مکانیابی بهیىه پارکیىگهای عمومی با استفاده از فرایىد تحلیل سلسله
مراتبی  AHPدر محیط  .GISمطالعه موردی :شهر رامسر
دکتر سید علی حسیىی*1
حسیه زیتووی
تاریخ دریافت96/4/12 :
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تاریخ پذیزش96/22/21 :

چنیذٌ
ثب افسایص جمؼیت ي تردد يسبیل وقلیٍ در ثبفت مرمسی ضُر ثٍ دلیل يجًد مبرثریُبی جابرة ساا ر ي َمیىایه
تًان پبییه ضجنٍَبی دسترسی مطنالت ترافینی زیابدی را ایجابد مایمىاذ ماٍ احاذاث پبرمیىگُبی ػمًمی
در منبوُبی مىبست ،ثؼىًان ینی از مُمتریه زیرسبختَبی سیستم حمل ي وقل ي مؼبثر اسات میتًاواذ مًججابت
حال ثسایبری از مطانالت را در ثبفت مرمسی فراَم سبزد .ایه پصيَص در پی ضىبسبیی ي اوتخبة وقبط مساتؼذ
جُت احذاث پبرمیىگ ثب تًجٍ ثٍ مؼیبرَبی مؤحر ثارای پبسخگًیی ثٍ حجم ترافیل میثبضاذ ماٍ در وتیجااٍ از
ترافیال ػجاًری ي سابمه ي مطنالت وبضی از آن مبستٍ ي مطنالت دسترسی ثاٍ پبرمیىاگ ي منابوی جُات
پبرك خًدري ،ثخًثی حل خًاَذ ضذ .پصيَص حبضر در محذيدٌ ضُر رامسار از ضاُرَبی ثاب ػملنارد سابحلی
صًرت گرفتٍ ي مؼیبرَابیی َمیًن مبرثریُبی جبرة س ر ،دسترسی ثٍ خیبثبوُبی اصالی ،وسدینای ثاٍ مىاب
مترامم جمؼیتی ،وسدینی ثٍ میبدیه ي تقب غ اصلی مرمس ضُر ،پبرمیىگُبی مًجًد ،وًع مابرثری اراضای ،ضایت ي
فبصلٍ از ريدخبوٍ ثرای منبویبثی پبرمیىگ در وظرگرفتٍ ضذٌ است .ثب تًجٍ ثٍ ایه مٍ لحبظ مردن تمابمی مؼیبرَاب
ثٍ ريش سىتی مطنل است از سبمبوٍ ا الػبت جغرافیبیی است بدٌ ضذٌ اسات ي َمیىاایه ثااٍ دلیال اَمیات
مت بيت مؼیبرَب در منبویبثی ثرای يزوذَی آوُب از فرآیىذ تحلیل سلسلٍ مراتجی اسات بدٌ گردیذ .در وُبیت ثب ثُارٌ
گیری از ريش تل ی َمپًضابوی ضابخص ،مؼیبرَاب ثابَم ترمیات ضاذوذ ي منبوُبی پیطىُبدی مىبست جُات
احذاث پبرمیىاگ مطاخص ضاذوذ .ایاه منابنَاب در مجاابيرت خیبثبوُابی اصالی ي مؼابثر ثاب ػارم مام ي
مبرثریُبی جبرة س ر متؼذد قرار داروذ.
ياشگبن ملیذی :منبنیبثی ،پبرمیىگ ػمًمی ،سیستم ا الػبت جغرافیبیی ( ،)GISمذل  ، AHPضُر رامسر
 .1اػتبدیبس ٌش ٜٚجغشافیب  ٚثش٘بٔٝسیضی ؿٟشی دا٘ـٍب ٜپیبْ ٘ٛس تٟشاٖ
 .2وبسؿٙبع اسؿذ جغشافیب  ٚثش٘بٔٝسیضی ؿٟشی دا٘ـٍب ٜپیبْ ٘ٛس تٟشاٖ
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مقذمٍ ي رح مسئلٍ

یىی اص ٟٔٓتشیٗ خذٔبت ؿٟشی پبسویًٞٙب ٞؼتٙذ .اٌش فضابی پبسویٙاً وابفی دس ؿاٟش دس ٘ اش
ٌشفت٘ ٝـٛد ،خٛدسٞٚب ثشای تٛلف اص ػغح ؿجىٔ ٝعبثش اػتفبدٔ ٜیٕ٘بیٙذ  ٚدس ٘تیج ٝاص ػغح ٔفیاذ
ؿجى ٝوبػت ٝخٛاٞذ ؿذ  ٚثبعث وٙذی حشوت ،ایجبد سا ٜثٙذاٖٞب ،افضایؾ تلبدف ،آِاٛدٌی ٔیایظ
صیؼت ،اتالف ٚلت ،تجبٚص ث ٝحمٛق ٔشدْ  ...ٚخٛاٞذ ٌشدیذ (ٔیٕذی .)214 :1391 ،پبسویًٞٙاب اص
جّٕ ٝصیشػبخت ٞبی ؿٟشی ثٛد ٜو ٝتٛج ٝچٙذا٘ی ث ٝآٖ ٘ـاذ ٜاػات .جٟات سٚاٖ ؿاذٖ حشوات
ٚػبیُ ٘مّی ٚ ٝحُ ٔعضُ تشافیه ،الذأبت صیبدی اص جّٕا ٝاحاذاز صیشػابختٞابی حٕاُ ٘ ٚماُ
ؿٟشی ٔب٘ٙذ ساٞ ٜبی استجبعی ،صیشٌزسٞب  ٚسٌٚزسٞب ٌ ٚؼتشؽ حُٕ ٘ ٚمُ عٕٔٛی اص لجیاُ ٔتاشٚ ٚ
اتٛثٛع ٞبی ؿٟشی ،تٛػظ ٔذیشاٖ ؿٟشی كٛست ٌشفت ٝاػت (ؿٟبثی ٕٞ ٚىبساٖ .)112 :1390 ،دس
ایٗ ساػتب احذاز پبسویٞ ًٙبی عٕٔٛی ٔتعذد دس ٔجابٚست ٔعابثش ؿاٟشی ثا ٙٔ ٝاٛس جّاٌٛیشی اص
پبسن ٞبی عٛال٘ی  ٚثی ٔٛسد دس وٙبس خیبثابٖ ٞاب ،یىای اص الاذأبت ٔاإرش دسوابٞؾ تشافیاه اػات
(ثیشا٘٘ٛذ ٕٞ ٚىبساٖ٘ .)1393 ،بٔٙبػت ثٛدٖ ٔىبٖ پبسویًٞٙب ثبعث عذْ ٔغّٛثیات آٖ  ٚدس ٘تیجاٝ
وبٞؾ سغجت عٕٔٛی ثشای پبسن وشدٖ دس ایٗ پبسویًٞٙب ٔیؿٛد .عذْ ٔىب٘یبثی دسػات  ٚثٟیٙا،ٝ
٘ ٝتٟٙب ثبعث وبٞؾ تشافیه ٕ٘یٌشدد؛ ثّى ٝثبعث تـذیذ ساٞجٙذاٖ  ٚافضایؾ حجٓ تشافیه خیبثبٖ-
ٞبی اعشاف خٛاٞذ ؿذ (وبٚیب٘ی  ٚسحٕب٘ی فضّی.)1390،
ؿٟش سأؼش ثٝدِیُ داؿتٗ جبرثٞٝبی ٌشدؿٍشیٔ ،شاوض تجبسی  ٚتفشییای ،عاال ٜٚثاش جٕعیات
٘ 35997فشی خٛد ،ػبال٘ ٝپزیشای ٞضاساٖ ٘فش ٔؼبفش اص ػشاػاش وـاٛس اػات واٌ ٝابٞی جٕعیات
ؿٙبٚس ؿٟش دس فل َٛثٟبس  ٚتبثؼتبٖ تب  7ثشاثش جٕعیت ػبوٗ ٘یض ٔیسػذٚ .جٛد ایاٗ ػایُ ع ایٓ
جٕعیت ثبعث ایجبد ٔـىال ت تشافیىی ٔتعذد دس ایٗ ؿٟش ؿذ ٜو ٝسیـا ٝاكاّی ایاٗ ٔـاىالت دس
وٕجٛد  ٚیب ٔىبٖ یبثی ٘بكییح وبسثشی پبسوی ًٙدس ایٗ ؿٟش ٔی ثبؿذ و ٝاِجت ٝایٗ ٔٛضا ٛدس ایابْ
س٘ٚك ٌشدؿٍشی ثؼیبس حبد  ٚثیشا٘ی جٌّٜٛش ٔی ٕ٘بیذ .اكٛالً ٔىب٘یبثی ث ٝفعبِیتی ٌفتٔ ٝیؿٛد وٝ
دس آٖ لبثّیتٞب  ٚتٛا٘بییٞبی یه ٔٙغم ٝخبف اص ٘ ش ٚجٛد صٔیٗ ٔٙبػت ٔ ٚشتجظ ثٛدٖ آٖ ثب ػبیش
وبسثشیٟبی ؿٟشی  ٚسٚػتبیی ثشای ا٘تخبة ٔىب٘ی ٔٙبػت جٟت وبسثشی ٔٛسد ٘ ش تجضیا ٚ ٝتیّیاُ
ؿٛد (پبؿبپٛس .)79 :1393 ،ػیؼتٕٟبی اعالعبت جغشافیابیی ) (GISوا ٝعّآ  ٚفٙابٚسی تجضیاٚ ٝ
تیّیُ دادٜٞبی ٔىب٘ی ٞؼتٙذ ،ػیؼتٕی ٔٙبػت جٟات یابفتٗ ثٟیٙاٝتاشیٗ ٔىابٖ جٟات احاذاز
پبسویًٞٙبی عٕٔٛی ثٝؿٕبس ٔیآیٙذ .اػتفبد ٜاص  GISدس ایٗ صٔی ٝٙثبعث وبٞؾ ثبصدیذٞبی صٔیٙی
 ٚافضایؾ دلت  ٚكیت وبس ٔیٌشدد (لٙبدصاد ٚ ٜؿىٛسیِ .)1395 ،زا دس ایٗ پاظٞٚؾ ػاعی ثاشآٖ
ؿذ ٜاػت تب ثب ثٟشٌ ٜیشی اص ػیؼاتٓ اعالعابت جغشافیابیی  ٚدس ٘ اش ٌاشفتٗ ٔعیبسٞابی ٔاإرش دس
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وبسثشی پبسوی ًٙعجاك ٘ اش وبسؿٙبؿابٖ ثش٘بٔا ٝسیاضی ؿاٟشی  ٚؿٟشػابصی ثأ ٝىب٘یابثی ثٟیٙاٝ
پبسویٍٟٙبی عٕٔٛی دس ؿٟش سأؼش پشداخت ٝؿٛد.
اَذاف تحقی

 ثش٘بٔٝسیضی ٔىب٘ی ثٛ ٙٔ ٝس ػبٔب٘ذٞی ٘مبط تٛصیع پبسویٍٟٙبی عٕٔٛی پیـٟٙبد پٟٞٝٙبی ٔٙبػت جٟت ػبخت پبسویٍٟٙبی عٕٔٛی دس ؿٟش سأؼش اسائ ٝساٞىبسٞب  ٚپیـٟٙبدات دس ساػتبی حُ ٔـىُ پبسویًٙمجبوی وظری
پبرمیىگ ي جبیگبٌ آن در ثروبمٍ ریسی ضُری

پبسوی ًٙفضبیی اػت و ٝثشای تٛلف ٚػبئُ ٘مّی ٝدس ٘ ش ٌشفتٔ ٝیؿٛد  ٚپبیبٖ ٔٙغمی یه ػافشیب
ٚػبیُ ٘مّی ٝاػتٞ .ش ػبَ 8760ػبعت اػت  ٚاٌش فشم وٙیٓ وٞ ٝش اتٔٛجیُ دس ع َٛػبَ ث ٝعٛس
ٔتٛػظ ثیؼت ٞضاس ویّٔٛتش ٔؼبفت ثپیٕبیذ ٔ ٚتٛػظ ػاشعت آٖ چٟاُ ویّأٛتشدس ػابعت ثبؿاذ،
ٔذت صٔب٘ی و ٝیه اتٔٛجیُ دس ػبَ ث ٝعٛس ٔتٛػظ دس حشوات اػات ثشاثاش 400ػابعت ٔایؿاٛد.
ثٙبثشایٗ ٞ،ش اتٔٛجیُ ث ٝعٛس ٔتٛػظ 8360ػبعت دس ػبَ دس حبَ تٛلف اػت  ٚاحتیاب ثأ ٝیّای
ثشای تٛلف داسد .ایٗ ٔیبػج ٝػبد٘ ٜـبٖ ٔیدٞذ ؤ ٝذت صٔبٖ ٘یبص ٞاش اتٔٛجیاُ ثا ٝپبسویٙاً ثاٝ
ٔشاتت ثیـتش اص ٔذت صٔبٖ حشوت آٖ اػت .پیؾثیٙی  ٚتاذاسن فضابی الصْ  ٚوابفی ثاشای ٚػابیُ
٘مّی ٝدس ٔٛالعی و ٝاص آٖٞب اػتفبدٕ٘ ٜیؿٛد ،اص ٔعضالت ثضسي ؿٟشٞاب ،ثاٚٝیاظ ٜؿاٟشٞبی ثاضسي
اػت .دؿٛاسی ٔؼئّ ٝثیـتش ث ٝخبعش آٖ اػت و ٝایٗ فضب سا اغّت ثبیذ دس ٔیذٚدتشیٗ ٌ ٚشاٖتاشیٗ
٘مبط ؿٟش دس ٘ ش ٌشفت (ؿبٞی.)1393 ،
ثٛٔ ٝاصات افضایؾ تعذاد ٚػبیُ ٘مّیٛٔ ٝتٛسی دس ؿٟش  ٚثبتٛج ٝث ٝاثعبد  ٚحجٓ لبثُ ٔالح  ٝایٗ
ٚػبیُ ،پیؾثیٙی فضبٞبیی جٟت پبسن خٛدسٞٚب ٔٛضٛعیت پیذا وشد ٜاػت تب آٖجب وا ٝپبسویٙاً
یىی اص وبسثشیٞبی ضشٚسی ؿٟش سا تـىیُ ٔیدٞذ  ٚدس ضٛاثظ ؿٟشػابصی ٔ ٚعٕابسی ٘یاض جبیٍابٜ
ٚیظٜای سا ث ٝخٛد اختلبف داد ٜاػت ث ٝعٛسی و ٝوبسثشی ٞبی ٔختّف ؿٟشی )ٔؼى٘ٛی ،تجابسی،
اداسی ،دسٔب٘ی ،آٔٛصؿی ،تفشییی  )... ٚثٙبثش عجیعت عّٕىشدی  ٚتشافیىی خٛد ،ثبیذ تعاذاد ٔـاخق
پبسوی ًٙسا دس ػبختٕبٖ  ٚیب فضبی ثبص خٛد تأٔیٗ ٕ٘بیٙذ (سضٛیبٖ.)98 ،1381 ،
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وقص پبرمیىگَبی غیر حبضیٍای

دس حبَ حبضش ثب افضایؾ تعذاد خٛدسٞٚب ٔیضاٖ تمبضب ثشای پبسوی ًٙدس حبَ افاضایؾ اػات .وٕجاٛد
پبسوی ًٙدس تٕبٔی ػبعبت ؿجب٘ ٝسٚص دس ٘مبط ٔختّف ؿٟشٞب دیذٔ ٜیؿٛد .دس عا َٛسٚص خٛدسٞٚاب
جٟت تٛلفٞبی وٛتبٔ ٜذت خٛد ثبعث تشافیه دس خیبثبٖٞب ٔایؿا٘ٛذ  ٚصٔابٖ ٞ ٚضیٙا ٝصیابدی دس
جؼتجٞٛبی خیبثب٘ی جٟت پبسن تّف ٔی ؿٛد ،دس ع َٛؿت ٘یض تٕبٔی آیٗ ٚػبئظ ٘مّی ٝثا ٝثبفات-
ٞبی ٔؼى٘ٛی ٔٙتمُ ؿذ ٚ ٜدس وٛچٞٝب  ٚحبؿی ٝخیبثبٖٞب جٕع ٔیؿ٘ٛذ و ٝایٗ أش عجٛس ٔ ٚشٚس سا
دس داخُ ایٗ ٔیذٚدٜٞبی دچبس ٔـىُ ٔیػبصد  ٚاص ػٛی دیٍش ػغح أٙیت عٕٔٛی سا دس استجبط ثب
خٛدسٞٚب وبٞؾ ٔیدٞذ ِزا احاذاز پبسویٙاًٞابی غیشحبؿایٝای دس ٔٙابعك ٔ ٚیاالت ؿاٟشی اص
ضشٚسیبت ث ٝؿٕبس ٔیآیذ .ثشخی اص ٔضایبی ػبخت پبسوی ًٙغیش حبؿیٝای دس صیش آٚسد ٜؿذ ٜاػت:
 .1ثبعث افضایؾ ػغح ؿجىٔ ٝعبثش ٔبؿیٗ س ٚ ٚوبٞؾ تشاوٓ تشافیه ٔعبثش ٔٙغمٔ ٝیؿٛد.
ٔ .2ـىُ وٕجٛد پبسویًٞٙبی ٔٙغم ٝسا سفع ٔیوٙذ  ٚدس ٘تیج ٝفضبی وٙبسی خیبثبٖ آصاد ؿاذٚ ٜ
صٔی ٝٙػبص وبٞؾ تخّفبت سا٘ٙذٌبٖ ٔیؿٛد.
 .3ثبعث وبٞؾ پبسنٞبی دٚثّ ٚ ٝثیـتش  ٚدس ٘تیج ٝوبٞؾ ٘شخ تلبدفبت خٛاٞذ ؿذ.
 .4وٕه ث ٝعّٕىشد ٔعبثش دس تؼٟیُ جشیبٖ تشافیه عجاٛسی اص عشیاك حازف تشافیاه ػاشٌشداٖ
جٛیٙذ ٜپبسویًٙ
 .5وبٞؾ ٔضاحٕت ثشای ؿٟش٘ٚذا٘ی و ٝدس ٔٙغم ٝػبوٗ ٞؼتٙذ ٔ ٚعٕاٛال وٛچاٞٝبیـابٖ تٛػاظ
پبسن ٔشاجع ٝوٙٙذٌبٖ یب ٕٞؼبیٍبٖ اؿغبَ ٔیؿٛد.
 .6وٕه ث ٝعّٕىشد ٔعبثش دس ػشٚیغدٞی ث ٝوبسثشی ٔجبٚس ٔعجش
 .7حٕبیت اص جبرةٞبی تجبسی  ٚاداسی ٔٙبعك ؿٟشی ثب فشا ٓٞآٚسی أىب٘بت ٔٙبػت پبسن ثاشای
ٔـتشیبٖ دس حبؿیٔ ٝعبثش
 .8تـٛیك ث ٝاػتفبد ٜاص حُٕ ٘ ٚمُ عٕٔٛی
 .9ثبال ثشدٖ وبسایی دس اػتفبد ٜاص ٔىبٖ ٞبی ٔٛجٛد اص عشیاك وابٞؾ ٔاذت صٔابٖ پابسن (ؿایع،ٝ
.)150 :1388
پیطیىٍ تحقی

تبو ٖٛٙثٛ ٙٔ ٝس ٔىبٖیبثی وبسثشیٞبی ٔختّف ثاب اػاتفبد ٜاص  ،GISتیمیمابت عّٕای  ٚوابسثشدی
ثؼیبس ٌؼتشدٜای دس ػغح جٟبٖ  ٚایاشاٖ ا٘جابْ ؿاذ ٜاػاتٙٔ ،تٟاب دس ٘اٛاحی ؿاٟشی ثا ٝػاجت
پیچیذٌی فشآیٙذٞبی تأریشٌزاس ٘ ٚمؾ عٛأُ  ٚؿبخقٞبی ٔتعذد دس ٔىب٘یابثی ،اػاتفبد ٜاص ،GIS
ث ٝتٟٙبیی وبسػبص ٘جٛد ٜاػتٔ .مبالت ریاُ تٟٙاب ٕ٘٘ٛاٞٝابیی اص ایاٗ تیمیمابت ٞؼاتٙذ; وبیؼایذٚ
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( ،)2010ث ٝثشسػی تأریش ٔذیشیت اعالعبت دس دػتشػی پبسوی ًٙثش وبٞؾ ٔذت صٔابٖ ػاشٌشدا٘ی
ث ٝد٘جبَ جبی پبسن  ٚوبٞؾ آِٛدٌیٞبی صیؼت ٔییغی پشداخت ٝاػاتٚ .ی ثاذیٗ ٘تیجا ٝدػات
یبفت ٝو٘ ٝفٛر فبكّ ٝتیتپٛؿؾ دس سػیذٖ ث ٝیه فضبی پبسویٔ ،ًٙذت صٔبٖ كاشف ؿاذ ٜثاشای
جؼتجٛی پبسوی ٚ ًٙفبكّ ٝپیبد ٜسٚی ثیٗ پبسویٔ ٚ ًٙملذ ٔٛسد ٘ ش تأریش ثؼضایی دس سػیذٖ ثٝ
ایٗ ٔ ٟٓداسد .وابسِٚیٗ  ٚؿابٞیٗ ( ،)2010ثا ٝثشسػای پبسویٙاًٞابی ٛٞؿإٙذ دس خّای ػابٖ
فشا٘ؼیؼى ٛپشداخت٘ٚ ٝتبی آٖ ثذیٗ ؿشح ٔیجبؿاذ :ثیـاتش پبػا دٙٞاذٌبٖ  1تاب  3سٚص دس ٔاب ٜاص
ػیؼتٓ پبسویٛٞ ًٙؿٕٙذ اػتفبدٔ ٜیوٙٙذ  37دسكذ اص پبػ دٙٞذٌبٖ اص عالئٓ ٔتغیاش پبسویٙاً
ٛٞؿٕٙذ اعال داؿتٙذ  ٚتٟٙب  32دسكذ اص آٟ٘ب ٍٙٞبْ ٔـبٞذ ٜعالئٓ دس ادأ ٝسا٘ٙذٌی یب اػتفبد ٜاص
ػیؼتٓ حُٕ ٘ ٚمُ ػشیع تشدیذ داؿتٙذ .سٚی ٚاً٘ ( ،)2013دس پظٞٚـی و ٝدس یىی اص ؿاٟشٞبی
چیٗ ا٘جبْ ؿذ ٜث ٝدِیُ ٔٛتٛسیض ٜؿذٖ ػشیع ،دػتشػی ث ٝپبسوی ًٙثشای وبسثشاٖ جابد ٜای دؿاٛاس
ؿذ ٜاػت و ٝاص ٔذیشیت پبسوی ًٙؿٟشی  ٚػیبػت ثش٘بٔٝسیضی پبسوی ًٙدس خیبثبٖ اػاتفبد ٜؿاذٜ
اػت .اص ٔغبِعبت جذیذتش ٔیتٛاٖ ث ٝتیمیمبت ٚیّیبْ یبً٘ ،وّش فشص ٔبیض ( ،)2014ثب ٔٛضٔ ٛغبِعٝ
فضبیی پبسوی ًٙدس ػبصٔبٖ حُٕ ٘ ٚمُ ؿٟش ّٔجٛسٖ اػتشاِیب  ٚتیمیمبت فی ِای ،طاٖ ط،)2014( ٚ
و ٝثب ٔٛض ٛآیب اػتب٘ذاسدٞبی پبسویٞ ٟٓٔ ًٙؼتٙذ؟ ث ٝثشسػی اكالحبت پبسوی ًٙؿاٟش ِٙاذٖ ثاب
سٚیىشد صٚجٟبی ٕٞبٙٞاً پشداختا ٝاػات  ٚیاب ٔغبِعابت ٔیـاشا ٕٞ ٚىابساٖ ( )2015ثاب ٔٛضاٛ
ؿٙبػبیی ٔىبٖٞبی ٔٙبػت ثشای وـبٚسصی اسٌب٘یه ثب اػتفبد ٜاص  .GIS ٚ AHPسٚػاتبیی (،)1390
دس پظٞٚـی پغ اص ثشسػی پبسأتشٞبی ٔختّف اص لجیُ جٕعیت ،تشاوٓ ػبختٕب٘ی ،تمبضبی پبسویًٙ
دس ٔٙغم 4 ٚ 3 ٝؿٟشداسی تجشیض ٕٞضٔبٖ ثب ثىبسٌیشی سٚؽ ٚصٖدٞای ثا ٝاسائاٝی اٍِاٛیی ٔٙبػات
جٟت ٔىبٖیبثی ثٟیٝٙی پبسویًٞٙبی ٔیّاٝای پشداختا ٚ ،ٝپبسویٙاًٞابی ٔٙبػات ثاشای احاذاز
پیـٟٙبد داد ٜؿذ ٜاػت .احٕذی ثبكاشی ( ،)1391وابسثشد تىِٛٛٙطیٟابی جذیاذ دس ثش٘بٔاٝسیاضی ٚ
ٔىب٘یبثی وبسثشی پبسوی( ًٙثشسػی  ٚأىبٖ ػٙجی دس ؿٟش اكفٟبٖ) سا ٔٛسد ثشسػی لشاس دادٞ .ٜذف
ٚی ٔىب٘یبثی پٞ ٟٝٙبی ٔغّٛة پبسویٍٟٙبی عٕٔٛی دس ػغٛح چٟبسدٌ ٜب٘ ٝؿٟش اكفٟبٖ ثب اػاتفبدٜ
اص ػیؼتٓ اعبِعبت جغشافیبیی ٔ ٚذَ تیّیُ ػّؼّٔ ٝشاتجیٕٞ ،چٙیٗ ٔعشفای تىِٛٛٙطیٟابی جذیاذ
عشاحی  ٚػبخت ایٗ پبسویٍٟٙب ٔ ٚذیشیت فضبٞبی پبسن ٔی ثبؿذ .حؼیٗ صادٕٞ ٚ ٜىبساٖ ()1393
دس ٔمبِٝای ثب عٛٙاٖ ثشسػی ٔىب٘یبثی پبسویٙاً دس ؿاٟش یبػأ ، ٛاذیشیت  ٚأىابٖ ػاٙجی ٔىابٖ
ٔٙبػت پبسوی ًٙدس ؿٟشٞب سا ،ثبدس ٘ ش ٌشفتٗ عشض ٚ ٝتمبضبی پبسن  ٚعٛأُ ٔاٛرش ثاش آٟ٘اب ٔاٛسد
ثشسػی لشاس داد ٜاػت .غفٛسی ٕٞ ٚىبساٖ ( )1395دس ٔمبِ ٝای ث ٝثشسػای تٛصیاع فضابییٔ -ىاب٘ی
پبسویًٞٙبی عٕٔٛی ٔ ٚىب٘یبثی ثٟی ٝٙآٖٔ ،غبِعٛٔ ٝسدی ٔٙغم 8 ٚ 2 ٝؿٟشداسی ؿایشاص پشداختاٝ
اػت .دس ایٗ پظٞٚؾ ثب تٛج ٝث ٝػبحّی  ٚتٛسیؼتی ثٛدٖ ؿاٟش سأؼاش ػاعی ؿاذ ٜثاب اػاتفبد ٜاص
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ٔعیبسٞبی ٔشتجظ ثب وبسثشیٞبی ٌشدؿٍش پزیش ٕٞچ ٖٛپبسن  ٚپالطٞابی ػابحّی ٔ ٚشاواض تجابسی،
ٞتُٞب  ٚسػتٛساٖٞب ٔٙبػتتشیٗ ٘مبط جٟت احذاز پبسویٙه ٔعشفی ٌشدد.
ريش تحقی

سٚؽ تیمیك دس ایٗ پظٞٚؾ تٛكیفی  -تیّیّی  ٛ٘ ٚآٖ وبسثشدی اػات  ٚاعالعابت ٔاٛسد ٘یابص اص
ٔٙبثع ٔتعذد اص لجیُ آٔبس٘بٔٞٝب ،وتبةٞب ٔ ٚمبالت ٘ ٚیض ثشداؿتٞبی ٔیذا٘ی ٌشدآٚسی ؿاذ ٜاػات.
دس ایٗ پظٞٚؾ اثتذا ٔعیبسٞبی ٔٛسد ٘یبص ٔب٘ٙذ دػتشػی ثا ٝؿاجى ٝاستجابعی٘ ،ضدیىای ثاٙٔ ٝابعك
جٕعیتی ٔتشاوٓ٘ ،ضدیىی ثٔ ٝیبدیٗ  ٚتمبعع اكّی ٔ ٚشوض ؿٟش ،فبكّ ٝاص ٔشاوض جبرة ػفش ،فبكّٝ
اص پبسویًٞٙبی ٔٛجٛد ٛ٘ ،وبسثشی اساضی ،ؿیت صٔیٗ  ٚفبكّ ٝاص سٚدخب٘ ،ٝاص ٘مـ DWG ٝؿٟش ٚ
دیٍش ٘مـٞٝبی ٔٛجٛد ٕٞ ٚچٙیٗ اص عشیك ٔغبِعبت ٔیذا٘ی ٌشدآٚسی ٌشدیذ .ػپغ ایاٗ اعالعابت
ث ٝفشٔت ٔٛسد لج٘ َٛشْ افضاس  Arc/GISتجذیُ ؿاذ  ٚدس ٔشحّا ٝثعاذ ثاب واالعثٙاذی الیاٞٝابی
اعالعبتی ثب اػتفبد ٜاص جذ 9 َٚوٕیتی اَ ػبعتی ،ثٞ ٝش یه اص الیٞٝب تٛػظ فشایٙذ تیّیُ ػّؼاّٝ
ٔشاتجی ( ،)AHPاسصؽ ٌزاسی ٚ ٚصٖدٞی ٌشدیذ.
تًاثغ وسدینی یب مجبيرت ):(Buffering

ثبفشی ًٙیب حشیٓٔ ،عیبسی اػت دس ٔٛسد فبكّ ٝثیٗ عٛاسم و ٝعٕٔٛبً ثب ٚاحذ ع َٛا٘ذاصٌٜیشی ٔی-
ؿٛد .اص ایٗ ٔعیبس ثشای تعییٗ ٔٙغم٘ ٝؼجتبً ٔٙبػت دس اعشاف یه عبسض ٝیب ٔجٕٛعاٝای اص عاٛاسم
اػتفبدٔ ٜیؿٛد .ثشای اجشای ایٗ ٔعیبس چٟبس پبسأتش ثبیذ ٔـخق ؿٛد:
اِف) ٔٛلعیت ٞذف
ة) یه ٚاحذ ا٘ذاصٌ ٜیشی (فبكّ ٝثٔ ٝتش )...ٚ
ح) تبثعی ثشای ٔیبػجٔ ٝیضاٖ ٘ضدیىی (ٔب٘ٙذ فبكّ ٝث ٝخظ ٔؼتمیٓ )...ٚ
ت) ٔٙغمٛٔ ٝسد ٔغبِعٝ
اص جّٕ ٝوبسثشدٞبی ایٗ عّٕىشد ٔی تٛاٖ ث ٝایجبد حاشیٓ ساٜٞاب ٙٔ ٚابعك حفابتتی دس اعاشاف
ثضسٌشاٜٞب ،جبدٜٞبی اكّی  ٚفشعی ،ػغح ػشٚیغ دٞی یب ؿعب عّٕىشدی یه ػابیت  ... ٚدس یاه
٘مـ ٝاؿبس ٜوشد (ٔخذ ٚ ْٚدیٍشاٖ.)60 :1392،
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فرآیىذ تحلیل سلسلٍ مراتجی(AHP)1

یىی اص ثٟتشیٗ سٚؽٞبی تعییٗ اسصؽ ٔعیبسٞابٔ ،اذَ تیّیاُ ػّؼأّ ٝشاتجای ) (AHPاػات .سٚؽ
تیّیُ ػّؼّٔ ٝشاتجی ،یىی اص تىٙیهٞبی لذستٕٙذ تلٕیٓ ٌیشی چٙذ ٔعیبس ٜاػت و ٝدس ػبَ 1980
تٛػظ ٔیممی ث٘ ٝبْ تٔٛبع ػبعتی ،اػتبد دا٘ـٍب ٜپیتؼجٛسي اسائ ٝؿذ ایٗ سٚؽ وٙٔ ٝعىغ وٙٙاذٜ
سفتبس عجیعی  ٚتفىش ا٘ؼبٖ اػت ،تلٕیٓ ٌیش٘ذ ٜسا لبدس ٔیػبصد و ٝتعبُٔ ثیٗ ٔعیبسٞبی ٔختّف سا دس
ٔٛلعیتٞبی پیچیذ ٚ ٜغیشػبختبسی اسائ ٝدٞذ .ایٗ تىٙیاه ،تلإیٓ ٌیاشی سا اص عشیاك ػابصٔب٘ذٞی
احؼبػبت ،ادسان ،ثشآٚسدٞب  ٚلضبٚتٟب تؼاٟیُ ٘ ٚیشٞٚابی ارشٌازاس ثاش تلإیٓ سا ؿٙبػابیی ٔایوٙاذ
(عغبیی .)179 :1394 ،ایٗ سٚؽ یه ٔمیبع اػٕی سا ثب ٔمبدیش  1تب  9ثشای تعییٗ ٔیضاٖ اِٛٚیتٞبی
دٔ ٚعیبس ثىبس ٔی ٌیشد  ٚسٚؿی اػت ٔٙعغف ،لٛی  ٚػبد ٜو ٝثاشای تلإیٌٓیاشی دس ؿاشایغی واٝ
ٔعیبسٞبی تلٕیٌٓیشی ٔتضبد ،ا٘تخبة ثیٗ ٌضیٞٝٙب سا ثب ٔـىُ ٔٛاجٔ ٝیػابصدٔ ،اٛسد اػاتفبد ٜلاشاس
ٔیٌیشد  ٚؿبُٔ ػٌ ٝبْ اكّی تِٛیذ ٔبتشیغ ٔمبیؼ ٝدٚتبییٔ ،یبػجٚ ٝص٘ای ٔعیابس  ٚتخٕایٗ ٘ؼاجت
تٛافك اػت (احذ٘ظاد سٚؿتی ٚ .)175 :1389 ،دس ٟ٘بیت ثب اػتخشا ٚصٖٞبی ٔاٛرش دس عّٕیابت ٔىابٖ
یبثی ٕٞ ٚپٛؿب٘ی الی ٝدس ٔییظ  ،GISپٟٞٝٙبی ٔٛرش جٟت احذاز پبسوی ًٙدس ؿٟش سأؼش ؿٙبػابیی
 ٚپیـٟٙبد ٌشدیذ .ؿىُ ؿٕبس )1( ٜسٚؽ ا٘جبْ تیمیك سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ.

ؿىُ  -1سٚؽ ا٘جبْ تیمیك
1. Analytical Hierarchy Process
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محذيدٌ مًرد مطبلؼٍ

ؿٟش سأؼش ثب ٘ 35997فش جٕعیت ثشاػبع ػشؿٕبسی ٘فٛع ٔ ٚؼىٗ ػابَ  ،1395آخاشیٗ ؿاٟش
غشة ٔبص٘ذساٖ  ٚدس  36دسج 52 ٚ ٝدلیم ٝعشم ؿٕبِی  50 ٚدسجا 40 ٚ ٝدلیما ٝعا َٛؿاشلی اص
٘لف اِٟٙبس ٌشیٛٙیچ ،دس استفاب ٔ -21تاش اس ػاغح آةٞابی آصاد ،ثاب ٔیابٍ٘یٗ دٔابی  21دسجاٚ ٝ
ٔیبٍ٘یٗ ثبسؽ ػبال٘ٔ 2100 ٝیّیٕتش ،ثٝعٛٙاٖ ٔیذٚدٛٔ ٜسد ٔغبِع ٝا٘تخابة ؿاذ ٜاػاتٔ .شدٔابٖ
ثٔٛی سأؼش ث ٝصثبٖ ٙٞذ  ٚاسٚپبیی ٓٞ ٚسیـ ٝفبسػی ٌیّىی كیجت ٔیوٙٙذ .سأؼش اص ػٕت ؿاشق
ث ٝؿٟش ؿیشٚد اص غشة ث ٝؿٟش چبثىؼش دٞؼتبٖ اٚؿیبٖ ٌایالٖ ،اص جٙاٛة ثا ٝواٜٞٛابی اِجاشص  ٚاص
ػٕت ؿٕبَ ث ٝدسیبی خضس ٔیذٚد اػت .آة ٛٞٚای سأؼش دس تبثؼتبٖ ٌشْ ٔ ٚشعٛة  ٚدس صٔؼتبٖ
ٔعتذَ اػت .دس دأ ٝٙجٍّٙی  ٚصیجبی اِجشص  ٚػٛاحُ سؤیبیی دسیبی خضس آسٔیاذ ٚ ٜثاب ثشخاٛسداسی
اص جبرثٞٝبی ٌشدؿٍشی  ٚأىب٘بت البٔتی ،پزیشایی  ٚتفشییی  ٚوٛتبٜتشیٗ فبكّ ٝثیٗ و ٚ ٜٛدسیاب ثاب
ِمت عشٚع ؿاٟشٞبی ایاشاٖ ثا ٝعٙاٛاٖ لغات ٟٔآ ٌشدؿاٍشی دس وـاٛس  ٚحتای جٟابٖ ٔغاشح
اػت(عغٛفت ؿٕؼی .)1383 ،ؿىُ ؿٕبسٛٔ )2( ٜلعیات ؿاٟش سأؼاش دس ػاغح وـاٛس ،اػاتبٖ ٚ
ؿٟشػتبٖ ثشحؼت تمؼیٕبت وـٛسی سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ.

شکل  -2موقعیت شهز رامسز در سطح کشور ،استان و شهزستان بزحسب تقسیمات کشوری(ماخذ :نویسندگان)
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یبفتٍَبی تحقی
مؼیبرَبی مؤحر در منبویبثی پبرمیىگَب

ٔعیبسٞبی ٔختّف ٔ ٚتٛٙعی دس ٔىب٘یبثی پبسویًٞٙبی عٕٔٛی دخیُ اػت و ٝدس ایاٗ لؼإت ثاٝ
آٖٞب اؿبسٔ ٜیؿٛد اسصیبثی دلیك ٘یبصٞبی آتی پبسوی ًٙثؼیبس ػخت اػات  ٚایاٗ ثا ٝدِیاُ تاأریش
فبوتٛسٞبی ٔختّف دس ایٗ ٔٛسد اػت ٔب٘ٙذ :افضایؾ ٔبؿیٗ ٞبی ؿخلی ،افضایؾ جٕعیت ،تٛػاعٝ
ٔٙبعك تجبسی  ٚافضایؾ ٔیذٚد ٜخشیذ واٛٔ ٝجات افاضایؾ جبثجابیی جٕعیات ٔایؿاٛد .دس ایاٗ
پظٞٚؾ ثشای دػتیبثی ثٞ ٝذف ،اثتذا ٔعیبسٞبی ٔإرش دس ٔىب٘یبثی ثٟی ٝٙپبسویٍٟٙابی عٕأٛی ٔاٛسد
ؿٙبػبیی لشاس ٌشفت ٚ ٝث ٝایٗ ٔٛ ٙس اص ٔ 8عیبس دس ػبٔب٘ ٝاعالعبت جغشافیبیی جٟت عّٕیبت ٔىبٖ-
یبثی اػتفبد ٜؿذ ٜاػت و ٝایٗ ؿبخقٞب عجبستٙذ اص :دػتشػی ث ٝؿجى ٝاستجبعی٘ ،ضدیىی ثٙٔ ٝبعك
جٕعیتی ٔتشاوٓ٘ ،ضدیىی ثٔ ٝیبدیٗ  ٚتمبعع اكّی ٔ ٚشوض ؿٟش ،فبكّ ٝاص ٔشاوض جبرة ػفش ،فبكّٝ
اص پبسویًٞٙبی ٔٛجٛد ٛ٘ ،وبسثشی اساضی ،ؿیت صٔیٗ  ٚفبكّ ٝاص سٚدخب٘ٔ ٚ ٝعیابس ٔشاواض جابرة
ػفش ؿبُٔ صیش ٔعیبسٞبی فبكّ ٝاص ػبصٔبٟ٘ب  ٚاداسات دِٚتی ،فبكّ ٝاص ثب٘هٞب ،فبكاّ ٝاص ٔجتٕعٟابی
تجبسی ،فبكّ ٝاص ٔشاوض خشیذ٘ ،ضدیىی ثٔ ٝشاوض تفشییی٘ ،ضدیىی ثٞ ٝتُٞب٘ ،ضدیىی ث ٝسػاتٛساٖٞاب
ٔی ثبؿذ ،و ٝپغ اص تٟی ٚ ٝایجبد الیٞٝبی ٔٛسد ٘یبص ،ثاب اػاتفبد ٜاص ٘اشْ افاضاس ٚ ARC/GIS 10.3
ٔذَ  AHPالذاْ ث ٝتجضی ٚ ٝتیّیُ دادٜٞب ،والػجٙذی ٔجذد ٘مـٞ ٝابی تِٛیاذ ؿاذ ٚ ٜػٙبػابیی
ٔىبٟ٘بی ٔٙبػت جٟت احذاز پبسوی ًٙعٕٔٛی دس ؿٟش سأؼش ٌشدیذ .ؿىُ ؿٕبس٘ )3( ٜمـ ٝالی-ٝ
ٞبی ٔٛجٛد ؿٟش سأؼش ،ؿىُ ؿٕبس )4( ٜوبسثشی اساضی ٔٛجٛد  ٚؿاىُ ؿإبس٘ )5( ٜمـا ٝؿایت
ؿٟش سأؼش سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ.
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شکل  -3وقشٍ الیٍَای مًجًد شُز رامسز ،ي شکل  -4کاربزی اراضی مًجًد ي شکل  -5وقشٍ شیب شُز (ماخذ:
وًیسىدگان)

پغ اص ٌشدآٚسی  ٚآٔبدٜػبصی الیٞٝب ،پغ اص ؿٙبػبیی عٛأُ ٔإرش ثش ٔىب٘یبثی پبسویٙاً ؿاٟشی دس
ٔیذٚدٛٔ ٜسد ٔغبِع ٚ ٝتعیٗ حشیٓ الیٞٝبی اعالعبتی ثش اػبع جذ 9 َٚوٕیتی اَ ػابعتی ،الاذاْ
ث ٝعجمٝثٙذی  ٚتعییٗ إٞیت ٞشیه اص ٔعیبسٞب عجك ٘ شات وبسؿٙبػبٖ اسؿذ ثش٘بٔ ٝسیضی ؿاٟشی،
ؿٟشؿبسیٔ ،ذیشیت ؿٟشی ٔ ٚغبِعبت پیـیٗ ٌشدیذ ،و ٝدس ایٗ خلٛف جذ َٚؿإبس٘ )1( ٜتابی
ٔزوٛس سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ.

مطالعات جغزافیای اوساوی وًاحی ساحلی  /سال ايل ،شمارٌ ايل ،سمستان( ،9316پیاپی 151 / )9

مکانیابی بُیىٍ پارکیىگَای عمًمی با ...

جذ - 1 َٚعجم ٝثٙذی ٚ ٚصٖدٞی ث ٝفبوتٛسٞبی ٔٛسد ٔغبِعٔ( ٝبخز ٘ :شات وبسؿٙبػبٖ ٔ ٚغبِعبت پیـیٗ)
عجم ٝثٙذی
٘مـ ٝفبكّ ٝاص
پبسویٍٟٙبی
ٔٛجٛد

اسصؽ
ٌزاسی

عجم ٝثٙذی
٘مـ ٝفبكّٝ
اص ٔٙبعك
ٔتشاوٓ

اسصؽ
ٌزاسی

عجم ٝثٙذی
٘مـ ٝفبكّ ٝاص
تمبعع ٚ
ٔیبدیٗ پش تشدد

اسصؽ
ٌزاسی

عجم ٝثٙذی ٘مـٝ
فبكّ ٝاص ؿجىٝ
استجبعی اكّی

اسصؽ
ٌزاسی

0- 100

1

0- 100

9

0- 200

9

0-30

9

100- 200

3

100- 200

7

200- 400

7

30- 60

7

200- 300

5

200- 300

5

400- 600

5

60- 90

5

300- 400

7

300- 400

3

600- 800

3

90-120

3

+ 400

9

+ 400

1

+ 800

1

+ 120

1

عجم ٝثٙذی
٘مـ ٝفبكّ ٝاص
ٔشاوض جبرة

اسصؽ
ٌزاسی

عجم ٝثٙذی
٘مـ ٝؿیت
ثش حؼت
دسكذ))

اسصؽ
ٌزاسی

عجم ٝثٙذی
٘مـ ٝفبكّ ٝاص
سٚدخب٘ٝ

اسصؽ
ٌزاسی

٘ ٛوبسثشی
ٔٙبػت

اسصؽ
ٌزاسی

0- 150

9

0–5

9

0- 100

1

ثبیش ٔ ٚخشٚثٝ
 ٚفضبی ػجض

9

150- 300

7

5–8

7

100- 500

3

ػبحّی ٚ
وـبٚسصی

7

300- 450

5

8 – 12

5

500- 1000

5

تٛسیؼتی-
جٟبٍ٘شدی
 ٚتجبسی

5

450- 600

3

12 - 15

3

1000- 2000

7

ٔؼى٘ٛی  ٚاداسی

3

+ 600

1

15 - 20

1

+ 2000

9

وـبٚسصی ،جٍّٙی
ثٟذاؿتی – دسٔب٘ی

غیشٔجبص

< 20

غیش
ٔجبص

*ٚاحذٞبی اػتفبد ٜؿذ ٜدس جذ َٚثبال ثشحؼت ٔتش ٔیثبؿذ.
ثب تٛج ٝث ٝجذ َٚؿٕبسٚ ،2 ٜصٖٞبی ٞش عجم ٝثب اػتفبد ٜاص عّٕیابت ( Reclassifyثاشای عجما ٝثٙاذی ٚ
ٕٞجٙغ ٕ٘ٛدٖ سػتشٞب) دس ٔییظ  ،GISث٘ ٝمـٞ ٝب اعٕبَ ٌشدیذ ،و ٝدس ایٗ ساثغ ٝاؿاىبَ ؿإبس6( ٜ
تب ٘ )15تبی عجمٝثٙذی ٔجذد ٘مـٞٝب  ٚاعٕبَ اِٛٚیتٞبی وبسؿٙبػی سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ.
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اؿىبَ ( 6تب ٘ - 15تبی عجم ٝثٙذی ٔجذد ٘مـٞ ٝب  ٚاعٕبَ اِٛٚیت ٞبی وبسؿٙبػی(ٔبخزٛ٘ :یؼٙذٌبٖ)
يزندَی ي مبتریس مقبیسٍ زيجی مؼیبرَب

ٔمبیؼٔ ٚ ٝیبػجٚ ٝصٖٞب ثب اػتفبد ٜاص ٔذَ ) (AHPدس ٔییظ ٘شْ افاضاس  ARC/GISا٘جابْ ٔای-
ؿٛد ،و ٝث ٝعٛس خٛدوبس٘ ،ؼجت ػبصٌبسی ٘یض ٔیبػج ٝخٛاٞذ ؿذ  ٚاص عشیك ادغبْ ٚصٖٞابی ٘ؼاجی

مطالعات جغزافیای اوساوی وًاحی ساحلی  /سال ايل ،شمارٌ ايل ،سمستان( ،9316پیاپی 153 / )9

مکانیابی بُیىٍ پارکیىگَای عمًمی با ...

ػغٛح ٔختّف و ٝایٗ أش اص عشیك ضشةٞبی ٔتٛاِی ٔبتشیغ ٚصٖٞب دس ٞاش ػّؼأّ ٝشاتات ا٘جابْ
ٔیؿٛد  ٚثش اػبع ٔذَ ) (weighted overlayالیٞٝبی ٚصٖ ٌزاسی ؿذ ٜسا ٓٞپٛؿب٘ی (سٚی ٞآ
ٌزاسی) ٕ٘ٛد ٜتب ٔىبٖٞبی ٔٙبػت  ٚغیشٔٙبػت ؿٙبػبیی ٌشدد.
ٚصٖٞبی ٔإرش تٛػظ ٔبتشیغ دٚتبیی فشایٙذ تیّیاُ ػّؼأّ ٝشاتجای  AHPثشاػابع ٚصٖدٞای
الیٞٝبی والعثٙذی ؿاذٔ ٜیبػاج ٝؿاذٕٞ ٚ ٜچٙایٗ تٛػاظ ٘اشْ افاضاس ٔ Expert choiseماذاس
ػبصٌبسی الیٞٝب ٔیبػجٌ ٝشدیذ .إٞیت ٔذَ  AHPعال ٜٚثش تشویت ػغٛح ٔختّف ػّؼّٔ ٝشاتات
تلٕیٌٓیشی  ٚدس ٘ ش ٌشفتٗ عٛأُ ٔتعذد ،دس ٔیبػج٘ ٝشخ ػبصٌبسی ث ٝوبس ٔیسٚد٘ .شخ ػبصٌبسی
ٔىب٘یضٔی اػت ،و ٝػبصٌبسی ٔمبیؼبت ( )C.Rسا ٔـخق ٔی وٙذ .ایٗ ٔىب٘یضْ ٘ـبٖ ٔیذٞذ و ٝتاب
چ ٝا٘ذاصٔ ٜیتٛاٖ ث ٝاِٛٚیتٞبی حبكُ اص اعضب ٌش ٚ ٜٚیب اِٛٚیت ٞبی جذا َٚتشویات اعتٕابد واشد.
جٟت ٔمبیؼ ٝدٚتبیی ٔعیبسٞبی ٔـخق ؿذ ٜدس ٔىبٖ یبثی ٔٙبعك ٔؼتعذٔ ،ابتشیغ آٟ٘اب تـاىیُ
ٔی ٌشدد .ثشای ا٘جبْ ٔمبیؼ ٝدٚتبیی اثتذا ته ته ٔعیبسٞبی ٔٛسد ثشسػی سا ٔمبیؼٕٛ٘ ٝدٔ ٚ ٜیاضاٖ
إٞیت ٘ؼجی ٞشجفت ٘ؼجت سا ثب تٛج ٝثا ٝأتیابص ثٙاذی  1تاب  9اختلابف داد ٚ ،ٜآٖ سا دس یاه
ٔبتشیغ ٚاسد ٔیٕ٘بییٓ .پغ اص آٖٚ ،صٖ ٞب ٕٞ ٚچٙیٗ ٘ؼجت ػابصٌبسی ( )C.Rسا ٔیبػاجٕ٘ ٝاٛد،ٜ
چٙب٘چ C.R>0/1 ٝثبؿذٔ ،مبیؼٞ ٝبی ا٘جبْ ؿذ ٜسا پزیشفتٚ ٚ ٝصٖ ٞبی ٔعیبس سا اػتخشا ٔیوٙیٓ.
دس كٛستی و C.R<0/1 ٝثبؿذ ،ثبیذ ثب اعٕبَ تغییشاتی دس ٔبتشیغ دٚتبیی C.R ،سا دسحذ لبثُ لجَٛ
ت  ٙیٓ ٕ٘ٛد .ث ٝعجبست دیٍش ٔبتشیغ ٔمبیؼ ٝدٚدٚئی ؿبخق ٞب ثبیذ ٔجذداً تـاىیُ ؿاٛد .دس ایاٗ
پظٞٚؾ ٔمذاس  C.Rثشاثش ثب  0/0335ؿذ ٜو٘ ٝـبٖ دٙٞذ ٜػبصٌبسی الیٞ ٝبی ٔٛسد ثشسػی ٔیثبؿذ.
دس جذ َٚؿٕبسٔ ،)2( ٜبتشیغ دٚدٚیی  AHPجٟت اػتخشا ٚصٖٞبی ٔإرش ٞش الی ٝجٟت عّٕیابت
ٔىبٖ یبثی ٚ ٚصٖ ٟ٘بیی آٟ٘ب ثب تٛج ٝثٔ ٝیضاٖ تأریش ٌزاسی دس ا٘تخابة ٔىابٖ پبسویٙاً عٕأٛی ثاب
تٛج ٝث ٝوبسوشد ؿٟشی آٔذ ٜاػت.
جذٔ -2 َٚبتشیغ ٔمبیؼ ٝدٚتبیی ٔعیبسٞبی اسصیبثی ثب ٔ( CR = 0/0335بخزٛ٘ :یؼٙذٌبٖ)
٘ٛ
وبسثشی
ٔٙبػت

پبسویًٙ
ٔٛجٛد

ٔٙبعك
ٔتشاوٓ
جٕعیتی

ؿجىٝ
استجبعی

ٔیبدیٗ
اكّی ٚ
ٔشوض
ؿٟش

وبسثشی
جبرة
ػفش

ٔعیبس

5

4

3

2

1

وبسثشی
جبرة ػفش

3

3

2

1

0/5

ٔیبدیٗ
اكّی ٚ
ٔشوض ؿٟش

ٚصٖ ٟ٘بیی
٘شٔبَ ؿذٜ

فبكّٝ
اص
سٚدخب٘ٝ

ؿیت

0/3248

9

7

5

0/2264

7

7

5
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0/1545

7

5

3

3

2

1

0/5

0/3333

ؿجىٝ
استجبعی

0/1099

5

5

3

2

1

0/5

0/3333

0/25

ٔٙبعك
ٔتشاوٓ
جٕعیتی

0/0756

5

3

2

1

0/5

0/3333 0/3333

0/2

پبسویٍٟٙبی
ٔٛجٛد

0/0535

3

3

1

0/5

0/2

٘ ٛوبسثشی
ٔٙبػت

0/0299

2

1

0/0129

1

0/5

0/3333 0/3333
0/3333

0/2

0/3333 0/3333
0/2
0/2

0/2

0/2

0/1429 0/1429

0/1111 0/1429 0/1429

ؿیت
فبكّ ٝاص
سٚدخب٘ٝ

تل ی وقطٍَبی فبمتًر ي تُیٍ وقطٍ وُبیی

ثب اعٕبَ ضشیت ٚ ٚصٖٞبی ٟ٘بیی اػتخشا ؿذ ٜتٛػظ ٔذَ  AHPدس ٘ 8مـا ٝفابوتٛس ٔاٛسد ٘ اش،
٘مـٟ٘ ٝبیی تٛػظ عّٕیبت ٓٞپٛؿب٘ی ؿبخق اػتخشا ٌشدیذ ٜاػاتٞ .اذف اص تّفیاك ٘مـاٞٝابی
فبوتٛس ،تعییٗ ٔىبٟ٘بی ٔٙبػت ثشای احذاز پبسوی ًٙجذیذ ٔیثبؿاذ .ثٟتاش اػات ٘مـا ٝخشٚجای
حبكُ اص تّفیك ٘مـٞٝبی فبوتٛس ثٌٝ٘ٛ ٝای تٟی ٝؿذ ٜثبؿذ ؤ ٝمذاس ٞش پیىؼااُ ٘ـاابٖ دٙٞااذ٠
ٔیاضاٖ ٔٙبػات ثاٛدٖ ٔىابٖ جٟات احاذاز پبسوی ًٙثب دس٘ ش ٌاشفتٗ تٕابٔی فبوتٛسٞابی ٔاإرش
ثبؿذ .ثب تٛج ٝث ٝایاٗ وا ٝفبوتٛسٞابی ٔٛسد اػتفبد ٜدس س٘جٟبی ٔختّف ،داسای اسصؿاٟبی ٔتفابٚتی
ٞؼاتٙذ ،ثٙابثشایاٗ دس ایاٗ پظٞٚؾ اص سٚؽ ٔذَ ٕٞپٛؿب٘ی ؿاابخق اػااتفبدٌ ٜشدیااذ ٜاػاات.
پغ اص تعیایٗ إٞیت ٔعیبسٞب ،ثب اػتفبد ٜاص ٔ GISىبٖٞبیی جٟت احذاز پبسویٔ ًٙـخق ٌشدیذ
و ٝث ٝكٛست صیش ٘ـبٖ دادٔ ٜیؿٛد .ؿىُ ؿٕبس٘ )17( ٜمـٟ٘ ٝبیی جٟات ٔعشفای ٔٙابعك جٟات
احذاز پبسوی ًٙعٕٔٛی سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ.
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ؿىُ٘ -17مـٟ٘ ٝبیی اِٛٚیت ثٙذی جٟت احذاز ٔجتٕع ٞبی تجبسی دس ؿٟش سأؼش (ٔبخزٛ٘ :یؼٙذٌبٖ)

٘مـٟ٘ ٝبیی ٔٙبعك اِٛٚیتثٙذی ؿذ ٜدس ؿٟش سأؼش جٟت ٔعشفای ٔىابٖ ثٟیٙا ٝثاشای احاذاز
پبسوی ًٙعٕٔٛی ،دس  8دػت ٝاص إٞیت وبٔال ٘بٔٙبػت تب إٞیت فٛق اِعبدٙٔ ٜبػات تمؼایٓثٙاذی
ؿذ ٜاػت ،ثب تٛج ٝث ٝث ٝایٗ ٘مـ ٝاص ٔؼبحت وُ وبسثشیٞبی ؿٟشی ٞ 0/034ىتبس داسای اِٛٚیات
فٛقاِعبد ٜلٛی ٞ 10/401 ٚىتبس داسای اِٛٚیت خیّی لٛی ٔایثبؿاذ وا ٝدس لؼإتٞابی ؿاشلی ٚ
ٔشوضی ٔیاذٚد ٜؿاٟش لاشاس داسدٕٞ .چٙایٗ ٞ 1359/999ىتابس داسای اِٛٚیات وابٔال ٘بٔٙبػات ٚ
ٞ 36/037ىتبس اص ٔؼبحت ٔٙغم ٝاِٛٚیت ٘بٔٙبػت جٟات پیـاٟٙبد وابسثشی پبسویٙاً سا ثا ٝخاٛد
اختلبف داد ٜاػت دس ایٗ ساثغ ٝجذ َٚؿٕبسٙٔ )3( ٜابعك ٔؼاتعذ ٔ ٚؼابحت ٞشیاه اص ٔٙابعك
اِٛٚیتثٙذی ؿذ ٜسا ٘ـبٖ ٔیدٞذ.
جذٙٔ -3َٚبعك ٔؼتعذ ٔ ٚؼبحت ٞشیه اص ٔٙبعك اِٛٚیتثٙذی ؿذٔ( ٜبخزٛ٘ :یؼٙذٌبٖ)
سدیف
1
2
3
4
5
6
7
8

تٛكیف لبثّیت
إٞیت وبٔال ٘بٔٙبػت
إٞیت ٘بٔٙبػت
إٞیت ٘بٔٙبػت تب ٔتٛػظ
إٞیت ٔتٛػظ
إٞیت ٔتٛػظ تب لٛی
إٞیت لٛی
إٞیت خیّی لٛی
إٞیت فٛق اِعبد ٜلٛی
جٕع

ٔؼبحت ثٔ ٝتش ٔشثع

ٔؼبحت ثٞ ٝىتبس

دسكذ

13599997/287
360373/330
7673722/881
8292444/090
3062350/835
602553/929
104012/786
346/208
33695801/346

1359/999
36/037
767/372
829/244
306/235
60/255
10/401
0/034
3369/580

40/361
1/070
22/773
24/610
9/088
1/789
0/308
0/001
100/00
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ثحج ي وتیجٍگیری

دس ایٗ پظٞٚؾ ٔىب٘یبثی پبسویًٞٙبی عٕٔٛی ثب اػتفبد ٜاص  GISا٘تخبة ٌشدیذ .چشا وا ٝایاٗ سٚؽ
تٛا٘بیی تّفیك پبسأتشٞبی ٔإرش صیبد ثٝكٛست ٓٞصٔبٖ  ٚافضایؾ ػشعت فشایٙاذ ٔىب٘یابثی سا داسا ٔای
ثبؿذ .جٟت اسصیبثی ٔعیبسٞب  ٚصیشٔعیبسٞبی ٔإرش دس ٔىب٘یبثی ٘یاض اص ٔاذَ تیّیاُ ػّؼأّٝشاتجای ٚ
ٔمبیؼ ٝدٚدٚیی اػتفبدٌ ٜشدیذ ٜاػت .ایٗ ٔاذَ ثاٝعٙاٛاٖ تىٙیىای لذستٕٙاذ دس صٔیٙا ٝتلإیٓ-
ٌیشی ٞبی چٙذ ٔعیبس ٘ ٜیش ٔىب٘یبثی ؿٙبختٔ ٝیؿٛد و ٝدس ٟ٘بیت ثاب تّفیاك الیاٞٝابی ٔٛجاٛد ٚ
 Overlyوشدٖ آٟ٘ب٘ ،مـٟ٘ ٝبیی تٟیٌ ٝشدیذ .دس ایٗ پظٞٚؾ ثشاػبع ٘تبی حبكّ ،ٝدس ؿٟش سأؼاش
دس ٔٙبعك ٔشوضی ٔ ٚشوض ث ٝػٕت ؿشق ؿٟش ٔ ٚیذٚد ٜخیبثبٖ ٔغٟشی (حذفبكُ ٔیاذاٖ أابْ تاب
ؿٟشداسی  ٚثبصاس سٚص تب ٔیذاٖ ا٘مالة) ٘یبص ث ٝاحذاز پبسویٞ ًٙبی عٕٔٛی ٔی ثبؿذ و ٝثاب ثشسػای
ٔیذا٘ی اص پ ٟٝٙفٛق اِعبد ٜلٛی  ٚخیّی لٛی و ٝثعٛٙاٖ ثٟتشیٗ ٔىابٖ احاذاز پبسویٙاً تـاخیق
داد ٜؿذ ٜاػتٔ ،ـخق ٌشدیذ و ٝثغٛس وّی ایٗ اساضی خلٛكایتٟبی صٔیٟٙابیی ٔٙبػات جٟات
ایجبد پبسوی ًٙسا داسا ٔی ثبؿذ .ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝلؼٕت اع ٓ ایٗ اساضی دس ٔیذٚد٘ ٜضدیه ثٔ ٝعبثش
اكّی(ؿشیب٘ی دسج ٝیه)  ٚتمبعع ٞبیی و٘ ٝیبص ؿذیذی ث ٝپبسوی ًٙاحؼبع ٔی وٙٙذ٘ ،ضدیىی ثاٝ
وبسثشی ٞبی جبرة ػفش  ٚجٕعیت ٔب٘ٙذ تٛسیؼتی – تفشییی ،تجبسی ،اداسی ٔای ثبؿاذ ٚ ،ثٟتاشیٗ
ٔىبٖٞبی ا٘تخبة ؿذ ٜاص عشیك ثىبسٌیشی ػیؼتٓ اعالعبت جغشافیبیی ،ثٝدِیاُ تّفیاك ٞذفٕٙاذ ٚ
ٔتٙبػت ثب ٘یبص وبسثش الیٞ ٝبی اعالعبتی ،دس ثشٌیش٘اذ ٜتٕابٔی ٚیظٌای ٞابی ٔغّاٛة اساضای ثاشای
احذاز پبسویٔ ًٙی ثبؿذ .ثب تٛج ٝثٞ ٝضی ٝٙثبالی صٔیٗ دس ٔیذٚدٔ ٜشوضی  ٚتجابسی ؿاٟش ،ثٟتاش
اػت دس ایٗ ٔیذٚد ٜپبسویٍٟٙبی عجمبتی احذاز ؿ٘ٛذ چشاو ٝعّی سغٓ صیشثٙبی وٓ ،فضابی پابسن
صیبدی سا ثٚ ٝجٛد ٔی آٚس٘ذ .ثب تٛج ٝث٘ ٝتیج ٝاسصیبثی حبكُ اص ٚضع ٔٛجٛد ،تعذاد ٔ 3ىابٖ جذیاذ
ثشای احذاز پبسوی ًٙدس ؿٟش سأؼش ٔعشفی ٌشدیذ و ٝثب احذاز ایٗ وبسثشی دس ایٗ ٔىبٖٞابٔ ،ای-
تٛاٖ وٕجٛد پبسویٔٚ ًٙـىُ تشافیه سا دس ایٗ ؿٟش تب حذٚد صیبدی سفع ٕ٘اٛد .دس جاذ َٚؿإبسٜ
(٘ )4یضٙٔ ،بعك پیـٟٙبدی اِٛٚیت ثٙذی ؿذ ٜجٟت احذاز پبسویًٞٙبی عٕٔٛی لیذ ٌشدیذ ٜاػت.
جذٙٔ -4 َٚبعك پیـٟٙبدی اِٛٚیت ثٙذی ؿذ ٜجٟت احذاز پبسویٍٟٙبی عٕٔٛی (ٔبخزٛ٘ :یؼٙذٌبٖ)
اِٛٚیت

وبسثشی

اَٚ
دْٚ
ػْٛ

پبسن  ٚفضبی ػجض

تجبسی
تجبسی

ٔؼبحت ثٝ
ٔتش ٔشثع
643/149
1376/473
586/457

ٔٛلعیت
ع َٛجغشافیبیی )(E
عشم جغشافیبیی )(N
36 54 20
36 54 52
36 53 55

50 39 18
50 38 49
50 40 10

مکانیابی بُیىٍ پارکیىگَای عمًمی با ...
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پیطىُبدَب

دس پبیبٖ ثشای ٔغبِعبت آیٙذٔ ٚ ٜذیشیت ثٟتش ؿٟش دس ساػتبی وبٞؾ ٔعضاالت ٘بؿای اص پبسویٙااً
ٔٛاسد صیش پیـٟٙبد ٔیؿٛد :
 تـٛیك ػشٔبیٌٝزاساٖ دس ثخؾ خلٛكی ثشای ػشٔبیٌٝزاسی دس ػبخت پبسویًٞٙبی عٕٔٛی دسػبیتٞبی پیـٟٙبد ؿذ،ٜ
 وٙتشَ تمبضابی ػافش اص عشیاك ٔىب٘یابثی كاییح وابسثشیٟابی ؿاٟشی، ػاشٔبیٌ ٝازاسی ثاشای ایجابد تؼٟیالت پبسویٍٕٞ ًٙبْ ثب تٛػع ٝساٟٞاب  ٚفضابٞبی ؿٟشی، تذٚیٗ ٔمشسات  ٚضٛاثظ پبسویٔ ًٙتٙبػت ثب ٘یبصٞبی جبٔع،ٝ تـٛیك ؿٟش٘ٚذاٖ ث ٝاػتفبد ٜاص ٚػبیُ حُٕ ٘ ٚمُ عٕٔٛی. وٙتشَ پبسویٙاٍٟابی حبؿایٝای دس ؿاٟش سأؼش،سٚؿٟابی وأ ٝایتاٛاٖ دس ٔاذیشیت  ٚوٙتاشَ پبسویٍٟٙبی حبؿای ٝای ثىابس ثاشد عجبستٙاذ اص:
ٕٛٙٔ )1عیات پابسن ثاشای تٕابْ یاب لؼإتی اص سٚص دس خیبثبٖ ٞبی پش تشافیه ؿٟش؛
ٔ )2یذٚد ٕ٘ٛدٖ ٔاذت صٔبٖ ٔجبص پبسن؛
 )3كذٚس ٔجٛصٞابی پابسن ثاشای ػبوٙبٖ ٔیّی؛
 )4اخز ٞضیٞٝٙبی اػتفبد ٜاص ٔىبٟ٘ابی پبسن اص اػتفبد ٜوٙٙاذٌبٖ،
 )5تاأٔیٗ ٔ ٚىاب٘یابثی ثٟیٙا ٝعالئٓ سإٙٞبیی پبسوی،ًٙ
 )6ػاشٔبیٌ ٝازاسی دس احاذاز پبسویٙااٍٟاابی عٕٔٛی،
 )7اػااتفبد ٜثٟیٙاا ٝاص أىب٘اابت پبسویٍٟٙب تٛػظ افاشاد  ٚجّااٌٛیشی اص تشافیاىٟاابی ٔاشتجظ ثاب
پبسوی. ...ٚ ًٙ
مىبثغ
احذ٘ظادسٚؿتیٔ ،یؼٗ؛ لشخّٟٔ ،ٛذی  ٚصیبسی،وشأت اهلل (ٔ ،)1389اذَ ػابصی آػایتپازیشی ػابختٕبٖ
ؿٟشٞب دس ثشاثش صِضِ ٝثب اػتفبد ٜاص سٚؽ فشایٙاذ تیّیاُ ػّؼأّ ٝشاتجای دس ٔیایظ ػیؼاتٓ اعالعابت
جغشافیبیی(ٔغبِعٛٔ ٝسدی:ؿٟشی ص٘جبٖ) ،جغشافیب  ٚتٛػع.174-179 :)8(19 ،ٝ
احٕذی ثبكشی ٔ ،بٞش؛ ٔختبسی ّٔهآثبدی ،سضب ٙٔٛٔ ٚیٟٔ ،ذی ( ،)1391وبسثشد تىِٛٛٙطیٞبی جذیاذ دس
ثش٘بٔ ٝسیضی ٔ ٚىب٘یبثی پبسویٞ ًٙبی عٕٔٛی ؿٟش اكفٟبٖ (ٔغبِعٛٔ ٝسدی ٔٙغم٘ ،)5ٝـاشی ٝجغشافیاب ٚ
ٔغبِعبت ٔییغی.79-99 :)1(4 ،
ثیشا٘٘ٛذ ،ویٔٛشز؛ ٘بكشی ،عّی ٔیٕذ  ٚؿبٞشخی لّٙذسٔ ،شیٓ ( ،)1393اكٔ ٚ َٛجب٘ی ٔىب٘یبثی پبسویٙاً-
ٞبی عجمبتی ،دٔٚیٗ ٕٞبیؾ ّٔی ٔعٕبسی ،عٕشاٖ ٔ ٚییظ صیؼات ؿاٟشیٕٞ ،اذاٖ :دثیشخب٘ا ٝدائٕای
ٕٞبیؾ ،دا٘ـىذ ٜؿٟیذ ٔفتح.
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پبؿبپٛس ،حجتاِٝ؛ تٛوّی ٘غٕٔ ،ٝلغفی؛ ٘ٛسی ،اثٛاِفضُ  ٚسضبیی ،اِٙبص (ٔ ،)1393ىب٘یبثی  ٚتعییٗ ٔیذٚدٜ
لبثُ تٛػع ٝؿٟشوٞٛذؿت ثب اػتفبد ٜاص ٔٙغك فبصی  ٚػیؼتٓ اعالعبت جغشافیبیی ،فلّٙبٔ ٝجغشافیابیی
ػشصٔیٗ.77-88 :)11(44 ،
حؼیٗصادٔ ،ٜجبٞذ؛ خجؼت ،ٝػعیذ؛  ٚاٚالدٔ ،ٜیالد ( ،)1393ثشسػی ٔىب ٖیبثی پبسویٙاً دس ؿاٟش یبػا، ٛ
فلّٙبٔ ٝعّٕی -تشٚیجی ساٛٞس.85-106 :)11(28 ،
سضٛیبٖٔ ،یٕذ تمی ( ،)1381ثش٘بٔٝسیضی وبسثشی اساضی ؿٟشی ،تٟشاٖ :ا٘تـبسات ٔٙـی.
سٚػتبیی ،ؿٟشیٛس؛ لٙجشی ،حىیٕٝ؛ وبتٕی صاد ؿٕغاِٛ٘ ٚ ٝسیبٖ ،سحیٕ ،)1390( ٝاسایاٝی اٍِاٛی ثٟیٙاٝ
ٔىب٘یبثی پبسویٍٟٙبی ٔیّٝای ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ ٔ GISٚ AHPغبِعٝی ٔٛسدیٙٔ :غم 4 ٚ 3 ٝؿٟشداسی
تجشیض ،جغشافیب  ٚتٛػع.163-184 :23 ،ٝ
ػبیت ٔشوض آٔبس ایشاٖ٘ ،تبی ػشؿٕبسی عٕٔٛی ٘فٛع ٔ ٚؼىٗ .1395
ؿبٞی ،جّیُ (ٟٙٔ ،)1393ذػی تشافیه ،چبح دٚاصد ،ٓٞتٟشأٖ :شوض ٘ـش دا٘ـٍبٞی.
ؿٟبثیٞ ،یٕٗ؛ ثشصٌش ،كبدق؛ ویٟبٖ فشد ،ػشٚؽ  ٚویٟبٖ فشد ،ػاعیذ (ٔ ،)1390مبیؼا ٝاسصیابثی سٚؿاٟبی
ستج ٝای  AHP ٚدس ٔىبٖیبثی پبسویًٞٙب (ٔغبِعٛٔ ٝسدی٘ :بحیٙٔ4ٝغم 15 ٝتٟاشاٖ)٘ ،ـاشی ٝتیمیمابت
وبسثشدی عّ ْٛجغشافیبیی.111-129 :)18(21 ،
ؿیع ،ٝاػٕبعیُ؛ ٘ٛسیبٖ ،فشؿبد  ٚؿٕغ ،ؿٟشٚص (ٔ ،)1388ىبٖیبثی تٛلفٍبٜٞبی عٕٔٛی دس ٔیّ ٝخب٘یآثابد
ٔٙغم 12 ٝتٟشاٖ ثب اػتفبد ٜاص ٔ ٚ GISذَٞ ،AHPـتٕیٗ وٍٙش ٜثیٗإِّّی ٟٔٙذػی عٕشاٖ دا٘ـاٍبٜ
ؿیشاص.39-47 ،
عغبئیٔ ،یٕذ ( ،)1394تلٕیٌٓیشی چٙذٔعیبس ،ٜؿبٞشٚد :ا٘تـبسات دا٘ـٍب ٜكٙعتی ؿبٞشٚد.
عغٛفت ؿٕؼیٔ ،ؼعٛد ( ،)1383اص ػخت ػش تب سأؼش ،جّذ ا ،َٚتٟشاٖ :ا٘تـبسات ثذسل ٝجبٚیذاٖ.
لٙبدصادٟٔ ,ٜشاٖ  ٚؿىٛسی ،ؿیذٔ ،)1395( ٜىب٘یبثی پبسویًٞٙابی عجمابتی ؿاٟش تٟاشاٖ؛ ٔغبِعأ ٝاٛسدی:
ٔٙغم 3 ٝتٟشاٖ ،دٔٚیٗ ٕٞبیؾ ثیٗإِّّی ٔعٕبسی ،عٕشاٖ  ٚؿٟشػابصی دس آغابص ٞاضاس ٜػا ،ْٛتٟاشاٖ،
وٙؼشػی ْٛآ٘بثبفت ؿٟش ا٘جٕٗ ٔعٕبسی  ٚؿٟشػبصی اػتبٖ اِجشص ،جبٔعاٟٙٔ ٝذػابٖ ؿٟشػابص ٔٛػؼاٝ
ثٙبؿٟش پبیذاس ٛٔ -ػؼ ٝفشٍٙٞی ٙٞشی ػّٛی ٘لش.
وبٚیب٘ی ،ی٘ٛغ  ٚسحٕب٘ی فضّی ،عجذاِشضب (ٔ ،)1390ذیشیت ؿٟشی  ٚچبِؾ ٔىب٘یبثی پبسویٍٟٙبی عٕأٛی،

دٕٞیٗ وٙفشا٘غ ثیٗإِّّی ٟٔٙذػیٗ حُٕ ٘ٚمُ  ٚتشافیه تٟشاٖ.
ٔیٕذی ،جٕبَ؛ پٛسلیٔٛی ،حؼیٗ؛ صاس  ،یبػش (ٔ ،)1391ىبٖیبثی پبسویٙاًٞابی عٕأٛی ؿاٟش وابصس،ٖٚ
فلّٙبٔ ٝعّٕی پظٞٚـی ا٘جٕٗ جغشافیبیی ایشاٖ ،دٚس ٜجذیذ.213-232 :)10(34 ،
ٔخذٔ ،ْٚجیذ؛ جعفشصادٛٞ ،ٜسفش  ٚدسٚیؾ كفت ،عّی اكغش ( ،)1392اسصیبثی  ٚثش٘بٔٝسیضی ٔییظ صیؼت ثاب
ػبٔب٘ٞٝبی اعالعبت جغشافیبیی  ،GISچبح ٞفتٓ ،تٟشاٖ :ا٘تـبسات دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ.
یغفٛسی ،حؼیٗ؛ فتٛحی ،كٕذ ٔ ٚؼجذی٘ ،جٕ ،)1395( ٝثشسػی تٛصیع فضبییٔ -ىب٘ی پبسویٍٟٙبی ٔٔٛی
ٔ ٚىب٘یبثی ثٟی ٝٙآٖٔ ،غبِعٛٔ ٝسدی ٔٙغم 8 ٚ 2 ٝؿٟشداسی ؿیشاص٘ ،ـشی ٝپظٞٚؾ  ٚثش٘بٔٝسیضی ؿٟشی،
.173-190 :)7(24
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