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 هدیکچ
 و یخیرات یاه هبذاج ،یمیلقا عونت ریظن یلماوع .تسا دورهایس هضوح یراشدرگ یاه تیلباق و ییاناوت تخانش ،شهوژا نیا فده
 مرن زا هدافتسا اب روظنم نیدب .دنشاب یم هضوح نیا رد رکذ لباق یاه لیسناتا هلمج زا ی یبط یاه هبذاج و یبهرم یاه هبذاج ،یانهرف
    یمطیحم لمماوع یمض ب زا هلصاف ،لسگ زا هلصاف ،یضارا یربراک ،امد ،عافترا ،تهج ، یش یاهرتماراا 10.4.1 نژرو GIS رازفا
      نمیا همب همجوت امب .دمیدرگ هیهت کی ره یموقر یاه هیقن ًااتیاهن و یسررب هداج و هدش تظافح قطانم ،هناخدور ،یشزغل یاه هنها لثم
    نمیا رد یتمسیروت ومکا  یامه  تمیلا ف  قمیقحت  یامه هتفای قبط .دیدرگ یفر م و باختنا زین هقطنم یدرگ ت یبط یاه تیلا ف ،اهرتماراا
  یرمب AHP لدم زا قیقحت نیا رد .هناتسمز یاهشزرو و یدرونهوک ،یدرون هنماد ،شحو تایح ،یدرگ ت یبط ازا دنترابع هضوح
   یرتامم س    امسا نمیا رمب .دمیدرگ هدافتسا یراشدرگ یاهرای م یدنب هبتر یارب TOPSIS لدم زا و اه صخاش نزو ندروآ تسدب
   ،یهامیگ شمشوا ،عافترا ،تهج ، یش لماش یطیحم یاهرتماراا  یرتام نیا رد .دیدرگ لیکیت یتسیروتوکا یاه تیلا ف یدنب هبتر
  یکامح TOPSIS  لدمم زا لصاح جیاتن .دش هتفرگ رظن رد رای م ناونع هب یتسیروتوکا یاه تیلا ف و صخاش ناونع هب شراب و امد
  و رتمییب تیمها یاراد 90/9 و 50/9  یترت هب زایتما اب یدرونهوک و یدرگ ت یبط یراشدرگ یاه تیلا ف عاونا نیب هک تسا نآ زا
 .دنراد رارق 15/9 و 05/9 ،05/9  یترت هب تازایتما اب هناتسمز یاهشزرو و شحو تایح ،یدرون هنماد یاه تیلا ف اه نآ زا د ب

 
 .TOPSIS ،دورهایس هضوح ،یرگشدرگ ،رادیاپ هعسوت ،یجنس ناکما :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
    هدافتهسا دروآرهب زا تراهبع ( نآ یعاهمتجا –   یداهصتقا ناوهت هچ و یکیژولوکا ناوت هچ) تسیز طیحم ناوت یبایزرا
 ،( اهسیروت ،تظافح) یرادکراپ ،یرادلگنج ،یرادعترم ،یزرواشک فلتخم یا  یربراک یارب نیمزرس زا ناسنا نکمم
  ،یزرواهشک ی اه   هدافتهسا    بوچراهچ رد ییاتهسور و یتعنهص ،یرهک هعسوت و یسدنهم و یماظن روما ،یرورپ یزبآ
 نتسا یناگرزاب و تامدخ ،تعنص
      تهیم ا ناهسنا یارهب ههک تهسا نیمز هرک حطس هب کیدزن ای و یحطس یا رتماراپ زا دادعت کی رگنایب نیمزرس هژاو
    ههک تهسا ییاههتوافت نینچ دوجو ندنتوافتم ا  اب رگیدکی اب هطبار رد نینچم  و یدارفنا روط هب ا رتماراپ نیا ندنراد
         یکیژوهلوکا عباهنم اهی و یهعیبط عباهنم ار اه رتماراپ نهیا ههعومجم ندوک یم  بس ار فلتخم یا  نیمزرس یاهیگژیو
   یناهمز اهت و تسا تعیبط و ناسنا نایم لباقتم یا  شنکاو و ا  شنک مامت رتسب طیحم ن(77 :7396 ،مودخم) ندنمان یم
     و تهسرد ناهکم رد تهیلاعف و تهیعمج یراذگراب ،ایکاب هتکادن یقیقد تاعالطا نآ یا داهن و طیحم تیفیک زا هک
   یارهب یدودهحم یکیژولوکا ناوت تسیز طیحم هکنیا هب رظن (76 :6296،ییامن ار) دوب د اوخن ریذپ ناکما نآ یعیبط
  یزهیر    ههمانرب بوچراهچ رد نآ کهیژ  ولوکا ناوهت یباهیزرا هب دیاب ،نآ هعسوت یزیر همانرب زا شیپ ،دراد ناسنا هدافتسا
        طیهحم رهب یهفنم و تهب م راهثآ ،هعهسوت عاوهنا مامت دننام یرگکدرگ هعسوت (69 :7396 ،مودخم) ایزادرپب یا هقطنم
     راهثآ ندناهسر لقادهح ههب یارب یساسا یا راک ار زا یکی ندراذگ یم یاج رب نابزیم هعماج داصتقا و گن رف ،تسیز
    ههقطنم یهعیبط یا دادعتهسا نتفرگ رظن رد اب نیمزرس زا هدافتسا یزیر همانرب ،نآ زا لصاح تب م راثآ تیوقت و یفنم
     عهقاو رد ،نیمزرهس زا ناهسنا نهکمم هدافتسا ن(116 :1196 ،ناراکم  و ینی ام ناملس) نتسا رظن دروم یربراک یارب
  ههکلب ،درادن عبنم کی هب یگتسب اهنت یکیژولوکا عبانم زا ناسنا هدافتسا اما نتسا هدک دای عبانم کت کت زا ییوج هرهب
  صوهصخ رد (77 :7396،مودخم) ندوک یم هم  زا یبیکرت تروص هب و رگیدکی اب عبانم نیا لخادت لماک هدافتسا نیا
 نتسا هتفرگ تروص یدایز تاقیقحت فلتخم  طانم رد یکیژولوکا عبانم زا هنیهب هدافتسا و اسیروت هعسوت

     ناتهسرهک رد اهسیروتوکا هعهسوت دعتهسم ی اه  هنهپ ییاسانک ناونع تحت دوخ هلاقم رد (6396) ناراکم  و یرافص
 رد (6396 ) ناراهکم  و یدمحا ریما ندندومن ناتسرهک یدنب هنهپ هشقن هیهت هب مادقا AHP لدم زا هدافتسا اب ،نورزاک
 ی اه   ههنهپ ،GIS      زا هدافتهسا اهب ناهجنز ناتهسا رد اهسیروتوکا هعسوت  سانم یا  هنهپ لیلحت ناونع تحت دوخ هلاقم
   ،یکهسا و یناتهسمز ی اه  شزرو       ،یدروهن ههنماد ،یدروهن وک رهیظن ار ناتهسا حطهس رد یتسیروتوکا تیلاعف  سانم
 ی اه   ههنهپ AHP    لدهم زا هدافتهسا اهب و دنتفرگ رظن رد یدرگ تعیبط و ینامرد تعیبط ،یریگی ام و یبآ یا  شزرو
  ناوهنع تحت یا هلاقم رد (9396) ناراکم  و یلضاف ربکا ندندومن  خشم ار ناجنز ناتسا اسیروتوکا هعسوت  سانم
     ناوهت یباهیزرا تههج ،ناوهیرم رد ناراگ دس فارطا یا  لگنج رد تعیبط یرگکدرگ هعسوت تهج  طانم یدنب هنهپ
  ناوهت ندروآ تسدب زا سپ ا  نآ ندندرک هدافتسا یبتارم هسلس دنیآرف و ینزو یطخ  یکرت شور زا هقطنم یرگکدرگ
    یرگهکدرگ تههج ههقطنم ناوت شیازفا  جوم دناوت یم ناراگ دس یریگبآ هک دندیسر هجیتن نیا هب هقطنم کیژولوکا
  یرگهکدرگ  تخاهسریز یدنب تیولوا و عیزوت رب یلیلحت ناونع تحت دوخ هلاقم رد (9396) ناراکم  و یکلم ندوک
  و یباهیزرا فد  اب و ریغتم 69 زا هدافتسا اب ار دزی ناتسا یا  ناتسرهک ،یزیر همانرب یاهکینکت زا هدافتسا اب دزی ناتسا
 و TOPSIS  لدهم ود زا ش وژپ نیا رد نینچم  ندنداد رارق یسررب دروم یرگکدرگ تخاسریز هعسوت یدنب تیولوا
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HID ههب یرگهکدرگ یا  نوناک یدنب هنهپ ناونع تحت یا هلاقم رد (7396) ناراکم  و یدکرم مانهب ندندومن هدافتسا   
   ههنیمز رد ار  خاهک 36     یهفلد شور زا هدافتهسا اهب ،سراهف ناتسا رد یرگکدرگ تامدخ هنیهب  طانم نییعت روظنم
 ار یرگکدرگ تامدخ هنیهب یا  نوناک ،سارپوک لدم و AHP زا هدافتسا اب سپس ،دندومن یفرعم یرگکدرگ تامدخ
    و دهحوم نوهچ یدارهفا  اتهسار نیا رد ندندومن یدنب ایسقت هعسوتورف و هعسوت ارف حطس ود هب تیاهن رد و یدنب هبتر
 ،(7396)   ناراهکم  و دار یتیاده  ،(7396)   ناراهکم  و ناهیریما ،(7396)   ناراهکم  و یدوهمحم ،(7396) ناراکم 
 ناراکم  و خیک هد یدیجم و (0396) ناراکم  و یناچوق ،(7396) ناراکم  و یئاقس ،(7396) ناراکم  و یروصنم
 ندنا هتکاد یتاقیقحت زین (0396)
  اهب اسیروتوکا یاهتیلاعف یدنب هنهپ ناونع تحت دوخ هلاقم رد Sadeghipour et al. (2015) ،یجراخ تاقیقحت نیب رد
  یاه   تهیلاعف  ههکیروطب ،دومن دنوامد ناتسرهک یتسیروتوکا یاهتیلاعف یدنب تیولوا هب مادقا TOPSIS لدم زا هدافتسا
 سپ و یفرعم شحو تایح و هناتسمز یا  شزرو ،یدرگ تعیبط ،یدرون هنماد ،یدرون وک ار ناتسرهک یتسیروتوکا
   یگدهنراب و اهمد ،ی ایگ شکوپ ،عافترا ،تهح ، یک اب ار اهتیلاعف نیا دنوامد ناتسرهک یتسیروتوکا یا  هنهپ هیهت زا
   یهسررب ههب ،یا هقطنم یا دمآرد یرباربان و یرگکدرگ ناونع اب یا هعلاطم رد Li et al. (2016) ندندومن یدنب تیولوا
 Chapple et al. (2016)  نیهنچم  ندنا هتخادرپ نیچ رد یا هقطنم یدمآ رد یرباربان ش اک رد یرگکدرگ هعسوت شقن
    لهماع ههس رهثا  یکرت یسررب نیا ندنا هدرک یسررب ار ورپ ییاتسور  طانم رد هقطنم یداصتقا هعسوت ،دوخ هعلاطم رد
 نتسا ییاتسور عماوج یزاس دنمناوت یارب یبرجت شناد و ییارس ناتساد ، صخت ینف
    ههک کهفرد هوهک نددرگ یم بوسحم دوردیفس هناخدور یا  هضوح نیرت بآرپ و نیرتگرزب زا دور ایس زیخبآ هضوح 
   ار ههضوح یلامهک شخب ،یک آ هدوت نیرتگرزب ناونع هب ،تسا هداد یاج دوخ رد ار نالیگ یعیبط لاچخی نیرتگرزب
       ههک تهسا راههب لهصف رد غارهچلهچ نهسوس هایگ شیور شخب نیا رد یعیبط یا  هبذاج رگید زا نتسا هتفرگ رب رد
   رد یهشلاگ و یهکرت ،یدرک یاهشیوگ اب یماوقا یگدنز یفرط زا ندناشک یم وس نیا هب فارطا زا ار یدایز نارگکدرگ
       رهگید اهب تواهفتم ههضوح نهیا حطهس رد یگن رف هرهچ هک تسا هدیدرگ ثعاب دوخ صاخ یا  گن رف اب ا  رانک
 ندکاب نالیگ  طانم
 و  اههم تعنص نیا  نور هب ناوت یم اهم یا  هبذاج هطساو هب رگکدرگ بذج ظاحل زا هقطنم یالاب لیسناتپ هب هجوتاب
 یا  ناوت هضوح یموقر یا  هشقن هعلاطم و یسررب زا دعب نینچم  ندوب راودیما هقطنم هعسوت رد نآ ریذپ ناکما شقن
  تهعیبط  ،یدروهن  ههنماد  ،یدروهن وک : لماهک  یتهسیروتوکا  یاه  تیلاعف نیا هک دندیدرگ ییاسانک هقطنم یتسیروتوکا
   ناوهنع ههب دصقم هقطنم باختنا روظنم هب رگید یوس زا ندنکاب یم هدک تظافح  طانم و یناتسمز یا  شزرو ،یدرگ
 یبایزرا نوچم  یمک شور هب ناوت یم ا  شور نیا هلمج زا نتسا هتفای هعسوت یعونتم یا  شور ،یرگکدرگ تیاس
 ، اه   ههبذاج  یباهیزرا ی اه  شور یمامت ایآ دوک یم حرطم لاؤس نیا نایم نیا رد ندرب مان ار TOPSIS و یبتارم هلسلس
  ههب  خهساپ  روهظنم  ههب ؟دراد  لاهبند هب ار یتوافتم ،یاتن مادک ر  یریگراک هب هک نیا ای دننک یم یبایزرا ناسکی ار ا  نآ
  ههضوح  یرگهکدرگ  یاه  تی اهس تیلباق یبایزرا یارب ار TOPSIS شور ،یاتن هک دراد شالت  یقحت نیا ،الاب لاؤس
 ند د رارق یسررب دروم دور ایس زیخبآ
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 اه شور و داوم

 هعلاطم دروم هقطنم تیعقوم
 کیرات دس زا لبق نآ یلصا شک ز نتسا هدک هدرتسگ رابدور ناتسرهک رد و نالیگ ناتسا رد دور ایس زیخبآ هضوح
   ار نآ یبوهنج شهخب و کفرد هوک تاعافترا ار هضوح یلامک شخب نددرگ یم دوردیفس رتسب دراو یقرک شخب زا و
   دهنب ههلال هوک زا هناخدور نیا یلصا هخاک ندنریگ یم رب رد یکمشچ و هجرابنا ،غالغ ،کناریک ،دنکریک هوک تاعافترا
    تاهصخشم و ییاهیفارغج تهیعقوم ندر هیگ ی هم همشچرس رابدور رهک قرک یرتمولیک 19 رد عقاو رتم 2967 عافترا اب
 نتسا هدک هئارا لیذ لودج  باطم دور ایس زیخبآ هضوح

 دورهایس زیخبآ هضوح ییایفارغج تیعقوم :1 لودج

 
 

 رتم  سحرب عافترا / هیناث-هقیقد-هجرد  سحرب ییایفارغج ضرع و لوط
  یقخت یا  هتفای :عبنم 

 
 ناریا و نالیگ ناتسا ،رابدور ناتسرهش رد دورهایس زیخبآ هضوح ییایفارغج تیعقوم :1 )کش

 9396 ،روشک ترازو یروشک تامیسقت یموقر هیال :عبنم

 یامیس ،تکاد دور ایس زیخبآ هضوح هک ییا  لیسناتپ هب هجوت اب ادتبا رد نتسا یلیلحت –یفیصوت عون زا  یقحت نیا
    شهحو تاهیح و هناتهسمز یا  شزرو ،یدرگ تعیبط ،یدرون هنماد ،یدرون وک لماک هضوح نیا یعیبط یرگکدرگ
    تهیلاعف ره  یکیژوهلوکا یا   خاک  صختم دارفا اب هبحاصم و ینادیم یا دیدزاب هب هجوت اب سپس ندیدرگ نییعت

 عافترا طسوتم عافترا لقادح عافترا ر کادح ییایفارغج ضرع ییایفارغج لوط

66 67 37 – 67 69 37 06 77 09 – 27 67 09 6627 606 6976 
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 ی اه   ههنهپ Arc GIS 10.4      رازهفا مرهن زا هدافتهسا اهب یتاهعالطا ی اه   ههیال  یکرت اب و دمآ تسدب یعیبط یرگکدرگ
 ندیدرگ هیهت دور ایس هضوح حطس رد یرگکدرگ

 یتسیروت یاه تیلاعف زا کی ره رد یتاعالطا یاه هیال بیکرت یارب هدافتسا دروم یکیژولوکا یاه صخاش :2 لودج

  صختم دارفا اب هبحاصم و ینادیم یا دیدزاب ، یقحت یا  هتفای :عبنم 

 UTM    گهن ام  تروهص ههب  اه  نآ Coordinate System  و هتخاهس Arc GIS طیحم رد رظن دروم یا  هیال ادتبا رد

  اهب یا  ههطقن  و یهطخ یا  هیال یمامت ندندک لیدبت Raster یا  هیال هب Vector یا  هیال یمامت سپس ندندیدرگ 1984
 ر  و هدک یراذگ ا  یور ا  هیال سپس ندندیدرگ لیدبت Raster یا  هیال هب Euclidean Distance روتسد زا هدافتسا
 ندمآ تسدب دور ایس زیخبآ هضوح رد رظن دروم یا  هنهپ زا کی
  طهسوت TOPSIS شور    نتهسا هدهک هدافتهسا TOPSIS6 شور زا یرگکدرگ یامیس یدنب هبتر تهج  یقحت نیا رد
 زا و تسا هصخاک دنچ یریگ ایمصت یا  لدم نیرتهب زا یکی شور نیا ندک داهنشیپ ،6136 لاس رد 7نوی و گناو 
 :7396،ینمؤم) دریگ یم رارق یبایزرا دروم ، خاک n هلیسو هب هنیزگ m زین شور نیا رد ،دوک یم یدایز هدافتسا ،نآ
  نیرهتهب)   تهب م لآ هدهیا لح هار اب ار هلصاف نیرتمک دیاب ،یباختنا هنیزگ هک تسا راوتسا موهفم نیا رب TOPSISن(77
 0  یاراد شور نهیا   ندهکاب هتهکاد (نکمم تلاح نیرتدب) یفنم لآ هدیا لح هار اب ار هلصاف نیرتشیب و (نکمم تلاح
 :تسا ماگ

 TOPSIS شور ماجنا )حارم :3 لودج

                                                                                                                                                               
1 - Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
2 - Hwang and Yoon 

 یاهههه  تههههیلاعف
 یرگکدرگ

 یباختنا یا   خاک

 رتم 6617 ات 6616 عافترا - %67 زا رتالاب  یک یدرون وک

 6606 ات 6676 عافترا - %60 ات %67  یک یدرون هنماد

 یاهههههههه  شزرو
 یناتسمز

  زا رهتم 6666 هلصاف – هدک تظافح  طانم زا یرتم 6676 هلصاف رد – رتم 6666 هداج هب یکیدزن – هجرد 609 ات 777 زا تهج - رتم 6617 ات 6667 عافترا - %61 ات %67  یک
 هناخدور یرتم 6666 ایرح – لسگ زا یرتم 6666 هلصاف – یکزغل  طانم

 یمیلقا هنهپ عون ر  رد - یتعنص و یرهک زا ریغ یربراک عون هم  - %67 ات %7  یک -6676 ات 606 عافترا – هجرد 7 یالاب هناتسبات و هراهب امد یدرگ تعیبط

 هدک تظافح  طانم شحو تایح

 هبساحم شور و ا  لومرف لحارم

 نتسا  خاک n و رایعم m لماک هک دوک یم یبایزرا یمیمصت سیرتام شور نیا رد  ایمصت سیرتام ندروآ تسد هب :رفص ماگ

 (N) ایمصت سیرتام یزاس سایقم یب و ندرک یمک :کی ماگ

  ندوک یم هدافتسا مرون یزاس سایقم یب زا یزاس سایقم یب یارب

 
 AHP لدم زا هدافتسا اب ا   خاک نزو ندروآ تسدب ا   خاک نزو ندروآ تسد هب :مود ماگ

 یفنم لآ هدیا لح هار و تب م لآ هدیا لح هار نییعت :موس ماگ
 

 

    لآ هدهیا اهت ههنیزگ ر  ی هلصاف نازیم ندروآ تسد هب :مراهچ ماگ
 یفنم و تب م

 

 لآ هدیا لح هار هب هنیزگ ر  CL یبسن یکیدزن نییعت :اجنپ ماگ

 

 نتسا رتهب ،دکاب رت گرزب نآ CL هک یا هنیزگ ر  ا  هنیزگ یدنب هبتر :اشک ماگ

ij
ij m

2
ij

i 1

r
n

r
=

=
∑

ij ij 1 2 j nii

ij 1 2 j ni i

A {(max v | j J),(min v | j J ) | i 1,2,...,m} {v ,v ,..., v ,..., v }

A {(min vij | j J),(max v | j J ) | i 1,2,...,m} {v ,v ,..., v ,..., v }

J {j 1,2,...,n | j benefit}
J {j 1,2,...,n | j Cost}

+ + + − +

− − − −

′= ∈ ∈ = =

′− = ∈ ∈ = =

= = ∈
′ = = ∈
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  یاه رایعم      ناوهنع ههب شهحو تاهیح و هناتهسمز یا  شزرو ،یدرگ تعیبط ،یدرون هنماد ،یدرون وک  یقحت نیا رد
         نتهسا هدهک ههتفرگ رهظن رد  خاهک ناوهنع ههب اهمد و یگدنراب ،ی ایگ شکوپ ،عافترا ،تهج ، یک و یرگکدرگ
 ی اه    خاهک  ،نیارباهنب ن دهکاب ی هم یفنم لآ هدیا و تب م لآ هدیا ساسا رب TOPSIS لدم ،دیدرگ هراکا هک روطنام 
        ناوهنع ههب اهمد و ی اهیگ شهکوپ ،عاهفترا ،تههج ی اه    خاهک  و یهفنم ی اه    خاهک ناونع هب یگدنراب و  یک
 ندنا هدک هتفرگ رظن رد  یقحت نیا رد تب م یا   خاک
 قیقحت یاه هتفای
   زا کهی ره  رد یتاعالطا یا  هیال  یکرت یارب هدافتسا دروم یکیژولوکا یا   خاک هک 7 هرامک لودج زا هدافتسا اب
  تهسدب هضوح نیا رد یتسیروتوکا  سانم یا  هنهپ ،د د یم ناشن ار دور ایس زیخبآ هضوح رد یتسیروت یا  تیلاعف
      زا هدافتهسا اهب یتهسیروتوکا یاههتیلاعف عاوهنا یارب ،7 لودج رد هدک یفرعم یا درادناتسا هک تسا رکذ هب مزال ندمآ
 نتسا هدمآ تسدب هنیمز نیا رد  صختم دارفا اب هبحاصم و ینادیم یا دیدزاب

 

 
 قیقحت یاه هتفای :عبنم

 دورهایس هضوح یدرونهوک بسانم یاه هنهپ :2 )کش

 

 
 قیقحت یاه هتفای :عبنم

 دورهایس هضوح یدرون هنماد بسانم یاه هنهپ :3 )کش

 
 دورهایس هضوح یدرگ تعیبط بسانم یاه هنهپ :4 )کش

 قیقحت یاه هتفای :عبنم 

 
  دورهایس هضوج شحو تایح بسانم یاه هنهپ :5 )کش

 قیقحت یاه هتفای :عبنم



 33 ...هدافتسا اب یتسیروتوکا یاه هنهپ لیلحت

 
 دورهایس هضوح هناتسمز یاهشزرو بسانم یاه هنهپ :6 )کش

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

 TOPSIS لدم زا هدافتسا اب دورهایس زیخبآ هضوح یرگشدرگ یامیس یدنب هبتر

 ایمصت سیرتام ندروآ تسد هب :رفص ماگ
 اه صخاش هب یهدزایتما سیرتام :4 لودج

 
 
 
 
 

 قیقحت یاه هتفای :عبنم 

 ایمصت سیرتام ندرک زیالامرن :لوا ماگ
 هدش زیلامرن سیرتام :5 لودج

  

 

 

 

 

 
  یقحت یا  هتفای :عبنم

 AHP لدم زا هدافتسا اب ا   خاک نزو :مود ماگ
 اه صخاش نزو :6 لودج

 
 

  یقحت یا  هتفای :عبنم 

 امد شراب ی ایگ شکوپ عافترا تهج  یک ا رایعم / ا   خاک

 5 5 5 7 7 2 یدرون هنماد
 5 5 4 9 7 2 یدرون وک
 9 2 2 8 6 2 یکسا
 5 8 9 5 5 5 یدرگ تعیبط
 5 7 7 5 3 5 شحو تایح

 
62 168 244 175 167 181 

 امد شراب ی ایگ شکوپ عافترا تهج  یک ا رایعم / ا   خاک

 0/37 0/39 0/38 0/45 0/54 0/25 یدرون هنماد
 0/37 0/39 0/30 0/58 0/54 0/25 یدرون وک
 0/67 0/15 0/15 0/51 0/46 0/25 یکسا
 0/37 0/62 0/68 0/32 0/39 0/64 یدرگ تعیبط
 0/37 0/54 0/53 0/32 0/23 0/64 شحو تایح

 امد شراب ی ایگ شکوپ عافترا تهج  یک  خاک

 0/12 0/12 0/25 0/33 0/1 0/08  خاک نزو
 0.095 :یراگزاس  یرض
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 یفنم لآ هدیا لح هار و لآ هدیا لح هار نییعت :موس ماگ
 اه لآ هدیا )ح هار نییعت :7 لودج

 
 
 
 

  یقحت یا  هتفای :عبنم 
 ا  هلصاف هزادنا ندروآ تسد هب :مراهچ ماگ
   و تهب م لآ هدهیا ی اه   ههنیزگ زا ار i هنیزگ هلصاف ینعی نایجنس یم یسدیلقا شور زا ار یدعب n هنیزگ ر  نیب هلصاف
 نایبای یم یفنم

 یسدیلقا شور هب اه هلصاف هزادنا ندروآ تسد هب :8 لودج

  
 

  یقحت یا  هتفای :عبنم

 تب م لآ هدیا •
 تبثم لآ هدیا )ح هار زا هلصاف :9 لودج

 
 
 
 
 

  یقحت یا  هتفای :عبنم 

 یفنم لآ هدیا •
 یفنم لآ هدیا )ح هار زا هلصاف :11 لودج

  
 
 
 
 

  یقحت یا  هتفای :عبنم

 لآ هدیا لح هار هب یبسن یکیدزن هبساحم :مجنپ ماگ
 اه لآ هدیا )ح هار هب یبسن هلصاف :11 لودج

  
 
 
 

  یقحت یا  هتفای :عبنم

 امد شراب ی ایگ شکوپ عافترا تهج  یک ا رایعم / ا   خاک

 0/045 0/046 0/094 0/148 0/054 0/020 یدرون هنماد
 0/045 0/046 0/076 0/190 0/054 0/020 یدرون وک
 0/080 0/019 0/038 0/169 0/046 0/020 یکسا
 0/045 0/074 0/170 0/106 0/039 0/051 یدرگ تعیبط
 0/045 0/065 0/132 0/106 0/023 0/051 شحو تایح

 امد شراب ی ایگ شکوپ عافترا تهج  یک ا   خاک 
max 0/020 0/054 0/190 0/170 0/019 0/080 
min 0/051 0/023 0/106 0/038 0/074 0/045 

 sum امد شراب ی ایگ شکوپ عافترا تهج  یک ا رایعم / ا   خاک
 0/0095 0/0013 0/0008 0/0057 0/0018 0/0000 0/0000 یدرون هنماد
 0/0110 0/0013 0/0008 0/0089 0/0000 0/0000 0/0000 یدرون وک
 0/0180 0/0000 0/0000 0/0175 0/0004 0/0000 0/0000 یکسا
 0/0127 0/0013 0/0031 0/0000 0/0071 0/0002 0/0009 یدرگ تعیبط
 0/0139 0/0013 0/0022 0/0014 0/0071 0/0010 0/0009 شحو تایح

 عمج امد شراب ی ایگ شکوپ عافترا تهج  یک ا رایعم / ا   خاک

 0/008 0/000 0/001 0/003 0/002 0/001 0/001 یدرون هنماد
 0/011 0/000 0/001 0/001 0/007 0/001 0/001 یدرون وک
 0/010 0/001 0/003 0/000 0/004 0/001 0/001 یکسا
 0/018 0/000 0/000 0/018 0/000 0/000 0/000 یدرگ تعیبط
 0/009 0/000 0/000 0/009 0/000 0/000 0/000 شحو تایح

 -d + d ا رایعم
 0/09 0/10 یدرون هنماد
 0/11 0/10 یدرون وک
 0/10 0/13 یکسا
 0/13 0/11 یدرگ تعیبط
 0/09 0/12 شحو تایح



 111 ...هدافتسا اب یتسیروتوکا یاه هنهپ لیلحت

 ا  هنیزگ یدنب هبتر :مشش ماگ
 نتسا رت  سانم ،دکاب رت گرزب نآ CL هک یا هنیزگ ر 

 اه هنیزگ یدنب هبتر :21 لودج

 
 
 
 

  یقحت یا  هتفای :عبنم 

 یریگ هجیتن
  ،دریذهپ تروص هتسیاک یا هنوگ هب رگا یطیحم ناوت یبایزرا ،ور نیا زا ،دراد طیحم اب یگنتاگنت هطبار ًااعبط یرگکدرگ
  طیهحم  هدهشن   یهنیب شیهپ  یرخت زا و یرگکدرگ رادیاپ هعسوت رد یماکان زورب زا یریگشیپ و اهحرط حالصا  جوم
  عهماوج رد  یگدهنز  یا رادناتهسا شیازفا ،یطیحم تسیز تیفیک دوبهب هب تیاهن رد دناوت یم و هدرک یریگولج تسیز
 ندماجنایب هدک مامت یا  هنیز  ش اک و یلحم
     صوهصخ رد دور ایهس زهیخبآ ههضوح کیژولوکا ناوت یبایزرا و یطیحم ناوت یجنس لیسناتپ ددصرد رضاح ش وژپ
  دور ایهس هضوح یارب یکیژولوکا یا   خاک ،شخب نیا رد رادیاپ هعسوت تهج ساسا نیا رب ندکاب یم یرگکدرگ
 ندک یفرعم هضوح حطس رد یعیبط یرگکدرگ زا ییا  هنوگ نآ ساسا رب و یفرعم
     ههنماد ،یدروهن وک لماهک یرگهکدرگ عاونا  سانم یا  هنهپ ،هقطنم کیژولوکا ناوت یبایزرا و یطیحم ناوت یسررب اب
  دزهج هقطنم نیا ندمآ تسدب دور ایس زیخبآ هضوح یارب شحو تایح و یدرگ تعیبط ،هناتسمز یا  شزرو ،یدرون
 نددرگ یم بوسحم رابدور ناتسرهک یقالیی  طانم
  یهک آ هچراپکی هدوت ،نوعجار و کفرد لسگ ود یاتسار رد یکینوتکت یگدمآ الاب کی ناونع هب کفرد هوک شرتسگ
      ناهیم یتهکد تروهص ههب کهف رد ههساک ،دنتس  یراج نآ یاپ رد هک ییا راس همشچ هدننک هیذغت ناونع هب هوک نیا
 ناوارف یتسراک لاککا اب کفرد راغ و تسا هداد یاج دوخ رد ار ناتسبات لصف رد ناناپوچ یگنس یا  هبلک هک ی وک
  و شهحو تایح عونت نینچم  ،نالیگ ناتسا یعیبط لاچخی نیرتگرزب ناونع هب راغ نیا لخاد رد لاچخی یگدرتسگ و
  دهکاب یم دور ایس هضوح تاعافترا نآ نمام ناریا رد هک غارچلهچ نسوس نان هب ی ایگ شکوپ صاخ هنوگ شرتسگ
   راکهک ههقطنم هضوح نیا رد ندناشک یم وس نیا هب روشک فلتخم یاقن زا ار یرامشیب دارفا هک تسا یدراوم هلمج زا
 لک    ایهس ناتهسرهک بوهنج یرتمولیک 66 رد کفرد و ناملید عونمم راکک هقطنم ندراد رارق کفرد و ناملید عونمم
          نونکاهت زهین راهب ود نآ زا سهپ و تهسا هدهک تیریدهم عوهنمم راکهک تروص هب 7296 لاس زا و تسا هتفرگ رارق
   و هدوهب راهتک  33/71177     کهفرد و ناهملید عوهنمم راکهک هقطنم تعسو نتسا هدک دیدمت نآ رد راکک تیعونمم
     ،گهنلپ ،اکوهک ،لارهم لماهک ی  روناهج اههم یا  هنوگ نتسا یناتس وک و یعترم ،یلگنج هقطنم یفارگوپوت تیعضو
  ناهملید عونمم راکک هقطنم اهم ی ایگ یا  هنوگ ندکاب یم کدور و رومس ،یلگنج هبرگ ،زارگ ،لاغک ،یا هوهق سرخ
  ودرهگ ،داشمک ،نو ، سخ  ک ،کشمت ،رانا ،ربونص ،یکلیل ،اکسوت ،شار ،رادریک ،تلپ ،زرمم ،ارفا لماک کفرد و

 CLi value ا رایعم
 0/47 یدرون هنماد
 0/50 یدرون وک
 0/43 یکسا
 0/54 یدرگ تعیبط
 0/45 شحو تایح
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   یلامهک علهض رد کنول راشبآ هک تسا هتفرگ رارق جرفت یارب ی اگشناد زکارم هجوت دروم یدراوم رد و تسا ،لم و
    نهیا و تهسا لاهس فلتخم لوصف رد نارگکدرگ زا یرایسب دادعت یاریذپ هقطنم هب یسرتسد هار یکیدزن رد و هقطنم
   طاهنم        زا یهکی ههب حطهس یاهقترا ییاهناوت ههک هدوهب تسیز عونت رظن زا تظافح یارب  طانم نیرتهب زا یکی هقطنم
 ندراد ار هناگراهچ
         تهعیبط ههب ناهسنا ههک تهسا یهمظن رد ههقطنم نهیا  یاه  ییابیز رگید شخب تسابیز هک تسین تعیبط اهنت نیا اما
   درهف ههب رصحنم تایصوصخ ،،نرب یا  هقاس یدنب هتسد ،دور ایس هناخدور هیکاح رد ا راز ،نرب یدنب زرم ندشخب یم
      یدراوهم ههلمج زا شهخب نهیا یاه رازفلع یدنب ترک و یبوچ و یگنس ،یلگ و یتشخ یا  هناخ ،یقالیی یا اتسور
 نتسا هدومن ربارب دنچ ار دور ایس زیخبآ هضوح یا  ییابیز هک تسا
 یا  تیلاعف یجنس لیسناتپ تهج رد تاقیقحت نیا یمامت هک تسا تهج نآ زا رضاح تاقیقحت اب  یقحت نیا ت ابک
  رهبکا ،(6396   ) ناراهکم  و یدهمحا رهیما ،(6396) ناراکم  و یرافص تاقیقحت نتسا هتفریذپ تروص یتسیروتوکا
 .Sadeghipour et al و (7396   ) ناراهکم  و یدهکرم ماهنهب ،(9396) ناراکم  و یکلم ،(9396) ناراکم  و یلضاف

  نهیا  یدهنب هبتر و ناتسا و ناتسرهک حطس رد یتسیروتوکا یا  تیلاعف ییاسانک یاتسار رد تاقیقحت رگید و (2015)
   ههضوح کهی  یقحت ورملق هک توافت نیا اب و اتسار نیم  رد زین  یقحت نیا ،دنکاب یم فلتخم یا  لدم اب ا  تیلاعف
   عاوهنا یارهب ،7    لودهج رد هدهک یهفرعم یا درادناتسا دیدرگ هراکا هک روطنام  ندکاب یم یعیبط زرم یاراد و زیخبآ
 نتسا هدمآ تسدب هنیمز نیا رد  صختم دارفا اب هبحاصم و ینادیم یا دیدزاب زا هدافتسا اب یتسیروتوکا یاهتیلاعف
 اب یدرون وک و یدرگ تعیبط ،یرگکدرگ یا  تیلاعف عاونا نیب هک تسا نآ زا یکاح TOPSIS لدم زا لصاح ،یاتن
  یاههکزرو و شحو تایح ،یدرون هنماد یا  تیلاعف ا  نآ زا دعب و رتشیب تیم ا یاراد 67/6 و 77/6  یترت هب زایتما
 ندنراد رارق 97/6 و 77/6 ،27/6  یترت هب تازایتما اب هناتسمز
   عبانم
  ههعلاطم)   تهعیبط یرگهکدرگ هعسوت تهج  طانم یدنب هنهپ (9396) باتهم ،راقوابریپ و ثرمویک ،ینامس یدمحم ؛هدیپس ،یلضاف ربکا -

 ن709-619 :7 ش ،ناتسمز ،6 هرود ،لگنج رادیاپ هعسوت هیرشن ،(ناویرم – ناراگ دس فارطا یا  لگنج یدروم
        اتهسیس زا هدافتهسا اهب ناهجنز ناتهسا رد اهسیروتوکا هعهسوت  سانم یا  هنهپ لیلحت (6396) نسح ،یرفظم و اساقلاوبا ،یدمحا ریما -

 ن796-676 :9 ش ،066 یپایپ هرامک ش ،زییاپ ،27 لاس ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف ،GIS ییایفارغج تاعالطا
   طاهنم رد یدرگتعیبط هعسوت دعتسم  طانم ییاسانک رد رثؤم یا رایعم لیلحت ،(7396) یلع ،یدمحم ؛لامج ،یسودق ؛هدیکر ،نایریما -

 -767  :ناتهسمز ،9   هرامهک ،ا دهج  هرود ،تسیز طیحم یژولونکت و مولع ،(نارهت ناتسا ،نیمارو ناتسرهک :یدروم هعلاطم) ینابایب
 ن636

   ههب یرگهکدرگ ی اه  نوناک یدنب هنهپ (7396) اضر دمحم ،یناوضر و یلعنسح ،رابکبس یجرف ؛شویراد ،یدمحا ؛نسح ،یدکرم مانهب -
 ن26-69:67 یپایپ هرامک ،راهب ،0 لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب همانلصف ،سراف ناتسا رد یرگکدرگ تامدخ هنیهب  طانم نییعت روظنم

       تاهقیقحت و تاهعلاطم زهکرم :نارههت ،نیمزرهس عماهج    حرهط ییاهیفارغج ههنیمز ،ناریا یطیحم یا  ناوت (6296) یقت دمحم ،ییامن ار -
 نیزاس رهک و نکسم ترازو یرامعم و یزاسرهک

 نناریا لک یسانک نیمز یموقر هیال ،نارهت (7196) عتارم و اهلگنج نامزاس -

 نناریا لک ی ایگ شکوپ یموقر هیال ،نارهت (7196) عتارم و اهلگنج نامزاس -

 نناریا لک نازیم یا  ینحنم یموقر هیال ،نارهت (7196) یرادرب هشقن نامزاس -



 911 ...هدافتسا اب یتسیروتوکا یاه هنهپ لیلحت

 نناریا لک یضارا یربراک یموقر هیال ،نارهت (7196) عتارم و اهلگنج نامزاس -

 نناریا لک یسانک کاخ یموقر هیال ،نارهت (7196) عتارم و اهلگنج نامزاس -
  لدهم ساسا رب رهکوب یلحاس رهک یرگکدرگ یا  یدنمناوت یسررب ،(7396) اضرمالغ ،یحوبص ؛اضرمالغ ،داژن ینیما ؛نسحم ،یئاقس -

 ن33 -796 :راهب ،6 هرامک ،60 یپایپ ،27 لاس ،یطیحم یزیر همانرب و ایفارغج ،سیسپات و تاوس
 ناتسرهک یدرگ تعیبط ناوت یبایزرا (1196) هیطع ،یداوج و ناساس ،یکافک ؛کباب ،یمیعن ؛نا رب ،یضایر ؛لوسرلادبع ،ینی ام ناملس -

 ن216-136 :6 ش ،تسیز طیحم یژولونکت و مولع ،GIS زا هدافتسا اب هرایعم دنچ یبایزرا شور یانبم رب رهشهب
 هیرشن ،نورزاک ناتسرهک رد اسیروتوکا هعسوت دعتسم یا  هنهپ ییاسانک (6396) هجیدخ ،روپ یمیمص ؛هلا تزع ،یتاونق ؛ریما ،یرافص -

 ن276-606 :07 ش ،زییاپ ،ا دزاود لاس ییایفارغج مولع یدربراک تاقیقحت
   اهب اهسیروتوکا یارب  سانم یا  ناکم یبایزرا ،(0396) اضر دمحم ،مدقم یحاتف ؛نیسح ،یناجاقآ ؛یدهم ،مدقم یحاتف ؛ید  ،یناچوق -

   یاهضف یهش وژپ –   یهملع همانلهصف ،( دههشم ناتسرهک :یدروم هعلاطم) GIS طیحم رد یزاف هرایعم دنچ یریگ یمیمصت زا هدافتسا
 ن21 – 766 :راهب ،27 هرامک ،ا دف  لاس ،ر ا دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،ییایفارغج

 ن2 پاچ ،نارهت هاگشناد :نارهت .نیمزرس شیامآ هدولاک (7396) دیجم ،مودخم -

 نیعناص تاراشتنا :نارهت .تایلمع رد  یقحت نیون ثحابم (7396) روصنم ،ینمؤم -
 هعلاطم) ا رهک یطیحم تسیز یرادیاپ یاتسار رد یماگ ؛کیژولوکا کراپ یحارط ،(7396) حرف ، یبح ؛یلعنسح ییاقل ؛هدیپس ،دحوم -

 ن067 -677 :ناتسمز ،9 هرامک همان هژیو ،ا دج  هرود ،تسیز طیحم یژولونکت و مولع ،(دهشم یبرغ بونج تاعافترا :یدروم

  ههمانرب یاهکینکت زا هدافتسا اب دزی ناتسا یرگکدرگ تخاسریز یدنب تیولوا و عیزوت رب یلیلحت (9396) سایلا ،تدوم و دیعس ،یکلم -
 ن27-20 :79 ش ،زییاپ ،ا دراهچ لاس ،ییایفارغج مولع یدربراک تاقیقحت هیرشن ،یزیر

   تهسیز عباهن  ی  هحیرفت درکراهک ی داهصتقا شزرا دروآر هب ،(7396) زورهب ،روپ نسح ؛ازریم دمحم ،لصا نادواج ؛لضفلاوبا ،یدومحم -
    ،راههچ هرامهک ،ا دهج  هرود ،تسیز طیحم یژولونکت و مولع ،(جوسای راشبآ یلگنج کراپ یدرو  هعلاطم) یلگنج کراپ یطیح 
 ن076 -096 :ناتسمز

  اهسیروتوکا یا  ناوت رب دیکات اب یرگکدرگ یا  هبذاج یا هقطنم شیامآ ،(0396) یلع ،یلگ ؛اظعا ،یدابآرفص ؛همیکح ،خیک هد یدیجم -
 ن60 – 91 :ناتسبات ،اهنو تسیب هرامک ،اتش  لاس ،یرهک یزیر همانرب و ش وزپ هیرشن ،(دمحا ریوب و هیولیگهک ناتسا)

  یهجرفت یاضاقت و جرفت تیلباق یبایزرا ،(7396) داوج دمحم ،یزیزع ؛نیدلادایض ،نای هداب ؛ار ز ،ینالادبا یساوح ؛هموصعم ،یروصنم -
 ن679 -999 :ناتسمز ،9 هرامک همان هژیو ،ا دج  هرود ،تسیز طیحم یژولونکت و مولع ،دابآرون ناتسرهک هنیروم یلگنج کراپ

 ،ناتسرل هوکنارتکا :یدروم هعلاطم یدرون وک یتسیروتوکا تیلاعف ییاضف لیلحت ،(7396) نیسح دمحم هداز رصان ؛یدهم ، سن یدهم -
 266 – 796 :ناتسبات ،ا دراهچ هرامک ،مراهچ لاس ،یطیحم تاعلاطم و ایفارغج همانلصف

6) روشک ترازو -  نروشک لک یروشک تامیسقت یموقر هیال ،(939
  رهب  رثؤهم ی  همیلقا تهسیز ی اههصخاک ی باهیزرا ،(7396) اروفص ،ییوقربا ؛اضر دمحم ،نایماغرض ؛نارهم ،یراکنابک ؛هزئاف ،دار یتیاد  -

 -67  :ناتهسمز ،9 ه رامهک همان هژیو ،ا دج  هرود ،تسیز طیحم یژولونکت و مولع ،(دنورا دازآ هقطنم :یدروم هعلاطم) ناسنا شیاسآ
 ن77
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