًيطٍگبُ ثبزي پطزاذتِ قس .پؽ
اظ ٍظىزّي اليِّبي هَحط زض هکبىيبثي ًيطٍگبُ ثبزي ثط اؾبؼ فطايٌس تحليل ؾلؿِ هطاتجي
( ،)AHPاظ لبثليتّبي ؾيؿتن اعالفبت رغطافيبيي ( )GISثِ هٌؾَض تلفيك ٍ ّنپَقبًي
ًمكِّب اؾتفبزُ قسً ٍ ،مكِ هکبىّبي هٌبؾت رْت احساث ًيطٍگبُّبي ثبزي تْيِ گطزيس.
ًمكِ حبنلِ زض  4کالؼ (فبلي ،ذَة ،هتَؾظ ٍ ضقيف) عجمِثٌسي گطزيس .هٌبعك فبلي
رْت احساث ًيطٍگبُ ثبزي زض هٌغمِ هَضز ثطضؾي ،زض هحسٍزُ رٌَة قْط تجطيع زض ايؿتگبُ-
ّبي ؾٌْس ،اؾکَ ٍ لؿوتي کَچکي اظ قْط آشض قْط ثب هؿبحتي ثبلغ ثط ّ 45329/75کتبض
لطاض زاضز ٍ .هٌبعك ذَة ثب هؿبحتي ثبلغ ثط ّ 1095435/97تکبض قبهل ايؿتگبُّبي تجطيع،
اؾکَ ،آشضقْط ،ثؿتبىآثبز ،قجؿتط ،رلفبّ ،طيؽ ٍ ّوچٌيي ثِ نَضت ضگِّبيي زض ايؿتگبُ-
ّبي هيبًِ ،ثٌبة ،هطاغِ ،ؾطاة ،اّط ،چبضاٍيوبق ،هطًس ٍ ّكتطٍز هيثبقس .ايي زض حبلي اؾت
کِ کالؼ ضقيف ثب هؿبحت ثبلغ ثط ّ 853255/73کتبض ؾغح ٍؾيقي اظ هٌبعك رٌَة ،
رٌَة ،هطکع ٍ قوبلغطة هٌغمِ هَضز هغبلقِ ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت .زض قکل 11
ًمكِ هکبىيبثي هٌبعك هؿتقس رْت احساث ًيطٍگبُ ثبزي هكرم گطزيسُ اؾت .رسٍل 3
هكرهبت ًمكِ هکبىيبثي احساث ًيطٍگبُ ثبزي ضا ًكبى هيزّس.
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جذيل ( :)3مطخصات وقطٍ مکانیابی

محذيدٌ
آرربایجان
ضرقی

ردیف
1
2
3
4

کالض
ضقيف
هتَؾظ
ذَة
فبلي

مساحت (َکتار)
853255/73
186571/96
1095435/97
45329/75

درصذ از سطح استان
0/22
0/48
0/28
0/011

ضکل ( -)11وقطٍ مکانیابی مىاطق مستعذ جُت احذاث ویريگاٌ بادی

هکبًيبثي ًيطٍگبُّبي ثبزي زض اؾتبى آشضثبيزبى قطلي ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ AHP

119 

وتیجٍگیری

زض هکبىيبثي ؾبيت تَضثييّبي ثبزي ثبيؿتي اظ ٍرَز ثبزّبي غبلت ٍ ّويكگي هغوئي
ثَزُ ٍ زض عَل هؿيط رْت ايي ثبزّب کنتطيي هبًـ ٍرَز زاقتِ ثبقس .ثِ فالٍُ رْت،
ؾطفت ٍ تساٍم ثبز غبلت آى ًيع اظ فبکتَضّبي ثؿيبض هْن تلمي هيقًَس .ثب ٍرَز اييّب ،تپِ-
ّبي ٍؾيـ ،هؿغح ٍ تمطيجب گطز ،هٌبؾتتطيي هحل ًهت تَضثييّبي ثبزي ّؿتٌس.
ثب اؾتفبزُ اظ هسل  ٍ AHPثطاؾبؼ هقيبضّبي هَضز ًؾط ٍ ثب تَرِ ثِ ًمكِ ًْبيي،
هٌبعك هؿتقس رْت احساث ًيطٍگبُ ثبزي زض ؾغح اؾتبى آشضثبيزبىقطلي قٌبؾبيي قسًس.
ًتبيذ ثسؾت آهسُ ًكبًگط پتبًؿيل ثبالي قْطّبي تجطيع ،ؾٌْس ،اؾکَ ،آشضقْط ،ثؿتبىآثبز،
قجؿتط ،رلفبّ ،طيؽ ،هيبًِ ،ثٌبة ،هطاغِ ،ؾطاة ،اّط ،چبضاٍيوبق ،هطًس ٍ ّكتطٍز ثطاي
احساث ًيطٍگبُ ثبزي هيثبقٌس .ايي هٌبعك ثب زض ًؾط گطفتي هزوَفِاي اظ فَاهل ؾطفت ثبز،
ؾطفت ثبز غبلتٍ ،ؾقت ،هحسٍزيت ٍ  ...تقييي قسُاًس .زض ايي تحميك ،اظ ثيي هقيبضّبي
الليوي ،رغطافيبيي ،ظيؿتهحيغي ،التهبزي-ارتوبفي ٍ ظهييقٌبؾي ،هقيبضّبي الليوي ٍ
رغطافيبيي قبهل :ؾطفت ثبز ،ؾطفت ثبز غبلت ،قيت ٍ اضتفبؿ ثب اّويت ثيكتط زض هکبىيبثي
احساث ًيطٍگبُ ثبزي اضظيبثي قسُاًس .يبفتِّبي ايي تحميك تَاًبيي ؾيؿتنّبي اعالفبت
رغطافيبيي ضا زض هسلؾبظي ٍ کوک ثِ ثطًبهِضيعي هحيغي ٍ ًيع تطکيت هقيبضّبي کوي ٍ
کيفي ثب هميبؼّبي هرتلف ضا ًكبى هيزّس .ثب تَرِ ثِ لبثليتّبيي کِ ايي ؾيؿتنّب زض
هسلؾبظي فضبيي زازُّب زاضًس؛ تقوين اعالفبت ،ؾبذت هسلّبي رسيس ٍ آظهَى ضٍـّبي
هرتلف ضا زاضا هيثبقٌس .هکبىيبثي ٍ تحليل ثب ضٍـ AHPثِ ثطًبهِضيعاى کوک هيکٌس تب
ثتَاًٌس ثط اؾبؼ زازُّبي هکبًي ثْتط تهوين ثگيطًس .لسض هؿلن اؾت کِ ّط چِ اظ
هقيبضّبي ثيكتط ٍ زليكتطي اؾتفبزُ قَز ًتبيذ ثْتطي ضا هيتَاى اًتؾبض زاقت .فليضغن
اًتمبزاتي کِ ثط ايي ضٍـ ٍاضز هيقَز ،ايي ضٍـ زاضاي هعايبي ثؿيبضي هيثبقس ٍ رْت
اؾتمطاض ٍ هکبىيبثي اًَاؿ تبؾيؿبت اًؿبًي ٍ ظيؿت هحيغي کبضثطز فطاٍاى زاضز ٍ کبضايي-
ّبي ذَز ضا ثِ احجبت ضؾبًيسُ اؾت.
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