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 چکیذُ

ّب ٍ كذهبت ًبؿي اص صلضلِ دس ؿْشّب دس ثؼيبسي اص هَاسد ًـبى دادُ اػت دسكذ ثباليي اص كذهبت ثِ عَس هؼتمين ٍ يب ثشسػي هيضاى آػيت
ّب ٍ تلفبت ًبؿي تَاى گفت فلل فوذُ آػيتاػت. دس ٍالـ هي ؿذُسيضي ٍ وبّؾ خغشات ؿْشي هشثَط هيغيشهؼتمين ثِ ٍضقيت ًبهغلَة ثشًبهِ

ثبيؼت ّبي ؿْشػبصي هٌبػت ًيض هيّب، دس فمذاى اكَل ٍ عشحاًگبسي دس سفبيت اػتبًذاسدّبي ايوٌي ػبصُتَرْي ٍ ػْلاص صلضلِ سا فالٍُ ثش ثي
آٍسي ؿْشي هؤحش تَاًذ دس وبّؾ احشات صلضلِ ٍ افضايؾ تبةِ هيسيضي ؿْشي ورؼتزَ  وشد. لبثل روش اػت وِ يىي اص هجبحج ؿْشػبصي ٍ ثشًبهِ

ّبي ؿْشي ًؼجت ثِ يىذيگش ثبؿذ. دس ايي پظٍّؾ ثب تَرِ ثِ ًحَُ ّوزَاسي وبسثشيّبي ؿْشي ًؼجت ثِ ّوذيگش هيثيفتذ ػبصگبس ثَدى وبسثشي
ؿْش تجشيض پشداختِ ؿذُ اػت. دس ايي پظٍّؾ  4ّبي ؿْشي هٌغمِ شي( ثِ اسصيبثي ػبصگبسي وبسثAHPهشاتجي )ٍ ثب اػتفبدُ اص فشايٌذ تحليل ػلؼلِ

ّب هَسد ثشسػي ًؼجت ثِ ػبيش وبسثشي ثٌذي ؿذُ اػت ٍ ػبصگبسي ّش وبسثشيوبسثشي، عجمِ 10ّبي ؿْشي هحذٍدُ هَسدهغبلقِ دس اثتذا ول وبسثشي
ّبي هجبدست ؿذ ٍ دس ًْبيت ًمـِ ػبصگبسي وبسثشيGIS دس هحيظ  ّبي وبسثشيثِ تلفيك اليِ AHPلشاس گشفتِ اػت. ػپغ ثب اػتفبدُ اص هذل 

ًؼجت ثِ ّوذيگش، دس ثشاثش صلضلِ ثب ّن وبهالً  4ّبي ؿْشي هٌغمِ دسكذ اص وبسثشي 9/5دّذ ثِ دػت آهذ. ًتبيذ تحميك ًـبى هي 4ؿْشي هٌغمِ 
 بؿٌذ.ثّبي ؿْشي ًؼجت ثِ ّن وبهالً ػبصگبس هيدسكذ اص وبسثشي 9/43ًبػبصگبس ٍ 

 

 .AHP آٍسي ؿْشي، صلضلِ، ؿْش تجشيض، هذلّب، تبةػبصگبسي وبسثشي :ٍاصگاى کلیذی

 

 هقذهِ

 وِ اػت هقٌب ايي ثِ هؼئلِ (. اييDutta,2012: 2ّؼتٌذ )  ؿذى ؿْشي حبل دس ايفضايٌذُ عَس ثِ وـَسّب رْبى، ػشتبػش دس

(. اگش چِ ثشخي اص الذاهبت Leon and March,2014: 251ؿذ )  اٌّذخَ ثذل ثاليبي احتوبلي اص ثؼيبسي اكلي هىبى ثِ ؿْشي هٌبعك
تَاى اص پيبهذّبي ثاليب ثِ عَس وبهل رلَگيشي وشد صيشا ثشخي وٌٌذُ هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ اػت، اهب ٍالقيت ايي اػت وِ ًويپيـگيشي

اهب ثب ؿٌبخت ًحَُ فول ٍ سفتبس صلضلِ دس هٌبعك ؿْشي  (Zhou,2010:23). ثيٌي ّؼتٌذ اص ايي ثاليب داساي اؿىبل ثضسي غيشلبثل پيؾ
تَاى خغش صلضلِ سا دس هٌبعك ؿْشي سيضي ٍ عشاحي ؿْشي، هياي، ثشًبهِّبي هٌغمِي ثشًبهٍِ ثِ وبسگيشي ساّجشدّبي هٌبػت دس صهيٌِ
سيضي وبسثشي ثشاثش خغش صلضلِ، ثشًبهِپزيشي هٌبعك ؿْشي دس ّبي هؤحش دس رْت وبّؾ آػيتثِ ووتشيي هيضاى وبّؾ داد. يىي اص رٌجِ

                                                      
 )ًَيؼٌذُ هؼئَل(شاىيا ض،يتجش ض،يداًـگبُ تجش ،يؿْش يضسيٍ ثشًبهِ بياسؿذ رغشاف يوبسؿٌبػ يداًـزَ .1
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 شاىيا ض،يتجش ض،يداًـگبُ تجش ،يؿْش يضسيٍ ثشًبهِ بيگشٍُ رغشاف اػتبد .2
 شاىيا ض،يتجش ض،يداًـگبُ تجش ،يؿْش يضسيٍ ثشًبهِ بيگشٍُ رغشاف بسياػتبد. 3

 شاىيا ض،يتجش ض،يداًـگبُ تجش ،يؿْش يضيسٍ ثشًبهِ بياسؿذ رغشاف يوبسؿٌبػ يداًـزَ . 4
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  تَاىسيضي ؿْشي اػت، وِ ثب ٍاسد وشدى هَضَؿ ايوٌي دس ثشاثش خغش صلضلِ دس آى، هيصهيي ؿْشي ثِ فٌَاى ّؼتِ اكلي ثشًبهِ
ص هجبحج هْوي وِ (. دس ايي هيبى يىي ا161: 1389پزيشي هٌبعك ؿْشي سا دس ثشاثش خغش صلضلِ، افضايؾ داد ) اهيٌي ٍ ّوىبساى، اًقغبف

ّبي آٍسي ؿْشي هؤحش ثيفتذ ػبصگبس ثَدى وبسثشيتَاًذ دس وبّؾ احشات صلضلِ ٍ افضايؾ تبةسيضي وبسثشي صهيي ؿْشي هيدس ثشًبهِ
ّبيي وِ دس حَصُ ًفَر سيضي وبسثشي اساضي آى اػت وِ وبسثشيثبؿذ. هٌؾَس اص فبهل ػبصگبسي دس ثشًبهِؿْشي ًؼجت ثِ ّوذيگش هي

ّبي گيشًذ، ثبيذ اص ًؾش ػٌخيت ٍ ّوخَاًي ٍ فقبليت ثب يىذيگش هٌغجك ثَدُ ٍ هَرت هضاحوت ٍ هبًـ اًزبم فقبليتش لشاس هييىذيگ
 (. 43: 1391ديگشي ًگشدًذ ) خوش ٍ ػشگلضايي، 

ثخـي اص ووشثٌذ سٍ ثَدُ اػت؛ چشا وِ دس ػبختي، ّوَاسُ دس ثؼيبسي اص ًمبط ثب خغش سٍثِّبي خبف صهييوـَس ايشاى ثب ٍيظگي
ّبي وَچه ٍ ثضسي دس اهبى صلضلِ ؿَد وِ اص آػيتاي دس وـَس پٌْبٍس ايشاى يبفت هيّيوبليب لشاس گشفتِ اػت. ووتش ًمغِ -خيض آلپصلضلِ

 (.84: 1392ثبؿذ )حجيجي ٍ ّوىبساى، 

سيضاى ؿْشي ثَدُ اػت ٍ اص هيبى ًبهِپزيشي ؿْشي ثِ ٍيظُ دس والًـْشّب وبًَى تَرِ ثشثِ ّويي هٌؾَس دس ػبلْبي اخيش، آػيت
ّبي ؿٌبختي دس ايي پظٍّؾ هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ اػت. ٍيظگيوالًـْشّبي ايشاى، والًـْش تجشيض ثِ دليل هَلقيت خبف صهيي

فقبل ٍ سٍد. ٍرَد گؼل تشيي هؼئلِ هحيظ عجيقي ؿْش ثِ ؿوبس هيػبختي ؿْش تجشيض، هْوتشيي ٍ ثؼب اكليصهييتىتًَيىي ٍ لشصُ
ؿَد ٍ فجَس ايي گؼل اص ًيوِ ؿوبلي ّبي ثضسي تىتًَيىي وـَس هحؼَة هيػشاػشي هَػَم ثِ گؼل ؿوبل تجشيض وِ يىي اص خغَاسُ

: 1391ّبي ػىًَتگبّي تجذيل وشدُ اػت )عشح تَػقِ ٍ فوشاى ؿْش تجشيض، تشيي پٌِْتشيي ٍ خغشًبنؿْش، آى سا ثِ يىي اص پشهخبعشُ
سيضي )اص آٍس ػبختي ؿْشّب دس ثشاثش صلضلِ دس ّوِ ػغَح ثشًبهِذاهبتي ثشاي وبّؾ احشات صلضلِ ٍ يب ثِ فجبستي ديگش تبة(. اص ايي سٍ ال44

سػذ. دس ايي هيبى، آهبيؾ ػشصهيي تب هقوبسي( دس ؿْشي هخل تجشيض وِ اهىبى ٍلَؿ صلضلِ دس آى ثؼيبس صيبد اػت، ضشٍسي ثِ ًؾش هي
 ًجبل پبػخگَيي ثِ آى ّؼتين فجبست اػت اص:ػَالي وِ دس ايي پظٍّؾ ثِ د

 ؿْش تجشيض چگًَِ اػت؟ 4آٍسي دس ثشاثش صلضلِ دس هٌغمِ ّبي ؿْشي دس ساػتبي افضايؾ تبةٍضقيت ػبصگبسي وبسثشي

 تعاریف ٍ هفاّین

 آٍریتاب

(. اهب Norman,2012: 10ػت )، ثِ هقٌي رْؾ وشدى يب ثِ ربي اٍل ثشگـتي اResilireآٍسي ًـأت گشفتِ اص ٍاطُ التيي ٍاطُ تبة
ٍاطُ  ايزبد ؿذُ اػت. اگشچِ تفؼيشّبي هَرَد ثشاي ايي ٍاطُ، پيچيذُ ٍ هتٌَؿ ّؼتٌذ؛ اهب ايي دس عي صهبى، تغييشات صيبدي دس هفَْم 

ؿ ػَاًح ٍ دّي ثِ تْذيذات ًبؿي اص ٍلَآٍسي ثِ فٌَاى تَاًبيي ػبصهبىآًچِ هؼلن اػت، استجبط ًضديه هيبى هفبّين هخبعشات، تبة
تَاى ًتيزِ ّب ٍ پبيذاسي دس ثشاثش ػَاًح، دس فيي حفؼ وبسايي اكلي هَسد تَرِ ٍيظُ اػت. ثٌبثشايي، هيّوچٌيي، تَاًبيي رزة تٌؾ

گشفت وِ هـخلِ ثبصگـتي ثِ هَلقيت ٍ ؿشايظ پيؾ اص ػبًحِ، ّوچٌيي ثْجَدثخـي ثِ ٍضقيت آى دس ساػتبي تَػقِ ّش چِ ثيـتش سا 
 (. Amaratunga and Haigh, 2011: 5-14ًبهٌذ )آٍسي هيتبة ،ّبدس ػيؼتن

 آٍسي اص ديذگبُ هحممبى آٍسدُ ؿذُ اػت:ثشخي اص تقبسيف تبة 1دس رذٍل  
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 آٍری در هٌابع هختلفعاریف تابت .(1)جذٍل

 تقشيف هحمك

ٍ ّوىبساى،  1وبتش
2010 :2 

ًح ٍ ًيض ثشاي حفؼ ثبصخَسدّب، آٍسي ثِ ؽشفيت رزة ٍ فولىشدّبي اػبػي ٍ ٍيظُ دس عي ػَاتبة
 ؿَد. فشايٌذّب ٍ ػبختبسّبي الصم ٍ راتي ػيؼتن اعالق هي

، 2هَثشي ٍ ػيوًَؼي
2011 :7 

آٍسي تبويذ داسًذ. ثِ فجبست ديگش تَاًبيي وؼت تزشثِ اص ؿشايظ ثحشاًي ٍ ثش اّويت آهَصؽ دس تبة
 اػتفبدُ ثْيٌِ اص ايي تزبسة دس آيٌذُ اػت.

: 2012، 3وبسپٌتش
3248 

هحيغي ٍ ارتوبفي ثشاي رزة اختالل، ػبصهبًذّي هزذد ٍ دس آٍسي سا ؽشفيت يه ػيؼتن صيؼتتبة
 داًذ.ًتيزِ حفؼ تَاثـ ضشٍسي هي

 3: 2013 4تشًش
ثيٌي، ثبصداسًذگي، ثبصيبثي ٍ دگشگًَي ّب ٍ پيؾفشآيٌذ دگشگًَي تمَيت ؽشفيت روقيت، رَاهـ، ػبصهبى

 ًبهٌذ.آٍسي هياػتشع ٍ تغييشات سا تبة ّب،وـَسّب پغ اص ٍلَؿ ؿَن

ٍ ّوىبساى، 5وبسّلن
2014 :122 

تَاًذ آى سا رزة وٌذ، لجل اص ايٌىِ ػبختبس ػيؼتن اص عشيك تغييش ؿذت اختالالتي وِ ػيؼتن هي
 وٌذ، ثِ ػبختبس هتفبٍتي تجذيل ؿَد.هتغيشّب ٍ فشايٌذّبيي وِ سفتبس آى سا وٌتشل هي

، 6ويَتن ٍ الزبثشي
2015 :47 

ّبي اوَلَطيىي ثشاي رزة اختالالت ٍ ًيض ثشاي حفؼ ثبصخَسدّب، فشايٌذّب آٍسي ثِ ؽشفيت ػيؼتنتبة
 ؿَد.ٍ ػبختبسّبي الصم ٍ راتي ػيؼتن اعالق هي

 1395هأخز: هغبلقبت ًگبسًذگبى، 

 هفَْم ساسگاری 

ّبي ػبختوبًي ًؼجت ثِ  اثش صلضلِ ػبصگبسي وبسثشيپزيشي دس ثشّبي هَسد اػتفبدُ دس فَاهل سفتبسي هؤحش دس آػيت يىي اص ؿبخق
ثبؿذ. ػبصگبسي فجبست اػت اص ٍرَد يه استجبط هٌغمي ٍ هقمَالًِ ثيي سٍاثظ دس يه فضبي حبكل اص اؿتشان فقبليت ٍ ّوذيگش هي

-ًزب وِ ّويـِ سؿذ عجيقي فقبليتسيضي ثِ ٍرَد آهذُ ثبؿذ. اص آتَاًذ هحلَل فشايٌذ عجيقي ثبؿذ يب اص عشيك ثشًبهِهىبى. ايي استجبط هي

سيضي ثشاي ايزبد ػبصگبسي ٍ ّوگًَي دس سٍاثظ ثيي فقبليت ٍ ّب ٍ ًيبصّبي اًؼبًي ًيؼت؛ دس ًتيزِ ثشًبهِّب دس هىبى، هتٌبػت ثب خَاػتِ
ًذ، ثبيذ اص ًؾش ػٌخيت گيشًفَر يىذيگش لشاس هيّبيي وِ دس حَصُػبصد. وبسثشيهىبى رْت دػتيبثي ثِ هغلَثيت هَسدًؾش سا ضشٍسي هي

 Municipal , Council of).ٍ ّوخَاًي فقبليت ثب يىذيگش هٌغجك ثَدُ ٍ هَرت هضاحوت ٍ هبًـ اًزبم فقبليت ديگشي ًـَد 

California , 2008:19) 

آى ثشؿوشد ٍ ثشاي تقييي هيضاى ًبػبصگبسي ثيي دٍ وبسثشي ثبيذ هـخلبت ٍ ًيبصّبي هختلف ّش وبسثشي سا رْت اًزبم فقبليت فبدي 
 (.38: 1391ػپغ ثب همبيؼِ ايي هـخلبت هَاسد تَافك ٍ فذم تَافك سا هـخق وشد ) خوش ٍ ػشگلضايي، 

 ّای ضْزیآٍری ٍ ساسگاری کاربزیتاب

ثب تَرِ ثِ افضايؾ سٍصافضٍى روقيت ٍ ضشٍست تَػقِ هٌبعك ؿْشي، چگًَگي همبثلِ ثب ثاليبي عجيقي، هزوَفِ الذاهبتي سا دس 
وـَس سا دس ػبل  35تشيي خغشّبي عجيقي اػت وِ دػت ون علجذ. دس ايي هيبى صلضلِ يىي اص اكليسيضي ؿْشي هيثشًبهِچبسچَة 

سيضي پزيشي ؿْشّب دس ثشاثش آى، وبسآهذتشيي ػغح ثشًبهِ(. ٍ ثشاي وبّؾ آػيت162: 1389دّذ )اهيٌي ٍ ّوىبساى، تحت تأحيش لشاس هي
 دػت دس اثضاسي لذستوٌذ فٌَاى ثِ اساضي وبسثشي سيضيثشًبهِ ؿبيذ ثتَاى گفت(. 162: 1389)ّوبى،  ثبيؼت هَسد هذالِ لشاس گيشدهي

دس ايي هيبى (. 18: 1393ػلوبًي همذم ٍ ّوىبساى، ؿْشي دس ثشاثش صلضلِ داسد ) رَاهـ آٍسيتبة افضايؾ دس هْن ًمـي ؿْشي هؼئَليي
ّبي ًبػبصگبس اص ّب ٍ رذاػبصي وبسثشييبثي هٌبػت وبسثشيي صهيي، اسصيبثي هىبىسيضي وبسثشّبي سػيذى ثِ اّذاف ثشًبهِيىي اص ؿك

                                                      
1. Cutter 
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ّبػت، الجتِ ايي اهش ثِ دليل هبّيت پَيب هؼبئل ؿْشي، اگش ًِ غيشهوىي ثذٍى تشديذ ثؼيبس دؿَاس يىذيگش ٍ ثشسػي تَصيـ هٌبػت وبسثشي
هؼىًَي، تزبسي، ثْذاؿتي ٍ دسهبًي، ّبي ؿْشي ) ؿبهل:  ثشي(.  دس ايي پظٍّؾ ػقي ؿذُ وبس5: 1386اػت ) حجيجي ٍ ّوىبساى، 

وِ ّوزَاسي  ّب، هزّجي ٍ فشٌّگي، تأػيؼبت ؿْشي، خذهبتي ٍ ٍسصؿي، اداسي ٍ اًتؾبهي(آهَصؿي، فضبي ثبص، كٌبيـ ٍ وبسگبُ
خبل، وبسثشي هؼىًَي ثِ دليل تزوـ آٍسػبختي ؿْشّب ًمؾ هْوي داسًذ، هَسد ثشسػي لشاس گيشًذ. ثِ فٌَاى هّب دس تبةٍػبصگبسي ثيي آى

افشاد ٍ اػتفبدُ اص آى دس ٌّگبم ؿت، وبسثشي تزبسي ثِ دليل اّويت آى پغ اص صلضلِ ثِ ايي هقٌي وِ پغ اص صلضلِ ثبيذ التلبد ؿْشي 
-پزيشتشيي گشٍُظ آػيتّبي ثْذاؿتي ٍ دسهبًي ثِ دليل ػغح اػتفبدُ ثؼيبس ثبال، هشاوض آهَصؿي ثِ دليل اػتفبدُ تَػفقبل ثَدُ، وبسثشي

ّب ثِ دليل خغشػبص ثَدى ثشاي ثبفت اعشاف ٍ فضبي ػجض ثِ دليل اػتفبدُ پغ اص صلضلِ ثِ فٌَاى ّبي ربهقِ )وَدوبى(، كٌبيـ ٍ وبسگبُ
 هشاوض اػىبى هَلت ٍ ... .

ّبي ديگش ٍ ّش وبسثشي ثب وبسثشيّب ثِ هقٌي ًحَُ وٌبس ّن لشاس گشفتي لبثل روش اػت وِ دس ايٌزب هٌؾَس اص ّوزَاسي ثيي وبسثشي
    ّبي گًَبگَى ٍ ػبصگبسي ٍ ًبػبصگبسي ثييپزيشي، ثشسػي ًحَُ لشاسگيشي وبسثشيّب ثب ّذف اسصيبثي آػيتثشسػي ّوزَاسي ثيي آى

ًـَد ٍ  ّبػت. صيشا ّش وبسثشي وبسآيي ٍ هيضاى آػيت هـخق دس ثشاثش ٍلَؿ صلضلِ داسد ٍ دس كَستي وِ اكَل ّوزَاسي سفبيتآى
   آٍسي وبّؾ پيذا خَاّذ وشد.پزيشي تـذيذ ٍ هيضاى تبةّبي ًبػبصگبس دس وٌبس يىذيگش لشاس دادُ ؿَد هيضاى آػيتوبسثشي

 رٍش تحقیق

اػت ٍ ثشاي تذٍيي چبسچَة ًؾشي  "تحليلي -تَكيفي "ثب تَرِ ثِ هبّيت هَضَؿ ٍ اّذاف تحميك، سٍيىشد حبون ثش فضبي تحميك 
اي )اػٌبدي( ثْشُ گشفتِ ؿذُ اػت. دس پظٍّؾ حبضش، ثشاي ثشسػي ػبصگبسي ش تحميمبت پيـيي، اص سٍؽ وتبثخبًِتحميك ٍ هشٍسي ث

ّبي صيش اػتفبدُ ؿذُ ؿْش تجشيض اًتخبة ؿذُ ٍ اص هَاد ٍ دادُ 4آٍسي دس ثشاثش صلضلِ، هٌغمِ ّبي ؿْشي دس ساػتبي افضايؾ تبةوبسثشي
 اػت:

ّب، ثِ عَس ولي ًمـِ سلَهي ل ٍاحذّبي تفىيىي دس هميبع لغقبت هلىي ثِ تفىيه وبسثشيّبي فضبيي ) هىبًي(: ؿبهدادُ -
 ٍضـ هَرَد ؿْش تجشيض.

-ّبي غيشهىبًي يب تَكيفي: ؿبهل ًَؿ وبسثشي هؼىًَي، تزبسي، ثْذاؿتي ٍ دسهبًي، آهَصؿي، فضبي ثبص، كٌبيـ ٍ وبسگبُدادُ -

 صؿي ٍ اداسي ٍ اًتؾبهي.ؿْشي، خذهبتي ٍ ٍسّب، هزّجي ٍ فشٌّگي، تأػيؼبت 
وبسثشي )هؼىًَي، تزبسي، ثْذاؿتي ٍ دسهبًي، آهَصؿي،  10ّبي ؿْشي هحذٍدُ هَسدهغبلقِ دس دس ايي پظٍّؾ اثتذا ول وبسثشي

ثٌذي ؿذُ اػت ٍ ػبصگبسي ّب، هزّجي ٍ فشٌّگي، تأػيؼبت ؿْشي، خذهبتي ٍ ٍسصؿي، اداسي ٍ اًتؾبهي( عجمِفضبي ثبص، كٌبيـ ٍ وبسگبُ
 ّبي وبسثشي دس هحيظ ثِ تلفيك اليِ AHPّب هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ اػت. ػپغ ثب اػتفبدُ اص هذل ًؼجت ثِ ػبيش وبسثشي وبسثشي ّش

GISؿْش تجشيض دس ثشاثش صلضلِ ثِ دػت آهذ. 4ّبي ؿْشي هٌغمِ هجبدست ؿذ ٍ دس ًْبيت ًمـِ ػبصگبسي وبسثشي 
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 هتذلَصی تحقیق (.1)ضکل

 عِهحذٍدُ هَردهطال

 46تب  يمِدل 5دسرِ ٍ  46ٍ  يفشم ؿوبل يمِدل 8دسرِ ٍ  38تب  يمِدل 1دسرِ ٍ  38ّىتبس دس  25056حذٍد  يثب ٍػقت يضؿْش تجش
اػت )عشح  يذُآصاد ثشآٍسد گشد يبّبيهتش اص ػغح دس 1460ٍالـ ؿذُ اػت. هتَػظ استفبؿ ؿْش حذٍد  يعَل ؿشل يمِدل 22دسرِ ٍ 

ويلَهتش هشثـ ٍ  5/1412ايي ؿْش دس هشوض ػشصهيي تبسيخي آرسثبيزبى، ثب هؼبحتي ثبلغ ثش  (.1: 1391ض، يجشتَػقِ ٍ فوشاى )ربهـ( ؿْش ت
هتش اص ػغح دسيب، لشاس گشفتِ اػت ٍ اص ؿوبل ثِ اّش، ّشيغ، ٍسصلبى ٍ ؿجؼتش، اص رٌَة ثِ هشاغِ ٍ اػىَ ٍ  4/1351ثب استفبؿ تمشيجي 

  (.61: 1390)احوذي، ٍهيِ هحذٍد هي ؿَد فزت ؿيش ٍ اص غشة ثِ ؿجؼتش ٍ دسيبچۀ اس

   

 

 گاًِ ضْز تبزیش 11در بیي هٌاطق  4هَقعیت هٌطقِ . )2 (ضکل
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 ّاتجشیِ ٍ تحلیل دادُ

ّب ؿْشي دس ثشاثش صلضلِ ثش اػبع اػتبًذاسدّبي ووي ٍ ويفي هَرَد تقييي ٍ ػپغ ًؼجت ثِ ّن همبيؼِ  دس تحليل ػبصگبسي وبسثشي
: 1389ثبؿٌذ ) هحوذحؼيٌيبى،  ّب ثب ّن ػبصگبس ٍ دس غيش ايي كَست ًبػبصگبس هي يگش هؼبٍي ٍ ًضديه ثبؿٌذ وبسثشيؿَد ٍ اگش ثب يىذ هي
87.) 

ّبي ؿْش اػت وِ ػغح ٍػيقي اص ؿْش سا ثِ خَد اختلبف تشيي وبسثشيوبسثشي هؼىًَي يىي اص هْن ساسگاری کاربزی هسکًَی:
گيشد ٍ هيضاى اػتفبدُ اص يبثذ. ايي وبسثشي دس ّوِ حبل هَسد اػتفبدُ افشاد لشاس هيوَد هيٍاحذي ٍ چٌذٍاحذي ًدّذ ٍ ثِ كَست تههي

تشيي هيضاى اػتفبدُ سا داساػت وِ ثب آى ثبالػت، ًىتِ هْن دسثبسُ وبسثشي هؼىًَي ايي اػت وِ ايي وبسثشي دس ٌّگبم ؿت ًيض ثيؾ
ّبي هْن دس ؿْش اػت وِ ثبيذ ػقي يبتي اػت. ايي وبسثشي يىي اص وبسثشيسػبًي صيبد صلضلِ دس ؿت ًمؾ ايي وبسثشي حتَرِ ثِ آػيت

 (.25: 1391ًيب،ؿَد ٌّگبم ٍلَؿ صلضلِ ايي ثخؾ دچبس آػيت ًـَد )ؿشيف

ّب ثب وبسثشي  ّىتبس اص وبسثشي 3/1816تجشيض سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت.  4ّىتبس اص اساضي هٌغمِ  7/864وبسثشي هؼىًَي 
 ثبؿذ. ّب ثب وبسثشي هؼىًَي وبهأل ًبػبصگبس هي ّىتبس اص وبسثشي 9/122بصگبس ٍ هؼىًَي وبهألػ

ّب، ػيٌوب، پزيشّب ٍ پبًؼيَىّب، هْوبىّب، هشاوض خشيذ، ّتلوبسثشي تزبسي وِ ؿبهل دفبتش وبس، هغبصُ ساسگاری کاربزی تجاری:  
ثبؿٌذ ٍلي اص آًزب وِ پغ اص صلضلِ ثبيذ التلبد ؿْشي فقبل ٍ هتغيشي هي ّبي هتٌَؿگشدًذ وِ داساي هيضاى اػتفبدُتئبتش، سػتَساى ٍ ... هي

ّىتبس اص اساضي  2/60ثَدُ ٍ افشاد ًيض اهىبى تأهيي ًيبصّبي اٍليِ خَد سا داؿتِ ثبؿٌذ اص اّويت ثباليي ثشخَسداسًذ. وبسثشي تزبسي 
 (.27: 1391ًيب،هحذٍدُ هَسد هغبلقِ سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت )ؿشيف

ّب ثب وبسثشي تزبسي وبهأل  ّىتبس اص وبسثشي 2/60ؿَد وِ ثب تَرِ ثِ ثشسػي ػبصگبسي تزبسي هحذٍدُ هَسد هغبلقِ هـخق هي
 ثبؿذ. ّب ثب وبسثشي تزبسي وبهأل ًبػبصگبس هي ّىتبس اص وبسثشي 9/122ػبصگبس ٍ 

ثبؿٌذ. ّوچٌيي اػتفبدُ ثؼيبس ثباليي هي ّبي ثْذاؿتي ٍ دسهبًي داساي ػغحوبسثشي ساسگاری کاربزی بْذاضتی ٍ درهاًی:
چٌيي ثِ فلت تزوـ افشاد دس يه دٌّذ وِ دس خغش ثباليي لشاس داسًذ. ايي ًمبط ّنّب سا ثيوبساى تـىيل هيوٌٌذگبى ايي وبسثشياػتفبدُ

تجشيض سا ثِ خَد اختلبف  4ٌغمِ ّىتبس اص اساضي ه 04/8هىبى اص اّويت اػبػي دس ٌّگبم صلضلِ ثشخَسداسًذ. وبسثشي ثْذاؿتي ٍ دسهبًي 
ّب ثب وبسثشي ثْذاؿتي ٍ دسهبًي  ّىتبس اص وبسثشي 9/122ّب ثب وبسثشي ثْذاؿتي ٍ دسهبًي وبهأل ػبصگبس ٍ  ّىتبس اص وبسثشي 04/8دادُ اػت. 

 ثبؿذ. وبهأل ًبػبصگبس هي

دسهبًي وبهأل  -صگبس ٍ ثب خَد وبسثشي ثْذاؿتيّبي چَى كٌقتي ٍ تأػيؼبت ؿْشي، وبهأل ًبػب وبسثشي ثْذاؿتي ٍ دسهبًي ثب وبسثشي
 ثبؿذ. ػبصگبس هي

اي وٌٌذ ثٌبثشايي ثبيذ تَرِ ٍيظُوِ هشاوض آهَصؿي، اسائِ خذهبت سا پغ اص صلضلِ فشاّن هيثب تَرِ ثِ ايي ساسگاری کاربزی آهَسضی:
ّب ٍرَد داسًذ حفؼ حيي صلضلِ وِ ًيبص صيبدي ثِ آىپزيشي ايي هشاوض گشدد تب ايي هشاوض سيضي فضبيي، ايوٌي ٍ وبّؾ آػيتثِ ثشًبهِ

ّبي ربهقِ )وَدوبى( هَسد اػتفبدُ لشاس پزيشتشيي گشٍُدس حيي صلضلِ، ايي هشاوض تَػظ آػيت گشدًذ. فالٍُ ثش ًمؾ حيبتي ايي وبسثشي
 (.26: 1391ًيب،سػذ )ؿشيفگيشد ٍ لضٍم تَرِ دٍچٌذاى ثِ ايي هشاوض ضشٍسي ثِ ًؾش هيهي

ّب ثب وبسثشي آهَصؿي  ّىتبس اص وبسثشي 02/14تجشيض سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت.  4ّىتبس اص اساضي هٌغمِ  02/14ثشي آهَصؿي وبس
 ثبؿذ. تجشيض ثب وبسثشي آهَصؿي وبهأل ًبػبصگبس هي 4ّبي هٌغمِ  ّىتبس اص وبسثشي 1/91وبهأل ػبصگبس ٍ 
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ّىتبس اص اساضي ؿْشي هحذٍدُ هَسد  900وبسثشي فضبي ػجض ی بایز(: ساسگاری کاربزی فضای باس )فضای سبش، باغات، اراض
ّب ثب  ّىتبس اص وبسثشي 3/113ّب ثب وبسثشي فضبي ػجض وبهأل ػبصگبس ٍ  ّىتبس اص وبسثشي7/1837هغبلقِ سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت. 

 ثبؿذ. وبسثشي فضبي ػجض وبهأل ًبػبصگبس هي

ّبي هؼىًَي، آهَصؿي ٍ خَد وبسثشي  ّبي چَى كٌقتي ٍ تأػيؼبت ؿْشي، وبهأل ًبػبصگبس ٍ ثب وبسثشي وبسثشي فضبي ػجض ثب وبسثشي
 ثبؿذ. فضبي ػجض وبهأل ػبصگبس هي

ايي وبسثشي ؿبهل كٌبيـ پشخغش، هشاوض تَليذ ًيبصّبي ضشٍسي، هشاوض تَليذ ًيبصّبي ّا:  ساسگاری کاربزی صٌایع ٍ کارگاُ
چٌيي ثِ فٌَاى هشاوض وبسي داساي اّويت گشدد وِ هوىي اػت ثشاي ثبفت اعشاف خغشػبص ثبؿٌذ، ّنغيشضشٍسي ٍ اًجبسّبي كٌقتي هي

ّب ثب وبسثشي  ّىتبس اص وبسثشي 3/113ّىتبس سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت. 3/113وبسثشي كٌبيـ  (.27: 1391ًيب،)ؿشيفثباليي ّؼتٌذ 
 ثبؿذ. ّب ثب وبسثشي كٌبيـ وبهأل ًبػبصگبس هي ّىتبس اص وبسثشي 6/1050 كٌبيـ وبهأل ػبصگبس ٍ

دسهبًي ٍ فضبي ػجض وبهأل ًبػبصگبس ٍ  -هزّجي، ثْذاؿتي -ّبي چَى هؼىًَي، تزبسي، آهَصؿي، فشٌّگي وبسثشي كٌقتي ثب وبسثشي
 ثبؿذ. ثب خَد وبسثشي كٌقتي وبهأل ػبصگبس هي

تجشيض سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت.  4ّىتبس اص اساضي هٌغمِ 8/12ثشي هزّجي ٍ فشٌّگي وبس ساسگاری کاربزی هذّبی ٍ فزٌّگی:
ّب ثب وبسثشي هزّجي ٍ فشٌّگي وبهأل  ّىتبس اص وبسثشي 9/122ّب ثب وبسثشي هزّجي ٍ فشٌّگي وبهأل ػبصگبس ٍ  ّىتبس اص وبسثشي 8/12

 ثبؿذ. ًبػبصگبس هي

هزّجي وبهأل  -كٌقتي ٍ تأػيؼبت ؿْشي، وبهأل ًبػبصگبس ٍ ثب خَد وبسثشي فشٌّگي ّبي چَى وبسثشي فشٌّگي ٍ هزّجي ثب وبسثشي
 ثبؿذ. ػبصگبس هي

تَاًذ ّبي آة، ثشق، گبص ٍ هخبثشات هيربيي وِ آػيت ديذى تأػيؼبت صيشثٌبيي ؿْش ًؾيش ؿجىِاص آىساسگاری تأسیسات ضْزی: 
 5/9تأػيؼبت ؿْشي (. 28: 1391ًيب،)ؿشيفيت ثباليي ثشخَسداس ّؼتٌذ  تلفبت ًبؿي اص صلضلِ سا دس يه ثِ ؿذت افضايؾ دّذ اص اّو

ّىتبس  7/1023ّب ثب تأػيؼبت ؿْشي وبهأل ػبصگبس ٍ  ّىتبس اص وبسثشي 5/9تجشيض سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت.  4ّىتبس اص اساضي هٌغمِ 
 ثبؿذ. ّب ثب تأػيؼبت ؿْشي وبهأل ًبػبصگبس هي اص وبسثشي

تجشيض سا ثِ خَد اختلبف دادُ  4ّىتبس اص اساضي هٌغمِ  1/16وبسثشي خذهبتي ٍ ٍسصؿي ذهاتی ٍ ٍرسضی: ساسگاری کاربزی خ
ّب ثب وبسثشي خذهبتي ٍ ٍسصؿي وبهأل  ّىتبس اص وبسثشي 9/122ّب ثب وبسثشي خذهبتي، ٍسصؿي وبهأل ػبصگبس ٍ  ّىتبس اص وبسثشي 2/892اػت. 

 ثبؿذ. ًبػبصگبس هي

ّبي چَى كٌقتي ٍ تأػيؼبت ؿْشي، وبهأل ًبػبصگبس ٍ ثب وبسثشي هؼىًَي ٍ خَد وبسثشي  ي ثب وبسثشيوبسثشي خذهبتي ٍ ٍسصؿ
 ثبؿذ. خذهبتي ٍ ٍسصؿي وبهأل ػبصگبس هي

تجشيض سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت.  4ّىتبس اص اساضي هٌغمِ  3/17وبسثشي اداسي ٍ اًتؾبهي ساسگاری کاربزی اداری ٍ اًتظاهی: 
ّب ثب وبسثشي اداسي ٍ اًتؾبهي وبهأل  ّىتبس اص وبسثشي 8/1039ّب ثب وبسثشي اداسي ٍ اًتؾبهي وبهأل ػبصگبس ٍ  وبسثشيّىتبس اص  3/17

 ثبؿذ. ًبػبصگبس هي

 ّب آٍسدُ ؿذُ اػت:ّبي ؿْشي ًؼجت ثِ ػبيش وبسثشيدس صيش ًمـِ ػبصگبسي ّش يه اص وبسثشي
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ری ًسبت بِ سایز ساسگاری کاربزی تجا ).4(ضکل        
 ّا کاربزی

ساسگاری کاربزی هسکًَی ًسبت بِ سایز  ).3(ضکل 
 ّا کاربزی

     

  

ساسگاری کاربزی آهَسضی ًسبت بِ سایز .)6(ضکل         
 ّا کاربزی

ساسگاری کاربزی بْذاضتی ٍ درهاًی ًسبت بِ  . )5(ضکل  
  ّا سایز کاربزی

ها نسبت به اهسازگاری کاربری صنایع و کارگ  -8شکل 
 ها سایر کاربری

سازگاری کاربری فضای باز نسبت به سایر  -7شکل 
 ها کاربری
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ساسگاری کاربزی تأسیسات ضْزی      -11ضکل       
 ّا ًسبت بِ سایز کاربزی

ساسگاری کاربزی هذّبی ٍ فزٌّگی ًسبت بِ  -9ضکل  
  ّا سایز کاربزی

         

ساسگاری کاربزی اداری ٍ اًتظاهی   -12ضکل       
 ّا ًسبت بِ سایز کاربزی

ساسگاری کاربزی خذهاتی ٍ ٍرسضی ًسبت  -11ضکل   
  ّا بِ سایز کاربزی

 بحث ٍ بزرسی  

صلضلِ ثِ ّبي هْن ؿْشي دس وبّؾ سيؼه فبرقِ ٍ احشات ًبؿي اص دس اًزبم ايي پظٍّؾ، تحليل هيضاى ػبصگبسي يىي اص ؿبخق
ّب، اص هبتشيغ ػبصگبسي اػتخشاد ّب، هيضاى ػبصگبسي ّش وبسثشي ثب ػبيش وبسثشيآيذ. رْت تـخيق هيضاى ػبصگبسي وبسثشيؿوبس هي

ّب ثِ تشتيت اّويت ٍصى دادُ ّبي ػبصگبسي وبسثشيّب همبيؼِ ؿذ. دس گبم ثقذي اليِؿذُ ػپغ ّش وبسثشي ثِ تشتيت ثب ػبيش وبسثشي
، ًمـِ ًْبيي ثشاػبع CRّب ٍ هحبػجِ هشاتجي ثِ كَست دٍتبيي همبيؼِ ؿذ. پغ اص  ثِ دػت آهذى ٍصىايٌذ تحليل ػلؼلِؿذُ ٍ دس فش

تشويت ؿذُ ٍ ًمـِ ًْبيي هيضاى  Weighted overlayثب اػتفبدُ اص سٍؽ تشويت اليِ ثب  AHPّبي ثِ دػت آهذُ دس سٍؽ ٍصى
ّب دس هحذٍدُ هَسدهغبلقِ ثِ يِ ًْبيي وِ اص اسصيبثي هيضاى ػبصگبسي ّوزَاسي وبسثشيّب دس هٌغمِ ثِ دػت آهذ. الػبصگبسي وبسثشي

آيذ. ثقذ اص تْيِ ًمـِ ػبصگبسي ّش يه سيضي دس صهبى ٍلَؿ ثحشاى ثـوبس هيّبي اكلي دس ثشًبهِآيذ ثِ فٌَاى يىي اص ؿبخقدػت هي
ّبي ؿْشي هحذٍدُ هَسد هغبلقِ، ثب اػتفبدُ اص هذل تحليل بسثشيّبي ؿْشي هٌغمِ هَسد هغبلقِ، ًمـِ ػبصگبسي ولي واص وبسثشي

دس ثشاثش صلضلِ هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ  4ّبي ؿْشي هٌغمِ ػلؼلِ هشاتجي ٍ رذٍل همبيؼِ صٍري تشويت ؿذُ ٍ هيضاى ػبصگبسي وبسثشي
 ّش وبسثشي هـخق ؿذ. ٍ هيضاى ػبصگبسي
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 ّوذیگز بِ ًسبت تبزیش 4 ٌطقِه ضْزی ّای کاربزی ساسگاری ًقطِ (.13)ضکل

 

 ثبؿذ:تجشيض دس ثشاثش صلضلِ ثِ ؿشح رذٍل صيش هي 4ّبي ؿْشي هٌغمِ ٍضقيت ػبصگبسي وبسثش

 ّای ضْزی درصذ ساسگاری کاربزی (.3)جذٍل 

ت
وضعی

کامأل سازگار 
نسبتأ سازگار 
 

ت
بی تفاو

نسبتأ نا سازگار 
کامأل نا سازگار 
 

مجموع
 

 111 9/5 3/1 9/5 9/34 9/34 درصد

 1395هأخز: هحبػجبت ًگبسًذگبى، 

 ّب وبهأل ثب ّوذيگش ًبػبصگبس ّؼتٌذ. دسكذ اص وبسثشي 9/5ّب وبهأل ػبصگبس ٍ  دسكذ اص وبسثشي 9/43، 3ثب تَرِ ثِ رذٍل 

ِ اسصيبثي ( ث1394ًيب )ّبي ؿْشي كَست گشفتِ ثِ فٌَاى هخبل، هيوٌذي پبسيضي ٍ وبؽويػبصگبسي وبسثشيهمبالت هتقذدي دس صهيٌِ 
اًذ. لبدسي ّب ٍ تأحيشات آى ثش ويفيت ؿْشي پشداختٍِ ثشسػي الگَي تَصيـ وبسثشي GIS- AHPػبصگبسي وبسثشي اساضي ثشاػبع هذل 

ّبي اساضي دس ٍسٍدي رٌَثي ؿْش هشًذ پشداختِ ٍ ثِ اسائِ ساّىبسّبيي ثشاي ( دس پبيبى ًبهِ خَد ثِ تحليل ػبصگبسي وبسثشي1393)
( ثِ اسصيبثي ػبصگبسي وبسثشي 1391پشداصد. ّوچٌيي خوش ٍ ػشگلضايي )ّبي هٌبػت ٍ استمب ويفيت دس ٍسٍدي ؿْش هيثشياػتمشاس وبس

ّبي اًذ. غبلجبً تحميمبت ثِ فول آهذُ دسهَسد ػبصگبسي وبسثشيهجبدست ًوَدُ GISافضاس اساضي دس ثبفت لذيوي ؿْش صاثل ثب اػتفبدُ اص ًشم
ّب دس ساثغِ ثب ويفيت ؿْشي، ثبفت لذين ٍ ... دس هحيظ ؿْشي ثَدُ اػت وِ ايي اسصيبثي ػبصگبسي وبسثشي ؿْشي حَل هحَس تحليل ٍ

آٍس ػبختي ؿْشّب دس ثشاثش ػَاًح عجيقي ّبي ؿْشي دس تبةّبي هجبحج ؿْشي اػت ٍ ثِ اّويت ػبصگبسي وبسثشيتٌْب ًيوي اص رٌجِ
-اًذ. تَصيـ ًبهٌبػت وبسثشيًيب ّوَاسُ چبلـي ثضسي دس ساُ تَػقِ پبيذاس فشاّن ًوَدُدس حبلي وِ، ػَاًح عجيقي دس دتَرْي ًـذُ اػت. 

گيشي ّوچَى ػبصگبسي وبسثشي اساضي ؿْشي اص رولِ داليل اكلي دس فضبيي تلوين -ّبي هىبًيتَرْي ثِ هؤلفِّبي ؿْشي ٍ ثي
سيضي ؿْشي ًمؾ ي وبسثشي اساضي ثِ فٌَاى ّؼتِ اكلي ثشًبهِثبؿذ لزا اسصيبثي ػبصگبسپزيشي ؿْشّب دس ثشاثش صلضلِ هيافضايؾ آػيت

ّب ؿىل گيشد. ايي ّبي هختلفي ثشاي تحليل وبسثشيوٌذ وِ ايي اهش ػجت گشديذُ وِ هذلآٍسي ؿْشّب ايفب هيهْوي دس افضايؾ تبة
ٍّؾ، ثب تَرِ ثِ لضٍم ًگبّي چٌذربًجِ ثش اهش دٌّذ. دس ايي پظّب هَسد ثشسػي لشاس هيّب، ػبصگبسي سا ثب اػتفبدُ اص هبتشيغ وبسثشيهذل

-ّبي اسصيبثي چٌذهقيبسي، سٍؽ تحليل ػلؼلِّب، ثبيذ ثِ يه اسصيبثي وبهل ٍ چٌذهقيبسي دػت پيذا وشد. دس هيبى سٍؽػبصگبسي وبسثشي

تَاى ثِ يه اسصيبثي سٍؽ، هي ّبي هخجتؾ ثشخَسداس اػت. ثٌبثشايي ثب اػتفبدُ اص ايي( اص همجَليت صيبدي ثِ فلت ٍيظگيAHP)هشاتجي
 هغوئي دػت پيذا وشد.
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داسد وِ  GISافضاس ّبي ؿْشي ثب اػتفبدُ اص ًشمثِ عَس ولي، همبلِ حبضش ّوبًٌذ هغبلقبت پيـيي، ثيـتش تأويذ ثش ػبصگبسي وبسثشي
ت وِ ػقي ؿذُ دس آى، ػبصگبسي تَاًذ چبلـي دس والًـْشّب ثبؿذ اهب ٍرِ توبيض ايي پظٍّؾ دس ايي اػفذم تَرِ ثِ ايي همَلِ هي

اي هْن ٍ گؼتشدُ ثِ حَصُ "آٍسي ًؼجت ثِ ػَاًح عجيقيتحليل ٍ افضايؾ تبة"آٍسي ؿْشي وِ اهشٍصُ وبسثشي اساضي دس ساثغِ ثب تبة
 تجذيل ؿذُ اػت دس والًـْش تجشيض هغبلقِ گشديذ وِ تبوٌَى هغبلقبتي دس ايي صهيٌِ كَست ًگشفتِ اػت.

 گیزیًتیجِ

ثِ فٌَاى يه هىبى تزوـ ثشاي روقيت اًؼبًي دس هقشم ٍلَؿ ثاليبي عجيقي ّؼتٌذ. ثِ ّويي فلت، تمَيت ربهقِ چِ اص  ؿْشّب
پزيشي رَاهـ اّويت داسد. پظٍّؾ حبضش ثِ هٌؾَس آٍسي ٍ وبّؾ آػيتاي ٍ چِ اص لحبػ هذيشيتي دس ساػتبي افضايؾ تبةلحبػ ػبصُ

والًـْش تجشيض سا هَسد ثشسػي لشاس دادُ اػت.  4آٍسي دس ثشاثش صلضلِ ، هٌغمِ ؾَس افضايؾ تبةّبي ؿْشي ثِ هٌثشسػي ػبصگبسي وبسثشي
ؿْش  4ّبي ػبصگبسي هٌغمِ ّبي ؿْشي اػتفبدُ ؿذُ ٍ دس ًْبيت، پٌِْثشاي ثشآٍسد ػبصگبسي وبسثشي AHPدس ايي پظٍّؾ اص هذل 

ًؼجت ثِ ّوذيگش، دس ثشاثش صلضلِ ثب ّن  4ّبي ؿْشي هٌغمِ وبسثشي دسكذ اص 9/5دّذ تجشيض هـخق ؿذُ اػت. ًتبيذ تحميك ًـبى هي
ثبؿٌذ ٍ ٍضقيت ًؼجتبً ػبصگبس، ثي تفبٍت ٍ ًؼجتبً ّبي ؿْشي ًؼجت ثِ ّن وبهالً ػبصگبس هيدسكذ اص وبسثشي 9/43وبهالً ًبػبصگبس ٍ 

ّبي تَاى گفت وِ اوخش ثخؾثِ عَس ولي هيؿَد. هيّب سا ؿبهل دسكذ ػبيش پ4/1ٌِْدسكذ ٍ  9/5دسكذ،  9/42ًبػبصگبس ثِ تشتيت ثب 
ثبؿذ ٍ دس كَست ٍلَؿ صلضلِ خؼبست ووتشي ثِ ّبي ؿْشي دس ٍضقيت هٌبػجي هيؿْش تجشيض اص ًؾش ؿبخق ػبصگبسي وبسثشي 4هٌغمِ 

هؤلفِ ػبصگبسي دس ؿشايظ  ّب، تأػيؼبت ؿْشي ٍ اداسي ٍ اًتؾبهي اص لحبػّبي كٌبيـ ٍ وبسگبُؿَد تٌْب وبسثشيايي هٌغمِ ٍاسد هي
ّبيي چَى كٌبيـ، تأػيؼبت تَليذ ؿذُ، ثِ دليل ًبػبصگبسي وبسثشي GISافضاس ّبيي وِ دس ًشمًبهٌبػت ّؼتٌذ. ثٌبثشايي ثشهيٌبي ًمـِ

ؿْشي، اداسي ٍ ًؾبهي الصم اػت رْت ايزبد هحيغي هغلَة دس ؿْش الذاهبت هَحشي كَست گيشد چَى دس كَست فذم تَرِ ثِ ثحج 
 تَاًذ ثشاي ثبفت اعشاف خغشصا ثبؿٌذ ٍ تلفبت ًبؿي اص صلضلِ سا دس يه هٌغمِ افضايؾ دٌّذ.ّب هيػبصگبسي، ايي گًَِ وبسثشي
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 هٌابع

  ( ثشًبه1389ِاهيٌي، الْبم؛ حجيت، فشح؛ هزتْذصادُ، غالهحؼيي ،)پزيشي ؿْش سيضي وبسثشي صهيي ٍ چگًَگي تأحيش آى دس وبّؾ آػيت
 . 161 -174، كق 3، دٍسُ يبصدّن، ؿوبسُ هزلِ فلَم ٍ تىٌَلَطي هحيظ صيؼتس ثشاثش صلضلِ، د

 ،يوْي ؿْش ّبيثبفت يذاسيًبپب يٌيث يؾهذل پ يه يِ(، ت1392ْ) يذػق ي،اثَالفضل؛ ًؾش يٌي،هـى ي؛ثْضادفش، هلغف يَهشث؛و حجيجي 

دٍم،  ٍيؼتػبل ث ،ييهزلِ فلَم صه، (GIS) يبييِ اعالفبت رغشافٍ ػبهبً (IHPW) ٍاسٍى يدس ثشاثش صلضلِ ثب هٌغك ػلؼلِ هشاتج

 .83-92، كق 87ؿوبسُ 

  ( پيبد1386ُحجيجي، ويَهشث؛ ًؾشي فذلي، ػقيذ ،)ّبي ّوزَاسي دس ػيؼتن اعالفبت هىبًي ثِ هٌؾَس تقييي ٍ يب تغييش ػبصي هبتشيغ
 ـَس.ثشداسي و، ػبصهبى ًمـ1386ِّوبيؾ طئَهبتيه ّبي ؿْشي، وبسثشي

  ( ِاسصيبثي ػبصگبسي وبسثشي اساضي ثبفت لذين ؿْش صاثل ثب اػتفبدُ اص 1391خوش، غالهقلي؛ ػشگلضايي، كذيم ،)GIS ،ِسيضي ًـشيِ ثشًبه
 .35 -50، ػبل دٍم، ؿوبسُ ػَم، كق فضبيي

 ( ًِوبسثشد ثشًبه1393ِػلوبًي همذم، هحوذ؛ اهيشاحوذي، اثَالمبػن؛ وبٍيبى، فشصا ،)آٍسي ؿْشي دس اساضي دس افضايؾ تبة سيضي وبسثشي
، ؿوبسُ هغبلقبت رغشافيبيي هٌبعك خـه)هغبلقِ هَسدي: ؿْش ػجضٍاس(،  GISلشصُ ثب اػتفبدُ اص ػيؼتن اعالفبت رغشافيبيي ثشاثش صهيي

 .17 -34ّفذّن، ػبل پٌزن، كق 

 ٍسي دس ثشاثش هخبعشات صلضلِ ٍ تَكيِ ثشاي استمبيآسيضي وبسثشي اساضي ٍ تبةثشسػي ساثغِ ثيي ثشًبهِ(، 1391ًيب، فبعوِ ) ؿشيف        
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