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 1داٌكسّي کارقٍاؿی ارقغ ًؼاصی قِؼي
 2داٌكسّي کارقٍاؿی ارقغ ةؼٌاىَ ریؽي قِؼي
ّ 3ىّ ُیئثّهيی گؼوه قِؼؿازي ،داٌكکغه ٍُؼ و ىْياري ،داٌكگاه یؽد ،یؽد ،ایؼان
ّ 4ىّ ُیئثّهيی گؼوه قِؼؿازي ،داٌكکغه ٍُؼ و ىْياري ،داٌكگاه یؽد ،یؽد ،ایؼان
ٌام و ٌكاٌی ایيیم ٌّیـٍغه ىـئّل:
مهغا سارػيان

mahsazareian@yahoo.com

چکيذه
فلغان وّاةي و ىلؼرات کافی و ّغم ازؼاي مضیش و کارایی ىلؼرات ایيٍی ىّزّد ،اصغاث
ؿاظحيان ُاي ةهٍغّ ،غم رّایث ىالصُات صفاَث در ةؼاةؼ صؼیق در ًؼح ُاي ةؽرگ قِؼي،
کيتّد اّحتارات ةؼاي اصغاث و جسِیؽ ایـحگاه ُاي آجكٍكاٌی و ّغم ىکان گؽیٍی مضیش
ایـحگاه ُاي آجكٍكاٌی ،ةؼظی از ّّاىم ىِو رقغ و افؽایف ؿّاٌش آجف ؿّزي در کم کكّر
اؿث .در ایً ةیً ةا گـحؼش قِؼٌكیٍی و رقغ روز افؽون زيْیث قِؼُا ،ةِیٍَ ؿازي و
جّؿَْ ایـحگاه ُاي آجكٍكاٌی در جياىی قِؼُا در دؿحّر کار قِؼداري ُا كؼار گؼفحَ اؿث.
رقغ ؿؼیِ زيْیث ىْيّال از رقغ و جّؿَْ جسِیؽات قِؼي ٌُیؼ ایـحگاه ُاي آجكٍكاٌی
پیكی گؼفحَ و قِؼوٌغان را ةا ىكکالجی رو ةَ رو ٌيّده اؿث .از ًؼف دیگؼ ّالوه ةؼ وؼورت
جّؿَْ کيی ایـحگاه ُاي ؿٌش قِؼ ،جّزیِ ىکاٌی ىٍاؿب ایـحگاه ُا در راؿحاي پّقف کم
قِؼ ٌیؽ الزم ظّاُغ ةّد .ةؼ ایً اؿاس در پژوُف پیف رو کَ از ٌّع پژوُف ُاي کارةؼدي
اؿث ،ةا ُغف ارجلا کیفیث ظغىات آجكٍكاٌی در قِؼ یؽد و ةا روش جّمیفی-جضهیهی ووْیث
ىّزّد ایـحگاه ُاي آجكٍكاٌی قِؼ یؽد ارزیاةی و ؿپؾ زِث جاىیً ٌیازُاي قِؼوٌغان فىاي
ىٍاؿب زِث اصغاث ایـحگاه زغیغ ىکاٌیاةی قغه اؿث .ةؼاؿاس ٌحایر ةَ دؿث آىغه ةَ کيک
روش ُاي دنفی AHP ،و جکٍیک ُو پّقاٌی الیَ اي در ىضیي  ،GISجْغاد ایـحگاه ُاي
قِؼ یؽد در قؼایي فْهی ٌاىٍاؿب ةّده و ةؼ ُيیً اؿاس ؿَ ىٌٍلَ ةؼاي ىکان یاةی ایـحگاه
ُاي زغیغ پیكٍِاد قغه اؿث.

واصگان کليذي :ؿیـحو اًالّات زغؼافیایی ،جضهیم ؿهـهَ ىؼاجتی ،ىکاٌیاةی ،ایـحگاه
آجكٍكاٌی ،قِؼ یؽد.
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مقذمه
گـحؼش قِؼٌكیٍْ و ةَ دٌتال آن ىكکالت ظاص زٌغگْ قِؼى ،ةیف از پیف جّزَ ةَ راُتؼدُا و چاره زّیْ ؿّدىٍغ را ةؼاى
ةِیٍَ ؿازى زٌغگْ قِؼوٌغان وؼورى ؿاظحَ اؿث (ؿْیغٌیا .)15 :1379 ،در ایؼان رقغ قحاةان قِؼٌكیٍْ ةَ گٌَّ اى ةّده اؿث کَ
ىحٍاؿب ةا آن جسِیؽ فىاُاى قِؼى افؽایف ٌغاقحَ اؿثّ .يغه جؼیً ادؼ رقغ ؿؼیِ قِؼُا ،ةَ ُو ریعحگْ ٌُام جّزیِ ظغىات و ٌارؿایْ
ؿیـحو ظغىات رؿاٌْ اؿث .اىؼوزه ّغم ىکان گؽیٍْ ةِیٍَ ىؼاکؽ ظغىات قِؼى ىؼدم را ةا ىكکالت ُّیيْ روةَ رو کؼده اؿث .ةغون
قک جاىیً رفاه و آؿایف قِؼوٌغان از ًؼیق ةؼٌاىَ ریؽى ُاى امّنْ ،از ىِيحؼیً وَایف ىغیؼان قِؼى اؿث .در ایً راه صفٍ زان و ىال
قِؼوٌغان در درزَ اول اُيیث كؼار دارد و ایً اىؼ ةا ایساد ىؼاکؽ ایيٍْ ىيکً ىْ قّد .ةَ ىٍُّر فؼاُو کؼدن ایً ظغىات ةؼاى ّيّم
قِؼوٌغ ان ،جّزیِ ىکاٌْ ىٍاؿب ایً ىؼاکؽ در ؿٌش قِؼ وؼورت دارد ،ةَ ّتارت دیگؼ ةا ىکان گؽیٍْ ةِیٍَ ىضم ایـحگاه ُاى آجف ٌكاٌْ،
ىؼاکؽ پهیؾ و اورژاٌؾ (ظغىات اوٌؼارى) صفٍ زان و ىال ىؼدم در ؿٌش قِؼ و صّىَ آن در ىّاكِ اوٌؼارى ىیـؼ ظّاُغ قغ
(پؼُیؽگار.)22 :1380 ،
در دَُ ُاي اظیؼ ةـیاري از ىحعننان و ٌُؼیَ پؼدازان ،ىتاصخ ّغانث فىائی را از ىٌانْات اونیَ كهيؼو "ّغانث فىایی" و "رفاه
ّيّىی" جا جضهیم ُاي زغیغ ةی ّغانحی قِؼي و ىٌٍلَ اي را ىِو ىی داٌٍغ و از ایً رو فؼآیٍغُاي ةازؿاظث ازحياّی – اكحنادي کَ
ىٍسؼ ةَ ایساد ىکان ُاي ظاص در داظم ؿاظث ازحياّی – فىایی قِؼُا ىی قّد را ىّرد جضهیم كؼار داده اٌغ (.)Pacione, 2001
از ایً ٌُؼ در ایً پژوُف ةا جکیَ ةؼ امم ّغانث فىایی و ةؼ ىتٍاي ٌُؼیَ صغاکذؼي ؿّد ،قؼایي ىّزّد ایـحگاه ُاي اجكٍكاٌی
قِؼ یؽد ارزیاةی و ؿپؾ ةا اؿحفاده از روش  AHPو دنفی ىکاٌیاةی فىایی ایـحگاه ُاي زغیغ اٌسام قغه اؿث.

روػ تحقيق
ایً پژوُف از صیخ ُغف از ٌّع پژوُف ُاي کارةؼدي و ةا روش جّمیفی – جضهیهی اٌسام قغه اؿث .زِث ارزیاةی و اونّیث ةٍغي
و در ٌِایث پیكٍِاد ایـحگاه ُاي زغیغ ةؼ ىتٍاي ٌُؼیَ صغاکذؼ ٌيّدن ؿّد ىٍحر از ىتاٌی ٌُؼي ،از روش  AHPاؿحفاده قغُ .يچٍیً ةَ
ىٍُّر ارزش دُی ىْیارُا در روش AHPةا کيک اؿاجیغ داٌكگاه یؽد (گؼوه ٌعتگان) ةا روش دنفی ىْیارُاي ىػکّر ارزش گػاري گؼدیغ.
در ایً پژوُف ةا ةؼرؿی ّّاىم ىّدؼ در ىکان یاةی ایـحگاُِاي اجف ٌكاٌی ،از ٌلكَ کارةؼي اراوی قِؼ یؽد،الیَ ُاي اًالّاجی
ركّىی ایساد و وارد ىضیي  ،GISقغه ،ؿپؾ ایً الیَ ُا ةا اؿحفاده از ٌلكَ ُاي زغیغ ةَ روز رؿاٌی وةا اجعاذ روش ىٍاؿب ّ ،الوه ةؼ
روش جضهیم قتکَ و ةَ کارگیؼي ىغل  AHPو ُيچٍیً ایساد جغییؼات ىّرد ٌُؼ ةؼ روي الیَ ُاي اًالّاجی ةَ ٌحیسَ ىّرد ٌُؼ کَ
ىکاٌیاةی ىضم ىٍاؿب ایـحگاُِاي اجف ٌكاٌی ىی ةاقغ ،ىٍسؼگؼدیغ.

پيؾينه تحقيق
پژوُف ُاي ىؼجتي ةا اةْاد ىعحهف ىّوّع آجكٍكاٌی ةؼرؿی قغه و روش پژوُف  ،جکٍیک ُاي زيِ آوري اًالّات و جسؽیَ و
جضهیم داده ُا ةَ ُيؼاه ظالمَ ٌحایر در زغول  1ارائَ قغه اؿث.
جذول -1پيؾينه تحقيق( ماخذ :نگارنذگان)1335،

ردیف

ٍّّان پژوُكگؼ

ؿال

روش جضلیق و
جکٍیک ُا

ٌحایر جهعیل قغه

1

داکـً و اوارجيً

1976

ذکؼ ٌكغه

یک ىغل صيم وٌلم ّيّىی را ةؼاي ةَ دؿث آوردن ىکان ةِیٍَ ي ایـحگاه ُاي آجف ٌكاٌی در
ؿیـحو ظغىات رؿاٌی روؿحایی ،ةَ کار ةؼدٌغ؛ آن ُا ةؼاي ةَ دؿث آوردن ىکان ةِیٍَ ي ایـحگاه
ُا اُغاف زیادي قاىم کيیٍَ ٌيّدن زىان پاؿعگّیی ایـحگاه ُا،کيیٍَ ٌيّدن ىـافث پیيّده
قغه ةؼاي رؿیغن ةَ ىضم آجف ؿّزي ،و ةیكیٍَ ٌيّدن صفاَث از ؿؼىایَ ُاي كاةم اصحؼاق را ةَ
کار ةؼدٌغ.

2

پهً و ٍُغریک

1997

ذکؼ ٌكغه

ىفِّم فامهَ ي پّقكی ةِیٍَ را زِث ؿاظث یک جاةِ ُغف ؿهـهَ ىؼاجتی ةؼاي فؼىّنَ ؿازي
ىـأنَ ي ىکان یاةی چٍغ ُغفَ ةَ کار گؼفحٍغ.

3

ُّگ

1968

ذکؼ ٌكغه

جکٍیکی را ةَ کار ةؼد کَ زىان ؿفؼ ایـحگاه ُاي آجف ٌكاٌی را ةَ ىضم آجف ؿّزي کيیٍَ ىی
کؼد و آن را ةؼاي قِؼ ةؼیـحّل ةَ کار ةؼد.
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ةغري وُيکاران

1998

جکٍیک ُّش
ىنٍّّی و جؼکیب
ُّش ىنٍّّی و
ؿیـحو اًالّات
ىکاٌی

یک ىغل چٍغ ُغفَ را ةؼاي ةَ دؿث آوردن ىّكْیث ایـحگاه ُا ةَ کار ةؼدٌغ؛ُيچٍیً یک روش
ىغنـازي چٍغ ُغفَ را ةؼاي ارزیاةی پحاٌـیم ىکان ُا در ایانث دةی ةَ کارگؼفحٍغ .ىغل آن ُا
ىّكْیث ىؼاکؽ ظغىات رؿاٌی و ىّكْیث ُاي پیكٍِادي را ارائَ ىی کؼد.

5

قارىا و ُيکاران

2006

ُّش جسيْی
ىّریاٌَ

ةَ صم ىـأنَ ىکان یاةی ةا اؿحفاده از انگّریحيی ةؼ پایَ ُّش جسيْی ىّریاٌَ در ؿاظث
الٌَ،پؼداظحٍغ.

6

نیّ و ُيکاران

2006

انگّریحو ىّرچَ و
ؿیـحو اًالّات
ىکاٌی

آن ُاىّكْیث ایـحگاه ُاي آجف ٌكاٌی ىّرد ٌیاز را ةا جّزَ ةَ ؿَ ُغف قاىم ةیكیٍَ کؼدن
ىـیؼُاي  SCDFکَ جّؿي ایـحگاه ُاي ىّزّد پّقف داده ٌكغ ه اٌغ ،رؿیغن ةَ فامهَ ُایی
ىٍاؿب ةیً ایـحگاه ُاي آجف ٌكاٌی و ةیكیٍَ کؼدن ٌّاصی ظغىات رؿاٌی ایـحگاه ُاي آجف
ٌكاٌی در  6دكیلَ ،جْییً ٌيّدٌغُ .يچٍیً ٌكان داد ه اٌغ کَ ایً انگّریحو ةِحؼ از انگّریحو ژٌحیک
در صم ایٍگٌَّ ىـائم ّيم ىی کٍغ.

7

نی و ُيکاران

2009

انگّریحو کهٌّی
ىّرچَ

روش پیكٍِادي ،ةِحؼ از زـحسّي یگاٌَ و انگّریحو ژٌحیک ةؼاي صم ىـائم ىکان یاةی ّيم ىی
کٍغ.

8

پؼُیؽکار

1376

ٌُؼیَ ىکان
ىؼکؽي ،ىغل
جاکـٌّّىی ّغدي،
ىغل الري و ىغل
ُاي جنادفی و GIS

ويً ىٌانَْ روش ُا و انگُّاي ىکان گؽیٍی ةا ىٌانَْ ىّردي در ىکان یاةی ىؼاکؽ آجف ٌكاٌی
قِؼ جتؼیؽ  ،جّاٌایی  GISرا ٌـتث ةَ ؿایؼ ىغل ُا ادتات کؼد.

9

ّتاس
پّراؿکٍغري

1380

روش قْاّی ،چٍغ
وهْی ُاي جیـً و
جضهیم قتکَ

در ایً جضلیق ويً ةؼرؿی ٌضّه جّزیِ ؿّاٌش آجف ؿّزي در قِؼ کؼج ةَ ىکان یاةی ایـحگاه
ُاي آجف ٌكاٌی اكغام کؼدٌغ.

10

دیّیغ ایّاٌؽ

2004

GIS

اَِار داقحٍغ ّالوه ةؼ ایٍکَ  GISىی جّاٌغ در کاُف ظـارات در زىان كتم از وكّع صاددَ ةا
ىکان یاةی ةِیٍَ جؼیً ىکان ُا ةؼاي اصغاث ایـحگاه ُا ىّدؼ ةاقغ ىی جّاٌغکارآیی ةاالیی ٌیؽ در
صیً اىغادرؿاٌی ایفا ٌيایغ.

11

ىضيغّؼب
اىیؼي
،ىِؼدادرفیِ پّر
 ،ىضيغؿْغي
ىـگؼي

1392

انگّریحو کهٌّی
ىّرچَ

انگّریحو کهٌّی ىّرچَ پیكٍِاد قغه در ایً جضلیق ةؼاي صم ىـائم ىکان یاةی جـِیالت قِؼي
در ىلیاس ةؽرگ ىیحّاٌغ اؿحفاده قّد.

12

ىضيغرصیو
رٍُيا،اصيغآفحاب

1392

جّمیفی -جضهیهی

ٌحایر صامم از جضهیم قتکَ ةؼ اؿاس زىان اؿحاٌغارد (1جا 5دكیلَ) ةیاٌگؼ ّغم پّقف 49.2
درمغ از ىـاصث قِؼ اروىیَ جّؿي ىؼاکؽ آجكٍكاٌی در ووِ ىّزّد ىی ةاقغ کَ  4ایـحگاه
زغیغ ىکان یاةی و پیكٍِاد گؼدیغه اؿث.

13

زيال ىضيغي ،
صـیً پّركیّىی

1392

14

ىضيغ روا ىهک
 ،فؼقاد ُيحی ،
ٌادر زاُغي ،

1390

اؿٍادي و جّمیفی-
جضهیهی
 ، GISجضهیم قتکَ
و جضهیم چٍغ وهْی
ُاي جیـً  ،ىغل
AHP
روش فازي ،ؿیـحو
اًالّات زغؼافیایی
و جهفیق ایً دو

ووِ ىّزّد ایـحگاه ُاي آجكٍكاٌی قِؼ ٌّرآةاد ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفث و پؾ از پی ةؼدن ةَ
جّزیِ ٌاىٍاؿب ایً ایـحگاه ُا ىکان ُاي ىٍاؿب ةؼاي ایـحگاه ُاي آجكٍكاٌی قِؼ ٌّرآةاد
ىكعل گؼدیغ.
ةا ةکارگیؼي ىْیارُاي گٌّاگّن کيی و کیفی ةَ ًّر ُيؽىان و رجتَ ةٍغي ٌِایی گؽیٍَ ُا و
ُيچٍیً اىکان ةؼرؿی ؿازگاري در كىاوت ُا در روش فازي و اؿحفاده از آٌِا در ىضیيGIS
ةؼاي جهفیق الیَ ُا و جّنیغ ٌلكَ ُاي ظؼوزی ىی جّان ةؼاي ىغیؼیث ظغىات قِؼي از زيهَ
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ىِغي فؼداد

ىکان یاةی ایـحگاه ُاي آجف ٌكاٌی اةؽار ىٍاؿتی فؼاُو ٌيّد.

15

ىحیً فؼوجً
ىلغم ،ىضيغ
صـً وصیغٌیا،
اىیً ىِؼىٍف

1388

قتکَ ُاي ّنتی
ىنٍّّی

اؿحفاده از ایً ىحغ ةغنیم جكعیل وزن پاراىحؼُاي ىؼجتي از ًؼیق داده ُاي اونیَ ،در ىلایـَ
ةا ىحغُاي رایر ىکان یاةی ىاٌٍغ ُيپّقاٌی کَ درآن وزن الیَ ُا مفؼ و یا یک اؿث و یا روش
ُيپّقاٌی قاظل کَ وزٌِا ةنّرت ذٍُی جّؿي کارقٍاس جْییً ىی گؼدد ىؽایاي ةـیاري را
در پی دارد.روش ةکار رفحَ در صغود  70درمغ درجْییً ىٍاًق ىٍاؿب یا ٌاىٍاؿب ةغرؿحی
ّيم کؼده اؿث.

16

زُؼه ُادیاٌی ،
قيؾ انَ
کاَيی زاد

1388

جّمیفی -جضهیهی
ىغل  AHPو جهفیق
آن ةا كاةهیث ُاي
GIS

ٌحایر ٌكان ىی دُغ کَ انگّي پؼاکٍف ایـحگاه ُاي آجكٍكاٌی قِؼ كو در ووِ ىّزّد از انگّي
ىٍاؿتی ةؼظّردار ٌيی ةاقغ  .ةٍاةؼایً ةا ةَ ةکار گیؼي ىغل ُاي ىػکّر  ،ةؼاي ىٍاًق ظارج از
قْاع ّيهکؼدي ایـحگاه ُاي ىّزّد  5،ایـحگاه زغیغ ىکان یاةی و پیكٍِاد گؼدیغ.

17

ّهیؼوا پیؼىؼادي

1391

AHP

ةا اؿحفاده از ىغل جِیَ قغهٌ ،لكَ ُاي فاکحّر ةَ روش ُيپّقاٌی قاظل ،جهفیق و ىٍاًق
ىٍاؿب ،ىكعل و در اٌحِا ٌیؽ ةا اؿحفاده از فؼایٍغ ؿهـهَ ىؼاجتی ةِحؼیً ىکان ةؼاي اصغاث
ایـحگاه آجف ٌكاٌی جْییً گؼدیغ.

18

ّهیؼوا قیط
االؿالىی  ،زيیم
اؿکّرت

1391

جّمیفی -جضهیهی
 AHPو جهفیق آن
ةا كاةهیث ُاي GIS

در ایً ىٌانَْ ةا اؿحفاده از روش ُاي ىػکّر ةؼاي ىٍاًلی کَ ظارج از قْاع ّيهکؼدي و
ایـحگاه ُاي ىّزّد قِؼ ؿٍٍغج ةّدٌغ ،ایـحگاه ُاي زغیغي ىکان یاةی گؼدیغ.

ىضـً ّادنی،
ّهی اکتؼ ىحکان،
پؼویؽ ویائیان،
صـیً پّرّهی

1386

ؿیـحو اًالّات
زغؼافیایی

ىضـً ّادنی

1390

ؿیـحو اًالّات
زغؼافیایی

امغؼ ٌُؼیان،
ةتؼاز کؼیيی

1388

جّمیفی-جضهیهی
جضهیم ؿهـهَ
ىؼاجتی و جهفیق آن
ةا كاةهیث ُاي GIS

19

21

پؾ از اونّیث ةٍغي ىٍاًق ىعحهف قِؼ در زِث جاؿیؾ ایـحگاه ُا ،ةا درٌُؼ داقحً ىّكْیث
کٌٍّی آٌِا از یک ًؼف و زاةسایی پٍسؼه اي ٌلاط در ٌلكَ اونّیث ةٍغي قِؼ و در جٍاَؼ ةا
قتکَ صيم و ٌلم قِؼي ،ىکان ُاي زغیغ پیكٍِاد قغٌغ.

در ایً ىٌانَْ ةؼاي ىٍاًلی کَ ظارج از قْاع ّيهکؼدي ایـحگاه ُاي ىّزّد ةّدٌغ ،ایـحگاه ُاي
زغیغي ىکان یاةی گؼدیغ.

ضزورت تحقيق
ىسيَّّ ةؼرؿی ُا و جسؽیَ و جضهیم ُاي اٌسام قغه در ىّرد صّادث آجف ؿّزي و ٌضّه ّيهکؼد ایـحگاه ُاي آجكٍكاٌی ٌكاٌگؼ
آن اؿث کَ ىضغودیث ُا وٌارؿایی ُاي ّيغه اي در ىکان گؽیٍی و ّيهکؼد ىٌهّب ایـحگاُِا وزّد دارد .ایً ىكکالت و ٌارؿایی ُا را
ىی جّان ةَ قؼح زیؼ ًتلَ ةٍغي کؼد:
ّغم اٌٌتاق ىکان و قْاع پّقف ایـحگاُِا ةا کاٌّن ُاي ةانلّه آجف ؿّزي
ّغم جٍاؿب جْغاد ایـحگاُِا ةا جْغاد زيْیث جضث پّقف
ّغم جٍاؿب جّزیِ ىکاٌی ایـحگاُِا ةا انؽاىات و ةافث قِؼي
ّغم جٍاؿب جّزیِ ىکاٌی ایـحگاُِا ةا اؿحاٌغارد پّقف زىاٌی
ٌاکافی ةّدن جْغاد ایـحگاُِا ٌـتث ةَ ُؼدو ىْیار زيْیث و ىـاصث قِؼُا (رٍُيا)4 :1392،
از ًؼفی ایـحگاه ُاي آجف ٌكاٌی ٌلكی ىِو و صیاجی در صفاَث از زان و ىال ىؼدم در ةؼاةؼ صّادث ىعحهف ،ةاالظل آجف
ؿّزیِا دارٌغ .جّزیِ ىٍاؿب ایـحگاه در ؿٌش قِؼُا ةا جّزَ ةَ ّغانث ازحياّی و امم جـاوي و ظغىات رؿاٌی ةَ ىّكِ ةَ قِؼوٌغان در
صغاكم زىا ن ىيکً و ةغون ىّازَ قغن ةا ىّاٌِ و ىضغودیث ُاي ىضیي قِؼي و ةا ایساد صغاكم آدار ىٍفی ةؼ روي زٌغگی ؿاکٍان ،نؽوم
ىٌانَْ ایً ایـحگاه ُا را دو چٍغان ىی ؿازد.
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چارچوب نظزي تحقيق
تؼاریف و مفاهيم
ظغىات قِؼي ًیف وؿیْی از ظغىات را در ةؼ ىی گیؼد کَ ُؼکغام ٌیاز ظامی ازقِؼوٌغان راةؼاي زٌغگی ىٌهّب در ىضیي
ىنٍّع ةؼاورده ىی ٌيایٍغ ىذم ظغىات ایيٍی و صيم وٌلم (ّـکؼي وُيکاران .)29 :1380،از ىِيحؼیً امّل اؿاؿی در ارائَ و ىکان یاةی
ظغىات قِؼي رّایث ّغانث ىی ةاقغ.
ىفِّم ّغانث از ىٍُؼُاي ىعحهف كاةم ةؼرؿی اؿث و ىفاُیيی چّن ّغانث ا زحياّیّ ،غانث فىاییّ ،غانث زغؼافیایی و ّغانث
ىضیٌی ٌیؽ ىحأدؼ از چٍغةْغي ةّدن ایً ىفِّم اؿث ،اىا ان چَ صائؽ اُيیث اؿث ایً اؿث کَ اؿاس ُؼگٌَّ جغییؼ در ؿازىان فىایی در
رواةي اكحنادي و ازحياّی و جّزیْی درآىغ در زاىَْ ادؼ ىـحلیو ىی گػارد (ىؼمّمی.)91 :1383 ،
ّغانث ازحياّی از دَُ  1960ىیالدي ةؼاي اونیً ةار جّؿي اؿيیث وارد ادةیات زغؼافیایی قغ (زازؼىی وکهحَ )7 :1385 ،و در
دَُ  1970ىیالدي ةا افؽایف ًؼفغاران زغؼافیاي رادیکال ةَ ًّر زغي در زغؼافیا ىٌؼح گؼدیغ (قکّیی.)189 :1382 ،
در ُيیً دوران ،ةَ ّهث افؽایف جٍازّات و جٍ ف ُاي قِؼي در زّاىِ غؼةی ،ةؼٌاىَ ریؽي قِؼي ةَ ؿيث ّغانث ازحياّی گؼایف
یافث؛ ةَ ًّري کَ ةَ قغت در کاُف ٌؽاع ُاي قِؼي و کٍحؼل ازحياّی و ایساد جْادل در زاىَْ ؿؼىایَ داري غؼب ىّفق ةّد
(.)Harvey, 1996
ّغانث ازحياّی ةَ ًّر کهی ةَ ایساد یک زاىَْ ّادالٌَ یا ٌِادي کَ ىحکی ةؼ امّل ةؼاةؼي و ُيتـحگی و درك ارزش ُاي صلّق
ةكؼ جالش ىی کٍغ و قأن و ىٍؽنث ُؼ اٌـان را ةَ رؿيیث ىی قٍاؿغ ،جْؼیف ىی قّد (.)Zajda, et. Al, 2006
آن چَ ّغانث ازحياّی ةیان ىی کٍغ و ةَ دٌتال آن اؿث ،دؿحؼؿی ةَ ظغىات ،ىكاغم و فؼمث ُا ةؼاي ُيَ اؿث .اُيیث و
وؼورت جّزَ ةَ ایً ٌکحَ رؿانث ةؼٌاىَ ریؽان قِؼي را ةـیار ىِو ىی ٌيایغ ،ةٌّري کَ آن ُا ٌتایغ در جّزیِ ظغىات و ىٍاةِ قِؼي
ةنّرت ٌاّادالٌَ ّيم کٍٍغ و ىٍسؼ ةَ افؽایف ٌاةؼةؼي ُا در ىٍاًق قِؼي ٌگؼدٌغ.
از ىٍُؼ قِؼؿازيّ ،غانث در ةؼگیؼٌغه ىفاُیيی چّن جّزیِ ىحٍاؿب ّيهکؼدُا و ظغىات ،دؿحؼؿی ىٍاؿب ةَ ىؼاکؽ ظغىات دُی
و فْانیحی ،ةغون جتْیه و جفاوت ةیً ؿاکٍان یک قِؼ یا ىٌٍلَ قِؼي ىی ةاقغ (.)Shakoei, 2004, p.6
ةٍاةؼایً از زيهَ ّّاىهی کَ ةایغ در زِث دؿحیاةی ةَ ّغانث ازحياّی در ةؼٌاىَ ریؽي قِؼي رّایث کؼد ،جّزیِ ىٍاؿب ظغىات
قِؼ ي و اؿحفاده ةِیٍَ از ىٍاةِ و فىاُا ىی ةاقغ .در ایً راةٌَ کارةؼي ُاي ّيّىی از زيهَ جسِیؽات قِؼي ّّاىم ىؤدؼي ُـحٍغ کَ ةا
پاؿعغُی ةَ ٌیازُاي زاىَْ ،ارجلاء ؿٌش جّؿَْ یافحگی و افؽایف ىٍافِ ّيّىی ،ىی جّاٌٍغ زىیٍَ ؿاز َِّر ّغانث ازحياّی در ىٍاًق
ىعحهف قِؼ ةاقٍغ.

نظزیه ها و مذل هاي بزنامه ریشي ایغتگاه ها
ىٌانْات و ةؼرؿیِاي اٌسام قغه ٌكان ىی دُغ کَ پیغایف وجّؿَْ آجف ٌكاٌی در زِان ازصغود ؿَ كؼن پیف ةا اونیً کّقكِاي
اؿاؿی ةؼاي ىلاةهَ ةا اجف ؿّزي در قِؼُاي ةؽرگ زِان مّرت گؼفث کَ ىاصنم ان ،جكکیم ؿازىان اجف ٌكاٌی دراکذؼکكّرُاةّد.
ؿپؾ ایً ؿازىان در روٌغ جکيیهی ظّد ةؼاي ىلاةهَ ةا صّادث و ةالیاي ىعحهف وَایف زغیغي را ِّغه دار قغ ( راوی ودیگؼان :1389 ،
 .) 3ةا گػقث زىان ىٌانْات وٌُؼیات ىعحهفی در زىیٍَ ىکاٌیاةی وارائَ ظغىات ةِیٍَ ىٌؼح قغ کَ در کم ةَ ؿَ گؼوه قاىم:
انفٌُ :ؼیَ ُاي ىؼةّط ةَ صغاكم کؼدن ُؽیٍَ :جْییً ىکان ةا جاکیغ ةؼصغاكم کؼدن ُؽیٍَ ُاي ّّاىم جّنیغي اؿث.
بٌُ :ؼیَ ُاي ىؼةّط ةَ جسؽیَ و جضهیم ةازار :جاکیغ ةؼ جلاواو ّّاىم جكکیم دٍُغه ةازارُاي در دؿحؼس و صغاکذؼکؼدن دراىغ
اؿث.
جٌُ :ؼیَ ُاي ىؼةّط ةَ صغاکذؼکؼدن ؿّد :جؼکیتی ىٌٍلی از دو ٌگؼش فّق اؿث(آؿایف.)39 :1379،
ُيچٍیً ةا جّزَ ةَ ٌُؼیَ ُاي ىٌؼح قغه وکارُاي اٌسام گؼفحَ در ؿیؼجضّل وجکاىم اٌِا ،ىغنِاي ىکاٌیاةی را از ٌُؼجکاىم زىاٌی
ةَ ؿَ دوره ىی جّان جلـیو کؼد:
انف :فؼىّنَ کؼدن ىـئهَ (از زىان وةؼ جا دَُ )1940؛
ب :کارةؼد ىغنِا در ةعف مٍْث (دَُ ُاي  1950و)1960؛
ج :جّؿَْ ىغنِا در ةعف ّيّىی وظغىات رؿاٌی (پؼُیؽگار.)7 :1376،
ىغنِ اي ىکان گؽیٍی در ةعف ّيّىی وظغىات رؿاٌی،كـيث آظؼاز روٌغ قکم گیؼي ىغنِا ىی ةاقٍغکَ در ان جْغاد زیادي از
جنيیو گیؼٌغگان (کارةؼان) در ىغل ىٍُّر ىی قٌّغ وةعف ّيّىی ةَ ٍّّان ىحّنی زاىَْ ،جٍِا کـب صغاکذؼؿّد یا ةَ صغاكم رؿاٌغن
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ُؽیٍَ ُا را در ٌُؼ ٌيی گیؼٌغ،ةهکَ زه ب روایث ُيَ قِؼوٌغان وةؼكؼاري ّغانث ازحياّی در دؿحؼؿی ةَ ظغىات ىعحهف را پی گیؼي ىی
ٌيایغ.در ىغنِاي ىکان گؽیٍی ىؼاکؽ ظغىاجی ،جاکیغ فّق انْاده اي روي ُؽیٍَ ُاي ىؼجتي ةا صيم وٌلم کَ ىٍحر از فامهَ اؿث ةَ ووّح
ٌيایان ىی ةاقغ.ةا ایٍکَ ّاىم فامهَ ،یک قاظل ىِو ةؼا ي ةؼٌاىَ ریؽان وىغیؼان ىی ةاقغ اىا جيؼکؽ در فامهَ واؿحذٍا کؼدن ؿایؼ قاظل
ُا ،وْف ةؽرگی ةؼاي ایً ىغنِا ظّاُغ ةّد،در ُيان صال اُيیث فامهَ فیؽیکی در صانحِاي اوٌؼاري ىاٌٍغ اّؽام آىتّالٌؾ یا ىاقیً ُاي
اجف ٌكاٌی ةَ ىضم درظّاؿث اىغاد از اُيیث فّق انْاده اي ةؼظّرد ار اؿث.در روٌغ جکاىهی ىغنِا زِث رؿیغن ةَ جّزیِ ةِیٍَ ظغىات و
دظانث دادن صغاکذؼکارةؼان (ىكحؼیان)در یک صّزه ظغىاجی ظاص ودر ّیً صال ةَ صغاكم رؿاٌغن ُؽیٍَ ُا ودر ٌِایث ٌؽدیک قغن ةَ
جاىیً ّغانث ازحياّی ،پاراىحؼُا وقاظل ُاي ىعحهفی ىٌؼح قغٌغ کَ در ىغل پیف رو ةغان اقاره ظّاُغ قغ.

مؾخصات محذوده مورد مطالؼه
قِؼ یؽد ةا وؿْث  2479کیهّىحؼىؼةِ ةَ ٍّّان ىؼکؽ اؿحان یؽد ،در ىعحنات  54درزَ و  10دكیلَ جا  54درزَ و  50دكیلَ ًّل
قؼكی و  31درزَ و  40دكیلَ جا  32درزَ و  13دكیلَ ّؼض قيانی واكِ گؼدیغه اؿث (ًؼح جّؿَْ و ّيؼان ٌاصیَ یؽد ،زهغ اول:1383 ،
 .)11زيْیث ایً قِؼ ازٌ 135925فؼدرؿال1355ةٌَ 486152فؼدرؿال1390رؿیغه اؿث (ؿانٍاىَ اىاري .)1390 ،افؽایف زيْیث و
گـحؼش فىاي کانتغي قِؼ ةاّخ قغه کَ ظغىات قِؼي ىحٍاؿب ةا افؽایف زيْیث گـحؼش ٌیاةغ و قِؼ از ٌُؼ ظغىات ىعحهف دچار
کيتّد و ٌارؿایی گؼدد.اززيهَ ظغىات ىّرد ٌیاز قِؼ وزّد ایـحگاه ُاي آجف ٌكاٌی ةَ جْغاد کافی و جّزیِ ةِیٍَ آٌِا اؿث ،ةَ ًّریکَ ةؼ
اؿاس اًالّات ةغؿث آىغه از ؿازىان آجف ٌكاٌی قِؼ یؽد  10ایـحگاه ىّزّد کافی ٌتّده و ٌحّاٌـحَ کم قِؼ را جضث پّقف كؼار دُغ.

بزرعی ایغتگاه هاي آتؼ نؾانی در ؽهزیشد
در قِؼ یؽد  10ایـحگاه وزّد دارد کَ زؽء ایـحگاه ىحّؿي ةَ قيار ىی رود .یٍْی ایـحگاه ىادر و ایـحگاه امهی در قِؼ یؽد وزّد
ٌغارد .درصانی کَ ةَ ازاي ُؼ 6ایـحگاه یک ایـحگاه امهی ٌیاز اؿث.

ؽکل -1موقؼيت مکانی مزاکش آتؼ نؾانی ؽهز یشد (ماخذ :نگارنذگان)1335،

ؽناعایی مؼيارهاي موثزدر تحليل وضغ موجود مزاکش ایغتگاه هاي آتؼ نؾانی
ىٌاةق ةا ىتاٌی ٌُؼي پژوُف  ،ىْیارُاي قْاع ّيهکؼدي،جؼاکو زيْیث  ،دؿحؼؿی ةَ قتکَ ىْاةؼ و ىساورت ةَ کارةؼي ُاي
ؿازگار و ٌاؿازگار زِث ىٌانْات ىکاٌیاةی ایـحگاه ُاي اجف ٌكا ٌی در قِؼ اٌحعاب قغه اٌغ.ةَ ىٍُّر جضهیم ووِ ىّزّد در ىضیي
ٌ GISلكَ ُاي جؼاکو زيْیث،کارةؼي ُاي ؿازگار و قْاع ّيهکؼدي جّنیغ و ؿپؾ ةا اؿحفاده از جکٍیک دنفی ةَ جكعیل اُيیث ُؼیک
از ایً ىْیارُا پؼداظحَ قغه و ةؼاؿاس فؼآیٍغ جضهیم ؿهـهَ ىؼاجتی  AHPةَ ىضاؿتَ اىحیاز ُؼیک از ىْیارُا پؼداظحَ و ةؼاي ُؼ یک از
ىْیارُا ةا اؿحفاده از ٌؼم افؽار ٌ Arc GISلكَ جّنیغ گؼدیغه اؿث کَ در ٌِایث ةا اؿحفاده از جکٍیک ُو پّقاٌی الیَ اي ٌلكَ ٌِایی جّنیغ
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گؼدیغ .در ایً ٌلكَ داٌَ ُا داراي ارزش ُاي (اونّیث ُاي) یک جا چِار ىی ةاقٍغ کَ اونّیث اول ةَ ىٍْاي پاییً جؼیً ارزش و اونّیث
چِارم ةَ ىٍْاي ةاالجؼیً ارزش ةؼاي اؿحلؼار ایـحگاه آجف ٌكاٌی ىّرد ٌُؼ ىی ةاقغ و ةلیۀ اونّیث ُا ةیً ایً دو كؼار ىی گیؼٌغ.

نمودار  -1مؼيارها و ؽاخص هاي مکانيابی ایغتگاههاي آتؼ نؾانی در ؽهز یشد (ماخذ :نگارنذگان)1335،

ارسؽيابی مؼيارها
ُياٌٌّر کَ كتال ٌیؽ اقاره قغ زِث جضهیم ووْیث ىّزّد ایـحگاُِاي آجف ٌكاٌی قِؼ یؽد ىْیارُایی اٌحعاب و ةا اؿحفاده از
روش دنفی ةَ کيک اؿاجیغ داٌكگاه یؽد(گؼوه ٌعتگان دنفی)ؿٌّح ىعحهف ؿٍسف ىْیارُا ،ارزش یاةی و در ٌِایث ةؼ ُيیً اؿاس ٌلكَ
ُاي جضهیهی ووِ ىّزّد جِیَ گؼدیغً .تق ٌحایر ةَ دؿث آىغه از روش دنفی زِث ىْیار جؼاکو زيْیث ،جؼاکو زيْیث ( ٌ ) 5-25فؼ در
ُکحار یک اىحیازٌ ) 26-50 ( ،فؼ دو اىحیازٌ )75-51( ،فؼ ؿَ اىحیازٌ )112-76( ،فؼ چِار اىحیاز ارزش یاةی گؼدیغُ .يچٍیً زِث اّيال
ىْی ار قْاع ّيهکؼدي داٌَ ُاي واكِ در ىضغوده قْاع ّيهکؼدي ةا اىحیاز مفؼ و داٌَ ُاي ظارج از ىضغوده ةا اىحیاز یک ىحيایؽ گؼدیغٌغ.از
ارزیاةی ؿازگاري کارةؼیِا ٌیؽ ،کارةؼي ُایی ٌُیؼ پيپ ةٍؽیً ،ىضم ذظیؼه گاز ،مٍْحی و جساري ،ىـکٌّی و فىاي ؿتؽ ةَ ٍّّان کارةؼي
ؿازگار ىْؼفی قغٌغ .ةؼ ُيیً اؿاس ٌلكَ ُاي ىْیارُاي ىػکّر ةَ قؼح ذیم جِیَ گؼدیغ.

نقؾه  -1ارسػ دهی بزاعاط تزاکم جمؼيت ( ماخذ :نگارنذگان) 1335،
نقؾه  -2ارسػ دهی بز اعاط ؽؼاع ػملکزدي( ماخذ :نگارنذگان)1335،
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نقؾه ؽماره-3ارسػ دهی بز اعاط کاربزي هاي عاسگار (ماخذ :نگارنذگان)1335،

 -1ارسیابی نهایی تحليل وضغ موجود
زِث ارزیاةی ٌِایی قؼایي ىّزّد از روش  AHPاؿحفاده قغه اؿث .فؼآیٍغ جضهیم ؿهـهَ ىؼاجتی  AHPروقی اؿث ىٌٍْف و
ؿاده کَ ةؼاي جنيیو گیؼي در قؼایٌی کَ ىْیارُاي جنيیو گیؼي در قؼایٌی کَ ىْیارُاي جنيیو گیؼي ىحىاد اٌحعاب ةیً گؽیٍَ ُا را
ةا ىكکم ىّازَ ىی ؿازد ىّرد اؿحفاده كؼار ىی گیؼد.ایً روش ارزیاةی چٍغ ىْیاري ،اةحغا در ؿال  1980جّؿي جّىاس ال ؿاّحی ٍّّان
قغ .ایً ىغل روقی اؿث ةؼاي جنيیو گیؼي و اٌحعاب ةِحؼیً گؽیٍَ ُا ،ظنّماً در ىّاكْی کَ چٍغیً قاظل و ىْیار زِث جنيیو
گیؼي وزّد داقحَ ةاقغ.ةا اؿحفاده از چٍغیً واةٌَ کيی و کیفی و ةؼ اؿاس چگٌّگی جّزیِ آن ُا ًتلَ ةٍغي زِث دؿث یاةی ةَ ُغف
ًتلَ ةٍغي ىی قّد( .زةؼدؿث)2 : 1380،
ةؼاي اىحیاز ةٍغي ىْیارُاي ةغؿث آىغه از روش دنفی و ةَ کيک اؿاجیغ داٌكگاه یؽد اؿحفاده قغه اؿث .
جذول  -2امتياس مؼيارهاي ارسیابی بز اعاط نتایج روػ دلفی (ماتزیظ امتياس دهی مؼيار ها)( ماخذ :نگارنذگان)1335،

جؼاکو

قْاع ّيهکؼدي

ؿازگاري

ىیاٌگیً

اىحیاز

جؼاکو

1

1/3

5

1.18

0.29

قْاع ّيهکؼدي

3

1

5

2.44

0.61

ؿازگاري

1/5

1/5

1

0.34

0.1

 -2بحث و یافته ها
ٌِایحا ةؼاي جضهیم ووِ ىّز ّد ایـحگاه ُاي آجكٍكاٌیٌ ،لكَ ُاي ارزش دُی قغه ي ىْیارُاي جؼاکو ،قْاع ّيهکؼدي و ؿازگاري
را ةؼ صـب اىحیازُاي صامم قغه از روش  ، AHPةا دؿحّر  map algebraروي ُو اٌغاظحَ و ٌلكَ ٌِایی زیؼ صامم قغه اؿث کَ در
ایً ٌلكَ ،ىٍاًق ةؼ صـب اونّیث ُاي ٌیاز ةَ ایـحگاه زغیغ جلـیو ةٍغي قغه اٌغ.
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نقؾه  -4تحليل وضغ موجود (ماخذ :نگارنذگان)1335،

ؽناعایی مؼيارهاي موثزدر مکانيابی مزاکش ایغتگاه هاي اتؼ نؾانی جذیذ
در ایً ىؼصهَ ىٍاًلی کَ در ٌلكَ ٌِایی جضهیم ووِ ىّزّد داراي ارزش  3و  4ةّده اٌغ را ًتق ىْیار ُاي ىکان یاةی ایـحگاه
ُاي آ جكٍكاٌی زغیغ ارزیاةی قغه اؿث .زِث ىکاٌیاةی ایـحگاه ُاي اجف ٌكاٌی ىّردٌیاز ؿَ ىْیاردؿحؼؿی ةَ ظیاةان ُاي امهی ،كغىث و
اونّیث ةٍغي صامم از ىؼصهَ جضهیم ووِ ىّزّد درٌُؼگؼفحَ قغه و ًتق روقی کَ در كتم ذکؼ قغ ةَ اىحیازدُی ایً ىْیارُا پؼداظحَ
قغه اؿث کَ ایً اىحیازد ُی ةغیً مّرت اؿث.اونّیث ةٍغي صامم از ىؼصهَ جضهیم ووِ ىّزّد( ارزش  3در ىؼصهَ كتم ،ارزش  1گؼفحَ
اؿث و ارزش  4در ىؼصهَ كتم ،ارزش  2گؼفحَ اؿث).و داٌَ ُاي ةا كغىث ةاالي 30ؿال ارزش 1و داٌَ ُاي ةا كغىث زیؼ  30ؿال ارزش 2
گؼفحَ اؿث.کَ ایً ٌلكَ ُا پؾ از رؿحؼ کؼدن و ٌ Reclassيّدن آٌِا ةا جّزَ ةَ جّویضات گفحَ قغه ،در ٌؼم افؽار  GISصامم قغه
اؿث.
در صلیلث ٌلكَ ٌِایی صامم از ارزیاةی ىْیارُاي ووِ ىّزّد کَ در آن ىٍاًق ةؼ صـب ٌیاز ةَ ایـحگاه زغیغ اونّیث ةٍغي قغه
اٌغ ،یکی از ىْیارُاي امهی ةؼاي ىکان یاةی ایـحگاه آجكٍكاٌی زغیغ ىی ةاقغ و ىْیارُاي كغىث و دؿحؼؿی ةَ قتکَ ىْاةؼ ٌیؽ زِث
ىکاٌیاةی در ٌُؼ گؼفحَ قغه اؿث.

نقؾه -5اولویت بنذي حاصل اس مزحله تحليل وضغ موجود (ماخذ :نگارنذگان)1335،
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كغىث اةٍیَ یکی دیگؼ از ىْیارُاي ىکان یاةی ایـحگاه آجكٍكاٌی ىی ةاقغ ةٌّریکَ ةَ داٌَ ُاي ةا كغىث ةیف از  30ؿال ،ارزش 1
و ةَ داٌَ ُاي ةا كغىث زیؼ  30ؿال ارزش  2داده قغه اؿثُ .يچٍیً دؿحؼؿی ةَ قتکَ ىْاةؼ ٌیؽ ةَ ٍّّان یکی از ىْیارُاي ىِو در ىکان
یاةی ایـحگاه ُاي آجكٍكاٌی ىّرد جّزَ كؼار گؼفحَ اؿث .در ایٍسا ىْاةؼ امهی اٌحعاب قغه و ؿپؾ ةَ داٌَ ُایی کَ در قْاع دؿحؼؿی
 200ىحؼي آٌِا ةّده اٌغ ارزش  1و ؿایؼ داٌَ ُا ارزش  2داده قغه اؿث.

نقؾه  -6ارسػ دهی بزاعاط قذمت ( ماخذ :نگارنذگان) 1335،

نقؾه  -7دعتزعی به ؽبکه مؼابز (ماخذ :نگارنذگان)1335،

ارسیابی نهایی مؼيارهاي مکان یابی ایغتگاه هاي جذیذ
زِث ارزیاةی ٌِایی ىکان یاةی ایـحگاه ُاي زغیغ از روش  AHPاؿحفاده قغه اؿث و ًتق ىؼاصم كتم ةَ ُؼ کغام از ىْیارُا
اىحیازاجی داده قغه اؿث کَ در زغول زیؼ آىغه اؿث :
جذول -3امتياس مؼيارهاي ارسیابی بز اعاط نتایج روػ دلفی (ماتزیظ امتياس دهی مؼيار ها)(ماخذ :نگارنذگان)1335،

اونّیث ةٍغي صامم ازجضهیم ووِ ىّزّد

دؿحؼؿی

كغىث

ىیاٌگیً

اىحیاز

اونّیث ةٍغي صامم ازجضهیم ووِ ىّزّد

1

1/3

1/3

0.48

0.16

دؿحؼؿی

3

1

5

1.56

0.54

كغىث

3

1/5

1

0.84

0.29

رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی ،شماره ،9بهار  ،6991ص 11-87
ISSN: 2476-3675

http://www.RassJournal.ir

نتيجه گيزي
ةَ ىٍُّر جضهیم فىایی و ىکاٌیاةی ایـحگاه ُاي اجكٍكاٌی در قِؼ یؽد از ىٍُؼ ّغانث فىایی ىْیارُاي جؼاکو زيْیحی ،قْاع
ّيهکؼدي ،ؿازگاري کارةؼي ُا(کارةؼي ُایی ٌُیؼ پيپ ةٍؽیً ،ىضم ذظیؼه گاز ،مٍْحی ،جساري ،ىـکٌّی و فىاي ؿتؽ ةَ ٍّّان کارةؼي
ُاي ؿازگار و کارةؼي ُاي اداري ،ىػُتی ،اىّزقی و درىاٌی ةَ ٍّّان کارةؼي ُاي ٌاؿازگار) كغىث اةٍیَ و دؿحؼؿی ةَ ظیاةان ُاي امهی
ىّرد اؿحفاده كؼار گؼفث .زِث ارزیاةی و اونّیث ةٍغي و در ٌِایث پیكٍِاد ایـحگاه ُاي زغیغ ةؼ ىتٍاي ٌُؼیَ صغاکذؼ ٌيّدن ؿّد ىٍحر از
ىتاٌی ٌُؼي ،از روش  AHPاؿحفاده قغُ .يچٍیً ةَ ىٍُّر ارزش دُی ىْیارُا در روش  AHPةا کيک اؿاجیغ داٌكگاه یؽد (گؼوه
ٌعتگان) ةا روش دنفی ىْیارُاي ىػکّر ارزش گػاري گؼدیغ.
ةا جّزَ ةَ اىحیازات داده قغه و جضهیم مّرت گؼفحٌَ ،لكَ ٌِایی ذیم صامم گؼدیغ کَ ىٍاًق زرد رٌگ ةَ ٍّّان اونّیث اول،
ىٍاًق ةا رٌگ مّرجی اونّیث دوم و ىٍاًق ؿتؽ رٌگ اونّیث ؿّم زِث ىکان یاةی ایـحگاه ُاي آجكٍكاٌی زغیغ در قِؼ یؽد را ٌكان ىی
دٍُغ.

نقؾه  -7اولویت بنذي فضایی پيؾنهادي جهت مکانيابی ایغتگاه هاي آتؼ نؾانی موردنياس (ماخذ :نگارنذگان)1335،
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آؿایف ،ح ،امّل و روشُاي ةؼٌاىَریؽي ٌاصیَاي ،اٌحكارات پیام ٌّر ،چاپ چِارم.1379 ،
اىیؼي  ،م ،رفیِ پّر ،م ،ىـگؼي  ،م ،ىکان یاةی ایـحگاه ُاي آجف ٌكاٌی ةا اؿحفاده از انگّریحو کهٌّی ىّرچَ و
 ، Gisفنم ٌاىَ آىایف ىضیي ،قياره .1392 ،25
پؼُیؽکار ،ا ،انگّي ىٍاؿب ىکان گؽیٍی ظغىات قِؼي ةا جضلیق در ىغنِاو  Gisقِؼي پایان ٌاىَ دکحؼي،
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