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 ُ:چکیذ
پزیشی تاال ًسبثت   جوؼیت سشذ ٍ ًشخ تا ػٌَاى یکی اص هقصذّای گشدشگشی کشَس شْشستاى کالسدشت تِ

سایش ًقاط استاى ٍ فاصلِ کن آى تا هشاکض جوؼیتی تضسگ هاًٌذ تْشاى، داسای هشبکال  هیبیظ صیسبتی     تِ
 ّای ّای اًثَُ ٍ سایش جارتِ کَُ، جٌگل ّای عثیؼی ػلن قشاسگیشی یخچال. تاشذ هی تسیاسی هاًٌذ دفي صتالِ

سٍستایی ٍ شْشی تا تَجِ تِ ٍجَد سٍدخاًِ هْبن   ّای صتالِ دفغ چگًَگی اّویت هٌغقِ، ایي دس گشدشگشی
 تشّایپاساه تِ تَجِ تا. ساصد هی سٍشي هییظ صیستی هَضَع یک ػٌَاى تِ سا آى هذیشیت ٍ هیل سشدآتشٍد،
ِ  هٌباع   تؼییي فضایی جْت ٍتیلیل تجضیِ اص هغالؼِ ایي دس صتالِ، دفي ّای هیل اًتخاب دس کلیذی  تْیٌب
ُ  تا سٍستایی ّای دفي صتالِ تشای ِ  سٍش اص اسبتااد  اعالػبا   سیسبتن  ٍ (AHPتیلیلبی    هشاتثبی  سلسبل

ػَاهبل  : اص اًبذ  ػثباس   لِدفي صتا هٌاسة هکاى اًتخاب دس اصلی ػَاهل. است شذُ ( اًجامGISجغشافیایی  
 تا تْیِ شذُ ّای الیِ تؼذ، هشحلِ دس. شًَذ هی تقسین صیش هؼیاس چٌذ تِ ّشکذام کِ عثیؼی ٍ ػَاهل اًساًی،

سبس  اص تیلیبل سلسبلِ هشاتثبی     . شذًذ  تٌذی عثقِ هتخصصیي قضاٍ  ٍ هَجَد استاًذاسدّای تِ تَجِ
ِ  دّبذ  هبی  ًشباى  ًتبای  . شبذ  اػوال GIS سد هَجَد ّای الیِ اّویت ٍصًی هؼیاسّا حاصل شذ ٍ تش  تبا  کب

 هیل دفي هٌاسثی تشای ششایظ هَسدهغالؼِ هٌغقِ اص دسصذ 00/1 تٌْا هٌغقِ ایي دس AHP سٍش ساصی پیادُ
 .گشدد ّای هیذاًی، ایي هکاًْا تاییذ هی است کِ تا تشسسی صتالِ
 

 کالسدشت ،AHP ّای سٍستایی، سَاحل سٍدخاًِ، هکاى یاتی، صتالِ ٍاطگاى کلیذی:
 
 * mhesam@guilan.ac.ir ، سؿت، ایشاٌٖشٜٚ جغشافیبی دا٘ـٍبٜ ٌیالٖاػتبدیبس . 1
 ، سؿت، ایشاٖسیضی ؿٟشی، دا٘ـٍبٜ ٌیالٖ . دا٘ؾ آٔٛختٝ وبسؿٙبػی اسؿذ ثش٘ب2ٝٔ
 ، سؿت، ایشاٖسیضی ؿٟشی، دا٘ـٍبٜ ٌیالٖ . دا٘ؾ آٔٛختٝ وبسؿٙبػی اسؿذ جغشافیب ٚ ثش٘ب3ٝٔ 
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 هقذهِ

ٝ حفب اص آٖ عهٛسی وهٝ أهشٚصٜ     ظت اص ٔحیظ صیؼت یىی اص ٚظبیف اكّی ٘ؼُ حبَ ٚ آیٙذٜ اػت، ثه

ای ٘بٔحذٚد ٘ٝ فمظ  ػٙٛاٖ پذیذٜ . ٔحیظ صیؼت ثٝثش٘ذ٘بْ ٔییىی اص اسوبٖ ٟٔٓ حمٛق ثـش ػٙٛاٖ  ثٝ

ص ثبیذ حفظ ؿهٛد. وِٛیهذ ا٘جهٜٛ پؼهٕب٘ذ ٘بؿهی ا      ثشای ٘ؼُ أشٚص ثّىٝ ثشای ادأٝ حیبت آیٙذٌبٖ ٔی

ٞهبی صیؼهت    افضایؾ جٕؼیت ٚ وغییش اٍِٛی ٔلشف دس جٛأهغ ؿهٟشی ٚ سٚػهتبیی ثبػهو آِهٛدٌی     

ٔحیغی ٚ دس ٘تیجٝ ثٝ خغش افتبدٖ ثٟذاؿت ٚ ػالٔت افشاد جبٔؼٝ ؿذٜ اػهت وهٝ ٘یبصٔٙهذ اٍِهٛی     

ٔٙبػت ٔذیشیت پؼٕب٘ذ ثش اػبع ؿشایظ سٚص اػت. وٛجٝ ثٝ ػٛأُ فٛق، ثشسػی ٔذیشیت پؼهٕب٘ذٞب  

 1386 ػجهذِی، )وٙذ  ٘بپزیش ٔی ت سٚػتبییبٖ سا اجتٙبةفظ ایٕٙی، ثٟذاؿت ٚ ٔحیظ صیؼثٝ ٔٙظٛس ح

 ٔتفهبٚت  ٞهبی ضشٚست أش ٔؼجت اػهتفبدٜ اص سٚؽ  (.93: 1391 صاسػی، ٚ دٞمب٘ی جٛصی، اص ٘مُ ثٝ

ٝ ... ٚ وجذیُ ثبصیبفت، دفٗ، ػٛصی، صثبِٝ ٞبیی ٔب٘ٙذاػت، ؿیٜٛ سٚػتبیی ٘ٛاحی دس صثبِٝ دفغ ثشای  وه

 ٔغشح سٚػتبٞب ثشای ٔٙبػجی حُ ساٜ وٛا٘ذٔی ثٟذاؿتی دفٗ سٚػتبیی ٞبیصثبِٝ صیبد حجٓ ثٝ وٛجٝ ثب

ٝ  ثٟذاؿهتی  دفٗ ثٙبثشایٗ. ثبؿٙذ ٕ٘ی ٔشدٚد ٘یض دیٍش ٞبی ٌضیٙٝ اِجتٝ. ثبؿذ  ساٞىبسٞهبی  اص یىهی  صثبِه

دفهٗ  (. 128: 1389ؿٛد )فشجی ػجىجبس ٚ ٕٞىبساٖ،  ٔی ٔحؼٛة سٚػتبیی ٔٙبعك دس صثبِٝ ٔذیشیت

ػٙٛاٖ سٚؿی ٔتذاَٚ دس وـٛسٞبی وٛػؼٝ یبفتٝ ٚ دس حهبَ وٛػهؼٝ ٔحؼهٛة     ثٟذاؿتی صثبِٝ ٞٙٛص ثٝ

ٞبی صیشصٔیٙی ٚ وخشیت اساضهی اػهت ٚ دس    ؿٛد. ٞشچٙذ دفٗ داسای ٔخبعشاوی چٖٛ آِٛدٌی آةٔی

ٗ  اجشایهی  ٔـىالت اص یىی ػٙٛاٖ ثٝ صٔیٗ وأٔیٗ اػت، ٔٙبعمی وٝ صٔیٗ داسای اسصؽ صیبد ٝ ٌ ایه  ٛ٘ه

 اػتفبدٜ دفغ غبِت سٚؽ ػٙٛاٖ ثٝ جٟبٖ وـٛسٞبی اص ثؼیبسی دس ٞٙٛص ِٚی ؿٛد، ٔی ٔحؼٛة ٞب عشح

ٝ  ٌشفتٗ ٘ظش دس ثب صثبِٝ دفٗ ٞبی ٔىبٖ ا٘تخبة یبفتٝ، وٛػؼٝ وـٛسٞبی دس. ؿٛد ٔی ٝ  جٛا٘هت  وّیه  ثه

ْ  ٚ ػّٕهی  دلیهك  ٞهبی  ثشسػی ثش ٔجتٙی ٚ آة ٔٙبثغ آِٛدٌی ػذْ دِیُ  آثهبس  یاسصیهبث  ٔغبِؼهبت  ا٘جهب

(. ا٘تخهبة ٔحهُ دفهٗ صثبِهٝ     54: 1386صادٜ،  )ػجذِی ٚ جّیّی لبضهی ؿٛد ٔی ا٘جبْ ٔحیغی صیؼت

ٞبی ٔذیشیت ؿهٟشی   وشیٗ چبِؾسیضی ؿٟشی اػت وٝ اخیشأ ثٝ یىی اص ٟٔٓفشآیٙذی ٟٔٓ دس ثش٘بٔٝ

ٞبی ٔختّف التلبدی، ٔحیظ صیؼتی ٚ ثٟذاؿهت ٔحهیظ   دس ػشاػش جٟبٖ وجذیُ ؿذٜ اػت ٚ ثخؾ

ُ  ٌشفتٗ ٘ظش دس ٔؼتّضْ ایٗ ٔؼئّٝ (.33: 1398)احٕذی ٚ ٕٞىبساٖ،  زاس اػتاثشٌ  ٔتؼهذدی  ػٛأه

 ٞهبی  فٙبٚسی اص اػتفبدٜ ضشٚست ٔىب٘یبثی، دس ٔؤثش ػٛأُ پیچیذٌی ٚ ٌؼتشدٌی ثٝ وٛجٝ ثب وٝ اػت

ٝ  ثب .ؿٛد ٔی ٔغشح سیضی ثش٘بٔٝ ٚ ٔذیشیتی أٛس ػبیش ثب آٖ وّفیك ٚ ٔىب٘ی اعالػبت  سد دا٘هؾ  وٛػهؼ

 ٞذف ثب ٔتؼذدی افشاد ػٛی اص ػّٓ ٔختّف ٞبی صٔیٙٝ دس ٔختّفی ٞبی ٔذَ ٚ ٞب سٚؽ ٞب، صٔیٙٝ ٕٞٝ

ٝ  ٞهب  ٔذَ ٚ ٞب سٚؽ ایٗ اص ثشخی ٚ ؿذ سیضی پبیٝ ثٟتش ٘تبیج ثٝ دػتیبثی ػِٟٛت ٚ وبس وشدٖ آػبٖ  ثه

 ٔؼیبسٜ چٙذ ٌیشی ولٕیٓ ٞبی سٚؽ. یبفتٙذ وٛػؼٝ ػّٕىشدؿبٖ ثٟجٛد ٔٙظٛس ثٝ دیٍشاٖ وٛػظ وذسیج

(MCDM )ٌیهشی ولٕیٓ فشآیٙذ (.132: 1391ا٘ذ )جؼفشی ٚ ٕٞىبساٖ،  دػتٝ ایٗ اص  ٝ ٗ  وه  ٔتضهٕ
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ٗ  اػهت،  پیـهٟٙبدی  ٞبیٌضیٙٝ ٔیبٖ اص داساِٚٛیت ٞبیٌضیٙٝ ا٘تخبة ْ  اػهت  ٕٔىه  ٘ظهش  دس ٔؼهتّض

ٝ  ٔغّٛثیهت  ػهغ   ػهٙجؾ  ثهشای  سا ٔجٙبیی وٝ ثبؿذ ای ػذیذٜ ٚ ٔتؼذد ٔؼیبسٞبی ٌشفتٗ  ٞهب،  ٌضیٙه

 ثهب  وٛأْ كٛست ثٝ وٝ ٔؼیبسی چٙذ وحّیُ فٖٙٛ ٚ ٞب ٔذَ اص اػتفبدٜ اػبع ٕٞیٗ ثش. وٙٙذ ٔی فشاٞٓ

ٝ  ثخـی ػیٙیت ثشجؼتٝ ٔظبٞش اص یىی وٛا٘ذ ٔی ؿٛ٘ذ، ٔی ٌشفتٝ وبس ثٝ GIS ٞبی لبثّیت  اػهتفبدٜ  ثه

ٖ  ایٗ اص اػتفبدٜ. ثبؿذ ٌیشی ولٕیٓ فشایٙذ دس ٌیشی ولٕیٓ پـتیجبٖ ٞبی ػیؼتٓ اص  فشآیٙهذ  دس فٙهٛ

 ٞهبی  وهبسثشی  ثٝ اختلبف ثشای ٔىب٘ی ٞبی ٌضیٙٝ وٙبػت ٔیضاٖ ؿٛد ٔی ثبػو اساضی وٙبػت اسصیبثی

ٗ  ٔتؼهذد  ٔحهذٚدیت  لیٛد ٚ ٔؼیبسٞب اص اػتفبدٜ ثشآیٙذ دس ٘ظش، ٔٛسد ٗ  ٘تیجهٝ،  دس ٚ ؿهذٜ  وؼیهی  صٔهی

 ٔغّهٛة  شایظؿ ثٝ ٔتلف ٚ وبسثشی آٖ ثشای وٙبػت ثیـتشیٗ داسای وبسثشی، یه ثٝ یبفتٝ اختلبف

: 1393)غفبسی ٌیال٘هذٜ ٚ غالٔهی،    ثبؿذ ٘ظش ٔٛسد وبسثشی ٌضیٙی ٔىبٖ دس ٔغشح ٔؼیبسٞبی ٔٙظش اص

428 .) 
تخبة ٔیبٖ ایٗ دس َ  سٚػهتبٞبی  دس خلهٛف ٝ ثه  سٚػهتبیی  ٔٙبعك دس صثبِٝ دفٗ ٔىبٖ ٘ا  وـهٛس  ؿهٕب

ٗ  اص یىهی . اػت ٟٔٓ ٚ پیچیذٜ ثؼیبس خبف، عجیؼی ٔحیظ خبعشٝ ث َ  ٔٙهبعك  ایه ٝ  وـهٛس  ؿهٕب  داسای وه
ٖ  خلٛفٝ ث سا صیبدی ٌشدؿٍشاٖ ٕٞٛاسٜ ٚ ثٛدٜ ثؼیبس سٚػتبٞبی ٝ  ٌشدؿهٍشا ٝ  سٚػهتبیی  دْٚ ٞهبی  خب٘ه  ثه

ٝ  ثب ؿٟشػتبٖ ایٗ سٚػتبٞبی. اػت ٔبص٘ذساٖ اػتبٖ دس والسدؿت ؿٟشػتبٖ ٕ٘بیذ، ٔی جزة خٛد ٝ  وٛجه  ثه
َ  یسٚػهتبٞب  اص ثؼهیبسی  ٔب٘ٙهذ  ٌشدؿٍشاٖ ثشای جزاة ٚ خبف ثؼیبس عجیؼی ٔحیظ  داسای وـهٛس  ؿهٕب
 ثؼهیبس  ػشدآثشٚد سٚدخب٘ٝ ٚجٛد ٕٞچٙیٗ ٚ اساضی پٛؿؾ ٚجٛد  ثب ٔـىُ ایٗ حُ. ثبؿٙذ ٔی صثبِٝ ٔـىُ
ٓ  اص اػتفبدٜ ثب حبضش پظٚٞؾ ؿذٜ ٔغشح ٔجبحو ثٝ وٛجٝ ثب. ثبؿذ ٔی حیبوی  جغشافیهبیی  اعالػهبت  ػیؼهت

(GIS) ٚ ٔشاوجی ػّؼّٝ وحّیُ فشآیٙذ (AHP )ٝد٘جبَ ث  ٖ ٗ  ٔٙبػهت  ییهبث ٔىهب ٝ  دفه  سٚػهتبیی  ٞهبی صثبِه
ٝ  عجیؼهی  ٞهبی ٚیظٌهی  حفظ ساػتبی دس عشیك ایٗ اص وب اػت والسدؿت ٌشدؿٍشپزیش ؿٟشػتبٖ  ٚ ٔٙغمه
 .ٟ٘ذ ٌبْ ٌشدؿٍشاٖ ٚ ػبوٙبٖ ػالٔت
 

 هثاًی ًظشی

ٖ    ثش٘بٔٝ ٞهبی وٛػهؼٝ اص عشیهك     سیضی ثشای ایجبد وؼبدَ ٚ وٛاصٖ دس ٔحیظ صیؼهت ٔٙهبعك ٚ وجٟیهض وهب٘ٛ
ٞب، ؿشایظ ٚ ٔالحظبت ٔحهیظ صیؼهتی    ٞبی صیشثٙبیی ٚ وِٛیذی ٔحیظ ثب وٛجٝ ثٝ لبثّیت یتٌؼتشؽ ظشف

)جٟهب٘ی   ٔختّف وـهٛس وٛكهیٝ ؿهذٜ اػهت     ٞبی ٟٔٓ وٛػؼۀ التلبدی ٔٙبعكٔـی خظػٙٛاٖ یىی اص  ثٝ
وٛؿذ ثٟتشیٗ اػهتفبدٜ  سیضی فشآیٙذی اػت ٔؼتٕش وٝ ٔیایٗ ٘ٛع ثش٘بٔٝ (.272: 1397ؿىیت ٚ ٞبؿٕی، 

ٓ آٚسد، ضٕٗ ایٙىٝ فشآٚسدٌی ٚ صیجهبیی آٖ وىهٝ اص   اص و ؼبٖ فشٞا ىۀ ٔحذٚدی اص ػغ  وشٜ صٔیٗ سا ثشای ٘ا
سیضی ثشای حفظ ٚ وٛػؼٝ ٔحیظ صیؼهت  سیضی ٔحیظ صیؼت، ثش٘بٔٝػشصٔیٗ حفبظت ؿٛد. ثٙبثشایٗ، ثش٘بٔٝ

یؼهت ٚ حٕبیهت   ٞب ثب ٞذف ٍٟ٘ذاسی ظشفیت پبیذاسی عج دس ػشصٔیٗ ثٝ ػٙٛاٖ اٍِٛٞبی فضبیی اوٛػیؼتٓ
ٕیت ثش٘بٔٝ (.129: 1387اص صیجبیی ٔٙظشٞبی آٖ اػت )ػؼیذی،  َ    ٞا ٞهبی   سیضی ٔحیظ صیؼهت عهی ػهب
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جٜٛ صث غ ؿٟشی ٚ سٚػتبیی ثب ٔؼئّۀ صثبِٝ ٚ دفغ ٘ا ٞهبی حبكهُ اص سٚاف فشٞٙهً    بِٝاخیش ٚ سٚثشٚ ؿذٖ جٛٔا
ش چٝ دس ؿٟشٞبٔؼئّٝ ایٗ ٌشایی ٚ سؿذ جٕؼیت دٚ چٙذاٖ ؿذٜ اػت.  ٔلشف  ِٚهی  داسای ػبثمٝ اػهت  ٌا

آیذ. وهب صٔهب٘ی وهٝ سٚػهتبٞب اص ؿهیٜٛ ص٘هذٌی        ای وبصٜ ثٝ ؿٕبس ٔی ٞبی سٚػتبیی وـٛس ٔب پذیذٜ دس ٔحیظ
ذ، وِٛیذ صثبِٝ ٚ ٔٛاد صایذ دس آٟ٘ب دس ٔمبیؼٝ ثهب جبٔؼهٝ ؿهٟشی     ٌشایب٘ٝ ثشخٛسداس ثٛدٜ ػبدٜ، ػٙتی ٚ دسٖٚ ٘ا

ب ثب وغیی ش ؿیٜٛ ص٘ذٌی ٚ ٚسٚد وبالٞبی جذیهذ ٚ افهضایؾ ٔلهشف دس    دس ػغحی ثؼیبس پبئیٗ لشاس داؿت، ٔا
جبٔؼٝ سٚػتبیی، ٔیضاٖ وِٛیذ صثبِٝ دس خب٘ٛاسٞبی سٚػتبیی ٘یض افضایؾ یبفتٝ اػهت  دس ٘تیجهٝ، ٔهذیشیت ٚ    
ٕیهت دفهغ ثٟذاؿهتی صثبِهٝ دس          ٕیهت پیهذا وهشدٜ اػهت. ٞا دفغ ثٟذاؿتی صثبِٝ دس ٔٙبعك سٚػتبیی ٘یض ٞا

ؿهٛد،   جبد ثیٕبسی، وؼفٗ ٚ صؿتی ٔحیظ ٔیت اػت وٝ صثبِٝ ٘ٝ وٟٙب ثبػو ایٞبی سٚػتبیی ثذاٖ ػج ٔحیظ
هی سا دس چشخهٝ حیهبت عجیؼهی ٚ اجتٕهبػی       ثّىٝ ٔی ذ ثب آِٛدٜ وشدٖ خبن ٚ آة ٚ ٞٛا خؼبسات فشاٚ٘ا وٛ٘ا

ٞبی دفغ ثٟذاؿتی صثبِٝ، دفٗ آٖ اػهت ٚ ٔٙظهٛس اص آٖ، پهبن     (. یىی اص سٚؽ29: 1387)اصویب، پذیذ آٚسد 
ؼب٘ی ٚ یب وجذیُ آٖ ثٝ ٔٛادی اػت وٝ دیٍش خبكیت ٔهٛاد صایهذ سا ٘ذاؿهتٝ    وشدٖ ص ثبِٝ اص ٔحیظ ص٘ذٌی ٘ا

ٕیت صیبدی داسد صیشا اػتفبدٜ اص سٚؽ ٞهبی ٔٙبػهت ثهشای دفهٗ      ثبؿذ. ایٗ الذاْ اص ٘ظش صیؼت ٔحیغی ٞا
ٛاع آِٛدٌی : 1383)ػهؼیذ٘یب،   ذوٙٞب وب ٔذت عٛال٘ی جٌّٛیشی ٔیصثبِٝ، اص ثشٚص ٔـىالت ٔتؼذد ٚ ایجبد ٘ا

تخهبة ٔىهبٖ ٔٙبػهت ٚ سٚؽ كهحی ،     55 ب ثب ٘ا (. ٞشچٙذ دفٗ ثٟذاؿتی داسای ٔحبػٗ ٚ ٔؼبیجی اػت، ٔا
تخبة ٔحُ دفهٗ اػهت.    سا ثٝ وٕتشیٗ حذ سػب٘ذ. اِٚیٗ ٔشحّٝ ثشای دفٗ وٛاٖ اثشٞبی ٔٙفی آٖٔی صثبِٝ ٘ا

صیؼت ٔحیغی صثبِٝ اػهت. ٞهذف ایهٗ     وشیٗ ٌبْ دس فشآیٙذ وبٞؾ اثشٞبییبثی ٔحُ دفٗ صثبِٝ، ٟٔٓ ٔىبٖ
تخبة ٔحُ ٔٙبػت، خغشٞبیی وٝ ثٟذاؿت ػٕٛٔی ٚ ٔحیغی سا وٟذیذ ٔی وٙهذ ثهٝ حهذالُ    اػت وٝ ثب ٘ا

جبْ ؿٛد.    ثشػب٘ذ ٚ اص عشفی، وبس دفٗ صثبِٝ ثب ٔٙبػجتشیٗ سٚؽ ٚ وٕتشیٗ ٞضیٙٝ ٘ا
ذ ثخؾ ػٕذٜٔىب٘یبثی كحی  ٔیدس ٚالغ یه  ی وٛ٘ا ی ٔحهُ دفهٗ سا ثشعهشف    ٞهبی ٔحیغه  ای اص ٍ٘ش٘ا

 (.  106: 1392)جالِیبٖ ٚ دادٌش،  ػبصد
جبْ ؿذٜ اػت وٝ ٞشیه ثب وٛجٝ ثٝ دیهذٌبٜ  ٞهب،   دس اسوجبط ثب ٔٛضٛع ٔٛسد ٔغبِؼٝ ٔغبِؼبت ٔختّفی ٘ا

اص جّٕهۀ آٟ٘هب   یبثی ٔحُ دفهٗ صثبِهٝ دس ؿهٟش ٚ سٚػهتب پشداختٙهذ.      ٞب ٚ اثضاسٞبی ٔتفبٚت ثٝ ٔىبٖ ؿبخق
 اؿبسٜ وشد: وٛاٖ ثٝ ٔٛاسد ریُ ٔی

 اػهتفبدٜ  ثهب  ؿٟشی جبٔذ صائذ ٔٛاد دفٗ یبثی ٔىبٖ ػٙٛاٖ وحت ای ٔمبِٝ (، دس1391) ٕٞىبساٖ ٚ صیبسی
. پشداختٙهذ  ؿهٟشی  صائهذ  ٔهٛاد  دفغ جٟت ٔىب٘ی ثشسػی ثٝ جّفب( ؿٟشػتبٖ ٔٛسدی )ٕ٘ٛ٘ٝ AHP ٔذَ اص

جبْ پظٚٞؾ ُ  ٙبییآؿه  اص پهغ  وحّیّی وٛكیفی وبس سٚؽ ٚ ػّٕی -٘ظشی ٘ٛع اص ؿذٜ  ٘ا  ٔهذیشیت  ثهب  وبٔه
ْ  ؿٟشی جبٔذ صائذ ٔٛاد غیشثٟذاؿتی ٚ غیشاكِٛی دفٗ ٚ دفغ دس ؿٙبخت ٚ ؿٟشی پؼٕب٘ذٞبی ػّٕی  الهذا
تخبة ثٝ  ػهسغ  ٚ ٕ٘هٛدٜ  داس٘ذ اػبػی ٘مـی ؿٟشی جبٔذ صائذ ٔٛاد دفٗ یبثی ٔىبٖ وٝ جٟت ٔؼیبسٞبیی ٘ا

ْ  ٚ AHP سٚؽ اص اػتفبدٜ ثب ٞب الیٝ ثشٌضاسی ثٝ الذاْ تخهبة  دسٟ٘بیهت  ٚ ٕ٘ٛد٘هذ  GIS سافهضا  ٘هش ٗ  ٘ا  ثٟتهشی
ٖ 1389) ٘یىٙبٔی ٚ حبفظی ٔمذعپشداختٙذ.  پؼٕب٘ذ دفغ جٟت ٔىبٖ یهبثی ٔحهُ    ( عی وحمیمی ثٝ ٔىهب

ّی اص لجیُ ٔٙهبعك حفبظهت   دفٗ صثبِٝ ٗ   ٞبی ؿٟشی دس ؿٟش ٌّسبیٍبٖ ثب ثشسػی ػٛٔا ؿٙبػهی،   ؿهذٜ، صٔهی
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ٞهب ٚ ٔٙهبعك    ، ٞیهذسِٚٛطی، ٞیهذسٚطئِٛظیىی، ساٜ  وٛپٌٛشافی، وبسثشی اساضی، پٛؿهؾ ٌیهبٞی، ٘فٛرپهزیشی   
ذ. ثش اػبع ٘تبیج ایٗ وحمیك پهٙج ٔٙغمهٝ ٔٙبػهت جٟهت احهذان ٔىهبٖ دفهٗ صثبِهٝ          ٔؼىٛ٘ی پشداختٝ ٘ا
یٙیٔـخق ؿذ.  ٖ  وحت خٛد اسؿذ وبسؿٙبػی ٘بٔٝ پبیبٖ دس ٔا ٖ  ػٙهٛا ٗ  یهبثی  ٔىهب  جبٔهذ  صائهذ  ٔهٛاد  دفه

ٝ  ػهبسی  ؿهٟش  دس صثبِٝ دفٗ ٔحُ یبثی ٔىبٖ ثٝ GIS دس ٔختّف وحّیُ ٞبی سٚؽ ثب ؿٟشی  اػهت  پشداخته
ٗ  ٘ظش دس ثب ٟ٘بیت دس ٚ اػت وشدٜ اػتفبدٜ فبصی ٚ ثِٛیٗ سٚؽ دٚ اص وحمیك ایٗ دس ٚی  ٔؼیبسٞهبیی  ٌهشفت
ٝ   ػٝ غیشٜ ٚ جبدٜ ٚ ؿٟش اص فبكّٝ ؿٙبػی صٔیٗ اساضی وبسثشی وٛپٌٛشافی ٞبی ٘مـٝ ٘ظیش:  سا ؿهٟش  اص ٘مغه
ٖ  وشیٗ ثٟیٙٝ ؿٟش ؿشلی ؿٕبَ دس ٚالغ ٘مغٝ وٝ تیبف ٔٙبػت دفٗ صایذات جٟت ٗ  جٟهت  ٔىهب  ٔهٛاد  دفه
ُ  سٚؽ وبسثشد ػٙٛاٖ وحت ای ٔمبِٝ دس 1388 ٕٞىبساٖ ٚ اػت. پٙبٞٙذٜ ؿٙبختٝ جبٔذ صایذ ٝ  وحّیه  ػّؼهّ

 ٔحهیظ  ٚ اجتٕهبػی  التلبدی، فبوتٛسٞبی ػٕٙبٖ اص ؿٟش پؼٕب٘ذ دفٗ جبیٍبٜ یبثی ٔىبٖ دس AHP ٔشاوجی
 اص اػهتفبدٜ  ثهب  ٔؼیهبس  ٞهبی  ٘مـٝ كٛست ثٝ سا فبوتٛسٞب اص یه ٞش ٚ ٕ٘ٛد٘ذ اػتفبدٜ ٔٙذی ثٟشٜ ثشای صیؼتی
ٝ  ٔٛسد ٔحذٚدٜ دسٟ٘بیت وشد٘ذ ثٙذی سوجٝ ٔشاوجی ػّؼّٝ وحّیُ سٚؽ ٝ  سا ٔغبِؼه ٝ  ثه  لبِهت  دس ٞهبیی  پٟٙه

ٝ  دس (،1388ٕ٘ٛد٘هذ. خٛسؿهیذ دٚػهت ٚ ػهبدِی )     وفىیه ٔٙبػت ثؼیبس ٔٙبػت ٘بٔٙبػت  وحهت  ای ٔمبِه
ُ وبسثشد ٛاٖػٙ  ٔؼتمهذ  ثٙهبة(  ؿهٟش  ٔهٛسدی  ؿٟشی )ٔغبِؼٝ ٞبی صثبِٝ دفٗ یبثی ٔىبٖ دس طئٛٔٛسفیه ػٛٔا

 صیؼتی،التلهبدی،  )ٔحهیظ  وأثیشٌهزاس  ٔؼیبسٞهبی  ػهبیش  ٚ طئٛٔٛسفِٛهٛطی  ٔؼیبسٞبی ثش وأویذ ثب وٝ ٞؼتٙذ
ٙهذ  ٔی جغشافیبیی اعالػبت ػیؼتٓ اص اػتفبدٜ ثب ٚ اجتٕبػی( ٗ  وٛ٘ا ٖ  ثٟتهشی ٗ  یثهشا  سا ٔىهب  ثٟذاؿهتی  دفه

ُ  سٚؽ دس GIS اص اػهتفبدٜ  ثهب  سلهٛٔی  ٞهبی  ٘مـٝ اص اػتفبدٜ ثب ِزا.  ٕ٘ٛد ٔـخق ؿٟشی ٞبی صثبِٝ  وحّیه
 ٕ٘ٛد٘ذ. ٔـخق ؿٟشی ٞبی صثبِٝ ثٟذاؿتی دفغ ثشای سا ٔٙغمٝ 9 ثٙبة ؿٟش ثشای فضبیی
ٖ وٛجٝ ثٝ ٔجبحو   ثب ٝ   یهبث  ٔغشح ؿذٜ ٞذف وّی ایٗ وحمیك ٔىهب ٟ   ی ٔحهُ دفهٗ صثبِه شی ثهب  ٞهبی ؿه

ٝ  وٕتشیٗ وأثیشات ٔٙفی ٔحیظ صیؼتی، التلبدی ٚ اجتٕبػی دس ؿٟشػتبٖ والسدؿت ٔی عهٛسوّی   ثبؿذ. ثه
ذاف خبف ػجبست ذ اص: ٞا  ٘ا

ُ  اص ٚػهیؼی  عیهف  ثهب وٛجهٝ ثهٝ     ضهبیؼبت  ٔغّٛة ٔحُ اسصیبثی ثشای چبسچٛثی  وٛػؼٝ .1 ه  ػٛٔا
 ٔحیغی.   اجتٕبػی، التلبدی ٚ

 چٛة.چبس وٛػؼٝ ثشای GIS-AHP ػبصی یىسبسچٝ .2
جبْ .3 تخبة ٚ وحّیُ جٟت  وجضیٝ ٘ا  ؿٟشػتبٖ والسدؿت. دس صثبِٝ ٔحُ دفٗ وشیٗ ٔٙبػت ٘ا

 
٘تیجهٝ افهضایؾ    اػتبٖ ٔبص٘هذساٖ( ٔٛجهت افهضایؾ جٕؼیهت ٚ دس     ٔٛلؼیت ٌشدؿٍشی والسدؿت )دس

ٝ     عٛسی ؿٛد. ثٝ ٔیضاٖ وِٛیذ صثبِٝ ؿٟشی دس ثشٞٝ صٔب٘ی خبكی ٔی ٞهبی   وٝ ٔتٛػهظ وِٛیهذ صثبِهٝ دس ٞفته
  ایهٗ ٔؼهئّٝ ثیهبٍ٘ش ایجهبد     (1395)ؿهٟشداسی والسدؿهت،    یبثهذ  % افهضایؾ ٔهی  40یُ ػبَ وب حذٚدوؼغ

ٞبیی دس كٛست ػذْ وٛجٝ ثٝ ٔٛضٛع صثبِٝ ثبػو افضایؾ آِٛدٌی ٚ وبٞؾ ػهغ  ثٟذاؿهت ٔٙغمهٝ     ثحشاٖ
تخهبة  جٟت ٔٙبػت ٔؼیبسٞبی ٔؼشفی اص پغ وحمیك ایٗ ؿٛد. دس ٔی ُ  ٘ا دفهٗ صثبِهٝ، ثهب اػهتفبدٜ اص      ٔحه
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ٔشاوجی ثٟتشیٗ ٔٛلؼیهت ٔىهبٖ دفهٗ صثبِهٝ والسدؿهت       وحّیُ ػّؼّٝ جغشافیبیی ٚ سٚ٘ذ اعالػبت یؼتٓػ
 ٌشدد. ٔـخق ٔی

 

 سٍش ٍ هَاد

 شٌاسی سٍش

ٝ  ٚ ٔؼشفهی  (Saaty, 2008)اَ ػهبػتی   وٛػظ  وحّیُ ػّؼّٝ ٔشاوجی سٚ٘ذ ٗ . اػهت  ؿهذٜ   دادٜ وٛػهؼ  ایه
ٛاع دس ٌیش٘ذٌبٖ ولٕیٓ ثٝ وٕه ثشای ای ٌؼتشدٜ عٛس ثٝ سٚؽ ٝ  ٔختّف ٘ا ُ  ٚ  وجضیه ٔحهیظ   خغهش  وحّیه
ُ  جفت ٔمبیؼٝ ثش ٔجتٙی وٝ ٔشاوجی ػّؼّٝ وحّیُ ٚ  وجضیٝ سٚؽ ؿذٜ اػت.  اػتفبدٜ صیؼتی  اػهت،  ػبٔه
ىبٖ ٖ  ثهشای  ٔختّهف  ػٙبسیٛٞبی اسصیبثی ٔا ٓ  ٚ ٔهذیشا ٖ  ولهٕی ٓ  سا ٌیش٘هذٌب ٗ . وٙهذ  ٔهی  فهشٞا  اص یىهی   ایه
 ٔـهىالت  ثٙذی فشَٔٛ صیشا اػت، ٔؼیبس چٙذیٗ ثب ٌیشیٓ ولٕی ثشای ؿذٜ  عشاحی ٞبی ػیؼتٓ وشیٗ جبٔغ

ٗ  ٚ دٞذ ٔی اسائٝ ٔشاوجی ػّؼّٝ لبِت دس سا عجیؼی پیچیذٜ ٝ  لهبدس  ٕٞچٙهی ٗ  ٘ظهش  دس ثه  ٔؼیبسٞهبی  ٌهشفت
ٝ  وٛجٝ  ثب ٔمبِٝ ایٗ دس. اػت ٔؼئّٝ دس وٕی ٚ ویفی تشٞهبی  ٔٙغمهٝ،  ؿهشایظ  ثه تخهبة  دس وّیهذی  پبسٔا  ٘ا
ٝ  ؿهٛ٘ذ  ٔی ومؼیٓ اكّی ٚ ٌشٜٚد ثٝ جبٔذ ٞبی صثبِٝ دفٗ ٔحُ ْ  وه ُ  ٞشوهذا  صیهش ٔؼیهبس   اص وؼهذادی  ؿهبٔ
تخبة دس ٔؤثش ٔؼیبسٞبی وؼذاد ثب افضایؾ. ثبؿٙذ ٔی ثبػو افضایؾ دلهت ؿهذٜ    جبٔذ، ٞبی صثبِٝ دفٗ ٔحُ ٘ا
 دیٍهش  احتٕهبِی  ٔـهىالت  ٚ ؿهٛ٘ذ  ٔهی  ثٙهذی  عجمٝ ٘بٔٙبػت ػٙٛاٖ ثٝ ٘یض ثیـتشی ٞبی ٔىبٖ ٘تیجٝ دس ٚ

ذ ٔی تخهبة  ثشای ٔغبِؼٝ، ایٗ دس. ثشػذ ذالُح ثٝ وٛ٘ا ُ  ٘ا ٗ  ثهشای  ٔٙبػهت  ٔحه ٝ  دفه دس دٚ ٌهشٜٚ   ٞهب  صثبِه
ؼب٘ی ؿبخق  .(1ٕ٘ٛداس) اػت. ؿذٜ  ٔـخق ٞبی ٔحیظ عجیؼی ٚ ٔحیظ ٘ا

 

 
 

 صثبِٝ دفٗ غشثبٍِشی ٚوحّیُ وجضیٝ ػٛأُ وبُٔ ٔشاوجی ػّؼّٝ ٔذَ -1 ٕ٘ٛداس
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 ا٘تخهبة  ٔؼیبسٞهبی . اػهت  ؿهذٜ   ٌشفتٝ ٘ظش دس دفٗ صثبِٝ ٕ٘بیی فشایٙذ ٔىبٖ فٛق دس فبوتٛسٞبی

 Sener)وٙهذ   ٔی وغییش ٔحّی ٚ ٔحیغی  ؿشایظ ثب وغییش ٔىبٖ ٔٙغمٝ ٔتٙبػت ثب  دفٗ ثشای ػبیت

et al., 2010)ٔٛسفِٛٛطیىی ٞبی ٚیظٌی ٚ خبن ثبفت ٌشفتٗ ٘ظش ٞبی عجیؼی ثب دس . ؿبخق  ٝ  ٔٙغمه

ٗ  ٞبی ٔحُ ؿیشاثٝ صثبِٝ ٘ـت ٘تیجۀ دس صیشصٔیٙی ٞبی آة آِٛدٌی اص جٟت جٌّٛیشی  دس. اػهت  دفه

ثهٝ خغهش    ػبیش حٛادن عجیؼی ثبػهو  ٞب ٚ صِضِٝ ٚ ػیالة ػّت ثٝ اػت ٕٔىٗ وٝ ػٛأّی وٕبْ ٚالغ،

ٔحهُ  ٝ ٔحیظ ؿٛد  دس غبِت ػٛأّی چهٖٛ  ٘تیجٝ افضایؾ ٚ ا٘تـبس آِٛدٌی ث افتبدٖ ٔحُ دفٗ ٚ دس

، سٚدخب٘هٝ ٚ  ػبختبس صٔیٗ، الّیٓ، جٍّٝ ٚ ٘فٛرپزیشی ٞبی صیشصٔیٙی، ، ػغ  آةؿیت صٔیٗ ٞب، ٌؼُ

 عٛسوّی، ثشسػی لشاسٌشفتٝ اػت. ثٝ ٌضیٙی ٔٛسد ثش ٔىبٖ ػٙٛاٖ ػٛأُ عجیؼی ٔؤثش ثبسؿبت جٛسی ثٝ

 وٛجٝ ٔٛسد خبف عٛس ثٝ ثبیذ صیشصٔیٙی ٞبی آة ٚیظٜ ثٝ ؿٙبػی صٔیٗ ٔؼبئُ ػبیت، ا٘تخبة فشایٙذ دس

ٝ  ٌیش٘ذ، لشاس ٝ     عهٛسی  ثه  ثهبالیی داس٘هذ اص   صیشصٔیٙهی  ٞهبی  آة آِهٛدٌی  شخغه  ثهب حهزف ٔٙهبعمی وه

 سا ٞب آالیٙذٜ ثتٛا٘ذ ٚ ثبؿذ ٘فٛر غیشلبثُ ثبیذ خبن ثٙبثشایٗ،. وٙیٓ جٌّٛیشی ٔی پزیشی ٔٙبعك آػیت

ٝ  صیهشا  ٞؼهتٙذ،  وش ٔٙبػت صثبِٝ دفٗ ثشای وٕتشی ؿیت ثب ٔٙبعمی اص عشفی. ثجشد ثیٗ اص  ٞهبی  ٞضیٙه

 ػهبخت  ٔشحّٝ دس ثجبت ایٗ، ثش ػالٜٚ. سػذ ٔی حذالُ ثٝ یٞبی صٔیٗ چٙیٗ دس حفبسی ٚ ػبصی صٔیٗ

ٝ  سا وٙهذ  ثب ؿهیت  ٞبی صٔیٗ حزف ضشٚست داس، ؿیت ٔٙبعك دس آة آِٛدٌی خغش ٕٞچٙیٗ ٚ  وٛجیه

 خغهش  صیشصٔیٙی ثٝ ػّت ٞبی جٟت وبٞؾ آِٛدٌی آة ٟٔٓ ػٛأُ اص یىی خبن ٘فٛرپزیشی. وٙذ ٔی

 كهحت  ثهش  وهٛجٟی   لبثُ وأثیش ٔٙغمٝ ؿٙبػی صٔیٗ ػبختبس. اػت صثبِٝ ٔحُ دفٗ ٞب دس ؿیشاثٝ ٘ـت

ٗ  ٚػهبص  ػبخت ٞبی ٞضیٙٝ وٝ اػت دِیُ ایٗ ثٝ ایٗ. داسد جبٔذ ٞبی صثبِٝ دفغ ٝ  دفه  جبٔهذ  ٞهبی  صثبِه

ٗ  ٞبی الیٝ ؿٙبػی صٔیٗ ؿشایظ ثٝ ٔؼتمیٓ عٛس ثٝ  ,.Khodaparast et al) ؿهٛد  ٔهی  ٔشثهٛط  صیهشی

2010) . 

وشی ثش ٘مبط جٕؼیتی  ؿٛد وٝ وأثیشات ٔؼتمیٓ ٛة ٔیػٙٛاٖ ػٛأّی ٔحؼ ٞبی ا٘ؼب٘ی ثٝ ؿبخق

داسد ٔب٘ٙذ: فبكّٝ اص ؿٟش، فبكّٝ اص سٚػتب، وبسثشی اساضی، خغٛط ا٘تمهبَ ٘یهشٚ ٚ فبكهّٝ اص ٔؼهیشٞب     

ٌشفتٝ اػت. ٔبٞیهت ایهٗ ٘هٛع اص ٔؼیبسٞهب      وٛجٝ لشاس وشیٗ ػٛأُ دس ٔىبٖ ٕ٘بیی ٔٛسد ػٙٛاٖ ٟٔٓ ثٝ

ٝ   ثهب . ثبؿذ ٔیدٞذ وٝ ػبختٝ دػت ثـش  ٘ـبٖ ٔی ٝ  وٛجه  وهأثیشات  ٞهب،  جهبدٜ  ثلهشی  ٞهبی  ٚیظٌهی  ثه

ٗ  ػبخت ؿٟشی، وٛػؼٝ ٔب٘غ احتٕبَ ٚ ٌشدؿٍشی ٝ  دفه ٜ  ٘ضدیىهی  دس جبٔهذ  ٞهبی  صثبِه  ٚ ٞهب  ثضسٌهشا

ٗ  ٔجذد ػبخت دیٍش، ػٛی اص. ؿٛد وٛجیٝ وٛا٘ذ ٕ٘ی ٞب جبدٜ اكّی ٞبی ؿجىٝ ٝ  دفه  ٘ضدیىهی  دس صثبِه

ٖ  ثشای الصْ دػتشػی صیشا ؿٛد، ٔی وٛكیٝ ؿذت ثٝ ٔٛجٛد، ٞبی ساٜ ٝ  ٞهبی  وهبٔیٛ  سا جبٔهذ  ٞهبی  صثبِه

ٞبی ا٘ؼب٘ی دیٍشی دس أهش   ؿبخق .ؿٛد ٌشفتٝ ٘ظش دس صثبِٝ دفٗ ثشای ثبیذ ٕٞچٙیٗ. وٙذ ٔی فشاٞٓ

ٖ  ٔىبٖ ٕ٘بیی ٔٛسد ٜ   ثحو اػت ٔب٘ٙذ فبكّٝ اص فشٚدٌبٜ، پبدٌهب ٞهبی ٍٕٞهب٘ی،    ٞهبی ٘ظبٔی،ٌشدؿهٍب
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ٞبی اػىی ٚ ... وٝ ثٝ دِیُ ػذْ ٚجٛد دس ؿٟشػتبٖ ایٗ ٔؼیبسٞب جبیٍبٞی دس ثشسػی ٘ذاؿهتٝ   پیؼت

 اػت.

ٝ  ٔختّهف  ٔٙهبثغ  اص وحمیك فضبیی ٞبی دادٜ ٖ : اػهت  ؿهذٜ   اسائه  آة ؿهشوت  ٞٛاؿٙبػهی،  ػهبصٔب

ٗ  ػهبصٔبٖ ّٔهی   ؿٟشداسی والسدؿت ٚ السدؿت،چبِٛع ٚ و ای ٔٙغمٝ ٖ  ؿٙبػهی  صٔهی ٗ  دس. ایهشا  ایه

 ؿهٛد  ٔی دادٜ اختلبف الیٝ  یه ثٝ ٚصٖ ثیـتشیٗ ٔشاوجی، ػّؼّٝ وحّیُ سٚؽ اص اػتفبدٜ ثب ٔغبِؼٝ

 ثهش  ٘یهض  اعالػهبوی  ٚاحهذ  ٞش ٚصٖ ٌیشی ا٘ذاصٜ وٝ ٔؼٙی ثذیٗ. داسد ٞذف وؼییٗ دس سا وأثیش ثیـتشیٗ

پشػـهٙبٔٝ   30ثشای ٔحبػهجٝ ٚصٖ ٔؼیبسٞهب ثهب وٛصیهغ      .اػت الیٝ دسٖٚ ػبُٔ وشیٗ ٟٔٓ ٘مؾ اػبع

ٝ سی سیضاٖ ؿٟشی، ثش٘بٔٝ وبسؿٙبػبٖ ٔشثٛعٝ اصجّٕٝ ثش٘بٔٝ صٚجی ثیٗ ای، ٔهذیشاٖ ؿهٟشی،    ضاٖ ٔٙغمه

دٞهی ؿهذٜ    ( ٚص1ٖ) سیضی ثش اػبع جذَٚ ػبصٜ، جغشافیب ٚ ثش٘بٔٝ ؿٙبػبٖ، ٟٔٙذػیٗ ػٕشاٖ ٚ صٔیٗ

 .اػت
 

 & Sultana)ی وؼبسیف ػبػتی اػتٛاس اػت  ، ثش پبیAHPٝیبع اػبػی إٞیت ٘ؼجی دس ٔم -1 جذَٚ

Kumar, 2012) (Lopez & Zink, 2012) 
 

 اسصش تشجییا   قضاٍ  شااّی(

 9 ؿذٜ  ثؼیبس وشجی  دادٜ

 7 خیّی وشجی  دادٜ ؿذ

 5 ؿذٜ اػت  وبٔالً وشجی  دادٜ

 3 ؿذٜ اػت  ٘ؼجتبً وشجی  دادٜ

 1 ؿذٜ اػت  صٜ وشجی  دادٜثٝ ٕٞبٖ ا٘ذا

 2.4.6.8 ٞبی لٛی وشجیحبت ثیٗ فبكّٝ

 

ٖ   عجك اظٟبس٘ظش ػبصٔبٖ حفبظت ٔحهیظ  ٞهبی   ، ٔحهذٚدیت بٖٚ لضهبٚت وبسؿٙبػه   صیؼهت ایهشا

(. ػسغ، 2ؿذٜ اػت جذَٚ )  ٔٙظٛس ا٘تخبة ٔىبٖ دفٗ صثبِٝ دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔٙبػت ثشای ٞش ٔؼیبس ثٝ

ؿهٛد. دس   وؼییٗ ٔی AHPای، ٚصٖ ٞش ٔؼیبس ثب سٚؽ  ظ ٔٙغمٝثب وٛجٝ ثٝ لضبٚت وبسؿٙبػبٖ ٚ ؿشای

ای حزف ؿذ٘ذ. ثب ایٗ وٛضی ، سٚؽ ا٘تخهبة   ٞبی ٔٙغمٝ ایٗ ٔشحّٝ، ثؼضی اص ػٛأُ ثٝ ػّت ٚیظٌی

ٝ  ػٙٛاٖ )اِف( ایجبد ثب٘ه اعالػبوی ثشای ٘مـٝ وٛاٖ ثٝ ػبیت سا ٔی ٞهبی   ٞب )ة( دیجیتبِی وشدٖ ٘مـه

ٝ ؿذٜ  )ف( وؼییٗ ٔؼیبسٞبی اسصی  آٚسی ٞبی جٕغ وبغز اِٚیٝ اص دادٜ ثٙهذی ٚ جهبیٍضیٙی    بثی ثشای سوجه

ٞهب دس   وحّیُ فضبیی ٚ فشآیٙذ وشویت الیٝ ٚ  ثشای وؼییٗ ثٟتشیٗ ٌضیٙٝ. وجضیٝ AHPد( اػتفبدٜ اص )
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AHP  ٔجتٙی ثشGIS ( ٘ـبٖ داد2ٜدس ٕ٘ٛداس )  ٗدس ٞبی الیٝ وجٕؼیغ ؿذٜ اػت. ٕٞچٙی  ْ  افهضاس  ٘هش

ARC GIS اػت ثٛدٜ داس ٚصٖ ٕٞسٛؿب٘ی سٚؽ اص تفبدٜاػ ثب. 

 
 (1387صیؼت ایشاٖ،  ٔؼیبسٞب ٚ اػتب٘ذاسدٞب )ػبصٔبٖ حفبظت ٔحیظ -2 جذَٚ

 

 هیذٍدُ هٌاسة هؼیاس

 %16وٕتش اص  ؿیت

 ویّٛٔتش 10وش اص  ثیؾ فبكّٝ اص ٔٙبعك ؿٟشی

 ویّٛٔتش 2ثیؾ اص  فبكّٝ اص ٔٙبعك سٚػتبیی

 ٔتش 300حذالُ  اكّیٞبی  ٞب ٚ ساٜ فبكّٝ اص جبدٜ

 ٔتش 500حذالُ  فبكّٝ اص خغٛط ا٘تمبَ ٘یشٚ

 ویّٛٔتشی1ؿٛد ٚ حذالُ فبكّٝ  دس ایٗ ٔٙبعك وٛكیٝ ٕ٘ی فبكّٝ ٔٙبعك سا٘ـی

 ویّٛٔتشی1ؿٛد ٚ حذالُ فبكّٝ  دس ایٗ ٔٙبعك وٛكیٝ ٕ٘ی ٌیش فبكّٝ ٔٙبعك ػیالة

 ویّٛٔتشی1حذالُ فبكّٝ ؿٛد ٚ  دس ایٗ ٔٙبعك وٛكیٝ ٕ٘ی ٞبی جبسی   فبكّٝ اص آة

ػهبِٝ ٌزؿهتٝ،    10، ػغ  آة صیشصٔیٙهی دس  ای ا٘تخبة ؿٛد وٝ دس آٖ دس ٔٙغمٝ٘جبیذ  ػغ  آة صیشصٔیٙی

 ٔتش ثٛدٜ. 5دس ػٕك وٕتش اص 

ٝ  دسؿت ثؼتش ػًٙ ثب ٔٙبعمی ٚ ٞب دسٜ دس دفٗ ٔشاوض احذان ؿٙبػی صٔیٗ  ٔخهشٚط   ٔتخّخهُ،  ٚ دا٘ه

 ٌٙجهذٞبی  ٚ پزیش ا٘حالَ ٞبی ػًٙ وبسػتی، ٔیتیدِٚٛ ٚ آٞىی ػًٙ پی افىٙٝ، داسای

 .اػت ٕٔٙٛع ٕ٘ىی

ٞبی پٟٙبٖ لهشاس   ؿذٜ ٚ ٌؼُ ٞبی فؼبَ ؿٙبختٝ ٔىبٖ دفٗ ٘جبیذ دس ٔؼیش ٚ حشیٓ ٌؼُ ٌؼُ

 ثیٙی  ٔتش فبكّٝ اص ٔٙبعك لبثُ پیؾ 200داؿتٝ ثبؿذ ٚ داسای حذالُ 

ٕٞچٙیٗ ٘جبیذ ػُٕ دفهٗ ثهب وهبسثشی    ٔحُ دفٗ ٘جبیذ دس ٔٙبعك پشجٕؼیت ٚالغ ؿٛد  وبسثشی اساضی

 دیٍش دس وضبد ثبؿذ

ٔحُ دفٗ ٘جبیذ دس ثبالدػت جشیبٖ غبِت ثبدٞبی ٔٙغمٝ ٘ؼهجت ثهٝ ٔٙهبعك ٔؼهىٛ٘ی      الّیٓ )ثبد(

 لشاس ٌیشد، ٚ ایٗ ٔحُ ثبیذ اثشات ٌبصٞب ٚ ثٛ سا ثٝ حذالُ ثشػب٘ذ

 وٕتشیٗ ثبسؽ دس ػغ  ٔٙغمٝ ثبسؽ
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 AHPٔجتٙی ثش  GISٞب دس  ّیُ فضبیی ٚ وشویت الیٝوح ٚ  فشآیٙذ وجضیٝ -2 ٕ٘ٛداس

 

 هغالؼِ هَسد هٌغقِ
ٔیب٘ی اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ ٚ دس یهه دؿهت ٔیهب٘ىٛٞی ثهٝ ٕٞهیٗ ٘هبْ دس        ٞبی ثخؾوالسدؿت دس  ػتبٖؿٟش

 ؿهذٜ   ٚالغ( وٜٛ ػّٓٚ دس پبی لُّ ٔشوفغ اِجشص غشثی )سؿتٝ وخت ػّیٕبٖ ٚ لّٝ  سٚد ػشداةدٞب٘ٝ سٚدخب٘ٝ 
دلیمهٝ   1 دسجهٝ ٚ  36 دلیمٝ عَٛ ؿهشلی ٚ  10دسجٝ ٚ 51 ٔختلبت جغشافیبیی سدؿت دساػت. ؿٟش وال
 1690ٔتش دس ؿشق ٚ ؿٕبَ ؿشلی )ٔٙغمٝ الٞهٛ( وهب    1100 اػت. اسوفبع ؿٟش اص ؿذٜ  ٚالغػشم ؿٕبِی 

ُ ٔتش دس جٙٛة غشثی آٖ )ٔٙغمٝ سٚدثبسن( ٔتغیش اػت. دؿت والسدؿت ٚ ؿٟش  ٝ  ؿهى دس پهبی آٖ،   ٌشفته
ثضسٌهشٜا  . ایٗ حٛضٝ دس غشة حٛضٝ سٚدخب٘ٝ چهبِٛع لهشاس داسد.   لشاس داسد ػشدآثشٚدحٛضٝ آثشیض  دسوٕبٔبً 
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ٖ  ویّٛٔتشی آٖ ػجٛس ٔی 30فبكّٝ  اصچبِٛع اص ؿشق ؿٟش ٚ  -وٟشاٖ دس دػت احذان آثهبد   وٙذ. ؿٟش ٔهشص
تذاد ایٗ ٔحٛس لشاس داسد ٚ سٜا ٔبثیٗ ایٗ ؿٟش ٚ والسدؿت، ٔؼیش اسوجبعی اكّی وال سدؿهت ثهب ػهبیش    دس ٔا

ٝ  )عهشح  دٞهذ  سا وـىیُ ٔهی  ٚ وـٛس ٘مبط اػتبٖ  اػهبع  ثهش  .(1390والسدؿهت،   ػٕهشاٖ ؿهٟش   ٚ وٛػهؼ
جهذای   حبَ، ثبایٗ. اػت ٘فش 23648 ؿٟش ایٗ وُ جٕؼیت ایشاٖ، آٔبس ٔشوض وٛػظ 1395 ػبَ ػشؿٕبسی

ىب٘هبت ٚ  اص ومؼیٕبت ػیبػی سٚػتبٞبی حٛاِی حهٛصٜ ٘فهٛر ؿهٟش وٕبیهُ ثیـهتشی جٟهت اػهتفبدٜ اص         ٔا
ای وٝ ٔحُ دفٗ صثبِٝ ؿٟشػتبٖ والسدؿت ٔىب٘ی ثشای دفهٗ   ٌٛ٘ٝ وؼٟیالت ؿٟشی والسدؿت سا داس٘ذ. ثٝ

%  44/2والسدؿهت   جٕؼیهت  سؿهذ  ٘هش  . ثبؿذ صثبِٝ ػبیش سٚػتبٞبی خبسف اص حٛصٜ ٘فٛر والسدؿت ٘یض ٔی
 .ؿٛد ٔحؼٛة ٔی اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ دس ٞبی ثبالیی جض ٘ش  وٝ اػت

ٔتشٔشثهغ ٚ   6/571974244ثشسػی ثخؾ اػظٕی اص ؿٟشػتبٖ والسدؿهت ثهب ٔؼهبحت    ٔٙغمٝ ٔٛسد 
(. ؿٟش والسدؿت )حؼهٗ ویهف( وٟٙهب ؿهٟش ٔٛجهٛد دس      1داسی الّیٓ غبِت وٛٞؼتب٘ی ثٛدٜ اػت )ؿىُ 

ٗ     22ػٙٛاٖ ٔشوض ؿٟشػتبٖ والسدؿت وٝ داسای  ثشسػی ثٝ سٚ  سٚػتب ٚالغ دس حهٛصٜ ٘فهٛر خهٛد اػهت، اصایه
ش سػبیت فبكّٝ ٚ وٛجٝ  ثبؿذ. یبثی ثؼیبس ٟٔٓ ٚ ضشٚسی ٔی ٔىبٖ ثٝ ایٗ ٘مبط جٕؼیتی دس ٔا

 

 
 

 (1390ومؼیٕبت ػیبػی ٚ ٔٛلؼیت ؿٟشػتبٖ والسدؿت )عشح جبٔغ والسدؿت،  -1 ؿىُ
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 ًتای  ٍ تیث

ظ عٛس وٝ لجالً روش ؿذ، عجك ٘ظش ٔتخللبٖ ٚ اػتب٘ذاسدٞبی ٔحیظ صیؼهتی، دٚ ٔؼیهبس ٔحهی    ٕٞبٖ

ؿذٜ اػت وهٝ ٞهش ٔؼیهبس ؿهبُٔ      پیـٟٙبدٕ٘بیی ٔىبٖ دفٗ صثبِٝ  ثشای ٔىبٖ عجیؼی ٚ ٔحیظ ا٘ؼب٘ی

  ٝ ٞهب ٔغهبثك ثهب اػهتب٘ذاسدٞبی ػهبصٔبٖ حفبظهت اص        چٙذ صیش ٔؼیبس اػت. ایٗ ٔؼیبسٞهب ٚ صیشٔجٕٛػه

ؿهذٜ ٚ ایجهبد     صیش ٔؼیهبس ا٘تخهبة   14اػبع  ؿذٜ اػت. ثش  ای ا٘تخبة صیؼت ٚ ؿشایظ ٔٙغمٝ ٔحیظ

اص ؿذٜ اػت. ػسغ ثب اػهتفبدٜ    اسائٝ 3ٞبی ؿٕبسٜ    ٘مـGISٝٞب دس ٔحیظ  ٘مـٝ ثشای ٞشوذاْ اص آٖ

آیذ جهذَٚ   دػت ٔی ثش اػبع لضبٚت وبسؿٙبػبٖ، ٚصٖ ٟ٘بیی ٞش الیٝ ثٝ سٚؽ وحّیُ ػّؼّٝ ٔشاوجی

(3.) 

 
 AHPآٔذٜ اص سٚؽ   دػت ٚصٖ ٟ٘بیی ٔؼیبسٞبی ثٝ -3 جذَٚ
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 ٔغبِؼٝ: ی دس ٔٙغمٝ ٔٛسدٕ٘بی ثشسػی ثشای ٔىبٖ ٞبی ٔٛسد (: ؿبخق2ؿىُ )

ٔؼیبسٞبی ا٘ؼب٘ی: )اِف( فبكّٝ اص سٚػتب، )ة( فبكّٝ اص خغٛط ا٘تمبَ ٘یشٚ، )ف( فبكهّٝ   (1)

 اص ٔؼیشٞبی اسوجبعی، )د( فبكّٝ اص ؿٟش، )ٚ( وبسثشی اساضی ٔٙغمٝ.

ٞبی صیشصٔیٙهی، )د( جٍّهٝ،    ثبسؽ، )ف( ػغ  آة ٔؼیبسٞبی عجیؼی: )اِف( الّیٓ، )ة( (2)

خهظ ٌؼهُ، )ح( ؿهیت، ) (     ٞبی ػهغحی ٚ سٚدخب٘هٝ، )ی(   ٜ( آةِغضؽ، ) )ٚ( صٔیٗ

 ؿٙبػی.  صٔیٗ

ٖ   ثب وٛجٝ ثٝ ٔؼیبسٞبی روشؿذٜ ٚ خلٛكیبت ٔٙغمٝ ٔٛسد دٞٙهذٜ وٛصیهغ    ٔغبِؼٝ، ٘مـٝ ٟ٘هبیی ٘ـهب

 (.3ٔٙبػت ثٛدٖ ٔحُ دفٗ صثبِٝ دس ؿٟشػتبٖ والسدؿت اػت ؿىُ )

 
 ( ٔؼیبسٞبی ا٘ؼب٘ی1)  -2 ؿىُ
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 بی عجیؼی( ٔؼیبس2ٞ)  -2 ؿىُ

 
 ( ٔؼیبسٞبی عجیؼی2)  -2 ؿىُ
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 2/6ومشیجهبً   ،( ٚ ثب وٛجٝ ثٝ أتیبصٞبی وؼت ؿذٜ ٞهش ٔٙغمهٝ دس ؿهىُ ٟ٘هبیی    3ثب وٛجٝ ؿىُ )

دسكذ اص وُ ٔٙغمٝ، ؿشایظ ٔٙبػهت ثهشای ٔحهُ     09/1ٔغبِؼٝ ثشاثش ثب  ویّٛٔتشٔشثغ اص ٔٙغمٝ ٔٛسد

ذ وٝ ثخؾ ثضسٌهی اص ایهٗ ٔٙهبعك ثهٝ دِیهُ      دٞ (. ایٗ ٘تیجٝ ٘ـبٖ ٔی3داس٘ذ جذَٚ ) دفٗ صثبِٝ سا

ٞبی ػهغحی فهشاٚاٖ،    ٞبیی، ٔٙبػت ثشای دفٗ صثبِٝ ٔٙبػت ٘یؼتٙذ. ؿیت صیبد، ٚجٛد آة ٔحذٚدیت

عٛس ػٕذٜ ثهشای   ٞٓ ثٝ ٞبی وـبٚسصی ٚ فبكّٝ وٓ سٚػتبٞب ثب پزیش، ٚجٛد صٔیٗ پٛؿؾ ٌیبٞی آػیت

ٞهبی ٔٙبػهت ثهشای دفهٗ صثبِهٝ، ٔؼهبحت       ٖ (، ٔىب3ٞب ٔٙبػت ٘یؼتٙذ. ثب وٛجٝ ثٝ ؿىُ ) دفٗ صثبِٝ

دِیُ ٔجبٚست ثب جٍُٙ  ، ثٝثبؿذ .دسٟ٘بیت ٔؼغ  دس ؿٕبَ ؿشلی ؿٟشػتبٖ ثب دػتشػی ٔٙبػت ٔی

جٌّٛیشی اص ایٗ خغش اػهتفبدٜ اص حهشیٓ ثهشای جٍٙهُ اِضأهی      ٔٙظٛس  ٚ خغش وحذیذ ٔحیظ صیؼتی

 ثبؿذ. ٔی

 
 دسكذ ٔٙبعك ٔختّف اص٘ظش ٔٙبػت ثٛدٖ -3 جذَٚ

 دسكذ ٔؼبحت ٔتشٔشثغ ٞب اِٚٛیت

 08/1 917/6251192 ثؼیبس خٛة

 76/14 73/84428047 ٔٙبػت

 92/22 8/131143348 حذٚدی ٔٙبػت وب

 42/33 8/185480027 ٘بٔٙبػت

 79/28 3/164671627 ثؼیبس فمیش

 100 6/571974244 ٔجٕٛع
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 ٞبی ٔٙبػت ثشای دفٗ صثبِٝ ٔىبٖ -3 ؿىُ

 
 

 گیشی ًتیجِ

 ٔهذیشیت . اػت جٟبٖ ػشاػش ٘مبط جٕؼیتی دس ٔـىالت وشیٗ ٟٔٓ اص ا٘ؼب٘ی یىی ٞبی ٔذیشیت صثبِٝ

ا٘تخبة یه . وٙذ ایجبد ا٘ؼبٖ ػالٔت ٚ ٔحیغی ویفیت ثشای جذی ٔـىالت وٛا٘ذ ٔی صثبِٝ ٘بوبسآٔذ

ٞبی ؿٟشی وـٛسٞبی  ٔحُ ٔٙبػت ثشای دفٗ صثبِٝ یه ٌبْ ثؼیبس ٟٔٓ دس حُ ٔـىُ ٔذیشیت صثبِٝ

ٝ  وبوٖٙٛ دٞذ وٝ ٔی ٘ـبٖ ایشاٖ دس پؼٕب٘ذٞب دفٗ ٚضؼیت ػت. آٔبسوٛػؼٝ ا دسحبَ  ثبصیبفهت  أهش  ثه
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ٗ  حتهی  ٘ٝ ٚ اػت وٛجٝ ٔٛسد صٔیٗ دس صثبِٝ دفٗ ثیـتش ٚ ؿذٜ وٕتشی وٛجٝ  وِٛیهذ . ثٟذاؿهتی  دفه

ٝ  اػهت  ٞبیی چبِؾ وشیٗ ثضسي اص ؿٟشی جبٔذ ٞبی صثبِٝ سٚصافضٖٚ ٝ  آٖ ثهب  دِٚتهی  ٔمبٔهبت  وه  ٔٛاجه

ٗ   ٔىبٖ وأثیشات وبٞؾ جٟت شی ٚ وٛػؼٝ ٔذَوبسٌی ثٝ. ٞؼتٙذ ٝ  ٞهبی دفه  صیؼهت،   ٔحهیظ  ثهش  صثبِه

ٗ  ؿهبٞذ  وـهٛس  ٔٙبعك ثیـتش دس ٔب .اػت ؿذٜ وٛجٝ لشاسٌشفتٝ ٔٛسد التلبد، ٚ ػٕٛٔی ثٟذاؿت  ایه

ٗ   یبثی اػت. ٔىبٖ سٚثبص ٚ غیشثٟذاؿتی كٛست ثٝ ٞب دفٗ ثیـتش وٝ ٞؼتیٓ  ٔهٛاد  ثٟذاؿهتی  ٔحهُ دفه

ا٘تخهبة   دس ٔتؼهذدی  ٔؼیبسٞهبی  ٚ ثهٛدٜ  كحی  ٔذیشیت ٚ اػٕبَ ٔغبِؼبت بْا٘ج ٘یبصٔٙذ جبٔذ صائذ

ٝ  ٚ صیؼهت   ٔحیظ ؿذیذ ٔٛجت آِٛدٌی ٞب آٖ ثٝ وٛجٝ ػذْ وٝ وأثیشٌزاس٘ذ دفٗ ٔٙبػت ٔىبٖ  كهذٔ

ُ  وٕبٔی ِزا دخبِت. (Alistair et al,2001) ؿٛد ٔی ٞب ا٘ؼبٖ ثٝ  ثبػهو  یهبثی  ٔىهب٘ی  دس ٔهؤثش  ػٛأه

ٗ   پزیش ٕ٘ی أىبٖ دػتی ٞبی ثب سٚؽ وٝ ٌشدد ٔی دٜدا اص حجٓ صیبدی ایجبد ٝ  ثبؿهذ ایه ٖ  ٔغبِؼه  ٘ـهب

ٝ  ٔحهیظ صیؼهتی،   ٚ چٙذ ٔؼیبس ػّٕی اص اػتفبدٜ ثب GIS ٚ AHP افضاس ٘شْ وشویت وٝ دٞذ ٔی  دس وه

ٖ  ا٘تخبة فشایٙذ دس ٔؤثش سٚؽ یه ثیبٍ٘ش ؿٛ٘ذ، ٔی د٘جبَ یبفتٝ وٛػؼٝ وـٛسٞبی  ٔٙبػهت  ٞهبی  ٔىهب

ُ  ثهشای  GIS ثهب  ثهبِمٜٛ  ٔٙبعك ٕٞسٛؿب٘ی وحّیُ ٚ  وجضیٝ فشآیٙذ .اػت صثبِٝ دفٗ ثشای ُ  حه  ٔـهى

 ٔهذیشیت  ثهشای  ثهبال  وٛا٘بیی داسای GIS افضاس ٘شْ وبس ثشدٜ ؿذ،ٝ پظٚٞؾ ث ایٗ دس صثبِٝ دفٗ ٞبی ٔحُ

 اسوفهبع،  ٞب، سٚدخب٘ٝ صیشصٔیٙی، ٞبی آة ػٕك ٞب الیٝ ایٗ. اػت ٔختّف ٔٙبثغ اص ٞب دادٜ اص صیبدی حجٓ

 ا٘تمهبَ ٘یهشٚ،   خغهٛط  جٍّهٝ،  سٚػهتبٞب،  ؿهٟشی،  ٔشاوض ٞب، جبدٜ صٔیٗ، وبسثشی ؿٙبػی، صٔیٗ ؿیت،

ٝ  AHP سٚؽ اص ٚصٖ ٔؼیبسٞب. ِغضؽ، الّیٓ ٚ ٔیضاٖ ثبسؿبت جٛی ثٛد٘ذ ٌؼُ، صٔیٗ  ایجهبد  ٔٙظهٛس  ثه

ُ  ٔؼیبسٞب ثیٗ جفتی ٞبی ٔمبیؼٝ ٔبوشیغ دس ؿٟشػهتبٖ والسدؿهت )دس اػهتبٖ    . ؿهذٜ اػهت    حبكه

جٕؼیت سٚ ثٝ سؿذ ٚ ٔٛلؼیت ٌشدؿٍشی ٔٙغمٝ ٚ فبكّٝ وٓ ایٗ ؿٟشػتبٖ ثب پبیتخهت   ٔبص٘ذساٖ( ثب

ٕ٘بیی ٔحُ دفٗ صثبِهٝ ؿهذٜ    ت. اٌشچٝ وٛجٟبت فشاٚا٘ی ثٝ ٔىبٖٔضیذ ثش إٞیت ایٗ ٔٛضٛع ؿذٜ اػ

چهبسچٛة جٟهب٘ی ثهشای فشایٙهذ     اػت، أب وبوٖٙٛ ثب وٛجٝ ثٝ ؿشایظ خبف ایٗ ٔٛضٛع، ٔؼشفی یهه  

ٗ    ٕ٘بیی دفٗ  ٔىبٖ َ  GIS سٚ  ادغهبْ وىٙیهه   صثبِٝ ٞٙٛص ثٝ دػهت ٘یبٔهذٜ اػهت. اصایه  AHP ٚ ٔهذ

ثهٝ ٚجهٛد   وٛا٘ذ ساٞی لذسوٕٙذ ثشای حُ ٔؼئّٝ ٔىبٖ ثٟیٙٝ دفغ صثبِٝ ثبؿذ. ایٗ ٔؼئّٝ ثب وٛجهٝ   ٔی

ٌیشی ثؼیبسی اص سٚػتبٞبی ؿٟشػهتبٖ دس ػهٛاحُ ایهٗ سٚدخب٘هٝ إٞیهت       سٚدخب٘ٝ ػشدآثشٚد ٚ لشاس

ؿبخٝ ٔحیظ عجیؼی ٚ ٔحیظ ا٘ؼب٘ی ثهش   ٔؼیبس دس دٚ 14اػت. دس ایٗ ٔغبِؼٝ، دٚچٙذاٖ پیذا وشدٜ 

صیؼت ٚ ٘ظش وبسؿٙبػهبٖ ا٘تخهبة     ای، اػتب٘ذاسدٞبی ػبصٔبٖ حفبظت اص ٔحیظ اػبع ؿشایظ ٔٙغمٝ

، ٔٙهبعك دفهٗ صثبِهٝ دس    GISٞش ٔؼیهبس ٚ وّفیهك دس   وحّیُ ػّؼّٝ ٔشاوجی ؿذ٘ذ. ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ

ثٙذی، وُ ٔٙغمهٝ ثهٝ ٔٙهبعك     ثٝ پٙج عجمٝ ومؼیٓ ؿذ٘ذ. ثب وٛجٝ ثٝ ایٗ عجمٝٔغبِؼٝ  ٔٙغمٝ ٔٛسد

 185.4، 131.1، 84.2، 6.2، ٘بٔٙبػت ٚ ثؼیبس فمیش ثٝ وشویت ثهب  ٔٙبػت ثؼیبس خٛة، ٔٙبػت، ٘ؼجتبً

دسكذ اص وُ  1.09ؿٛد. ثبالوشیٗ اِٚٛیت ثشای دفغ صثبِٝ دسٔجٕٛع  ویّٛٔتشٔشثغ ومؼیٓ ٔی 164.6ٚ 
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دٞذ وٝ ایهٗ   وحّیُ ٘ـبٖ ٔی ٚ  ٞبی وخّیٝ ٔٙبػت اػت. ٘تبیج وجضیٝ ٔغبِؼٝ ثشای پشٚطٜٔٙغمٝ ٔٛسد

ٞب دس  ٞب ٚ ٌؼُ ٞب، ٔٙبثغ آة صیشصٔیٙی، جشیبٖ ٔٙبعك داسای حذاوثش فبكّٝ وب ٔٙبعك ٔؼىٛ٘ی، جبدٜ

 ػٙٛاٖ ثؼیبس خٛة ٚ ٔٙبػت ثب ٚضغ ٔٛجٛد ٘ـبٖ ؿذٜ ثٝ  ٔٙغمٝ اػت. ٔمبیؼٝ ثیٗ ٚاحذٞبی ا٘تخبة

دٞذ وٝ ٔٙبعك پیـٟٙبدؿذٜ ثشای ٔحُ دفٗ صثبِٝ ٔٙبػت ثٛدٜ وٝ خهبسف ثهٛدٖ اص حهٛصٜ ٘فهٛر      ٔی

ٔغبِؼهٝ،   ایٗ ٘تهبیج ٘ـهبٖ داد وهٝ دس ٔٙغمهٝ ٔهٛسد      ایٗ لضیٝ اػت. عجیؼی ؿٟش والسدؿت ٔؤوذ

وٛجٟی ثب ٔـبٞذات ٔیهذا٘ی ػهبصٌبس اػهت.      عٛس لبثُ ثشای ٔحُ دفٗ صثبِٝ ثٝ AHP ٚ GIS وشویت

اػهتفبدٜ   ٞب ٔهٛسد  بَ، وبسایی یه سٚؽ فشایٙذ ػّؼّٝ ٔشاوجی وحّیّی وٝ ثشای ایٗ ٘ٛع ثش٘بٔٝح ثبایٗ

ٞبی خهبف ٔٙغمهٝ اػهت.     ٞب ٚ ٚیظٌی ٌشاٖ ٔحذٚدیت ٚاثؼتٝ ثٝ دا٘ؾ وحّیُ ؿذت ٌیشد، ثٝ لشاس ٔی

ؿٙبػی ٚ طئٛوىٙیه دلیهك، خشیهذ صٔهیٗ،     حبَ، دلت ٔغبِؼبت ٔیذا٘ی، اصجّٕٝ ٔغبِؼبت صٔیٗ ثبایٗ

ییٗ ٘ٛع ٚ ٔمذاس صثبِٝ، لجُ اص ا٘تخبة ػبیت ٟ٘بیی ثشای ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ وٕبْ خغهشات آِهٛدٌی   وؼ

 ٔغبِؼٝ ضشٚسی اػت. صیؼت دس ٔٙغمٝ ٔٛسد  ٔحیظ

 

 هٌاتغ
وهبسثشد وحّیهُ ٔىهب٘ی     .(1398غالٔؼّی فشد، ٟٔذی  حؼیٙی، ػیذٚسیب ٚ آلبجشی، ٘ؼهشیٗ ) احٕذی، ثٙیبد  

ٔجّهٝ ػّهْٛ    بثی ٔحُ دفٗ پؼٕب٘ذ ؿٟش ٔشیٛاٖ ثش ٔجٙهبی ٔٙغهك فهبصی،   ی اسصیبثی چٙذ ٔؼیبسٜ دس ٔىبٖ
 .32-51 (:2)64 ،پضؿىی صا٘ىٛ

ٞهبی   ٞهب ٚ دٞیهبسی   ، ا٘تـبسات ػهبصٔبٖ ؿهٟشداسی  اكَٛ ٚ ٔجب٘ی ثٟذاؿت سٚػتبیی(. 1387اصویب، ٔلغفی )

 وـٛس.

ٝ ) ؿهٟشی  جبٔهذ  صائهذ  ٔٛاد دفٗ یبثی ٔىبٖ (.1385ٔٛػی ) أیٙی، ٖ  ،(سیػهب  ؿهٟش  ٔهٛسدی  ٕ٘ٛ٘ه ٝ  پبیهب  ٘بٔه

 وجشیض. دا٘ـٍبٜ اسؿذ، وبسؿٙبػی

 ٔشاوجی ػّؼّٝ وحّیُ سٚؽ وبسثشد (.1388ثٟشٚص، اسػغٛ  آسیبٔٙذ، لٛیذَ ٚ لٙجشی، فبعٕٝ ) ٔحٕذ  پٙبٞٙذٜ،

AHP ٔحهیظ،  ػالٔت ٔجّٝ ػٕٙبٖ، ؿٟش پؼٕب٘ذ دفٗ جبیٍبٜ یبثی ٔىبٖ دس  ٝ  پظٚٞـهی  ػّٕهی  فلهّٙبٔ
 . 273-286(:  2)4 ایشاٖ، ٔحیظ ثٟذاؿت ػّٕی ا٘جٕٗ

ٖ 1391جؼفشی، حٕیذسضب  سفیؼی، یٛػف  سٔضب٘ی ٟٔشثبٖ، ٔجیهذ  ٚ ٘لهیشی، حؼهیٗ )    یهبثی دفهٗ    (. ٔىهب

ؼهۀ ٔهٛسدی: اػهتبٖ وٍٟیّٛیهٝ ٚ     )ٔغبِ GISدس ٔحیظ  AHP  ٚSAWٞبی ؿٟشی ثب اػتفبدٜ اص پؼٕب٘ذ

 . 131-140(:   38)1، ٔحیظ ؿٙبػیاحٕذ(،  ثٛیش

ٞبی سٚػتبیی ٔهٛسد: دٞؼهتبٖ    یبثی ٔحُ دفٗ ثٟذاؿتی صثبِٝ (. ٔىب1392ٖٗ )جالِیبٖ، حٕیذ ٚ دادٌش، حؼی

 . 97-114(:  2)-6 ،التلبد فضب ٚ وٛػؼٝ سٚػتبییػی ؿٟشػتبٖ ٔبوٛ.  لّؼٝ دسٜ

سیضی وٛػهؼٝ ٔحیغهی دٞؼهتبٖ ؿهب٘ذیض ثهش اػهبع        (. ثش٘ب1397ٝٔجٟب٘ی ؿىیت، فبعٕٝ ٚ ٞبؿٕی، ٘ؼیٓ )

 . 271-294(: 10)2 آٔبیؾ ػشصٔیٗ،فشآیٙذ وحّیّی. 
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(. اسائهٝ ثش٘بٔهۀ ساٞجهشدی ٔهذیشیت پؼهٕب٘ذٞبی      1391ٔشوضی )، صاسػی ٚ ٔحؼٗ ،دٞمب٘ی  ػیذ ػّی، جٛصی

 . 93-108:  4، ٔحیظ ؿٙبػی ة(،ٔغبِؼۀ ٔٛسدی : ٔیٙب)  A’WOT سٚػتبیی ثٝ سٚؽ

ٝ  ٗدف یبثی ٔىبٖ دس طئٛٔٛسفیه ػٛأُ وبسثشد (.1388صٞشا ) ػبدِی، ٚ دٚػت، ػّی ٔحٕذ خٛسؿیذ  ٞهبی  صثبِه

 . 63-83(: 2)5 عجیؼی، جغشافیبی فلّٙبٔٝ ثٙبة(، ؿٟش ٔٛسدی )ٔغبِؼٝ ؿٟشی،

ٗ  یبثی (. ٔىب1391ٖخب٘ی  وبٔشاٖ  اثبرسِٛ، ؿٟشاْ ٚ اثبرسِٛ، ػجبد ) صیبسی، وشأت اهلل  ٔٛػی  صائهذ  ٔهٛاد  دفه

ٝ  AHP ٔذَ اص اػتفبدٜ ثب ؿٟشی جبٔذ ٖ  ٔهٛسدی  )ٕ٘ٛ٘ه ٚ ٔغبِؼهبت  ٘ـهشیٝ جغشافیهب    جّفهب(،  ؿٟشػهتب
 .  14-28:  3 ٔحیغی،

ُ  آة ٚ خهبن  آِهٛدٌی  ٔغبِؼبت (. دفتش1387ایشاٖ ) صیؼت  ٔحیظ حفبظت ػبصٔبٖ  دفهغ  ثهشای  دػهتٛساِؼٕ

 . وٟشاٖ.MSW ثٟذاؿتی ٞبی صثبِٝ

 ؿٟشی. جبٔذ پؼٕب٘ذ دفغ (. ػبصٔب1395ٖؿٟشداسی والسدؿت )

ٖ  دا٘ـٙبٔٝ ٔذیشیت ؿهٟشی ٚ سٚػهتبیی.   (.1387ػؼیذی، ػجبع ) سػهب٘ی ٚ   : ٔٛػؼهٝ فشٍٞٙهی اعهالع   وٟهشا

 ٔغجٛػبوی.

، جّذ ٞفتٓ، ٔٛاد صائذ جبٔذ ؿٟشی. وٟشاٖ: ا٘تـبسات ػبصٔبٖ ٞب وتبة ػجض ؿٟشداسی (.1383ػؼیذ٘یب، احٕذ )

 ٞبی وـٛس. ٞب ٚ دٞیبسی ؿٟشداسی

ٞب  سی. وٟشاٖ: ػبصٔبٖ ؿٟشدأذیشیت ٔٛاد صائذ جبٔذ سٚػتبیی دس اػتبٖ ٞشٔضٌبٖ(. 1386ػجذِی، ٔحٕذػّی )

 ٞبی وـٛس. ٚ دٞیبسی

ٞهبی ٘هٛ ٔهذیشیت     (. اسصیبثی وٛا٘هبیی ا٘غجهبق فٙهبٚسی   1386صادٜ، ٟٔذی ) جّیّی لبضیػجذِی، ٔحٕذػّی  ٚ 

 . 51-62(:  33)42  ،ٔحیظ ؿٙبػی پؼٕب٘ذٞب دس وـٛس.

 (. ٔمبیؼۀ وهبسایی فٙهٖٛ وحّیهُ چٙهذٔؼیبسی دس ثشسػهی     1393غفبسی ٌیال٘ذٜ، ػغب  ٚ غالٔی، ػجذاِٛٞبة )

ٞهبی جغشافیهبی    پظٚٞؾیبثی ٔحُ دفٗ پؼٕب٘ذٞبی ؿٟشی ؿیشاص(.  وٙبػت اسضی )ٔغبِؼٝ ٔٛسدی: ٔىبٖ
 . 427-448(:  46)2 ا٘ؼب٘ی.

 ٓ (. 1389صادٜ، حؼهیٗ ٚ سحیٕهی، حؼهٗ )    فشجی ػجىجبس، حؼٙؼّی  ػّٕب٘ی، ٔحٕذ  فشیذٚ٘ی، فبعٕٝ  وهشی

(: ٔغبِؼٝ ANPای وحّیُ ) َ فشآیٙذ ؿجىٝیبثی ٔحُ دفٗ ثٟذاؿتی صثبِٝ سٚػتبیی ثب اػتفبدٜ اص ٔذ ٔىبٖ

 . 127-149(:   14)1 فلّٙبٔٝ ٔذسع ػّْٛ ا٘ؼب٘ی،ٔٛسدی ٘ٛاحی سٚػتبیی ؿٟشػتبٖ لٛچبٖ. 

ٞبی ؿٟشی دس ؿٟش ٌّسبیٍهبٖ ثهب    یبثی ٔحُ دفٗ صثبِٝ (. ٔىب1389ٖ٘یىٙبٔی، ٔشضیٝ  حبفظی ٔمذع، ٘بكش )

 . 57-63(:  6)1، دیؿٙبػی وبسثش فلّٙبٔٝ صٔیٗ، GISاػتفبدٜ اص ػیؼتٓ 
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