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 1کبرضٌبس ارضد  ،GIS&RSداًطگبُ آساد اسالهی ٍاحد علَم ٍ تحقیقبت تْزاى ،داًطکدُ هحیط سیست ٍ اًزصی ،گزٍُ سٌجص
اس دٍر ٍ سیستن اطالعبت جغزافیبیی ،تْزاى ،ایزاى
 2استبد گزٍُ هٌْدسی سیستن اطالعبت هکبًی ،داًطگبُ صٌعتی خَاجِ ًصیزالدیي طَسی ،تْزاى ،ایزاى
 3استبدیبر گزٍُ آهَسضی اًزصیّبی ًَ ٍ هحیط سیست ،داًطگبُ تْزاى ،تْزاى ،ایزاى

تاریخ دریافت هقالِ1315/12/17 :

چکیذُ

تاریخ پذیزش هقالِ1316/11/27 :

1

ارتقبء سطح تزبیت در افزاد بزگشیدُ ٍ هستعد جبهعِ ،درگزٍ احداث هزاکش تزبیتی استعدادّبی بزتز هیببضد
کِ هیتَاًد افزادی را تزبیت ًوبید کِ در آیٌدُای ًشدیک هسئَلیتّبی هْوی را در سطَح هلی عْدُدار
ضًَد .ضْز کزج بِ لحبظ داضتي تزاکن جوعیتی سیبد در سبلّبی اخیز ٍ ّوچٌیي تٌَع در بزخَرداری اس
سطَح اجتوبعی -اقتصبدی هتفبٍت ،ضزٍرت بیطتزی ًسبت بِ سبیز ضْزّبی ایزاى جْت احداث هزاکش
تزبیتی استعدادّبی بزتز دارد .در ایي تحقیق اس هدل فزآیٌد تحلیل ضبکِ بزای رتبِبٌدی هعیبرّبی دخیل
در هکبىیببی استفبدُضدُ است .ابتدا هعیبرّبی هؤثز در فزآیٌد هکبىیببی تعییي ٍ در قبلب دادُّبی
جغزافیبیی در ًزمافشار  ArcGISآهبدُسبسی ضدُاًد .سپس الیِّبی اطالعبتی در فزآیٌد تحلیل ضبکِای ٍسى
دّی ٍ آًگبُ ّوپَضبًی ٍسىدار الیِّبی جغزافیبیی ببارسشّبی ًسبی بِدستآهدُ صَرت پذیزفت .در اًتْب
هکبىّبی پیطٌْبدی هزاکش تزبیتی بز اسبس اّویت ،اٍلَیتبٌدی ضدًدً .تبیج ایي تحقیق ًطبى داد کِ بِ
تزتیب اٍلَیت ،هزاکش جوعیتی رجبیی ضْز ،عظیویِ ،ضبّیي ٍیال در رتبِ اٍل تب سَم جْت احداث هزاکش
تزبیتی استعدادّبی بزتز قزار دارًد.
کلیذ ٍاصُّا :هزاکش تزبیتی ،استعدادّبی بزتز ،فزایٌد تحلیل ضبکِ ،سیستن اطالعبت جغزافیبیی ،ضْز کزج

 -6هقذهِ
سَػِ ثِ همَلِ «ًخجِگشایی» ٍ «دشٍسؽ ًخجگبى» اصآىسٍ ثشای ثؼیبسی اص حىَهزّب ٍ ًؾبمّبی ػیبػی-اػشوبفی
اّویز داسد وِ آًبى سأطیشگزاسسشیي افشاد دس فشایٌذ سلوینگیشی دٍلزّب ثِ ؿوبس هیسًٍذ ٍ ثب ثشٍص اػشقذادّب ٍ
سَاًبییّبی رٌّی خَد هیسَاًٌذ سحَالر هظجز ٍ سقییيوٌٌذُای سا دس ػغَح ػبهقِ هَػت ؿًَذ ٍ ػقبدر هبدی ٍ
* ًَیسٌدُ عْدُ دار هکبتببت:

alesheikh@kntu.ac.ir
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هقٌَی سا ثشای هشدم سلن ثضًٌذ .سَػِ ثِ همَلِ دشٍسؽ ًخجگبى ٍ لشاس گشفشي اًؼبىّبی ؿبیؼشِ ٍ سَاًوٌذ دس
فشایٌذّبی والى سلوینگیشی ٍ ػبیش هؼئَلیز ّبی اػشایی یىی اص هَضَفبر ثؼیبس هْن ٍ ساّجشدی دس ًؾبمّبی
حىَهشی ّش وـَس هیثبؿذ (اًلبسی ٍ ثشصگش.)119 :1393 ،
ثی سَػْی ثِ سَصیـ فضبیی هٌبػت ٍ اكَلی هشاوض سشثیشی هَػت وبّؾ وبسایی ًؾبم سشثیز ،ایؼبد هـىالسی
ثشای سؿذ ٍ سشلی سشثیشی اػشقذادّبی ثشسش خَاّذ ؿذ (یَػفیّ .)4 :1395 ،ذف اص احذاص هشاوض سشثیشی ػْز
اػشقذادّبی ثشسش ،و ـف ٍ دشٍسؽ ٍ اسسمبء ػغح فشٌّگ ٍ سشثیز دس افشاد ثشگضیذُ ٍ هؼشقذ ػبهقِ اػز سب ًفشار
هؼشقذسش ثب ػبیش ًفشار ثِ خَثی اص یىذیگش سویض دادُ ؿًَذ ٍ هَسد دشٍسؽ ٍ سشثیز ٍیظُ لشاس گیشًذ وِ ثشَاًٌذ دس
آیٌذُای ًضدیه هؼئَلیزّبی هحَلِ سا ثِخَثی اًؼبم دٌّذ.
عی ػبلّبی اخیش دػشگبُّب ٍ هذلّبی ػذیذی دس ثشًبهِسیضی ؿْشی ٍ وبسثشی اساضی ؿْشی هغشحؿذُاًذ وِ
ثب اػشفبدُ اص دیـشفزّبی ثِفولآهذُ دسصهیٌِ فٌبٍسی اعالفبر صهیٌِّبی خَثی ثشای دسن ٍ هَاػِْ ثب
دیچیذگیّبی هؼبئل اهشٍصی ؿْشی فشاّن ًوَدُاًذ .یىی اص دیـشفزّبی فٌّبٍساًِ اخیش "ػیؼشن اعالفبر
ػغشافیبیی "1اػز .ػیؼشن اعالفبر ػغشافیبیی ثب سَاًوٌذی ٍ لبثلیشی وِ دس ػوـآٍسی ،ثبصیبثی ،رخیشُ ٍ وٌششل
اعالفبر داسد (خَاػِ ،)83 :1378 ،ایي اهىبى سا فشاّن هیوٌذ سب ثِفٌَاى اثضاسی لذسسوٌذ ثْششیي هىبى سا ػْز
احذاص هشاوض سشثیشی دیـٌْبد دّذ .ایي دظٍّؾ وِ ثِ سٍؽ سَكیفی – سحلیلی ٍ هجشٌی ثش دادُّبی هىبًی ٍ هٌبثـ
وشبثخبًِای كَسر گشفشِ اػز دس ًؾش داسد سب ثب سَػِ ثِ خلَكیبر ٍ ٍیظگیّبی ػوقیز ؿْشی ٍ خلیلِّبی
فضبیی ؿْش ،هىبى ّبی هٌبػجی سا ػْز احذاص هشاوض سشثیشی اػشقذادّبی ثشسش دیـٌْبد دّذً .شبیغ ایي هغبلقِ
هیسَاًذ ثشای ثٌیبد هلی ًخجگبى ؿْش وشع وِ ثب ثشًبهِسیضی دس هىبىّبی ًخجِ دشٍس دیـٌْبدی ،ػشهبیِّبی آیٌذُ
خَد سا اص ثیي هؼشقذیي سشثیزؿذُ دس هشاوض سشثیشی اًشخبة ًوبیذ ،هفیذ ٍالـ گشددّ .وچٌیي اداسُ آهَصؽٍدشٍسؽ
ؿْش وشع هیسَاًذ دیؾثیٌی الصم سا دس خلَف احذاص هذاسع ػوذبد ثشای ػبلّبی آسی دس ؿْش وشع دس ًمبط
دیـٌْبدؿذُ ثٌوبیذ.

 -2تیاى هسالِ
ثشسػیّب ٍ هغبلقبر سبسیخی ًـبى دٌّذُ ًمؾ ولیذی ًخجگبى دس سحَالر اػشوبفی ،ػیبػی ،الشلبدی ٍ فشٌّگی
ػَاهـ اػز .افالعَى هقشمذ ثَد وِ ػبهقِ ثبیذ سحز حىَهز گشٍّی اص خشدهٌذاى ٍ دادگشاى (اؿشاف فملی) اداسُ
ؿَد .ثشخی اص اًذیـوٌذاى دیذایؾ سوذىّب سا ًشیؼِ سالؽ ،خاللیز ٍ دٍساًذیـی اللیزّبی خالق هیداًٌذ .سَیي
ثی هیگَیذ« :سؿذ سوذى ّب ثِ ًحَُ فول یه اللیز خالق ثؼشگی داسد ،سوبم افوبلی وِ هٌؼش ثِ ػبصًذگی اػشوبفی
هیؿَد ،یب اص افشاد هجشىش ػش هیصًذ ،یب اص اللیزّبی خالق»(اًلبسی ٍ ثشصگشً .)120 :1393 ،مؾ ًیشٍّبی هوشبص دس
وـَسّبی دسحبلسَػقِ ثشای ساُاًذاصی هَسَسّبی سؿذ ػبهقِ ،ثؼیبس حیبسی اػزً .یشٍی اًؼبًی هوشبص ثب لشاس
گشفشي دس خألّبی اًؼبًی ػبهقِ ،هیسَاًذ ًمؾّبی هشفبٍسی سا وِ یه ػبهقِ دسحبلسَػقِ اص ًیشٍی اًؼبًی خَد
هیعلجذ ،ایفب وٌذ (هـبیخی .)1385 ،دس ػبل ّبی اخیش ووجَد فضبّبی آهَصؿی ٍ ّوچٌیي فذم سَصیـ هٌبػت آًبى
GIS
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دس ػغح ؿْش هَػت ثشٍص هـىالر فذیذُای ؿذُ اػز .ثِعَسیوِ ثشسػیّبی كَسر گشفشِ ٍ سؼضیِ ٍ
سحلیلّبی اًؼبم ؿذُ دس ایي هَسد ،حبوی اص ٍػَد هحذٍدیزّب ٍ ًبسػبییّبیی دس خذهبرسػبًی هغلَة آًبى ثَدُ
اػز (هیىبئیلی .)2 :1383 ،فوذُسشیي اطش سؿذ ػشیـ ؿْشّب ،ثِّنسیخشگی ًؾبم سَصیـ خذهبر ٍ ًبسػبیی ػیؼشن
خذهبر سػبًی اػز .اهشٍصُ فذم هىبى گضیٌی ثْیٌِ هشاوض خذهبر ؿْشی هشدم سا ثب هـىالر فؾیوی سٍثشٍ وشدُ
اػز (احذ ًظاد سؿشی ٍ ّوىبساى .) 3 :1391 ،ایي سًٍذ هٌؼش ثِ ثشٍص هـىالر فشاٍاًی اص لجیل فذم ؿىَفبیی ٍ یب
ثبلقىغ ثِ لحبػ ًجَد هشاوض دشٍسؿی هٌبػت ػْز سشثیز هؼشقذیي ثشای سلذی هؼئَلیزّبی حؼبع ٍ ولیذی
وـَس ،هَػت ثشٍص دذیذُ فشاس ًخجگبى اص وـَس گشدیذُ اػز .ایي دذیذُ ًِسٌْب هْبػشر هغضّب ،ثلىِ هْبػشر
طىّبػز .دس ایي هْبػشر ًِسٌْب ًخجگبى وـَس وِ طشٍر هلی ّؼشٌذ اص دػز هیسًٍذ ،ثلىِ دغ اص گزؿز ػذُّب
اصًؾش طًشیىی وـَسّبی ًخجِ دزیش (هملذ) ثِ ػَاهـ ًخجِ سجذیل خَاٌّذ ؿذ ٍ دسكذ طىّبی َّؿوٌذ آىّب ثِ
ؿىل گؼششدُای افضایؾ هییبثذ ٍ ثشفىغ دس وـَسّبی ًخجِ گشیض (هجذأ) رخیشُ طىّبی َّؿوٌذؽ وبّؾ
هییبثذ  ،ثٌبثشایي ضشٍسر داسد هَضَؿ حفؼ ،كیبًز ٍ وشاهز ًخجگبى ثِفٌَاى یه دشٍطُ هلی سقشیفؿذُ فَاهل
ػبرثِای سمَیز ٍ فَاهل دافقِ صا سفـ ؿَد (هـبیخی .)1385 ،هؼشقذیي ًَػَاى ٍ ػَاى دس فضبی ؿْشی ثِ لحبػ
ًذاؿشي اهىبًبر وبفی ػْز ؿىَفبیی ٍ دشٍسؽ اػشقذادّبی ثبلمَُ خَد یب هؼجَسًذ هؼبفزّبی ثؼیبسی سا ثشای
حضَس دس هشاوض آهَصؿی  -سشثیشی عی ًوبیٌذ ٍ یب ایٌىِ فشایٌذ حضَس دس ایي هشاوض سا ثِ لحبػ ثقذ هؼبفز یب
ووجَد اهبوي فشاهَؽ ًوبیٌذ.
دس ایي سحمیك ؿْش وشع ثِفٌَاى ًوًَِ هَسدهغبلقِ اًشخبة گشدیذُ اػز .ایي ؿْش ّن ثِ لحبػ سشاون ػوقیشی
ثؼیبس صیبد ٍ ّن ثِ لحبػ هْبػشدزیش ثَدى آى دس ػبلّبی اخیش ٍ سٌَؿ دس ثشخَسداسی اص ػغَح اػشوبفی –
الشلبدی هشفبٍر ًؼجز ثِ ػبیش ؿْشّبی ایشاى اص دشبًؼیل ثیـششی دس سشثیز ًیشٍّبی اًؼبًی وبساسش ثشخَسداس
هیثبؿذ وِ دس ایي سحمیك هَسدثشسػی لشاسگشفشِ اػز.

 -9رٍش پژٍّص
دس دظٍّؾ حبضش وِ ثب سٍؽ سَكیفی – سحلیلی ٍ هجشٌی ثش هٌبثـ وشبثخبًِای اًؼبمگشفشِ اػز اثشذا هقیبسّبی
اًؼبًی دخیل دس ثشٍص اػشقذادّبی ثشسش ٍ وبسثشیّبی دخیل دس هىبىیبثی هشاوض سشثیشی ؿٌبػبیی ؿذًذ ػذغ ثب
اػشفبدُ اص هحیظ ً GISمـِّبی گًَبگَى ّش یه اص هقیبسّب سْیِ ٍ ثب اػشفبدُ اص هذل سحلیل ؿجىِای دس ًشمافضاس
 Arc GISالذام ثِ سقییي سسجِثٌذی هشاوض سشثیشی اػشقذادّبی ثشسش ؿذُ اػز.

 -4پیطیٌِ تحقیق
دس ایشاى اٍلیي وبس سػوی ثشای سذٍیي ضَاثظ ٍ الگَّبیی ػْز اػشمشاس هذاسع دس ػبل  1353صیش ًؾش ٍاحذ
سحمیمبر دفشش فٌی آهَصؽٍدشٍسؽ كَسر گشفز .ایي سحمیمبر وِ سَػظ "وبسلَسؼشب "1وبسؿٌبع یًَؼىَ دس
ایشاى ٍ سٌی چٌذ اص ّوىبساى ایشاًیاؽ كَسر گشفز ،سمشیجبً دس ًَؿ خَد وبهلسشیي ضَاثظ ثشای ػبخز فضبّبی
KARLO TOSTA
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آهَصؿی ایذُ آل ثَدُ ٍلی دس ایي وبس دسصهیٌِ هىبىیبثی هذاسع هغبلت لبثلاػشفبدُای اسائِ ًـذُ اػز دسًشیؼِ
ثحض هىبىیبثی فضبّبی آهَصؿی ّوچٌبى ثؼشِ هبًذ (هیىبئیلی.)7 :1384 ،
ضَاثظ ؿْشػبصی فضبّبی آهَصؿی ًَؿشِای اػز وِ دس اداسُ ول فٌی ػبصهبى ًَػبصی سَػقِ ٍ سؼْیض هذاسع
وـَس سَػظ آلبی "دیش ػلیلی" سْیِ گشدیذُ اػز .دس ایي ًَؿشِ ضوي اؿبسُ ثِ دبسُای هقیبسّب ٍ ضَاثظ وِ اكَالً
ثبیؼشی دس احذاص ػبخشوبى هذاسع هَسدسَػِ لشاس گیشد سب حذٍدی ًیض ثِ ضَاثظ هىبىیبثی هذاسع ٍ ًحَُ اػشمشاس
آىّب دس ساثغِ ثب وبسثشیّبی ّنػَاس ٍ هحیظ دیشاهَى اؿبسُؿذُ اػز (خٌذُ ٍس.)7 :1381 ،
ثشداؿز ػیؼشوی اص هىبىیبثی هذاسع یىی اص دظٍّؾّبی اًؼبمؿذُ دس هشوض هذیشیز دٍلشی سَػظ خبًن
"افؼبًِ افشاػیبثی" هیثبؿذ .ایي سحمیك ثِ ًحَُ هىبى یبثی هذاسع دس ػغح همبعـ اثشذائی ٍ ساٌّوبیی ثب یه فشهَل
ػبهبًوٌذ سیبضی اص عشیك ثشآٍسد ػوقیز ،افشجبسار سؿذ ػوقیز داًؾآهَصی هیدشداصد ٍ ثِكَسر یه هذل
دیٌبهیه دس همبعـ هخشلف صهبًی فول هیوٌذ (هیىبئیلی.)9 :1384 ،
هحوذی ،ػوبل ٍ ّوىبساى دس ػبل  ،1391ثب سلفیك هذل ّوذَؿبًی ؿبخقّب ٍ 1سحلیل ػلؼلِ هشاسجی

2

هىبىیبثی هشاوض آهَصؿی هذاسع ساٌّوبیی ؿْش وبصسٍى سا هَسد اسصیبثی لشاس دادُاًذ وِ دسًْبیز ثب اػشفبدُ اص فشایٌذ
سحلیل ػلؼلِ هشاسجی ،ؿؾ هىبى ثشای احذاص هذاسع ساٌّوبیی دیـٌْبد گشدیذًذّ .وچٌیي ثیي ایي ؿؾ هىبى
دیـٌْبدی ،اٍلَیزثٌذی اًؼبم گشفشِ اػزً .گبسًذگبى دس ایي همبلِ اػشفبدُ اص فشایٌذ سحلیل ػلؼلِ هشاسجی ٍ ػبهبًِ
اعالفبر ػغشافیبیی سا دس هىبىیبثی هذاسع ساٌّوبیی ثؼیبس وبسا داًؼشِ ٍ فٌَاى ًوَدُاًذ ایي وبسایی ثِ خبعش اهىبى
همبیؼِ ٍ اسصیبثی هىبىّبی هخشلف ٍ اًشخبة هىبى ثْیٌِ ثب سَػِ ثِ هقیبسّبی هَسدًؾش اػز (هحوذی ٍ ّوىبساى،
)1391
ٍاسطی ،حویذسضب ٍ سضبییً ،قوزاهلل دس ػبل  1391دس سحمیمی وِ ثب اػشفبدُ اص هٌغك فبصی ٍ ثَلیي ثش سٍی
هٌغمِ  3ؿْش اكفْبى اًؼبم دادُاًذ ،هىبىّبی آهَ صؿی فقلی همغـ ساٌّوبیی سا هغبثك هقیبسّبی ػٌؼیذُ ؿذُ ؿْشی
ًبػبصگبس داًؼشِ ٍ سَاًؼشِاًذ دسًْبیز هٌبػتسشیي ٍ ًبهٌبػتسشیي هىبىّب سا اصًؾش هغلَثیز احذاص هشاوض آهَصؿی
همغـ ساٌّوبیی هقشفی ًوبیٌذ (ٍاسطی ٍ سضبیی.)1391 ،
هؼوَفِ همبالسی سحز فٌَاى اكَل ٍ هقیبسّبی عشاحی فضبّبی آهَصؿی ٍ دظٍّـی اص ثْشام لبضیصادُ
هیثبؿذ وِ دس آى ثِ هىبى یبثی وبلجذی ٍ ؿشایظ اًشخبة هَلقیز ثْیٌِّ ،وشاُ ثب هقیبسّبی هخشلف هحیغی ٍ اللیوی
اؿبسُوشدُ اػز وِ دس ًَؿ خَد هْنسشیي هٌجقی اػز وِ دس هَسد هىبىیبثی هذاسع ٍػَد داسد (هیىبئیلی:1384 ،
.)10

 -6هحذٍدُ هَردهطالعِ
ؿْش وشع ثیي  35دسػِ ٍ  46دلیمِ سب  35دسػِ ٍ  51دلیمِ فشم ؿوبلی ٍ  50دسػِ ٍ  54دلیمِ سب  51دسػِ ٍ
 3دلیمِ عَل ؿشلی لشاسگشفشِ اػز .اسسفبؿ هشَػظ ایي ؿْش اص ػغح دسیب  1321هیثبؿذ ٍ دس فبكلِ  48ویلَهششی
1

Weighted Overlay
).Analytical Hierarchy process (AHP

2
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ؿوبل غشثی سْشاى ٍالـؿذُ اػز (ؿىل ؿوبسُ  .)1ؿْش وشع ثب هؼبحشی هقبدل  175/4ویلَهششهشثـ ٍ حشیوی ثِ
ٍػقز  178/9ویلَهششهشثـ دس داهٌِ سؿشِوَُ الجشص هشوضی لشاس داسد ٍ هشوض ؿْشػشبى وشع هیثبؿذ (وشم:1388 ،
 .)61ایي ؿْش یىی اص والىؿْشّبی ایشاى ٍ ّوچٌیي هشوض اػشبى الجشص ٍ هشوض ؿْشػشبى وشع اػز .وشع یىی اص
ؿْشّبی وَّذبیِای ایشاى هیثبؿذً .شخ سؿذ ػوقیز دس عی ػبلّبی  85سب  90دس ؿْش وشع ثشاثش ثب  3/14دسكذ
ثَدُ اػز .هَلقیز ٍیظُ ایي ؿْش ثِ لحبػ ًضدیىی ثِ دبیشخز هَػت گشدیذُ سب ایي ؿْش دغ اص سْشاى
هْبػشدزیشسشیي ؿْش وـَس ًبهیذُ ؿَد ثِعَسیوِ عی ػبلّبی  85-90ػوقیشی ثبلغثش ً 244298فش هْبػش ثِ ایي
ؿْش ٍاسدؿذُاًذ  .ػبخشبس ػٌی ػوقیز ایي ؿْش ثِ سجقیز اص ػبخشبس ول وـَس ػَاى ثَدُ وِ دس ایي هَسد
هیثبیؼز ثِ ثشًبهِسیضی اصلحبػ سأهیي ًیبصهٌذیّبی خذهبر گًَبگَى دس ػبلّبی آسی سَػِ وشد .اصلحبػ اؿشغبل،
 2/2دسكذ دس ثخؾ وـبٍسصی ،ػٌگلذاسی ٍ هبّیگیشی 35/5 ،دسكذ دس ثخؾ كٌقز ٍ  57دسكذ دس ثخؾ
خذهبر اؿشغبل داسًذ.
عجك ػشؿوبسی ػبل  1390اص ً 1793854فش ػوقیز ؿؾػبلِ ٍ ثیـشش ؿْش وشع 91/4 ،دسكذ ثبػَاد ثَدًذ وِ
اص ایي همذاس  47دسكذ سا هشداى ٍ  44/4دسكذ سا صًبى سـىیل هیدٌّذ وِ ایي هیضاى ثبػَادی ػوقیز دس همبیؼِ ثب
ول وـَس وِ  93دسكذ هیثبؿذ ،ثِ هیضاى  1/6دسكذ دبییيسش ثَدُ ٍ ًـبى هیدّذ وِ ایي ؿْش اص ٍػَد اهىبًبر،
سؼْیالر ،خذهبر آهَصؿی ٍ سفبّی دس ػغح ًبهٌبػتسشی ًؼجز ثِ سقذادی اص هٌبعك ٍ ؿْشّبی وـَس هیثبؿذ
(ػبلٌبهِ آهبسی اػشبى الجشص.)24 :1391 ،
عجك ػشؿوبسی فَق دس هَسد ؿبخق آهَصؽ اص ول ػوقیز ؿْش ً 440934فش دس حبل سحلیل هیثبؿٌذ وِ
ً 220739فش سا هشد ٍ ً 220195فش سا صًبى سـىیل هیدٌّذ (هشوض آهبس ایشاى)1390 ،

ضکل ( :)6هَقعیت هحذٍدُ هَردهطالعِ
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 -5هَاد ٍ رٍشّا
سٍؽ اًؼبم ایي دظٍّؾ ،اص ثقذ ّذف وبسثشدی اػز ٍ اصًؾش گشدآٍسی دادُّب ،سَكیفی-سحلیلی اػز .ثشای
ػوـآٍسی اعالفبر ٍ دادُّبی هَسدًیبص اص ثشسػیّبی اػٌبدی ٍ وشبثخبًِای اػشفبدُؿذُ اػز .اعالفبر سلَهی

1

هَسدًیبص ًیض اص ًمـِّبی  1:2000اداسُ آهبس وـَس ٍ سلَهی ػبصیً 2مـِّبی سػشش 3ی  1:10000ؿْشداسی وشع
اػشفبدُؿذُ اػز .ؿىل ؿوبسُ  2سٍؽ اًؼبم دظٍّؾ سا ثِاخشلبس ًوبیؾ هیدّذ.
هقیبسّبی هؤطش دس هىبىیبثی ًیض ثش اػبع ًؾشار هشخللیي ٍ دظٍّؾّبی دیـیي ؿٌبػبیی ٍ دس ػِ دػشِ ولی
ػبصگبسی ،هغلَثیز ٍ ؽشفیز لشاس گشفشٌذ.
ثب سَػِ ثِ ثشسػی هحذٍدُ هَسدهغبلقِ اصلحبػ هقیبسّبی دخیل دس هىبىیبثی ،ثب اػشفبدُ اص هذل سحلیل ؿجىِای

4

دس هحیظ ًشمافضاس  Super Decisionsهقیبسّب ثب یىذیگش همبیؼِ گشدیذًذ .آًگبُ ًمـِ ّش یه اص الیِّبی دخیل دس
هىبىیبثی دس ًشمافضاس  Arc GISسْیِ گشدیذ .دسًْبیز ٍ دغ اص والعثٌذی هؼذد الیِّب ثش اػبع ٍصى ثِدػزآهذُ
اص سٍؽ سحلیل ؿجىًِ ،مـِ سشویجی اص هقیبسّب وِ ًـبىدٌّذُ هىبى ٍ هحل "ثؼیبس هغلَة" سب "ثؼیبس ًبهغلَة"
ػْز احذاص هشاوض سشثیشی هیثبؿذ ،اػشخشاع گشدیذ.
ًشیؼِگیشی اص سحلیل یبفشِّبی ثِدػزآهذُ ٍ اسائِ دیـٌْبدّبیی دس حذ اهىبى ٍ دس ػْز ثْجَد ٍضقیز آهَصؽ
ٍ سشثیز اػشقذادّبی ثشسش ٍ اًشخبة هٌبػتسش یي هىبى ثشای احذاص هشاوض سشثیشی دس ؿْش وشع هشحلِ ًْبئی دس
اًؼبم سحمیك هیثبؿذ.

ضکل ( :)2رٍش اًجام پژٍّص

1

Digital
Digitization
3
Raster
4
Analytical Network Process
2
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 -7یافتِّای تحقیق
دس ایي سحمیك ثب اسصیبثی هقیبسّبی اًؼبًی ٍ فضبیی هؤطش دس سقییي ًمبط هؼشقذ ًخجگی دس ؿْش الذام ثِ سْیِ
ًمـِ ٍ ایؼبد الیِّبی اعالفبسی ثشای ّش یه اص هقیبسّب دس هحیظ  GISگشدیذً .مـِّب ثِ سٍؽ سحلیل ؿجىِای ثبّن
سلفیكؿذُ ٍ دٌِّْب ی هٌبػت ػْز احذاص هشاوض سشثیشی دیـٌْبد گشدیذ .ثب سَػِ ثِ هغبلقبر وشبثخبًِای ،فَاهل
هؤطش دس هىبىیبثی هشاوض سشثیشی اػشخشاع ؿذ وِ ایي ؿبخقّب دس ػِ دػشِ ولی ؿبهل ػبصگبسی ،هغلَثیز ٍ
ؽشفیز لشاس گشفشٌذ.
 6-7کارترد هذل  ANPدر هکاىیاتی هراکس ترتیتی استعذادّای ترتر
هشحلِ اٍل :سقییي هقیبسّبی هؤطش دس هىبىیبثی هشاوض سشثیشی
اٍلیي گبم دس فشآیٌذ سحلیل ؿجىِا ی سشػین یه ًوبیؾ گشافیىی اص هؼئلِ اػز وِ دس آى ّذف ،هقیبسّبی
هٌبػت ثشای دػشیبثی ثِ ّذف ٍ گضیٌِّبی هَسدًؾش ًـبى دادُ هیؿَد .دسٍالـ دس ایي هشحلِ ػغَح هخشلف سحلیل
ثِكَسر ػلؼلِ هشاسجی ٍ گشافیىی ثِ سلَیش وـیذُ هیؿًَذ (وشم ٍ هحوذی .)63 :1388 ،دس ػغح اٍلّ ،ذف
لشاس داسد وِ دس دظٍّؾ حبضش سقییي هىبىّب ی هٌبػت ثشای احذاص هشاوض سشثیشی دس ؿْش وشع اػز .دس ػغح دٍم،
هقیبسّب یب ػٌؼِّبیی وِ هیسَاى ثب آىّب ثِ ّذف هَسدًؾش دػزیبفز هـخق هیؿًَذ .دس ایي ًَؿشبس ثشای سػیذى
ثِ ّذف هَسدًؾش اص  68هقیبس ٍ صیش هقیبس اػشفبدُؿذُ اػز .دس ػغح ػَم ،ویفیز فضب ثشای ّذف هـخقؿذُ ٍ
لزا صهیي اصًؾش سٌبػت الصم ثشای اًشخبة هشاوض ثِ دٌغ سدُ یب عجمِ (اص ثؼیبس ًبهٌبػت سب ثؼیبس هٌبػت) سمؼین ؿذ .دس
ػغح چْبسم ،گضیٌِّب یب آلششًبسیَّب لشاس داسًذ وِ دس ثشسػی حبضش ؿبهل وَچهسشیي ٍاحذّبی ًمـِای یقٌی
دیىؼلّب ّؼشٌذ .دسًْبیز دس ػغح دٌؼن ،گضیٌِّب ثش اػبع هقیبسّبی ثشگـزدزیش فشآیٌذ سحلیل ؿجىِای سسجِثٌذی
هیگشدًذ ٍ اٍلَیز اًشخبة هشاوض ثشحؼت اهشیبص هـخق هیگشدد .ؿىل (ؿوبسُ  )3ػبخشبس ولی هذل فشآیٌذ سحلیل
ؿجىِای ٍ ؿىل (ؿوبسُ ً )4وبیؾ گشافیىی هقیبسّبی دخیل دس هىبىیبثی دس ایي دظٍّؾ سا ًـبى هیدّذ.
هشحلِ دٍم :سـىیل هبسشیغّبی همبیؼِ دٍدٍیی ٍ اػشخشاع ثشداس اٍلَیز
ثشای ایؼبد هبسشیغ همبیؼِ دٍسبیی اص عشیك غشثبل وشدى وِ همبدیشی اص  1سب  9سا ثشای سقییي هیضاى اٍلَیزّبی
ًؼجی دٍ هقیبس ثِ وبس گشفشِ ،اػشفبدُؿذُ اػز (فشػی ػجهثبس ()128 ،1384ػذٍل  .)1همبیؼِّبی دٍثِدٍ دس یه
هبسشیغ ( )n. nطجزؿذُ وِ ایي هبسشیغ سا "هبسشیغ همبیؼِ دٍدٍیی هقیبسّب" هیًبهٌذ .فٌبكش ایي هبسشیغ ّوگی
هظجز ثَدُ ٍ ثب سَػِ ثِ اكل "ؿشٍط هقىَع" دس فشایٌذ سحلیل ػلؼلِ هشاسجی (اگش اّویز ً iؼجز ثِ  jثشاثش k

ثبؿذ ،اّویز فٌلش ً jؼجز ثِ  iثشاثش  1/kخَاّذ ثَد)(لذػی دَس .)6 :1379 ،ثشای سقییي فَاهل ٍ هقیبسّبی هؤطش
دس اهش هىبىیبث ی هشاوض سشثیشی اػشقذادّبی ثشسش ٍ هیضاى اّویز ایي هقیبسّب ًؼجز ثِ ّن ًیض اص وشت ،هغبلقبر ٍ
گضاسؽّبی اًؼبمگشفشِ دس ایي صهیٌِ ٍ ّوچٌیي ًؾشار هؼئَلیي ٍ هشخللیي هشثَعِ اػشفبدُ گشدیذُ وِ هبحلل
آى اػشخشاع هقیبسّبیی هیثبؿذ وِ دس (ػذٍل  )2آهذُ ٍ دس هحیظ ّ GISشوذام ثِفٌَاى یهالیِ ٍاسدؿذُ ٍ دس اهش
سحلیل هَسداػشفبدُ ٍالـ گشدیذًذ.
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ضکل ( :)9ساختار کلی هذل فرایٌذ تحلیل ضثکِ
جذٍل ( :)6هقایسِ ًِ کویتی پرٍفسَر ساتی ترای هقایسِ دٍدٍیی هعیارّا
ارزش ترجیحی

ٍضعیت هقایسِ ً iسثت تِ j

1

اّویز ثشاثش

3

ًؼجشبً هْنسش

گضیٌِ یب ؿبخق ً iؼجز ثِ  jووی هْنسش اػز.

5

هْنسش

گضیٌِ یب ؿبخق ً iؼجز ثِ  jهْنسش اػز.

7

خیلی هْنسش

گضیٌِ یب ؿبخق  iداسای اسػحیز خیلی ثیـششی اص  jاػز.

9

وبهالً هْن

گضیٌِ یب ؿبخق هغلمبً  iاص  jهْنسش ٍ لبثلهمبیؼِ ثب ً jیؼز.

8ٍ6ٍ4ٍ2

هأخز :صثشدػز17 :1380 ،

تَضیح
گضیٌِ یب ؿبخق ً iؼجز ثِ  jاّویز ثشاثش داسًذ ٍ ثب اسػحیشی
ًؼجز ثِ ّن ًذاسًذ.

اسصؽّبی هیبًی ثیي اسصؽّبی سشػیحی سا ًـبى هیدّذ هظالً ،8
ثیبًگش اّویشی صیبدسش اص  ٍ 7دبییيسش اص  9ثشای  iاػز.
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احذاث هزاکش تزبیتی استعذادّای بزتز

ساسگاری

ظزفیت

هطلَبیت
باضگاُ ٍ سالي

ٍرسضی

ٍرسضی ،هجتوع
ٍرسضی ،سهیي
ٍرسضی

ضزایظ هحیطی

تَپَگزافی یا
ضیب سهیي،
گسل ،سیل

تفزیحی

پارک باسی ،فضای
سبش
دستزسی

خیاباى اصلی
خیاباى فزعی

داًطگاُ ،دبیزستاى ٍ
آهَسضی

ٌّزستاىّا ،هذارس
راٌّوایی ،هْذ ٍ
دبستاى ،هجتوع

کاربزی
ساسگار

کاًَىّای جزم

اهاهشادُ،

هذّبی

حسیٌیِ،
هساجذ

درآهذ،

سطَح اجتواعی،
اقتصادی خاًَار

اضتغال،
تحصیالت

فزٌّگسزا ،کاًَى

فزٌّگی

فزٌّگی ،کتابخاًِ،
هجتوع فزٌّگی ،هَسُ،
پایگاُ بسیج

هسکًَی
آتصًطاًی ،آسادراُّا ٍ

خذهاتی

خطَط آّي ،قبزستاى،
پایاًِ هسافزبزی،
پوپبٌشیي

باسار ،هزاکش خزیذ
تجاری

کاربزی
ًاساسگار

درهاًی

بیوارستاى،

درهاًگاُ

داهذاری-کطتارگاُ ٍ

صٌعتی

هزغذاری ،کارخاًِّا ٍ
صٌایع هزتبظ

ضکل ( :)4هعیارّای هؤثر تر هکاىیاتی هراکس ترتیتی استعذادّای ترتر

تزاکن جوعیت
تحت پَضص
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هشحلِ ػَم :هحبػجِ ٍصى هقیبسّب
ًحَُ هحبػجِ ٍصى هقیبسّب ؿبهل هشاحل صیش اػز:
 -1ػوـوشدى همبدیش ّش ػشَى هبسشیغ همبیؼِ دٍسبیی -2 .سمؼین ًوَدى ّش هؤلفِ هبسشیغ ثش هؼوَؿ آى ػشَى
(هبسشیغ حبكل ،هبسشیغ همبیؼِ دٍسبیی ًشهبل ؿذُ ًبم داسد) -3 .هحبػجِ هیبًگیي هؤلفِّب دس ّش سدیف اص هبسشیغ
ًشهبل ؿذُ ،یقٌی سمؼین هؼوَؿ اهشیبصار ًشهبل ؿذُ ثشای ّش سدیف ثش سقذاد هقیبسّب .ایي هیبًگیيّب سخویٌی اص ٍصى
ًؼجی هقیبسّبی همبیؼِ ؿًَذُ سا ایؼبد هیوٌذ وِ ایي هشاحل ثشای هؼبلِ هَسدًؾش دًجبل ؿذُ ٍ ًشیؼِ آى دس (ؿىل
 )6ثِفٌَاى ٍصى هقیبسّب اسائِؿذُ اػز.
هشحلِ چْبسم :سخویي ًؼجز سَافك
ثشآٍسد ًؼجز سَافك ًـبىدٌّذُ هیضاى ػبصگبسی هقیبسّب ثب یىذیگش اػز ٍ ؿبهل ایي هشاحل اػز -1 :سقییي
ثشداس هؼوَؿ ٍصًی ثٍِػیلِ ضشة وشدى ٍصى اٍلیي هقیبس دس اٍلیي ػشَى هبسشیغ همبیؼِ دٍسبیی اكلی ،ػذغ
ضشة ًوَدى دٍهیي هقیبس دس دٍهیي ػشَى ،ػَهیي هقیبس دس ػَهیي ػشَى هبسشیغ اكلی ٍ ثِ ّویي سشسیت سب
ضشة ًوَدى آخشیي هقیبس دس آخشیي ػشَى هبسشیغ اكلی ٍ ػشاًؼبم ػوـ ًوَدى ایي همبدیش دس ػغشّب (ّبدیبًی ٍ
وبؽوی صادُ -2 .)9 :1389 ،سقییي ثشداس سَافك ثٍِػیلِ سمؼین ثشداس هؼوَؿ ٍصًی ثش ٍصىّبی هقیبس وِ لجالً سقییي
گشدیذ .دغ اص هحبػجِ ثشداس سَافكً ،یبص ثِ هحبػجِ همبدیش دٍ فجبسر دیگش اػز ،الًذا (  ) وِ ثشاثش هیبًگیي همبدیش

ثشداس سَافك اػز ٍ ؿبخق سَافك وِ اص فشهَل صیش ثِ دػز هیآیذ:



ّوچٌیي هیسَاى "ًؼجز سَافك" سا ثِ عشیك صیش هحبػجِ ًوَد:

وِ دس آى "  RIهخفف  "Random Indexؿبخق سلبدفی اػز وِ ثشای همبدیش هخشلف سقذاد هقیبس ( )nاص
عشیك (ػذٍل  )3ثِ دػز هیآیذً .ؼجز سَافك ثِ كَسسی عشاحی هیؿَد وِ اگش CR≤ 0.1ثبؿذ ،ػغح لبثلسَافك سا
دس همبیؼِّبی دٍسبیی ًـبى هیدّذ .دس هَسد هؼبلِ هَسدًؾشً ،ؼجز سَافك ووشش اص  0.1اػز وِ دس ػذٍل (ؿوبسُ
 )2آهذُ اػز وِ ایي ًؼجز ػغح لبثل لجَلی اص سَافك سا دس همبیؼِّبی دٍسبیی ًـبى هیدّذ.
ثشای ساحشی هحبػجِ ٍصى هقیبسّب ٍ صیش هقیبسّب ٍ ّوچٌیي هیضاى ػبصگبسی ثیي آىّب اص ًشمافضاس Super

 Decisionsاػشفبدُؿذُ اػزً .شم افضاس هزوَس ثشای سحلیل هؼبئل چٌذّذفِ ثب اػشفبدُ اص سٍؽّبی فشایٌذ سحلیل
ؿجىِ ( )ANPعشاحیؿذُ اػز.
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ػذٍل ( :)2ضشایت اّویز هقیبسّب ٍ صیشهقیبسّب ٍ ًؼجز سَافك ( )CRثِدػزآهذُ
عٌَاى

هعیار

ٍزى

زیر هعیار

ٍزى

زیر هعیار

فشٌّگی
()0/01

هزّجی
()0/03
وبسثشیّبی ػبصگبس
()0/01

0/66

آهَصؿی
()0/06

ػبصگبسی
()0/00

ٍسصؿی
()0/06

0/296

سفشیحی
()0/00
هؼىًَی
()0/00
كٌقشی
()0/00

هىبىیبثی هشاوض سشثیشی اػشقذادّبی ثشسش

ٍزى

0/382

0/250

0/159

0/1

0/064
0/042
0/565

()0/008
خذهبسی
وبسثشیّبی ًبػبصگبس
()0/04

0/33

0/009

دسهبًی
()0/00

()0/06
وبًَىّبی ػشم
دػششػی
()0/00
هغلَثیز
()0/01

0/277
0/160

فشٌّگؼشا

0/092

وشبثخبًِ

0/057

هَصُ

0/037

هؼؼذ

0/636

اهبهضادُ

0/258

حؼیٌیِ

0/104

داًـگبُ

0/044

دثیشػشبى

0/083

هؼشوـ آهَصؿی

0/242

ساٌّوبیی

0/496

هْذ

0/132

هؼشوـ ٍسصؿی

0/730

ثبؿگبُ ٍسصؿی

0/188

صهیي ٍسصؿی

0/080

فضبی ػجض

0/750

دبسن

0/250

ػبوي

0/9

غیش ػبوي

0/1

كٌبیـ

0/66

داهذاسی

0/33

آساهگبُ

0/437

دبیبًِ هؼبفشثشی

0/264

آصادساُ

0/153

آسؾًـبًی

0/089

دوخثٌضیي

0/054

ثیوبسػشبى

0/75

دسهبًگبُ

0/25

ثبصاس

ؿیت صهیي

0/080

-

-

گؼل

0/730

-

-

ػیلخیض

0/188

-

-

-

-

-

-

اكلی

0/750

-

-

فشفی

0/250

-

-

ًحَُ هحل ػىًَز

0/586

سقذاد اسبق

0/178

هششاط ٍاحذ

0/112

ًَؿ هحل هؼىًَی

0/078

داؿشي خَدسٍ

0/043

دوششا ٍ فَق دوششا

0/479

فَقلیؼبًغ

0/287

لیؼبًغ

0/133

الشلبد

()0/008

دبیگبُ ثؼیغ

0/157

هشاوض خشیذ

0/055

0/539

دبیگبُ اػشوبفی-الشلبدی

وبًَى فشٌّگی

0/254

0/25

سؼبسی

ؿشایظ هحیغی

0/117

هؼشوـ فشٌّگی

0/75

()0/00
0/095

0/262

زیر هعیار

ٍزى
0/401

()0/04

0/539

0/467
سحلیالر
()0/04

0/163
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هعیار

ٍزى

زیر هعیار

ٍزى

عٌَاى

ؽشفیز

0/163

سشاون ػوقیز هَسدهغبلقِ

0/163

زیر هعیار

اؿشغبل
()0/03

-

ٍزى

ٍزى

زیر هعیار
هشَػغِ سب دیذلن

0/065

دبییيسش اص هشَػغِ

0/034

ػبصهبىّبی خبسػی

0/312

هذیشاى

0/222

هـبغل سخللی

0/155

ٌّش ٍ ػشگشهی

0/107

آهَصؽ ٍ دفبؿ

0/073

اداسی

0/05

فلوی ٍ فٌی

0/035

خذهبسی

0/024

وبسگشی

0/018

-

-

0/296

-

هأخزً :گبسًذگبى1395 ،
ػذٍل ( :)3ؿبخق سلبدفی ثَدى
N

2

9

4

6

5

7

8

9

61

66

62

69

64

66

RI

0

0.58

0.9

1.12

1.24

1.32

1.41

1.45

1.49

1.51

1.48

1.56

1.57

1.59

هأخز :صثشدػز ( )1380ثِ ًمل اص

Bowen, William M

 2-7تلفیق ًقطِّا ٍ تعییي هکاىّای هٌاسة
دس ایي هشحلِ الیِّبی سػششی داسای اسصؽ ٍ اّویز ًؼجی دس هىبىیبثی وِ دس هشحلِ لجل سْیِ ؿذ ثب اػشفبدُ اص
سٍؽ سشویت خغی ٍصىداس 1ثب ّوذیگش سلفیك ٍ سشویت ؿذًذ .ثب سلفیك ٍ سشویت ًمـِّبی فبوشَسّب ،الیِ سػششی وِ
همذاس ّش دیىؼل آى ًـبىدٌّذُ هیضاى هٌبػت ثَدى هَلقیزّب ثشای سقییي هشاوض سشثیشی هیثبؿذ ،ثِ دػز هیآیذ.
ػذغ ثب اػشفبدُ اص هذل سیبضی ثِدػزآهذُ ٍ اػشفبدُ اص افضًٍِ )ً raster calculator (spatial analystشمافضاس Arc

 GISولیِ ًمـِ ّب ثبّن سلفیك ٍ ًمـِ ًْبیی سَلیذؿذُ اػز .ؿىل (ؿوبسُ  )5اٍلَیزثٌذی ًَاحی ؿْشی وشع سا
ػْز احذاص هشاوض سشثیشی دس  5ػغح "ثؼیبس هٌبػت ،هٌبػت ،هشَػظً ،بهٌبػت ٍ ثؼیبس ًبهٌبػت" ًوبیؾ هیدّذ.
ؿىل (ؿوبسُ ّ ) 6ـز ًبحیِ اص ؿْش وشع سا وِ ػْز احذاص هشاوض سشثیشی ؿشایغی "ثؼیبس هٌبػت" داسًذ
ًوبیؾ هیدّذ  .ایي ًَاحی ؿبهل هٌبعمی اص سػبیی ؿْش ،ؿبّیي ٍیال ،فؾیویِ ،ػْبًـْش ،گلـْش ،ؿْشن ٍحذر ٍ
هٌؾشیِ ،ویبًوْش ٍ فشدیغ هیثبؿذ.
ثب هـخق ؿذى ّـز هحذٍدُ ثؼیبس هٌبػت (سػبیی ؿْش ،ؿبّیي ٍیال ،فؾیویِ ،ػْبًـْش ،گلـْش ،ویبًوْش،
ؿْش ن ٍحذر ٍ هٌؾشیِ ،فشدیغ) ٍ هَلقیز ًؼجی هشاوض سشثیشی دس آىّب ،دس ایي هشحلِ ثِ همبیؼِ ٍ اٍلَیزثٌذی
هحذٍدُّبی دیـٌْبدی ثش اػبع سٍؽ  ANPػْز احذاص ًْبیی هشاوض سشثیشی دشداخشِ ؿذ.

Weighted Linear Combination

1
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ضکل ( :)6اٍلَیتتٌذی ًَاحی ضْری جْت احذاث هراکس ترتیتی

ضکل ( :)5هحذٍدُّای تسیار هٌاسة جْت احذاث هراکس ترتیتی استعذادّای ترتر در ضْر کرج
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 3-7اٍلَیزثٌذی هشاوض ثش اػبع سٍؽ ANP
ثب ثشسػی سحمیمبر هشسجظ ثب هىبىیبثی هشاوض آهَصؿی-سشثیشی ٍ ّذف ولی اص احذاص ایيگًَِ هشاوضّ ،وچٌیي ثب
ثشگضاسی ػلؼبر هشقذد ثب هذیشاى حَصُّبی سشثیشی ،اؽْبسًؾش آىّب سا دس هَسد هقیبسّبی هَػَد ٍ ّوچٌیي اسائِ
هقیبسّبیی ثش اػبع سؼشثیبر چٌذیي ػبلِ هذیشیشـبى سا ثشسػی وشدُ ٍ دس سحمیك حبضش افوبل گشدیذ .دس ایي
هشحلِ الیِ هَلقیز هشاوض سشثیشی دیـٌْبدی سا ثش سٍی الیِ ّش یه اص ؿبخقّب (سشاون ػوقیز ،وبًَىّبی ػشم
خیض ،گؼل ،هَلقیز هذاسع ساٌّوبیی ،وبًَىّبی فشٌّگی ٍ هؼشوـ ّبی فشٌّگی) لشاس دادُ ٍ دس یه هشحلِ هشاوض
دیـٌْبدی سا ثب سَػِ ثِ هحل اػشمشاس آىّب ثبّن همبیؼِ وشدُ ٍ دس هشحلِ ثقذ ؿبخقّب سا ثب سَػِ ثِ ٍضقیز آىّب
ًؼجز ثِ هشاوض ثب یىذیگش همبیؼِ ٍ ثش اػبع ػذٍل ًِ وویشی ػبسیٍ 1صى دّی ؿذُاًذ .ػذغ همبدیش ٍصًی هقیبسّب
سا ٍاسد هذل ؿجىِ وشدُ ٍ اّویز ًؼجی هقیبسّب ٍ ّوچٌیي ًشخ ًبػبصگبسی هبسشیغ آىّب هحبػجِؿذُ اػز.
جذٍل ( :)4اٍلَیتتٌذی احذاث هراکس ترتیتی استعذادّای ترتر تا استفادُ از رٍش

ANP

گسیٌِّا

ٍزى تِدستآهذُ در ًرمافسار

اٍلَیت اًتخاب گسیٌِ هٌاسة

رجایی ضْر

0/205

اٍل

عظیویِ

0/159

دٍم

ضاّیي ٍیال

0/146

ػَم

جْاًطْر

0/144

چْبسم

فردیس

0/108

دٌؼن

گلطْر

0/089

ؿـن

ضْرک ٍحذت ٍ هٌظریِ

0/081

ّفشن

کیاًوْر

0/063

ّـشن

ً -8تیجِگیری ٍ پیطٌْاد
ّذف اكلی دس ایي دظٍّؾ دیذا وشدى هىبىّبی هٌبػت ػْز احذاص هشاوض سشثیشی اػشقذادّبی ثشسش ثَدُ اػز
وِ ثب سَػِ ثِ سحلیل اٍلیِ دشبًؼیل ػٌؼی ؿْش وشع ،هٌغمِ هَسدهغبلقِ دس دٌغ ػغح ثؼیبس هٌبػت ،هٌبػت ،هشَػظ،
ًبهٌبػت ٍ ثؼیبس ًبهٌبػت ػغح ثٌذی ؿذ .ثب سَػِ ثِ سحلیل ًْبیی كَسر گشفشِ هـخق ؿذ وِ گضیٌِ سػبیی ؿْش
ثباّویز ًؼجی  0/205ثِ فٌَاى ثْششیي هىبى ثشای احذاص هشاوض سشثیشی هحذٍدُ ؿْش وشع هیثبؿذ ٍ ػبیش گضیٌِّب ثِ
سشسیت فؾیویِ ،ؿبّیي ٍیال ،ػْبًـْش ،فشدیغ ،گلـْش ،ؿْشن ٍحذر ٍ هٌؾشیِ ٍ ویبًوْش ثباّویز ًؼجی ،0/159
 0/063 ٍ 0/081 ،0/089 ،0/108 ،0/144 ،0/146ثِفٌَاى گضیٌِّبی دٍم سب ّـشن لشاس داسًذ(.ػذٍل )4
اػشفبدُ اص ػیؼشن اعالفبر ػغشافیبیی ٍ سٍؽّبی سلوینگیشی چٌذ هقیبسُ ػْز اًؼبم هىبىیبثی هشاوض سشثیشی
ثِ دلیل سأطیش فَاهل هخشلف دس آى ٍ دیچیذگی سٍاثظ ثیي آىّب ،اهشی اػشٌبةًبدزیش هیثبؿذً .شبیغ ثِدػزآهذُ اص
هىبىیبثی هشاوض سشثیشی ،ضوي سبئیذ دظٍّؾّبی دیـیي دس خلَف هالنّب ٍ هقیبسّبی دخیل دس هىبىیبثی هشاوض
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آهَصؿی ،سأطیش چـوگیش دبیگبُ اػشوبفی-الشلبدی خبًَاس سا دس ثشٍص اػشقذادّبی ثشسش ٍ ًخجِ ًوبیبى هیوٌذ ٍ ٍػِ
سوبیض ایي دظٍّؾ سا ثب ػبیش دظٍّؾّبی دیـیي دس اًشخبة هقیبسّبی هشٌبػت ثب ثشٍص اػشقذادّبی ثشسش دس هىبى
لشاس دادُ اػز.
ثب اػشفبدُ اص هذل اسائِؿذُ دس ایي سحمیك ،دیـٌْبد هیگشدد سب ػْز اػشقذادیبثی افشاد ثبلمَُ دسٍى ؿْش ثش اػبع
دشبًؼیل هَػَد دس هىبى گبم ثشداؿشِ ٍ ضوي ثؼظ ٍ گؼششؽ آى ثِ ػبیش فضبّبی ؿْشی دس داخل وـَس سلَیشی
هٌبػت اص ٍضقیز اػشقذادّبی فضبیی هَػَد اسائِ ًوَد.
ّوچٌیي ثب سفىیه ًَاحی ؿْشی اص "ثؼیبس ًبهٌبػت" سب "ثؼیبس هٌبػت" ػْز سشثیز اػشقذادّبی ثشسش ،هیسَاى
ضوي ػشهبیِگزاسی ػْز دشٍسؽ ًخجگبى هؤطش دس اداسُ وـَس ،ثشًبهِای هٌبػت ػْز ثشٍىسفز اص ٍضقیز
"ثؼیبس ًبهٌبػت" فشٌّگی ٍ سشثیشی ثِ لحبػ اػشقذاد فضب ،ثشای آىّب سذٍیي ٍ ثِ هشحلِ اػشا گضاسد.

تقذیر ٍ تطکر
همبلِ حبضش ثخـی اص دبیبىًبهِ همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ هیثبؿذ .دسًْبیز ثش خَد الصم هیداسم اص هَػؼِ
فشٌّگی-سشثیشی هلجبح الْذی وِ دس سْیِ اعالفبر هَسدًیبص ٍ اًؼبم ایي هغبلقِ هب سا یبسی ًوَدًذ سـىش ٍ لذسداًی
ًوبین.

هٌاتع
 .1احذ ًظاد سؿشی ،هحؼي ،هَالیی للیچی ،هحوذ ،ػَاد صادُ الذمّ ،بدی ،حبسوی ،افـبس ،1391 ،سحلیل الگَی
دشاوٌؾ فضبیی هشاوض آهَصؿی ٍ ػبهبًذّی هٌبػت وبلجذی آى ثب اػشفبدُ اص  ،GISهؼلِ دظٍّؾ ٍ ثشًبهِسیضی
ؿْشی ،ػبل ػَم ،ؿوبسُ ّـشن.
 .2اًلبسی ،هحوذهْذی ،ثشصگش ،اثشاّین ، 1393 ،الگَی دشٍسؽ ٍ گضیٌؾ ًخجگبى ػیبػی دس ػوَْسی اػالهی
ایشاى ،فللٌبهِ دظٍّؾًبهِ اًمالة اػالهی ،ػبل چْبسم ،ؿوبسُ .13
 .3خَاػِ ،خؼشٍ ،هذیشی ،هْذی ،1378 ،اؿبسُای ثِ ػیؼشن اعالفبر ػغشافیبیی ثشای ثشًبهِسیضی هحلی ،چبح
اٍل ،سْشاى ،اًشـبسار ػبصهبى ػغشافیبیی ًیشٍّبی هؼلح.
 .4خٌذُ ٍس ،ػَاد ،1381 ،اسصیبثی ًحَُ اػشمشاس وبسثشیّبی آهَصؿی همبعـ ساٌّوبیی ٍ هشَػظ ؿْش هـْذ ثب
اػشفبدُ اص  ،GISدبیبىًبهِ وبسؿٌبػی اسؿذ ،داًـىذُ هحیظصیؼز ،داًـگبُ سشثیزهقلن سْشاى.
 .5صثشدػز ،اػفٌذیبس ،1380 ،وبسثشد فشآیٌذ سحلیل ػلؼلِ هشاسجی دس ثشًبهِسیضی ؿْشی ٍ هٌغمِای ،هؼلِ ٌّشّبی
صیجب ،ؿوبسُ .10
 .6فشػی ػجهثبس ،حؼٌقلی ،1384 ،هىبىیبث ی ٍاحذّبی خذهبر ثبصسگبًی ثب اػشفبدُ اص سٍؽ سحلیل ػلؼلِ
هشاسجی (( )AHPهغبلقِ هَسدی :ثخؾ عشلجِ هـْذ) ،هؼلِ دظٍّؾّبی ػغشافیبیی ،ؿوبسُ .51
 .7لذػی دَس ،ػیذ حؼي ، 1385 ،فشایٌذ سحلیل ػلؼلِ هشاسجی ،سْشاى ،اًشـبسار داًـگبُ اهیشوجیش ،چبح دٌؼن.
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شبکهای()ANPوسامانهاطالعاتجغرافیایی( )GIS
مکانیابیمراکستربیتیاستعدادهایبرتربااستفادهازتلفیقفرآیندتحلیل 


 .8وشم ،اهیش ،هحوذی ،افؾن ،1388 ،اسصیبثی ٍ دٌِْثٌذی سٌبػت صهیي ثشای سَػقِ فیضیىی ؿْش وشع ٍ اساضی
دیشاهًَی ثش دبیِ فبوشَسّبی عجیقی ٍ سٍؽ فشآیٌذ سحلیل ػلؼلِ هشاسجی ( ،)AHPفللٌبهِ ػغشافیبی عجیقی،
ػبل اٍل ،ؿوبسُ .4
 .9هحوذی ،ػوبل ٍ ّوىبساى ،1391 ،سلفیك هذل ّوذَؿبًی ؿبخقّبی  ٍ IOسحلیل ػلؼلِ هشاسجی  AHPدس
هىبى یبثی هشاوض آهَصؿی ًوًَِ هَسدی هذاسع ساٌّوبیی ؿْش وبصسٍى ،هؼلِ ػغشافیب ٍ ثشًبهِسیضی هحیغی،
ػبل  ،23ؿوبسُ .45
 .10هشوض آهبس ایشاىً ،1391 ،شبیغ سفضیلی ػشؿوبسی فوَهی ًفَع ٍ هؼىي ؿْش وشع دس ػبل .1390
 .11هـبیخی ،فلیًمی ،1385 ،ػشهبیِّبی هْبػش ،دٍّفشًِبهِ دفشش ،ؿوبسُ  ،2 ٍ 3ػبل اٍل.
 .12هیىبئیلی ،سضب ،1389 ،سقییي الگَی هىبىیبثی فضبّبی آهَصؿی ؿْش ػبسی ثب اػشفبدُ اص سَاًوٌذیّبی ()GIS
هغبلقِ هَسدی :همغـ ساٌّوبیی ،دبیبىًبهِ وبسؿٌبػی اسؿذ ثشًبهِسیضی ؿْشی ،داًـىذُ ادثیبر ٍ فلَم اًؼبًی،
داًـگبُ سشثیزهقلن.
ٍ .13اسطی ،حویذسضب ٍ سضبییً ،قوزاهلل ،1391 ،سحلیل فضبیی ٍ هىبىیبثی هشاوض آهَصؿی همغـ ساٌّوبیی ثب
اػشفبدُ اص  ،GISهؼلِ ثشًبهِسیضی فضبیی ،ػبل اٍل ،ؿوبسُ .4
ّ .14بدیبًی ،صّشُ ٍ وبؽوی صاد ،ؿوغ الِ ،1389 ،هىبىیبثی ایؼشگبُّبی آسؾًـبًی ثب اػشفبدُ اص سٍؽ سحلیل
ؿجىِ ٍ هذل  AHPدس هحیظ ( GISهغبلقِ هَسدی :ؿْش لن) ،هؼلِ ػغشافیب ٍ سَػقِ ،ؿوبسُ .17
 .15یَػفی ،هحوذحؼي ، 1395 ،دشبًؼیل ػٌؼی ًَاحی ؿْشی ػْز احذاص هشاوض سشثیشی اػشقذادّبی ثشسش ثب
اػشفبدُ اص ػیؼشن اعالفبر ػغشافیبیی ،دبیبىًبهِ وبسؿٌبػی اسؿذ ػٌؼؾاصدٍس ٍ ػیؼشن اعالفبر ػغشافیبیی،
داًـىذُ هحیظصیؼز ،داًـگبُ آصاد اػالهیٍ ،احذ فلَم ٍ سحمیمبر سْشاى.
16. Saaty L. Thomas 1999, Fundamental of the Analytic Network Process, ISAHP, Kobe Japan. Saaty
L. Thomas 2004, The Analytic network process dependence and feedback in decision making part
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