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 1ٍبىفؾ ییرضا ذیمج

 2محغه سادٌ ىایم

 3کامزان سادٌ یيل لیخل

 چکیذٌ

بشًاهِ سيضي هذيشيت پيؾ اص ٍقَع بحشاى اص هؼائل هْوي اػت كِ اهشٍصُ پيؾ سٍي هدذيشاى  
ُ  دس ايي پدظٍّؾ هاداى   ؿْشي بِ ٍيظُ دس حَصُ هذيشيت بحشاى قشاس داسد.  ّداي نٌدذ   يدابي پايادا

ؿْشداسي تبشيض كِ دس ؿوال ؿْش تبشيدض قدشاس داسًدذ      10ٍ  4،  1هٌظَسُ هذيشيت بحشاى دس هٌاعق 
گضيٌدي  هَسد هغالؼِ قشاس گشفتِ اػت. دس هشحلِ ًخؼت بِ ؿٌاػايي ٍ بشسػي ػَاهل هَثش بش هاداى 

ِ  ّا، پشداختِ ؿذ. پغ اص گشد آٍسي ٍ آهادُ ػاصي اليِ پايااُ ّداي سػدتشي تْيدِ گشديدذ ٍ      ّا، ًقـد
اًددام   Expertchoice دس ًشم افدضاس      AHPّا با اػتفادُ اص فشآيٌذ ػپغ ٍصى دّي بِ  پاساهتش
بدا يادذياش    Fuzzy، هذل بَليي ٍ IOّاي  ّاي اعالػاتي بش هبٌاي هذل گشفت. دس هشحلِ بؼذ اليِ

ّايي بِ ػٌَاى هااى هغلدَ،، هؼشفدي    تلفيق ٍ دس ًْايت اص تشكيب ًتايح حاكل اص ايي هشحلِ گضيٌِ
(GIS)قابليت ػيؼتن اعالػات خغشافيايي ؿذًذ ٍ با تَخِ بِ 

دس حدل هؼدائل پيديدذُ ؿدْشي ٍ       
ّاي ايي ػيؼتن خْت آهادُ ػاصي، تلفيق ٍ تحليل  ّاي هااًي، اص تَاًايي ػَْلت دس تحليل ٍ آًاليض

بخدؾ خٌدَبي هٌغقدِ نْداس بدِ      كِ ًتايح اػتخشاج ؿذُ اص پظٍّؾ،  ّا بْشُ گشفتِ ؿذُ اػت. اليِ
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114  ِ68سيضي، ؿواسُ ػلوي د پظٍّـي خغشافيا ٍ بشًاهِ ًـشي 

 

كِ داساي فضاّاي ؿْشي هٌاػدب اص قبيدل فضداّاي ػدبض، آهَصؿدي،       ييي ؿذػٌَاى گضيٌِ بشتش تؼ
تشي داسًذ كِ داساي اٍلَيت بيـتشي بشاي اػتقشاس ٍسصؿي ٍ ..... هي باؿذ ٍ ؿشايظ دػتشػي هٌاػب

ّداي اهيدش   گضيٌي ايي پايااُ، هشبَط بِ پداس  ّا خْت هااىّا هي باؿذ، ٍ بْتشيي هااىايي پايااُ
 بْوي ٍ نٌذ ًقغِ دياش اسصيابي ؿذُ اػت.  22ذ ٍ ًَاحي اعشاف هيذاى خْاد بِ عشف كبيش، آًا، تَحي

 فشآيٌذ خغشافيايي، اعالػات ػيؼتن بحشاى، ّاي نٌذ هٌظَسُ هذيشيتپايااُ ياصگان کلیذی:

 فاصي، ؿوال تبشيض ّوپَؿاًي ؿاخق، هذل هشاتبي، ػلؼلِ تحليل

 مقذمٍ 

ُ   ى، هاداى ياي اص هؼايل هْن دس بحث هذيشيت بحشا ّداي نٌدذ   يدابي ٍ احدذاپ پايادا
 ايدي  ايداد اص ساّبشدي ّذفهٌظَسُ بشاي آػيب ديذگاى ًاؿي اص فاخؼِ) هاًٌذ صلضلِ ( اػت. 

 آهادگي اقذاهات پيـايشي، تحقق بشاي هٌاػب تاكتياي ٍ ػولياتي كشدى بؼتش هْيا ّاپايااُ

 ػباست دياش بِ ٍ صلضلِ ًظيش سگبض عبيؼي ّايبحشاى بِ ٍيظُ هختلف ّايبحشاى دس هقابلِ ٍ

 باؿذ )ػداصهاى پيـدايشي ٍ هدذيشيت    ؿْش هي بحشاى هذيشيت ػيؼتن ًوَدى پزيش تاكتيك

-پايااُ اػتقشاس ايي بشاي هٌاػب هااى اًتخا، ساػتا ّويي ( دس 5:1383، تْشاى ؿْش بحشاى

ي ّا هَقؼيت دس هزكَس ّايپايااُ احذاپ صيشا هي علبذ سا اي ِخاًب ّوِ بشسػي ٍ هغالؼِ ّا،
 ًظدش  هَسد اّذاف بِ دػتيابي دس خْت آى بيـتش ٍسي  بْشُ ٍ كاسايي افضايؾ ػبب هٌاػب،

 ًظدش  دس بدا  ّدا ُ پايادا  اييبْيٌِ  يابيهااى هَضَع .باؿذ هي بحشاًي دس ؿشايظ خلَف بِ

 خَاّذ گشفت. قشاس تَخِ هَسد پظٍّؾ، ايي دس هَثش هااًي ػَاهل ٍ ّاپاساهتش گشفتي

ّاي  ّا، هحذٍد بِ صهييّاي قابل بشسػي بشاي اػتقشاس ايي پايااُي خْت صهيياص اي
ٍاخذ ؿشايظ هزكَس بَدُ اػت. لزا ّذف ايي تحقيق اًتخا، هااًي هٌاػب بشاي اػتقشاس 

) ؿوال تبشيض( با بِ كاسگيشي  10ٍ  4، 1ّاي نٌذ هٌظَسُ هذيشيت بحشاى دس هٌاعق پايااُ
 يي اػت. ّاي اعالػات خغشافياػيؼتن

ّاي ًْايي بايذ حتي االهااى ّوِ ؿشايظ ٍ قيَد هَسد ًياص سا اسضا ًوايٌذ. دس هااًيابي هااى
پايااّْاي نٌذ هٌظَسُ ػالٍُ بش كشفِ اقتلادي ٍ خلَگيشي اص تضييغ ػشهايِ گزاسي بايدذ  
گضيٌؾ هااى ّاي حادثِ خيض ٍ اهااى تخشيب ٍ آلَدگي هحيظ صيؼت اختٌا، كشد. اص ايدي  
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دس ايي پظٍّؾ، بشسػي ٍ ؿٌاػايي ػَاهل هَثش بش هااى گضيٌدي پايااّْدا ٍ اًتخدا،     خْت
سٍؿي هٌاػب ٍ هبتٌي بش يافتِ ّا ٍ ابضاس ػولي، هَسد تَخِ قشاس گشفتِ ٍ اص ػيؼتن اعالػات 
خغشافيايي بِ ػٌَاى ابضاسي تَاًوٌذ دس هذيشيت ٍ تدضيِ ٍ تحليل دادُ ّاي هاداًي اػدتفادُ   

ّداي هتؼدذدي سا   ستباط با هَضَع تحقيق هحققاى خاسخي ٍ داخلي پدظٍّؾ دس ا ؿذُ اػت .
 :گشددّا اؿاسُ هياًذ كِ بِ اختلاس بِ بؼضي اص آىاًدام دادُ

( بِ اسائِ هذلي خْت هااى يابي هشاكدض هدذيشيت بحدشاى بدِ ػٌدَاى      2006 ) آكي ّال
تدْيضات پضؿاي، پايااّي بشاي هذيشيت ٍ ػشٍيغ دّي كاالّاي غيش هلشفي هاًٌذ نادس، 

 پشداختِ اػت.  ّاي تلفيِ آ، ٍ..... ػيؼتن

Sule Tudes (2010 دس پظٍّـي ابتذا با اػتفادُ اص )GIS  1ٍ تاٌيك
AHP   ُبا اػتفاد

اص هؼياسّاي هختلف اص خولِ ًَع كاسبشي، ؿيب ٍ كيفيت صهيي، استفاع ٍ .... بشاي ؿْشػدتاى  
Adana كيِ ًقـِ پٌِْ بٌذي خغش ًؼبي صلضلِ تْيِ ياي اص صلضلِ  خيضتشيي هٌاعق كـَس تش

 كشدُ ٍ ػپغ اص آى بشاي هااًيابي پاسُ اي اص كاسبشيْاي ؿْشي بْشُ هي گيشًذ.

(، بشاي پٌِْ بٌذي خغش صلضلِ ؿْش تبشيض با اػتفادُ اص ػٌدؾ اص 1380ٍليضادُ كاهشاى )
گؼل ٍ كاًَى صلضلِ ّاي خغش هتاثش اص دٍ ػاهل  ّاي اعالػات خغشافيايي، پٌِْ دٍس ٍ ػيؼتن

 سا هَسد بشسػي قشاس دادُ اػت. 

 پغ ٍ هذيشيت بحشاى پـتيباًي هٌظَسُ نٌذ ّايپايااُ يابي(، دس هااى1386هْاخشي )

-پايااُ ػٌَاى )تحت هشاكض ايي هٌاػب يابيهااىاًدام  تْشاى 17 هٌغقِ  دس صلضلِ ٍقَع اص

 هؼياسّاي ٍ ّاؿاخق تؼييي تن ٍػيؼ تحليلاش كوك با ( بحشاى هذيشيت ٍ پـتيباًي ّاي

 AHPبحشاى، هذيشيت ٍ ؿْشػاصي ضَابظ ٍ Arc GIS تحليل هذل اسصيابي خْت هٌاػب
  .اػت بَدُ پظٍّؾ ايي بحث هشاتبي هَسد ػلؼلِ

                                                           
- Analytical Hierarchy process1 
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 6 هٌغقِ دس بحشاى هذيشيت پـتيباًي ّايپايااُ يابيهااى ( اهااى1388ؿداع ػشاقي )
 سا بشسػي كشدُ اػت.  تْشاى ؿْشداسي

ّاي تحليل ػلؼلِ هشاتبي ٍ تشكيب خغي ( اسصيابي سٍؽ1391سػَلي ٍ ّوااساى، )
يابي هحل دفي هَاد صايذ ؿْشي دس ؿْشػتاى هشًذ سا بشسػي كشدُ اًذ بشاي ٍصًي دس هااى

 يابي هحل دفي هَاد صايذ ؿْش هشًذ اػتخشاج كشدًذ .ايي هٌظَس ػَاهل هَثش دس هااى

 يدابي هاداى  بدشاي  اي هغالؼِ كِ تاكٌَى دسيافت تَاى هي هشتبظ تحقيقات بش هشٍسي با

تحليدل ػلؼدلِ هشاتبدي،    ّداي  سٍؽ با ٍ آى خاف ّايكاسكشد بِ ًظش با تَخِ هَسد كاسبشي
 كدَست  پدظٍّؾ،  دسايدي  ؿاخق ّوپَؿاًي ٍصًي، هذل بَليي ٍ هٌغق فاصي ػولاش خودغ 

 .اػت ًاشفتِ

 مًاد ي ريػ تحقیق

ٌَاى هتشٍ پل بضسگ ؿوال غش، كـَس اص اّويتدي  ػِ ؿْش تبشيض ٍ هٌاعق هَسد هغالؼِ ب
هَقؼيت خغشافيدايي، ػداختااُ   ٍ حياتي بش ػاختاس ػلؼلِ هشاتب ؿْشي كـَس بشخَسداس بَدُ 

( 10ٍ 4، 1ؿْش، ؿشايظ تَپَگشافي ٍ ًضدياي با گؼل بضسگ ٍاقدغ دس ؿدوال ؿدْش )هٌداعق     
 ( ًيض هضيذ بش ػلت گشديذُ اػت1ؿال)
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 ؽُزداری تبزیش 11ي  4، 1طق : مًقعیت مىا1ؽکل 

 اػتفادُ با ؿْشي ّاي كاسبشي يابيهااى صهيٌِ دس ؿذُ اًدام بش تحقيقات هشٍسي ضوي

 خلَف دس ٍ هقاالت اػٌاد كتب، بشسػي ٍ هغالؼِ بِ خغشافيايي، ي اعالػاتّا ػيؼتن اص

 هذيشيتٍ  بحشاى با هشتبظ هؼائل ٍ هفاّين يابي،هااى ٍ هفَْهي ػلوي ّايسٍؽ ٍ ّاهذل

 نٌذ هٌظَسُ هذيشيت ّايپايااُ يابيهااى هَثش بش پاساهتشّاي ٍ ػَاهل ؿٌاػايي ٍ بحشاى

ؿْشداسي تبشيض )ؿوال ؿْش   10ٍ  4، 1هٌاعق  عبيؼي ٍ خغشافيايي ّايًيض ٍيظگي ٍ بحشاى
 ٍ آهادُ تْيِ خْت ؿذُ بذيي هٌظَس ابتذا پشداختِ هغالؼِ هٌاعق هَسد تبشيض ( بِ ػٌَاى

  10ٍ  4،  1هٌاعق  ّايپاسػل ٍ ًقـِ بلَ  اص قبيل ًياص هَسد اعالػاتي يّا اليِ ػاصي
 ٍ هؼابش ًقـِ قٌات، ّا،گؼل ًقـِ ؿٌاػي، صهيي ًقـِ ،ّا ًقـِ كاسبشي ؿْشداسي تبشيض،

ٍصى  ٍ پشداصؽ بش هـتول كِ فاصي ّايتْيِ ًقـِ ّودٌيي تْيِ گشديذ  ... ٍ ّا دػتشػي
 اص اػتفادُ با يابيهااى دس هَثش ّايبِ پاساهتش دّي ٍصى ًيض ٍ اػت اعالػاتي ّاياليِ دّي

 اػت. هشحلِ دس ايي گشفتِ كَست فؼاليتْاي اص هشاتبي، ػلؼلِ فشآيٌذ تحليل
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دس ايي پظٍّؾ دس ساػتاي تحقق ّذف هزكَس، با دس ًظش گشفتي ػِ اكل كلي بِ ؿٌاػدايي  
ّاي نٌذ هٌظَسُ هذيشيت بحشاى پشداختِ ؿدذ.  گضيٌي پايااُپاساهتشّا ٍ ػَاهل هَثش دس هااى

 .هـخلات صهيي ؿٌاػيٍ ايوٌي -ػاصگاسي -كاسايي ايي اكَل ػباستٌذ اص :

 Arcافضاس  هشاتبي ٍ ًشم ػلؼلِ اسصيابي هذل اص بذيي هٌظَس ؛َا دادٌ تحلیل ي تجشیٍ

GIS   خْدت  هٌاػدب  ّايهحل اًتخا، بشاي اػاعبِ كَست تشكيبي اػتفادُ ؿذ. بش ايي 

ِ  هاداى  ايي بشاي الصم هؼياسّاي دس ابتذا ّاي نٌذ هٌظَسُ،يابي پايااُهااى ؿدذ.   يدابي تْيد
 اًدذسكاس هدذيشيت بحدشاى،    دػدت  خبدشُ  كاسؿٌاػاى ًظش عبق هااى يابي،  دس هشحلِ ػپغ

ِ   اص آهدادگي  گشديدذ. پدغ   تؼيديي  هؼياسّا اػاع ايي بش اهتياص دّي ّاي ناسنَ، ّداي  اليد
 Arc افدضاس   ًدشم  دس هَخَد فشاهيي اػتفادُ اص با هٌغقِ، گًَاگَى ايهؼياسّ بشاػاع هختلف

GIS دس  ؿذُ اػتفادُ سٍؽ كِ آًدا اص گشديذ. اًدام يابي اٍليِهااىGIS  كوبَدّايي داساي 

 هشاتبي تحليل ػلؼلِ سٍؽ بااسگيشي با كوبَدّا اػت، ايي هؼياسّا ٍصى بَدى ّوؼاى هاًٌذ

AHP ًشم افضاس ٍExpertchoice  ِخْت ًْايي ّايهحل بِ سػيذى اهااىك  ُ ّداي  پايادا
 اػدتخشاج  ٍ ّدا  گضيٌِ با هؼياسّا، هؼياسّا بيي استباط ػاصي هـخق كوك بِ نٌذ هٌظَسُ سا

  گشديذ. سفغ كٌٌذ، اّن هي فش سا ٍيظُ ّايٍصى

 با هَثش، هؼياسّاي ًْايتاً ٍ هؼياسّا ػٌَاى صيش بِ ؿذُ تْيِ ّايًقـِ كليِ هشحلِ دس ايي
 ياذياش با فاصي ٍ گاهاي ؿاخق ّوپَؿاًي تلفيق هذل دٍ اص اػتفادُ با ّش اليِ ٍصى دخالت

 گشديذ. بحشاى هـخق هذيشيت ّايپايااُ اػتقشاس خْت ّاي هغلَ،هااى ٍ ؿذُ تشكيب

 ٍ پشداختِ ؿذُ تلفيق ّايهذل ػاصي پيادُ اص حاكل تحليل ًتايح ٍ اسصيابي بِ اًتْا دس
 .اػت ؿذُ پيـٌْاد ّااػتقشاس پايااُ هٌظَس بِ اييًْ هٌاػب ّايهااى

ّا اص فشايٌذ دس ايي پظٍّؾ بِ هٌظَس ٍصى دّي بِ هؼياسّاي هَثش دس هااى گضيٌي پايااُ
تحليل ػلؼلِ هشاتبي ٍ خْت تلفيدق اليدِ ّداي اعالػداتي اص هدذل ّداي هٌغدق بدَليي،         

 ّوپَؿاًي ؿاخق ٍ فاصي ػولاش خوغ اػتفادُ ؿذ .
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 تحقیق یافتٍ َای

 ابتذا بحشاى دس هٌاعق هَسد هغالؼِ، هذيشيت ّاي نٌذ هٌظَسُپايااُ يابيهااى هٌظَس بِ

ّاي اليِ آى اص پغ .هـخق گشديذ ٍ بشسػي ايي كاسبشي يابيىهاا دس هَثش پاساهتشّاي
 تْيِ تؼشيف ؿذُ ّاياػتاًذاسد اػاع بش ّااداهِ ًقـِ ػاصي ٍ دس آهادُ ٍ تْيِ اعالػاتي

 هشاتبي ػلؼلِ تحليل اص اػتفادُ با ّاي اعالػاتياليِ بِ دّي ٍصى بؼذ هشحلِ دس .گشديذ

اص  حاكل سػتشي ًقـِ تلفيق، ٍ دس با ياذياش ّااليِ ٍصى بشاػاع ّا ًْايتاً ًقـِ اًدام ؿذ ٍ
پايااُ  احذاپ بشاي هحل آى هيضاى هغلَبيت پياؼل ًـاى دٌّذُ ّش اسصؽ ػوليات تلفيق،
 (. 2ال تؼييي گشديذ )ؿ

 
 َای چىذ مىظًرٌ مذیزیت بحزان یابی پایگاٌ: مزاحل مکان2ؽکل 

 َای اطالعاتی مًرد ویاسجمع آيری الیٍ

ّاي نٌذ هٌظَسُ هذيشيت يابي پايااُدس ايي هشحلِ اعالػات بِ هٌظَس ػوليات هااى
يي ّاي ؿٌاػابحشاى خوغ آٍسي گشدد. ّودٌيي حشاين ٍ ضَابغي دس هَسد ّش يك اص اليِ
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ّاي هٌاػب بشاي اػتقشاس ّا، هٌظَس گشديذ تا بش اػاع آى هااىيابي پايااُؿذُ دس هااى
 ( ًوايؾ دادُ ؿذُ اػت.1ّا ؿٌاػايي ؿَد. اعالػات خوغ آٍسي ؿذُ دس خذٍل )پايااُ

 : الیٍ َای اطالعاتی ي ضًابط مزبًط بٍ آن. ماخذ؛ پضيَؾگز 1جذيل

 ضًاتظ ياليٍ اعالعات زير معيار  معيار اصًل

 

 

 

 كارايي

 مشخصات كالثذي تافت
مجايرت تا  تافت 

 فرسًدٌ

شُرداري  11ي  4، 1اليٍ تافت فرسًدٌ مىاعق 

 تثريس
 متر 011حذاقل فاصلٍ 

 91اعالعات جمعيتي مرتًط تٍ سال  تراكم جمعيت تراكم جمعيت
 411حذاقل فاصلٍ تا وًاحي تا تراكم تاالي 

 وفر

مشخصات كالثذي 

 محذيدٌ
 متر مرتع 0111حذاقل  11ي  1،4اليٍ مىاعق  ت مىاسةمساح

دسترسي تٍ شثكٍ 

 ارتثاعي
 اليٍ معاتر راٌ

دسترسي مغلًب تٍ معاتر عريض تر ي 

 متر 011حذاقل فاصلٍ 

 

 

 سازگاري

 

 

َاي  َمجًاري تا كارتري

 سازگار

 َا ي فضاي سثس اليٍ پارك فضاي سثس ي تاز
ر ت 011مغلًب تريه فاصلٍ تا ايه فضاَا 

 در وظر گرفتٍ شذٌ

 11ي 1،4َاي مىاعق  اليٍ كارتري آتش وشاوي
متر در وظر  1011مغلًب تريه فاصلٍ 

 گرفتٍ شذٌ

 11ي 1،4َاي مىاعق  اليٍ كارتري درماوي
متر در وظر گرفتٍ  1111مغلًب تريه فاصلٍ

 شذٌ

 

 

 ايمىي

رعايت حريم تا 

 َاي واسازگار كارتري

پمپ تىسيه ي 

CNG 
 متر 011رعايت حريم  11ي 1،4َاي مىاعق  ياليٍ كارتر

 متر 01رعايت حريم  11ي 1،4اليٍ عثقات مىاعق  عثقات

 
مشخصات زميه 

 شىاختي

 در صذ 8حذاكثر شية  مىاعق  DEMوقشٍ  شية زميه

 متر 0111حذاقل فاصلٍ  11ي1،4اليٍ گسل مىاعق  گسل

 

 َای مًرد ویاس َا ي دادٌآمادٌ عاسی الیٍ

 با كذام ّش كِ ّايدادُ ٍ ّاتحقيق، اعالػات خوغ آٍسي ؿذُ ٍ ًقـِ اص شحلِه ايي دس
ّاي هَسد ًياص آهادُ ػاصي ؿذ بَدًذ خْت آًاليض ؿذُ بشداؿت هختلف يّا سٍؽ اص اػتفادُ

ّاي كِ با ّن هتفاٍت بَدًذ ياؼاى ؿذ صيشا خْت اًدام بذيي تشتيب ػيؼتن تلَيش اليِ
ّا بايذ با ّوذياش ّواٌّگ باؿٌذ. بٌابشايي  دادُ  GISيظ ػوليات تدضيِ ٍ تحليل دس هح

ّا ٍ تبذيل آًْا بِ گًَِ اي كِ حاٍي كليِ اعالػات ػوليات آهادُ ػاصي ٍ ٍيشايؾ دادُ
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ّا داؿتِ باؿٌذ  هَسد ًياص بشاي كاسبشي هَسد ًظش بَدُ ٍ ػاختاس هٌاػبي خْت اًدام تحليل
 (. 89: 1386ضشٍسي اػت ) اهيشي، 

 بٍ معیارَا ي سیز معیارَا يسن دَی 

تْيدِ ٍ ايدي    2ٍ  1بش ايي هبٌا خذاٍل هاتشيؼي اص هؼياسّا ٍ صيش هؼياسّدا عبدق خدذٍل    
خذاٍل تَػظ كاسؿٌاػاى خبشُ هذيشيت بحشاى بش اػاع خذٍل ًِ دسخِ اي ػاػتي تاويدل  

 ؿذ.

 لٍ مزاتبی( : ماتزیظ مقایغٍ سيجی معیارَا بز مبىای جذيل وٍ مزتبٍ ای تحلیل علغ1جذيل ) 

رعايت حريم 

تا كارتريُاي 

 واسازگار

َمجًاري تا 

َاي  كارتري

 سازگار

دسترسي تٍ 

 شثكٍ ارتثاعي

مشخصات 

 كالثذي محذيدٌ

تراكم 

 جمعيتي

مشخصات 

 كالثذي تافت

مشخصات 

 زميه شىاختي

 معيارَا

 مشخصات زميه شىاختي 1 0 4 8 0 0 0

 مشخصات كالثذي تافت 0/1 1 0/1 0 1 0/1 0

 تراكم جمعيتي 4/1 0 1 7 0 0 0

 مشخصات كالثذي محذيدٌ 8/1 0/1 7/1 1 0/1 4/1 0/1

 دسترسي تٍ شثكٍ ارتثاعي 01 1 0/1 0 1 0 4

 َاي سازگار َمجًاري تا كارتري 0/1 0 0/1 4 0/1 1 0

1 0/1 4/1 0 0/1 0/1 0/1 
رعايت حريم تا كارتريُاي 

 واسازگار

 معیارَا بز مبىای جذيل وٍ مزتبٍ ای تحلیل علغلٍ مزاتبی(  : ماتزیظ مقایغٍ سيجی سیز 2جذيل )

تافت 

 فرسًدٌ

عثقات 

 ساختماوي

پمپ تىسيه 

 ي گاز

آتش 

 وشاوي

فضاي  راَُا گسل شية

 سثس

 زير معيارَا جمعيت درماوي

 جمعيت 1 2/1 2/1 3/1 6/1 3/1 3 4 5 4

 درماوي 2 1 3/1 2/1 5/1 2/1 2 4 5 3

4 6 5 4 3 5/1 4 1 3 2 
از ي فضاي ت

 سثس

 راَُا 3 2 4/1 1 4/1 2 5 7 8 5

 گسل 6 5 5 4 1 3 6 7 7 6

 شية 3 2 3/1 2/1 3/1 1 2 3 4 4

 آتش وشاوي 3/1 2/1 4/1 5/1 6/1 2/1 1 2 2 2

2 2/1 1 2/1 3/1 7/1 7/1 5/1 4/1 4/1 
پمپ تىسيه ي 

 گاز

2/1 1 2 2/1 4/1 7/1 8/1 6/1 5/1 5/1 
عثقات 

 ساختماوي

 تافت فرسًدٌ 4/1 3/1 4/1 5/1 6/1 4/1 2/1 2/1 1 1



 

 

 

 

122  ِ68سيضي، ؿواسُ ػلوي د پظٍّـي خغشافيا ٍ بشًاهِ ًـشي 

 

اص هياى اهتياصات اسائِ ؿذُ تَػظ كاسؿٌاػاى، ًظش ًْايي اص عشيق هحاػبِ هياًايي بيي  
 هؼياسّا، ٍصى ػپغاهتياصات هختلف بِ دػت آهذ ٍ ٍاسد هشحلِ بؼذي بشاي هحاػبِ گشديذ. 

ِ  قابليت هزكَس افضاس ًشم ؿذ هحاػبِ Expert Choice افضاس ًشم اص اػتفادُ با  ًدش   هحاػدب

 ييّا هاتشيغ ،ّا اص هاتشيغ كذام ّش ًاػاصگاسي ًش  آٍسدى بذػت اص پغ داسد. سا ًاػاصگاسي

ِ  كٌداس  بدَد  قبدَل  قابل حذ اص بيـتش خيلي ّا آى ًاػاصگاسي ًش  كِ  ًْايدت  دس ٍ ؿدذ  گزاؿدت
 ؿدشكت  هؼياسّا صىٍ تؼييي سًٍذ دس بَد 0.1  اص كوتش ًاػاصگاسي ًش  داساي كِ ّاييهاتشيغ

 ًش  ٍ آهذ بذػت هاتشيغ ّايػلَل اص كذام ّش ٍصى هياًايي كِ كَست ايي بِ ؿذًذ. دادُ

 پظٍّؾ، ايي دس آهذ. بذػت هؼياسّا ٍصى ٍ تؼييي EC اص اػتفادُ با ًْايي هاتشيغ ًاػاصگاسي

 اسايد آهذُ بذػت ّايٍصى ٍ باؿذ هي قبَل قابل كِ آهذ بذػت 0.07 ًاػاصگاسي ًش  هيضاى
خذٍل  دس هختلف هؼياسّا ٍ صيش هؼياسّاي بشاي آهذُ بذػت ّايٍصى خَبي ّؼتٌذ. ػاصگاسي

 اػت.  ؿذُ دادُ ( ًـاى2)

 : يسن وُایی معیارَا ي سیز معیارَا بز اعاط ايلًیت 3جذيل

 يزن  زيرمعيارَا  يزن  معيارَا 

 15000 مشخصات زميه شىاختي
 15008 گسل

 15181 فضاي سثس ي تاز

 15107 راَُا 15000 تراكم جمعيتي

 15190 شية زميه  15100 َاي سازگاي َمجًاري تا كارتري

  مساحت 15108 دسترسي تٍ شثكٍ ارتثاعي

 15170 درماوي 15179 مشخصات كالثذي تافت

 15100 َاي واسازگار رعايت حريم تا كارتري

 1517 جمعيت 

 15109 آتش وشاوي 

 15100 تافت فرسًدٌ

 15100 پمپ تىسيه ي گاز  15101 خصات كالثذي محذيدٌ مش

 15104 عثقات ) ساختماوُاي تلىذ مرتثٍ (

Inconsistency 1517  1517 

 

 تُیٍ وقؾٍ علغلٍ مزاتبی

ّاي نٌذ هٌظَسُ ٍ تؼيديي  يابي پايااُپغ اص تؼييي هؼياسّا ٍ صيشهؼياسّاي هَثش دس هااى
اػاع ؿشايظ هٌغقِ ٍ عبق ًظش كاسؿٌاػاًِ، ٍ پدغ   بش  Export choiceٍصى آًْا دس ًشم 
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ِ اص اًدام هقايؼات دٍدٍئي ٍ تـايل هاتشيغ -ّاي هقايؼِ اي ٍ اػتخشاج ٍصى ًْايي، اليد

اص عشيق تحليدل    Arc GISّاي بذػت آهذُ دس ًشم افضاس ّاي اعالػاتي بِ دػت آهذ. اليِ
ِ   اًدام هي  Weighted  sum( دس  Spatial Analystهااًي )  ي گيشد ٍ دس ًْايدت ًقـد

( بٌام ًقـِ تحليل ػلؼلِ هشاتبي دس هٌاعق يدك، نْداس ٍ دُ تبشيدض دس پدٌ      3ًْايي ؿال)
گشٍُ بؼياس هغلَ،، هغلَ،، ًؼبتا هغلَ،، ًاهغلَ، ٍ بؼياس ًاهغلَ، تْيِ ؿذ ايدي ًقـدِ   
ؿاهل تواهي هؼياسّاي ركش ؿذُ دس ايي پدظٍّؾ اػدت كدِ دس اًتخدا، يدك پاياداُ نٌدذ        

 َسُ هذيشيت بحشاى لحاػ هي ؿَد .هٌظ

 
 َای مذیزیت بحزان با اعتفادٌ اس ريػ تحلیل علغلٍ مزاتبی یابی پایگاٌ: وقؾٍ وُایی مکان3ؽکل     

 تُیٍ وقؾٍ َمپًؽاوی ؽاخص

( هـدخق  3( ّشيك اص صيش هؼياسّا هغابق خذٍل) Influenceدس ايي سٍؽ ابتذا تاثيش ) 
 % باؿذ.Influence 100گشديذ بِ عَسي كِ هدوَع ايي 

 ( سیز معیارَا Influence: تاثیز) 4جذيل 

 تاثيش بش حؼب دس كذ  صيش هؼياسّا تاثيش بش حؼب دس كذ صيش هؼياسّا

 CNG 5%پوپ بٌضيي ٍ  %25 ؿيب

 %5 فضاي ػبض ٍ باص %25 گؼل

 %5 عبقات %10 بافت فشػَدُ

 %3 هشاكض دسهاًي %10 تشاكن خوؼيت

 %2 تؾ ًـاًيآ %10 ساّْاي استباعي
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ّاي بيـتش دس آى ًـداى دٌّدذُ   ّاي صيش هؼياسّا هـخق گشديذ كِ اسصؽػپغ اسصؽ
ّاي هذيشيت بحشاى بدا اػدتفادُ اص هدذل ّوپَؿداًي     ّاي هٌاػب خْت اػتقشاس پايااُهااى

ّاي نٌذ هٌظَسُ سا دس ايدي هدذل   ( هٌاػب تشيي هحذٍدُ ّاي اػتقشاس پاياا4ُاػت. ؿال )
 ًـاى هي دّذ.

 
 َای مذیزیت بحزان با اعتفادٌ اس ريػ ؽاخص َمپًؽاوی یابی پایگاٌ: وقؾٍ وُایی مکان4ؽکل 

 مىطق بًلیه

 دس هااى گضيٌدي  اهااى ّايي كِؿَد،گضيٌِ هي باػث ّاهحذٍديت اػوال دس ايي سٍؽ

 فشايٌدذ  دس كٌٌدذُ  هحدذٍد  ( ػَاهدل 4خذٍل ) دس ؿَد. خذا ّاگضيٌِ بقيِ اص ًذاسد ٍخَد ّاآى

 ؿدذُ  آٍسدُ ّدا آى بشاي ؿذُ گشفتِ ًظش دس ّايحشين هيضاى ٍ يابي پايااُ نٌذ هٌظَسُىهاا

 ( قابل هـاّذُ هي باؿذ.5ًتيدِ ًْايي دس ؿال ) .اػت
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 َای تحقیق َا ) مىطق بًلیه( ؛ ماخذ: یافتٍ : حذيد سیزمعیارَا جُت اعتاوذارد عاسی وقؾ5ٍجذيل 

 ارسش یحد قابل پذیزش بزای مکانیاب الیه نقطه

 1 درصد 8کمتز اس  الیه ضیب

 1 2222بیطتز مساوی  فاصله اس گسل ) متز(

 1 522بیطتز اس  فاصله اس بافت فزسوده ) متز (

 1 422بیطتز مساوی  نشدیکی به مکانهای با جمعیت )نفز(

 1 322کمتز اس  دستزسی ) متز (

 1 522کمتز اس  فاصله اس فضای سبش و باس ) متز(

 1 1522بیطتز اس  مزاکش آتص نطانی )متز( فاصله اس

 1 1222کمتز اس  فاصله اس مزاکش درمانی )متز(

 1 222بیطتز اس  )متز( و گاس  بنشین اسپمپ فاصله

 1 52بیطتز اس  فاصله اس ساختمانهای بلند مزتبه

 
 مىطق بًلیه: وقؾٍ وُایی مکان َای جُت احذاث پایگاَُای مذیزیت بحزان با اعتفادٌ اس ريػ 5ؽکل

 مىطق فاسی

ٍصى دّي دس ّش يك اص صيش هؼياسّا بش اػاع تاثيش ًؼبي كِ دس تؼييي  هشحلِ ايي دس
بِ هٌظَس تْيِ ًقـِ فاكتَس  ّا داسًذ با اػتفادُ اص هٌغق فاصي اًدام هي گيشد.هَقؼيت پايااُ

هٌفي ّش فاصي دس ايي تحقيق، با تؼشيف تَابغ ػضَيت خغي ٍ با تَخِ بِ اثش هثبت ٍ يا 
ًَؿتِ ٍ   GISپاساهتش ٍ دس ًظش گشفتي هؼياسّا ٍ ضَايظ اسائِ ؿذُ، دػتَساتي دس ًشم افضاس 

اخشا گشديذ. دس ًْايت خشٍخي حاكل اص ّش هشحلِ، اليِ سػتشي اػت كِ بشاي ّش اليِ 
ّايي بيي كفش ٍ يك دس ًظش اعالػاتي بش اػاع عبقِ بٌذي ٍ ضَابظ تؼشيف ؿذُ، اسصؽ
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 خْت هشبَعِ هااى بَدى هٌاػب بياًاش يك بِ ػذد ايي بَدى تش كًضي ٍگشفتِ اػت. 

 ّذف ايي بِ ًيل بشاي ذ.باؿ هي ؿذُ ياد فاكتَس ديذگاُ اص ّاي نٌذ هٌظَسُپايااُ اػتقشاس

بشاي ايي  .باؿين هي پاساهتشّا اص يك ّش هاّيت با هتٌاػب ػضَيت تَابغ تؼشيف ًياصهٌذ
ّاي سػتشي ّاي فاكتَس اػوال ؿذ ٍ ًقـِش سٍي ًقـِهٌظَس ػوليات خوغ خبشي فاصي ب
 ( ًوايؾ دادُ ؿذُ اػت.6)  حاكل اص ػوليات خوغ فاصي دس ؿال

 
 َای چىذ مىظًرٌ مذیزیت بحزان با ريػ فاسی عملگز جمع  یابی پایگاٌ: وقؾٍ وُایی مکان6ؽکل 

 وتیجٍ گیزی

ِ  با بشسػي ًتايح حاكل اص نْاس سٍؽ اخشا ؿذُ بش سٍي ًقـِ ّداي  ّاي خشٍخدي، گضيٌد
ِ 7ّا دس ّش ًقـِ هـخق ؿذُ اػدت )ؿدال  هغلَ، با تَخِ بِ اسصؽ پياؼل ّداي  ( گضيٌد

 ًوايذ. يابي دس هذل ًْايي سا هـخق هيبْيٌِ هااى



 

 

 

 

  127 ......بحشاى تيشينٌذ هٌظَسُ هذ ّايااُيذاپ پااح ٌِيبْ يهااًْا يييتؼ

 

 
 َای وُایی َای بُیىٍ مکان یابی در مذل : ارسیابی گشیى7ٍؽکل 

-دّذ. دس اسصيابي ًقـِيؾ هيّايي هـابِ سا ًواّا دس ّش نْاس ًقـِ، هااىتشتيب گضيٌِ

-ّاي هـخق ؿذُ بِ ػٌَاى هٌاػدب  تَاى گفت كِ دس ّش نْاس سٍؽ،گضيٌِّاي ًْايي هي

 ( ًتايح حاكل سا اسائِ هي دّذ.8ّا ؿٌاختِ ؿذُ اًذ. ؿال )تشيي هااى

 
 یابی َای بغیار مطلًب ي مطلًب بزای مکان: وقؾٍ وُایی گشیى8ٍؽکل 
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ّاي ّواي تبدذيل ؿدذ. ًقـدِ حاكدل پدغ اص      گَىبا پلياي ػپغ ايي ًقـِ بِ ًقـِ
هَسد تدضيِ ٍ تحليل قشاس گشفت ٍ با تَخِ بدِ اسصؽ   ّدا  تؼييي هيضاى هؼاحت ّش يك اص صٍى

( اسائدِ  5هتش هشبغ كِ دس خذٍل ) 2000ّاي با اسصؽ هؼاحت بيـتش اص گَىگَى، پليّش پلي
( ًقـِ ًْايي 9ؿال )اػتخشاج ؿذًذ.  ّاي هغلَ، دس ايي هشحلِگَىگشديذُ، بِ ػٌَاى پلي

ٍ  4، 1ّاي نٌذ هٌظدَسُ دس هٌداعق   ّاي بؼياس هغلَ، ٍ هغلَ، خْت احذاپ پايااُهااى
 دّذ.تبشيض سا ًـاى هي 10

 َای اوتخاب ؽذٌ ؛ ماخذ: پضيَؾگز : مغاحت مکان6جذيل 

 هؼاحت )هتش هشبغ( ؿواسُ صٍى  هؼاحت )هتش هشبغ( ؿواسُ صٍى

0 20164 6 5884 

1 21531 7 6119 

2 26962 8 103739 

3 3045 9 18056 

4 52928 10 27680 

5 3667 

 
 َای چىذ مىظًرٌ َای بغیار مطلًب ي مطلًب جُت احذاث پایگاٌ : وقؾٍ وُایی مکان9ؽکل 

 



 

 

 

 

  129 ......بحشاى تيشينٌذ هٌظَسُ هذ ّايااُيذاپ پااح ٌِيبْ يهااًْا يييتؼ

 

تَاى فْويذ باؿذ، هيّاي هيذاًي هي(كِ حاكل  بشداؿت10ّاي ؿال )با ًااُ بِ هااى
ظش ّودَى دػتشػي، ًضدياي بِ هشاكض دسهاًي ٍ خذهاتي، اهٌيت، فضاي كِ ايي هٌاعق اص ً

باؿذ كِ هٌاػب بَدى ايي هاداى سا خْدت   ػبض ٍ باص ٍ هٌابغ ػَخت داساي اهتياص بااليي هي
( هؼداحت  6پايااُ نٌذ هٌظَسُ )عبق هؼياسّاي هااى يدابي ( ًـداى هدي دّدذ دس خدذٍل )     

 ظَسُ اسائِ ؿذُ اػت.ّاي ًْايي بشاي احذاپ پايااُ نٌذ هٌهااى

 َای وُایی بزای احذاث پایگاٌ چىذ مىظًرٌ : مغاحت مکان7جذيل 

 هؼاحت ) هتش هشبغ ( ًام هحل سديف

 2000 فضاي ػبض ٍ باص 1

 1900 فضاي ػبض باص 2

 3800 پاس  تَحيذ 3

 20000 پاس  اهيش كبيش 4

 9323 پاس  آًا 5

 
 َایی مطلًب جُت احذاث پایگاٌ چىذ مىظًرٌ را وؾان می دَذ کٍ مکان 4:  وقؾٍ وُایی مىطقٍ 11ؽکل 
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 خالصٍ ي جمع بىذی

ّاي نٌذ هٌظَسُ هذيشيت بحدشاى اص  گضيٌي بْيٌِ پايااُدس تحقيق حاضش بِ هٌظَس هااى
، ّوپَؿاًي ؿاخق، هذل بَليي ٍ هذل فاصي اػتفادُ گشديذ. ًتايح حاكدلِ   AHPّاي هذل

                   بِ ؿشح ريل اػت: 

ّاي نٌذ هٌظَسُ هذيشيت بحشاى دس هٌاعق يك، نْاس ٍ دُ يابي پايااُبِ هٌظَس هااى -
ّا ٍ ػَاهل تاثيش گزاس بش هااًيابي اػن اص هؼياسّا ٍ صيش هؼياسّا تؼييي ؿذ. تبشيض، ابتذا ؿاخق
صدُ ّاي فشايٌذ تحليل ػلؼلِ هشاتبي بش اػاع ّفت هؼياس ٍ يدا گيشي اص قابليتػپغ با بْشُ

صيش هؼياس هشبَط بِ ايي هؼياسّا، الاَيي عشح سيضي ٍ پغ اص تدضيِ ٍ تحليل هؼياسّداي اثدش   
ّاي ًْايي بِ دػت آهدذُ  اي ٍصىگزاس دس فشايٌذ ػلؼلِ هشاتبي، دس هاتشيغ دٍدٍئي هقايؼِ

ّا كَستي ًؼبتاً هٌغقدي  هحذٍديت (  با لحاػ ًوَدى3هغابق ؿال )  AHPٍ حاكل هذل 
 ِ خَد گشفت تشي بٍ كحيح

دّدذ كدِ   (  ًـداى هدي  4ًتيدِ حاكل اص اخشاي هذل ّوپَؿاًي ؿاخق دس ؿدال )   -
ّا با اػتفادُ اص ايي سٍؽ بؼياس خَؿبيٌاًِ تش اص ػدايش  ّاي هٌاػب بشاي ايداد پايااُهحذٍدُ
ّاي دسًٍدي ّدش اليدِ دس    اِ اسصؽ پياؼلار ؿذُ اػت. دليل آى هٌَط بِ ايٌّاي اتخسٍؽ

بِ ّويي دليل دس ػوليات  ٍّا با ياذياش خوغ يِ دياش بش اػاع ستبِ بٌذي اليِهَاخِْ با ال
 تشيي ؿال اثش خَد سا ًـاى هي دٌّذ.ّاي داساي اسصؽ كفش بِ ضؼيف خوغ، پياؼل

گَى )كدفش ،  ّا با اػتفادُ اص هٌغق بَليي ٍ با تَخِ بِ اسصؽ ّش پليخْت تلفيق اليِ -
ّاي هغلَ، دس ايي هشحلدِ اػدتخشاج ٍ    گَىِ ػٌَاى پليّاي با اسصؽ يك، بگَىيك(، پلي

بِ كَست يك ًقـِ خذاگاًِ تْيِ ؿذ. با اػتفادُ اص ايي سٍؽ هٌاعق داساي هغلَبيت خْت 
 (. 5پايااُ نٌذ هٌظَسُ ؿٌاػايي گشديذ )ؿال 

(، هٌاعق بيـتشي سا 6ّا دس ؿال ) ًقـِ حاكلِ اص ػوليات خوغ خبشي فاصي بيي اليِ -
ّاي ّاي با اسصؽ غيش اص كفش ًـاى هي دّذ. صيشا دس ايي سٍؽ ًقؾ پياؼلهااىبِ ػٌَاى 

ّا هقذاس ّاي غيش كفش خٌثي هي ؿَد. حاكل خوغ اسصؽ پياؼل كفش دس هَاخِْ با پياؼل
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ّايي كِ اسصؿي غيش اص كفش داسًدذ، دس ًقـدِ خشٍخدي بدا     ػذدي پياؼل ًْايي اػت، هااى
 ذ.اهتياص باالتشي ًوايؾ دادُ ؿذُ اً

تشيي قؼوت هٌغقِ نْداس بدا   ّاي نٌذ هٌظَسُ دس خٌَبيّا بشاي پايااُبْتشيي هااى -
 ّاتاس قشاس گشفتِ اػت . 30هؼاحتي حذٍد 

ّاي خٌدَبي هٌغقدِ نْداس بْتدشيي ٍضدؼيت ٍ      ًوايٌذ قؼوتّش نْاس هذل تاييذ هي -
 اؿذ.هٌاعق ؿوالي بذتشيي ٍضؼيت سا بشاي دس ًظش گشفتي نٌيي خذهاتي داسا هي ب

ّاي اهيش كبيش، آًا ٍ تَحيذ ػبب هي ؿدَد تدا دس   ًضدياي هٌغقِ اًتخا، ؿذُ بِ پاس  -
 ّاي نٌذ هٌظَسُ اػتفادُ گشدد.ّا بشاي ايداد پايااُحال حاضش اص اهااًات ايي پاس 

هحذٍدُ هؼشفدي ؿدذُ اهدا بدا دس ًظدش گدشفتي        21دس ٍضؼيت هغلَ، ػليشغن ايٌاِ  -
( آهدذُ بدَد   6گضيٌِ با هؼاحتي كِ دس خذٍل ) 11هتش هشبغ (  2000هؼاحت هٌاػب )باالي 

ّداي هيدذاًي   ّاي نٌذ هٌظَسُ سا داسا هي باؿذ، ٍ با بشداؿت بْتشيي حالت بشاي ايداد پايااُ
ُ ( ًوايؾ دادُ ؿذ هااى10ّاي هٌاػب كِ دس ؿال )هااى -ّايي ًْايي بشاي احذاپ پايادا

صيدش   11هؼيداس ٍ   7ايي پظٍّؾ با تَخدِ بدا    ّاي نٌذ هٌظَسُ هذيشيت بحشاى هي باؿذ. دس
يابي بْيٌِ بشاي پايااُ نٌذ هٌظَسُ هذيشيت بحشاى صدُ ؿذ ًتدايح ايدي   هؼياس هتٌَع بِ هااى
دّذ ًقاعي اص ؿْش كِ داساي فضاّاي باص كافي ٍ دس ػيي حدال ػداصگاس بدا    هغالؼِ ًـاى هي

ّا ّؼدتٌذ. دس  بشاي اػتقشاس پايااُ باؿذ، داساي پتاًؼيل ًؼبتاً  بْتشيّاي اعشاف هيكاسبشي
-هقابل هٌاعق يك ٍ دُ بِ خْت ًضدياي بِ خظ گؼل ، آػيب پزيشي ًؼبتاً بداال، كداسبشي  

تشيي قابليت هوادي  ّاي هختلظ ٍ ػذم فضاي كافي ٍ داساي اسصؽ بشًاهِ سيضي، داساي كن
ؿدذُ اص پدظٍّؾ    باؿٌذ. با تَخِ بدِ ًتدايح اخدشاج   بشاي بشًاهِ سيضي پايااُ نٌذ هٌظَسُ هي

ًقاعي اص هٌغقِ نْاس كِ داساي فضاّاي ؿْشي هٌاػب اص قبيل فضداّاي ػدبض، آهَصؿدي،    
تشي داسًدذ داساي اٍلَيدت بيـدتشي بدشاي     ٍسصؿي ٍ ..... هي باؿذ ٍ ؿشايظ دػتشػي هٌاػب

گضيٌي ايي پاياداُ، هشبدَط بدِ    ّا خْت هااىّا هي باؿذ، ٍ بْتشيي هااىاػتقشاس ايي پايااُ
بْوي ٍ نٌدذ ًقغدِ    22ّاي اهيش كبيش، آًا ٍ تَحيذ ًَاحي اعشاف هيذاى خْاد بِ عشف پاس 

 دياش اسصيابي ؿذُ اػت. 
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 مىابع 

 هَقت باصهاًذگاى اػااى ّاياسدٍگاُ يابيهااى ٍ بشًاهِ سيضي ، 1383هْشًَؽ،  ًظشي، اػذي -

 هذسع. تشبيت ُداًـاا ٌّش، بشًاهِ سيضي، داًـاذُ اسؿذ پاياًٌاهِ كاسؿٌاػي ،صلضلِ

، گضاسؽ تحليلي اص ًتايح ػش ؿواسي  بِ تفايك هٌاعق 1391حاخي صادُ، خَاد ٍ خالل، هيشا،،  -
 هذيشيت آهاس ٍ تحليل اعالػات . –معايوت بزوامٍ ریشی ي تًععٍ دّااًِ ؿْشداسي تبشيض، 

ّداي  ي سٍؽ، اسصياب1391سػَلي، ػلي اكبش، حؼي هحوَد صادُ، ػؼيذ يضدني ٍ هحوذ صسيي بال،  -
يابي حول دفي هدَاد صايدذ ؿدْشي، هدَسد     تحليل ػلؼلِ هشاتبي ٍ تشكيب خغي ٍصًي دس هااى

 .91، پاييض 4، ؿواسُ مىطقٍ ایي  جغزافیا ي آمایؼ ؽُزیؿٌاػي: ؿْشػتاى هشًذ، 

يدابي  سضائي هقذم، هحوذ حؼيي ، كداسبشد هٌغدق بدَليي ٍ ٍصى دّدي افضٍدًدي ػدادُ دس هاداى       -
 تحقیقلا  فصللىامٍ  في هَاد صايذ ؿْشي ) هغالؼدِ هدَسدي : ؿدْش ػدقض (،     طئَهَسفَلَطياي د

 . 107، ؿواسُ پياپي 1391، ؿواسُ نْاسم ، صهؼتاى 27، ػال  جغزافیایی

ّاي هدذيشيت بْدشُ   ، هدوَػِ دػتَسالؼول1386ػاصهاى پيـايشي ٍ هذيشيت بحشاى ؿْش تْشاى، -
 اى ؿْش تْشاى ) ٍيظُ ٍ نٌذ هٌظَسُ (.ّاي پـتيباًي هذيشيت بحشبشداسي ٍ ًاْذاسي پايااُ

ُ  بدا  بحدشاى  هذيشيت پـتيباًي ّايبْيٌِ پايااُ يابيهااى، 1388هٌْاص،  ػشاقي، ؿداع- اص  اػدتفاد
 هؼلدن  تشبيت داًـااُ اسؿذ كاسؿٌاػي پاياى ًاهِ ػيويي، تَاليي ،خغشافيايي اعالػات ػيؼتن

 .خغشافيا تْشاى، گشٍُ

 اص پدغ  ٍ هذيشيت بحشاى پـتيباًي هٌظَسُ نٌذ ّايپايااُ يابي، دس هااى1386هْاخشي، هحوذ،-

 .تْشاى 17 هٌغقِ  دس صلضلِ ٍقَع

-، هغالؼات سيض پٌِْ بٌذي طئَتاٌيك لشصُ اي ؿْش تبشيض، خلذ1388هٌْذػيي هـاٍس تْشاى پاديش، -

 ، ػاصهاى هؼاي ٍ ؿْشػاصي آرسبايداى ؿشقي طزح مطالعا  ؽُزعاسی، 1،2،3،5،16،17ّاي 

هٌغقدِ،   كلدي  تبشيدض، بشسػدي   ؿدْش  ػوشاى ٍ تَػؼِ ، عشح 1392هٌْذػيي هـاٍس ًقؾ هحيظ، -
 ؿشقي. آرسبايداى اػتاى ؿْشػاصي ٍ ساُ كل ؿْشػاصي اداسُ ٍ ساُ ٍصاست

، هغالؼدات سيدض   1388ٍصاست هؼاي ٍ ؿْشػاصي ػاصهاى هؼاي ٍ ؿْشػاصي آرسبايداى ؿشقي ،  -

 يض، هٌْذػيي هـاٍس تْشاى پاديش.اي ؿْش تبش بٌذي طئَتاٌيك لشصُ پٌِْ
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