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 دُيچک 
زٜ عجت ٌغتزػ ٘بٔتٛاسٖ يٚ غ ي، فٙؼتيت ٚ ثٝ تجغ آٖ رؽذ ٔزاوش ٔغىٛ٘يرؽذ خٕؼ

ثٝ عٕت ٔٙبعك ٘بٔغبػذ ؽذٜ اعت. ؽٟزعتبٖ لزٜٚ اس خّٕٝ  يؾزٚيٚ پ ئٙبعك ٔغىٛ٘

 يبديز ٌغتزػ سياخ يٞبت در عبَيٕؼز خيُ رؽذ چؾٍٕياعت وٝ ثٝ دِ ييٞبؽٟزعتبٖ

فٛرت ٌزفتٝ  يىيذرٚصئٛٔٛرفِٛٛصيٞب ثذٖٚ تٛخٝ ثٝ ٔغبئُ ٞاس آٖ يبريداؽتٝ اعت، وٝ ثغ

ؽٛر  يرٚدخب٘ٝ ئٙبعك ٔغتؼذ حٛضٝ ييٗ پشٚٞؼ ؽٙبعبيا يٗ ٞذف افّياعت. ثٙبثزا

 ياثخب٘ٝوتب يذا٘ئ يٞبثز رٚػ يك ٔجتٙيٗ تحميثبؽذ. ائ يؽٟز يخٟت اٞذاف تٛعؼٝ

 ئٙبعك ٔغبػذ ثزا يثٙذٚ پٟٙٝ يبثيك ثٝ ٔٙظٛر ارسيٗ تحميثبؽذ. در ائ يافشارٚ ٘زْ

ت، ارتفبع، يؽت، خٟتي، ٌغُ، ؽيتِٛٛصِيػبُٔ، ِ 8ؽٟزعتبٖ لزٜٚ اس  يؽٟز يتٛعؼٝ

 ياٌٛ٘ٝرٚػ وبر ثٝ. اعتفبدٜ ؽذٜ اعت ياراض يٚ وبرثز يبٞيٌفبفّٝ اس رٚدخب٘ٝ، پٛؽؼ

 ٞب ثب اعتفبدٜ اس ٔذَٗ ارسػ آٖييت ٚ تؼي، ضزاياعالػبت يٞبٝيال يٝيس تٟعت وٝ پظ اا
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ANP ظ يثزآٚرد ؽذٜ اعت. عپظ در ٔحGIS ٝيعبسىغبٖيٝ ٚ يتٟ يٕٞپٛؽب٘ يٞب٘مؾ 

 يبٖ ٔٙغمٝيا٘دبْ ؽذٜ اعت. در پب يفبس يثب اعتفبدٜ اس ٌبٔب يفبس ي٘مؾٝ يٝيػٛأُ ٚ تٟ

ٓ يثٝ پٙح ٔٙغمٝ تمغ يؽٟز يثٝ ٔٙظٛر اٞذاف تٛعؼٝ ٔغبِؼٝ اس ٘ظز ٔغبػذ ثٛدٖ ٔٛرد

 يه رٚدخب٘ٝي٘شد يٝيٚ حبؽ يبٍ٘ز آٖ اعت وٝ ٔٙبعك ٔزوشيح حبفُ ثي٘تبؽذٜ اعت. 

ز ثٛدٖ يپذزيي، تغيافّ يثٝ رٚدخب٘ٝ يُ دعتزعياعزاف ؽٟز لزٜٚ، ثٝ دِ يٚ ٔحذٚدٜ يافّ

ٗ يثبالتز يبد، دارايت سيؽتٗ ؽٗ ٚ ٘ذايئٛخٛد در ٔٙغمٝ، ارتفبع پب ياراض ي٘ٛع وبرثز

 ٞغتٙذ.   يؽٟز يبس خٟت اٞذاف تٛعؼٝيأت

ؽٟزعتبٖ  ،ANP ٔذَ ،ي، ٔذَ فبسيؽٟز ي، تٛعؼٝيذرٚصئٛٔٛرفِٛٛصيٞ :يديکلوات کل

 .لزٜٚ

 

 هقدهِ

آٖ  يپ ت ؽٟزٞب ٚ دريؼ خٕؼيٚ افشا يٙيتٛعؼٝ ؽٟز٘ؾ ،ػقز حبضز يضٌيٚ

ٙىٝ ي(. ثب ٚخٛد ا1996، 1ٚ ٌبٌّزّجزت يوٛچه ٚ ثشري اعت )ٌ يؽٟزٞب يتٛعؼٝ

اس  يىيثٝ  يٙيؽٟز٘ؾ ا٘ذ،ٗ را اؽغبَ وزدٜياس عغح سٔ يثخؼ وٛچى يؽٟز ي٘ٛاح
( 2004، 2ُ ؽذٜ اعت )وبتٕٗ ٚ ٕٞىبراٖيتجذ يؼيظ عجئح يدٞٙذٜزييتغ ػٛأُ

 هيز ييه لزٖ ٌذؽتٝ عجت تغيدر  يا٘غب٘ يٞبتيٚ فؼبِ يٙيوٝ ؽٟز٘ؾ يثٝ عٛر
ؽتبثبٖ ٔؼبفز ثٝ  يٙي(.  ؽٟز ٘ؾ2013، 3يبً٘ ٚ ِيؽذٜ اعت )ٗ يعْٛ اس عغح سٔ

 در ؽٟز اس يٞب ٚ ٔؾىالتيدر حبَ تٛعؼٝ ٔٛخت ٘بثغبٔب٘ يخقٛؿ در وؾٛرٞب

 غ خذٔبت ٚ أىب٘بت در عغح ؽٟز ؽذٜ اعتي، تٛسيخّٕٝ در اعتفبدٜ اس اراض
 ؽتبثبٖ ؽٟز لزٜٚ عجت ؽذٜ تب يٌذؽتٝ تٛعؼٝ يٞب(. در عب1989َ، 4)وٛررا

بثٙذ ٚ آٖ را ثٝ تّٕه يٓ رٚدخب٘ٝ تٛعؼٝ يثٝ عٕت حز ياس ٔٙبعك ٔغىٛ٘ يبريثغ
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ؽٟز لزٜٚ ٚخٛد دارد. در  يؽزل يٝيدر حبؽ يؾزٚيٗ پيخٛد درآٚر٘ذ، ٕ٘ٛ٘ٝ ثبرس ا
ٚ  يشيرٗ ٚ در ثز٘بٔٝيسٔ يٞبيزأٖٛ ٔغبئُ وبرثزيوٝ پ يػّٕ يٞباس رؽتٝ يىي

 يش اس لذٔتيوٙذ ٚ ٘يفب ٔيرا ا يثزؤٚ ٔ يؽٟزٞب ٘مؼ وبرثزد يغيت ٔحيزئذ
ثٝ ػٙٛاٖ  يئٛٔٛرفِٛٛصصذرٚياس ٔغبِؼبت ػّٓ ٞ يزيٌثزخٛردار اعت، ثٟزٜ ييثبال

 ي(. ؽٟزٞب ثزا1391ٚ ٕٞىبراٖ،  يٞزآثبد يٕيٗ اعت )رحياس ػّْٛ سٔ ياؽبخٝ

ٞب اس ٗيٗ سٔيدار٘ذ وٝ ا ياغ ٚ ٌغتزدٜيٚع يٞبٗيبس ثٝ سٔيت ٘يزػ خٕؼيپذ
ٚ  يؼ وٙبريبثٙذ. فزعبييُ ٔيتؾى يذرٚصئٛٔٛرفِٛٛصيٌٛ٘بٌٖٛ ٞ يت ٚاحذٞبيتزو

غبت يعأٚ ت ئغىٛ٘ ياس اراض يبديرٚدخب٘ٝ ٞز عبِٝ عغح س ئزسٞب ييخبثدب
(. ثب 1387، 1دٞذ )رٍ٘زساٖ ٚ ٕٞىبراٖيلزار ٔ يت ٚ ٘بثٛديرا در ٔؼزك تخز يعبحّ

 يٞبحٛضٝ ئب٘ذٞت ٚ عبيزيٗ ػّٓ در ٔذيزات، ػذْ تٛخٝ ثٝ اييٗ تغيتٛخٝ ثٝ ا

اس ٔٙبعك  يبريثغ يت ٚ ٘بثٛديذ، تخزيبر ؽذيؼ ثغئٛخت فزعب يارٚدخب٘ٝ
ثٝ  يذرٚصئٛٔٛرفِٛٛصِيٗ ٞي(. ثٙبثزا1387ٚ ٕٞىبراٖ،  يخٛاٞذ ؽذ )رعتٕ ئغىٛ٘

 ثبؽذ. ئ ياٚ تٛعؼٝ يؽٟز يٞبيشيربس خٟت ثز٘بٔٝياس ػّْٛ ٔٛرد ٘ يىيػٙٛاٖ 

 يٞبعىٛ٘تٍبٜ يش ثز رٚيآثز يٞبحٛضٝ يِٛٛصذرٚصئٛٔٛرفيزات ٞيثأدر ٔٛرد ت

 4شي(، ٞب1972ِ) 3(، ٞبٔز1968،1973،1994) 2ِئٛپِٛذ يّٝيثٝ ٚع لجالً يؽٟز

 (، ٌبردٖٚ 1982ٚ) 7ِٛذـ(، آر1979٘)6ٗ ـي(، و1978ّ) 5ِٛذـٝ ٚ ِئٛپـ(، د1975٘ٚ)
( وبر ؽذٜ 1996) 10جٛ٘شي( ٚ آرِ٘ٛذ ٚ 1995ٌ) 9غتٛفزي(، وز1992) 8ٍزاٖيد ٚ
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در ٔٛرد ٔغبئُ  يبديمبت سيزاٖ ٚ خٟبٖ تحميٞٓ در عغح ا زاًيت. اخاع
ٗ در ٔٛرد يٚ ٕٞچٙ يؽٟز يٞبعىٛ٘تٍبٜ يٞب ثز رٚ٘مؼ آٖٚ  يصئٛٔٛرفِٛٛصِ

-يٞب ٔاس آٖ ياح پبرٜيز ثٝ تؾزيفٛرت ٌزفتٝ اعت وٝ در س ٞباس آٖ ئخبعزات ٘بؽ
( اؽبرٜ 1997ٕٞىبراٖ )ٚ  1هيتٛاٖ ثٝ اعچئ يمبت خبرخيتحمٓ: اس خّٕٝ يپزداس

 يٞبتيه ٚ ٔحذٚديذرِٚٛصيٞ يٙذٞبيثب ػٙٛاٖ فزا ياوزد وٝ در ٔمبِٝ

 يٞب، چٙذ ؽٟز ٔغتمز ثزٚافىٙٝٔخزٚعٝ يثز رٚ  يٙيدر ؽٟز٘ؾ هيصئٛٔٛرفِٛٛص
 يا( در ٔمب2012ِٝ) 2يشيٖٛ ثيٕيا٘ذ. علزار دادٜٞب را ٔٛرد ٔغبِؼٝ افىٙٝٔخزٚعٝ

ٔؾتك  يٞبرٚدخب٘ٝ ثب اعتفبدٜ اس ٘مؾٝ يىيشيف يٞبغتٍبٜيـ سيتحت ػٙٛاٖ، تؾخ
ٗ ٔمبِٝ ثب يوزد. چبرچٛة ا ييه ؽؼ خٛؽٝ را ؽٙبعبيصئٛٔٛرف يٙذٞبيؽذٜ اس فزا

در  LUNEف رٚدخب٘ٝ يتٛف يثزا SOM يٚ رٚػ دادٜ وبٚ  GISاعتفبدٜ اس 

دٝ يٗ ٘تي( ثٝ ا2013) 3يبِيت ثٝ وبر ٌزفتٝ ؽذٜ اعت. دٖ رٚياٍّ٘غتبٖ ثب ٔٛفم
دخب٘ٝ در ٚغتٓ ريدر ع يزات ٟٕٔيثأٗ تيسٔ يه وبرثزيذرٚصئٛٔٛرفيذ وٝ آثبر ٞيرع

در  يوب٘بَ لٛ يش وٛچه، داؽتٗ اراضيآثز يٞبحٛضٝ يٞب دارد ٚ ثزابطيتٕبْ ٔم
ذٜ اعت وٝ يدٝ رعيٗ ٘تي( ثٝ ا2013) 4ؾتز اعت. ؽزٚدريٗ دعت ثيي٘مبط پب

وٝ  يالثيع يٞبدر دؽت يٕيٛؽيٚ ث يبٞيٌه، پٛؽؼيذرٚصئٛٔٛرفيٞ يٙذٞبيفزا

ٚ  يىيشيف يٙذٞبيبٖ فزايدار٘ذ، تذاخُ ٚ درن ارتجبط ٔ يؾتزيث يذٌيچيپ
-ك خٛد ثٝ ٔىبٖي( در تحم2011) 5بوٛةيوٙذ. يغتٓ فزاٞٓ ٔيرا در ع يىيِٛٛصيث

افشار ٗ پضٚٞؼ اس ٘زْيؽٟز پىٗ پزداختٝ اعت. در ا يثزا ئغىٛ٘ يوبرثز يبثي
what if فبفّٝ اس رٚدخب٘ٝ  يثٝ راٜ ارتجبع يتفبع، دعتزعت، اريؽ يٚ پبرأتزٞب ٚ

 اعتفبدٜ ؽذٜ اعت.
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 يٕب٘ياس وؾٛر فٛرت ٌفتٝ اعت،  ييٞبدر ثخؼ يمبت ٔختّفيش تحميزاٖ ٘يدر ا

 يه تٛعؼٝيذرٚصئٛٔٛرفِٛٛصيػٛأُ ٞ يزٌذاريثأت ئجٙب ( ثز1391ٗ )يٚ ٘بسآفز

ذ٘ذ وٝ ثبال ثٛدٖ يدٝ رعيٗ ٘تيلزار داد٘ذ ٚ ثٝ ا يبؽٟز را ٔٛرد ثزرعيثٙذر و يىيشيف

ٗ يت عبخت ٚ عبس در ايخبن اس ػٛأُ ٔحذٚد يذاريٚ ٘بپب يعغت يٙيزسٔيآة س

(، اثزات ٌغتزػ ؽٟز ٔؾٟذ 1385) يعزليسادٜ ٚ خٟبدٗيثبؽذ. حغئحذٚدٜ ٔ

لزار داد٘ذ.  يالة ؽٟز ٔؾٟذ را ٔٛرد ثزرعيذ عيٚ تؾذ يسٞىؾ ياٍِٛ يثز رٚ

 يرٚد در تؼبُٔ ثب تٛعؼٝ ش ٟٔزاٖيآثز يحٛضٝ يص( صئٛٔٛرف1388ِٛٛپٛر )يػّ

 يك رٚدخب٘ٝيٗ تحميلزار دادٜ اعت. در ا يبثيٝ ٚ ارسؼش را ٔٛرد ٔغبِيتجز يؽٟز

الة ثز اعبط يع يثٙذپٟٙٝ يٓ ؽذٜ اعت ٚ ٘مؾٝئٛرد ٘ظز ثٝ چٟبر ثبسٜ تمغ

ْ ؽذٜ، ا٘دب يٞبيٝ ؽذٜ اعت. ثب تٛخٝ ثٝ ثزرعيتٟ يعبِٝ ثزا 100ثبسٌؾت  يدٚرٜ

ؽٟز در لّٕزٚ ٟٔزاٖ رٚد وبٞؼ ػزك ثغتز، ا٘غذاد  يٗ ٔغبئُ تٛعؼٝيتزٟٔٓ

، وبٞؼ سٔبٖ تٕزوش ٚ يثٝ ؽٟز يؼيعج ياز آثزاٞٝييُ، تغيُ، ا٘حزاف ٔغئغ

ُ ٔغبئُ ٚ وبٞؼ خغبرت يتؼذ يؾٟٙبدات السْ ثزايٓ ثغتز ثٛدٜ وٝ پيتدبٚس ثٝ حز

 ارائٝ ؽذٜ اعت.  يٚ ٔبِ يخب٘

 يٞبيشيردر ثز٘بٔٝ يذرٚصئٛٔٛرفِٛٛصيعك وؾٛر ٘مؼ ػٛأُ ٞٔٙب يبريدر ثغ

پز  يٞبذٜ ٌزفتٝ ؽذٜ اعت. اعتبٖ وزدعتبٖ اس خّٕٝ اعتبٖي٘بد يٚ ؽٟز يغئح

 يغت ٚ اس تٛاٖ ثبرؽي٘ يٗ لبػذٜ ٔغتثٙيش اس ايٚ ؽٟزعتبٖ لزٜٚ ٘ اعتآة وؾٛر 

بؽذ. رؽذ ثيرا دارا ٔ يزيشاٖ آة چؾٍٕيثزخٛردار اعت ٚ ثٝ عجغ ٔ يفزاٚا٘

زٜ عجت ٌغتزػ ٘بٔتٛاسٖ يٚ غ ي، فٙؼتيت ٚ ثٝ تجغ آٖ رؽذ ٔزاوش ٔغىٛ٘يخٕؼ

 زييدٝ آٖ تغيٞب ؽذٜ اعت وٝ ٘تٓ رٚدخب٘ٝيثٝ عٕت حز يؾزٚيٚ پ ئٙبعك ٔغىٛ٘

 زٜ ؽذٜ اعت. ٔغبِتي، رعٛة ٚ غتيرٚدخب٘ٝ ٔب٘ٙذ ػزك، عَٛ، ؽ يؼيدر ؽىُ عج

 يٞبحُٚ عپظ ارائٝ راٜ يىيٛٔٛرفِٛٛصذرٚصئيك ٞيت ٚ ضزٚرت ٔغبِؼبت دليفٛق إٞ

بٖ وزدٜ اعت. ثب تٛخٝ ثٝ ئب ٕ٘ب ياس آٖ را ثزا ئمبثّٝ ثب ٔؾىالت ٘بؽ يثزا ياعبع



 

 

 

 

 يحٛضٝ يىيذرٚصئٛٔٛرفِٛٛصيت ٞيٚضؼ يك حبضز ثزرعئغبِت ٔذوٛر ٞذف اس تحم

ٔٙبعك  يحٛضٝ ثٝ ٔٙظٛر تٛعؼٝ ياراض يٞبتيلبثّ يبثيؽٛر ٚ ارس يرٚدخب٘ٝ

 اعت. يؽٟز

 هطالعِ هَرد يهحدٍدُ

در  يبعيٕبت عئغبِؼٝ در غزة وؾٛر ٚالغ ؽذٜ اعت ٚ اس ٘ظز تمغ ٔٛرد ئٙغمٝ

 2009ؽٛر ثٝ ٚعؼت  يش رٚدخب٘ٝيآثز ياعتبٖ وزدعتبٖ لزار ٌزفتٝ اعت. حٛضٝ

ٚ  10 30 ˚48تب  18 38 °47 يؽزل ييبيٗ عَٛ خغزافيّٛٔتز ٔزثغ در ثيو

(. 1لزارٌزفتٝ اعت )ؽىُ 53 29 ˚35 تب 50 54 ˚34 يٕبِؽ ييبيػزك خغزاف

در  شدبر در ؽٕبَ، دٍٞالٖ در غزة، عميث يٞبٗ حٛضٝ اس اعزاف ثٝ ؽٟزعتبٖيا

تزيٗ تزيٗ ٚ پزآةؽٛر اس ثشري يؽٛد. رٚدخب٘ٝيخٙٛة ٚ ٕٞذاٖ در ؽزق ٔحذٚد ٔ

ؾبٖ ٚ درٜ يٚ پزآٖ اس ارتفبػبت ثذر  يافّ يٝٞبي تّٛار اعت وٝ عزچؾٕؽؼجٝ

ديٍزي دريبفت  يزد. چٙذ ويّٛٔتز ثٝ عٕت ؽٕبَ ؽبخٝيٌيت ٔأٟٓ ٘ؾيثشري ٔ

ذاِٝ عزچؾٕٝ ٌزفتٝ اعت ٚ يوٙذ وٝ اس ارتفبػبت ؽزلي رٚعتبي ٘بر٘ده ٚ ثبثبؽٔي

در  خبٖ ٚ ؽٛراة ٞشارٜي، ٟٔذيچبيٗ، آخيٞبي وٕزٜ، ٔدپظ اس ػجٛر اس آثبدي

 ٔٛرد ٔغبِؼٝ اس ٘ظز يريشد. ٔٙغمٝثبد ثٝ تّٛار ٔيآآثبد ٚ ػجذاهللؽبدي يرٚعتبٞب

 در يٗ اس ٘ظز صئٛٔٛرفِٛٛصيٕٞچٙ. زار داردـل يزاٖ ٔزوشيدر سٖٚ ا يؽٙبعٗيسٔ

 ٌزفتٝزاٖ فٛرت يا يٞبي( اس ٘بٕٞٛار1383) يعبِمب٘ييػال يوٝ اس عٛ يٕبتيتمغ

 يٞبزحٛضٝيسٚ  لزار دارد يز ٚاحذ وزدعتبٖ ؽزليٚ س ياعت، در ٚاحذ ؽٕبَ غزث

ذٖ ثٝ يؽٛر پظ اس رع يٗ فٛرت وٝ رٚدخب٘ٝيؽٛد ثٝ ايخشر ٔحغٛة ٔ يبيدر

  .شديرياٚسٖ ٔدبر ثٝ لشَيتّٛار در ث يرٚدخب٘ٝ

 



 

 

 

 

 
 هطالعِ هَرد يت هٌطقِيهَقع يًقطِ (1)ضکل 

 ّا    هَاد ٍ رٍش

اعتفبدٜ اس  اعت. اثتذا ثب ياٚ وتبثخب٘ٝ ي، اثشاريذا٘ئ يٞبثز رٚػ يك ٔجتٙيٗ تحميا

 يٞبٔٛرد ٔغبِؼٝ ٔؾخـ ؽذٜ اعت. دادٜ يحٛضٝ ي، ٔحذٚدٜيتٛپٌٛزاف يٞب٘مؾٝ

، 1:100000 يؽٙبعٗيسٔ يٞب، ٘مؾ1:50000ٝ يتٛپٌٛزاف يٞبپضٚٞؼ ٘مؾٝ يافّ

ٚ  يك ثٝ ٔٙظٛر ثزرعيٗ تحميٞغتٙذ. در ا ياز ٔبٞٛارٜيٚ تقبٚ ييٞٛا يٞبػىظ

 ،يتِٛٛصِيػبُٔ، ِ 8، ؽٟزعتبٖ لزٜٚ اس يؽٟز يتٛعؼٝ ئٙبعك ٔغبػذ ثزا يثٙذپٟٙٝ

 ياراض يٚ وبرثز يبٞيٌت، ارتفبع، فبفّٝ اس رٚدخب٘ٝ، پٛؽؼيؽت، خٟتيٌغُ، ؽ



 

 

 

 

ٞب ثب ت ٚ ارسػ آٖي، ضزاياعالػبت يٞبٝيال يٝياعتفبدٜ ؽذٜ اعت. پظ اس تٟ

 ٔحبعجٝ ؽذٜ اعت. ANPاعتفبدٜ اس ٔذَ 

 ٔؼيبرٞب، اٞذاف، اس ايؽجىٝ بيذ، اثتذا ثANP رٚػثزاي حُ يه ٔغئّٝ ثب 

 ٞبئمبيغٝ ثؼذي ٌبْ رعٓ ؽٛد. در ٚ ؽٙبعبيي ٞبآٖ ثيٗ رٚاثظ ٚ ٞبٌشيٙٝ سيزٔؼيبرٞب،

 ٔمذار ثٝ عغزٞب وٝ عٛپزٔبتزيغي در ٞب،ٌشيٙٝ ٚ ٔؼيبرٞب ٚسٖ زد.يٌيا٘دبْ ٔ سٚخي

 ثٝ افّي ٌبْ چٟبر تزويت اس ANPوّي  عٛر ثٝ .خٛاٞذ آٔذ دعت ثٝ وٙٙذ، ٔيُ ثبثتي

 ٚ يسٚخ يٞبٔمبيغٝ ٔبتزيظ -2ٚ عبختبر ٔغئّٝ  ٔذَ ريشيپبيٝ -1آيذ: ٔي ٚخٛد

ٌشيٙٝ )ٔؤٔٙي ٚ ؽزيفي،  ثٟتزيٗ ا٘تخبة -4 عٛپزٔبتزيظ تؾىيُ -3تمذْ  ثزدارٞبي

1390 ،93-90 .)ANP ٓيتقٕ عغٛح ٗئتمبثُ ث رٚاثظ وٙذ وٝئ بئٟ را يغيؽزا

 در .زديٌ لزار ٔالحظٝ ٚ يثزرع ٔٛرد يتزيوّ ؽىُ ثٝ ٓيتقٕ يبرٞبئؼ ٚ يزيٌ

ANPٜٙذ ـٔب٘ ثٝ ٘غجي إٞيت ٔمبديز ٌيزيا٘ذاسAHP ثٝ ٚ سٚخي يٞبٔمبيغٝ ثب 

 ٚ دٚ ػبُٔ ثيٗ يىغبٖ إٞيت يدٞٙذٜ٘ؾبٖ 1 ػذد ؽٛد.ئ ا٘دبْ 9 تب 1 عيف وٕه

ظٛر ٔٙ اعت. ثذيٗ ديٍز ػبُٔ ثٝ ٘غجت ػبُٔ يه ؽذيذ إٞيت يدٞٙذٜ٘ؾبٖ 9 ػذد

 5ٗ، يعزسٔ ؼئتخقـ آٔب 5ٗ )يٗ ٔتخققيپزعؾٙبٔٝ ث 15ٞز ٔذَ تؼذاد  يثزا

وذاْ  ذٜ تب ٞزيغ ٌزدي( تٛسئتخقـ صئٛٔٛرفِٛٛص 5ٚ  يؽٟز يشيرٔتخقـ ثز٘بٔٝ

 زاي ٔحبعجٝـث ٞب،٘بٔٝپزعؼ تحّيُ اس پظ ٙٙذ.ـو يدٞبسيٝ را أتـٌب٘اس ػٛأُ دٜ

 Superافشار ٘زْ اس درٚ٘ي( تٛخٝ ثٝ ارتجبعبت )ثبسيزٔؼيبر  ٚ ٔؼيبر ٞز ٟ٘بيي ٞبيٚسٖ

Decisions ٔذَ  يثزاANP .اعتفبدٜ ؽذٜ اعت 

 تبثغ اس اعتفبدٜ ، ثبيؽٟز يتٛعؼٝ ٔؤثز ئتغيزٞب ٚ ٞبؽبخـ ثؼذ، ئزحّٝ در

 اعتب٘ذارد ثٝ فٛرت ئغبِؼبت يٞباليٝ يٕٞٝ ٔزحّٝ ايٗ در ٚ ؽذٜ يعبسيسيزفبس ،يفبس

 يػضٛيت درخٝ وٝ دارد ػضٛيت تبثغ يه يفبس ئدٕٛػٝ يه .ٔذ٘ذآ در ٔمبيغٝ لبثُ

 ٔدٕٛػٝ ثٝ يؽ تؼّك اس ٔؼيٗ يدرخٝ يه ػضٛيت دٞذ.ئ يثٝ عز يه ٚ ففز ٔيبٖ



 

 

 

 

اعت وٝ أىبٖ ٚ  يػّٕ ي(. ٔٙغك فبس2009، 1ٗئحغدٞذ )آَيٕ٘بيؼ ٔ را يفبس

ٔفقُ ٚ ثب  يبضيرفبت يبس ثٝ تٛفيغتٓ را ثذٖٚ ٘يه عي ييبيپٛ يعبسٝيؽج ياخبسٜ

 يٞب(. ٘مؾ2011ٝ، 2ظيّيفذ آٚردٜ اعت )يپذ يفيٚ و يوٕ يٞباعتفبدٜ اس دادٜ

  ٞغتٙذ. يخغ اس ٘ٛع پضٚٞؼ ايٗ در ٔب ثحث ٔٛرد يفبس تٛاثغ 

ٔٙتمُ ؽذٜ اعت.  GIS يچٙذضّؼ يٞباليٝ يتٛفيف يٞبدادٜ پبيٍبٜ ثٝ ضزايت

 ٞبٝيال ؽذٖ ٔمبيغٝ لبُث ٘يش ٚ ؽذٖ يوٕ ٔٛخت GIS يٞبٝيت ثٝ اليا٘تمبَ ضزا

ؽذٜ  اػٕبَ ضزايت اس اعتفبدٜ ثب ٞبٝيال ،يٕٞپٛؽب٘ ٔذَ ا٘دبْ يثزا عپظ .ؽٛدئ

ANP ثٝ فبفّٝ تؼزيف ثب يخغ يٞبٝيال ُ ؽذٜ ٚيتجذ ياثٝ ٘زدٜ ياس عبختبر ثزدار 

 يٕٞپٛؽب٘ ثب پبيبٖ در ؽذ٘ذ. تجذيُ يرعتز ي٘مؾٝ ثٝ عپظ ٚ يچٙذضّؼ يٞباليٝ

 يعبسيىغبٖ ا٘دبْ يثزا ؽذ. حبفُ يپبيب٘ يٞب٘مؾٝ ٔٛرد ٘ظز، ياعالػبت يبٞاليٝ

ٞز  يؽذ. ثزا اعتفبدٜ يفبس ٔٙغك رٚػ اس ياحتٕبِ يخغبٞب رفغ ٚ ٞبٝيال ٔيبٖ ثيؾتز

ا٘ذ، ثزاعبط ٔغبِؼبت ف ؽذٜيوٝ اس اثتذا در لبِت رعتز تؼز ياعبػبت يٞبٝيه اس الي

ف ؽذٜ اعت يتؼز يبرٞب تبثغ فبسياثظ ٚ ٔؼٚ ؽٙبخت رٚ يٚ ٘ظز وبرؽٙبع يذا٘ئ

 (. 2)ؽىُ

، ياراض يٚ وبرثز يبٞيٌ، پٛؽؼ(2)ؽىُ  يتٛاثغ فبس ئغبثك ؽىُ اٍِٛ

 5ٞغتٙذ ٚ عجمبت  يؽٟز يٗ ارسػ خٟت اٞذاف تٛعؼٝيوٕتز يدارا 1عجمبت 

 پٛؽؼ يدارا 1 ي، عجمٝيبٞيٌٗ ارسػ ٞغتٙذ. در عجمبت پٛؽؼيثبالتز يدارا

٘غجت  يتٙبعت وٕتز يؽٟز يُ ثٝ ٔٙظٛر تٛعؼٝيٗ دِيٛدٜ ثٝ ٕٞٔزغٛة ث يبٞيٌ

ٓ ٚ ٘بٔزغٛة يد يوؾبٚرس يؽبُٔ اراض 5 يوٝ عجمٝ يز عجمبت دارد، در حبِيثٝ عب

 يثبؽذ. در عجمبت وبرثزيبس خٟت اٞذاف ٔٛرد ٘ظز ٔيٗ أتيثبالتز يٞغت ٚ دارا

بظت ؽذٜ اعت ٚ ٚ ٔٙبعك حف يآث يوؾبٚرس يوبرثز يدارا 1 يش، عجمٝي٘ ياراض

                                                        
1- Al-Mohseen 
2- Phillis 



 

 

 

 

ف ٚ ٘بٔزغٛة ثٛدٜ ٚ يؽبُٔ ٔزاتغ ضؼ 5 يعجمٝ يبس ٞغتٙذ ِٚيٗ أتيوٕتز يدار

 يٝيال يتبثغ فبس يدار٘ذ. عجك اٍِٛ يؾتزيتٙبعت ث يؽٟز يخٟت اٞذاف تٛعؼٝ

ذٜ ـُ ؽيُ تؾىيـىٝ اس ٔٛاد عغت اس خّٕٝ ؽـٙيُ اـيثٝ دِ 1عجمبت  يؽٙبعٗيسٔ

بد ٚ ٔٙبعت يٙىٝ اس ٔٛاد ثب ٔمبٚٔت سيُ ايثٝ دِ 8ٝ بس ٚ عجميٗ أتيتزوٓ ياعت دارا

 ثبؽذ.يبس ٔيٗ أتيثبالتز يُ ؽذٜ اعت دارايتؾى يخٟت تٛعؼٝ ؽٟز

 
 يضْز يهٌاطق هستعد تَسعِ يتٌدهَثز در پٌِْ يارّايک اس هعيّز يتَاتع فاس يالگَ (2)ضکل 

 هطالعِ هَرد يهٌطقِ

 جيتحث ٍ ًتا

ٔٛرد  يدر ٔٙغمٝ يؽٟز يك ٔغتؼذ خٟت تٛعؼٝٔٙبع يبثيثز در ٔىبٖؤػٛأُ ٔ

ٔٛرد ٔغبِؼٝ اس  يدر ٔٙغمٝ يؽٟز ئٙبعك ٔغبػذ تٛعؼٝ يثٝ ٔٙظٛر ثزرع ٔغبِؼٝ

ٗ پبرأتزٞب پزداختٝ يح ٞز وذاْ اس ايپبرأتز اعتفبدٜ ؽذٜ اعت. در ادأٝ ثٝ تؾز 8

 خٛاٞذ ؽذ:

 ي( حبو3ٝ )ؽىُ ٔٛرد ٔغبِؼ ئٙغمٝ يؽٙبعٗيسٔ ي٘مؾٝ ي: ثزرعيتِٛٛصيِ -

ُ، ي، ؽئٛرد ٔغبِؼٝ را رعٛثبت آثزفت يدرفذ اس ٔحذٚدٜ 70ٗ اعت وٝ حذٚد ياس ا

غبِؼٝ را ـٔٛرد ٔ يٙغمٝـذ اس ٔـدرف 30ُ دادٜ اعت ٚ حذٚد يؾىـه ٚ ٔبرٖ تـآٞ



 

 

 

 

ٞب اس ِحبػ ُيُ دادٜ اعت. ؽيغت ٚ تٛف تؾىي، ؽي، ثبساِتيتيآ٘ذس يٞبعًٙ

 ياس عبخت ٚ عبسٞب ي٘بؽ يش فؾبرٞبيج سِشِٝ ٚ ٘ٔمبٚٔت در ثزاثز فؾبر ٚ أٛا

 يٞبُ ٚخٛد درس ٚ ؽىبفيثٝ دِ يآٞى يٞبدار٘ذ. عًٙ ئتفبٚت ئمبٚٔت يؽٟز

 يٞبفزاٞٓ وٙٙذ. ٟ٘ؾتٝ يؽٟز يزثٙبيس يرا ثزا يبديتٛا٘ٙذ ٔؾىالت سيفزاٚاٖ ٔ

 يفٛق تٍٙٙبٞب يتِٛٛصيك دار٘ذ. در ٔدٕٛع ِيٖٛ ػٕيبس ثٝ فٛ٘ذاعيش ٘ي٘ يآثزفت

ظ ـت ضٛاثيٗ رٚ رػبـياس ا .ٚردٜ اعتآزاٞٓ ـف يٟزـؽ يتٛعؼٝ يزاـرا ث ياثبِمٜٛ

اعت  يٗ ؽٟز ضزٚريدر خقٛؿ عبخت ٚ عبسٞب در ا يه ٚ افَٛ فٙيصئٛٔٛرفِٛٛص

تٛاٖ ٌفت وٝ ٔٙبعك خٙٛة، ي(. ثب تٛخٝ ثٝ ٔٛارد ٔذوٛر 1387ٔ، يٚ خضز ي)ثزٚت

ٔٛرد ٔغبِؼٝ ثٝ  ئٙغمٝ يؽٕبِ اس ؽزق ٚ ييٞبٚ ثخؼ ي، خٙٛة ؽزليخٙٛة غزث

ت يٚضؼ يؽٙبعٗيت سٔئمبْٚ، اس ٘ظز ٚضؼ يٞبعًٙ يثز رٚ يزيُ لزارٌيدِ

 دار٘ذ. يؽٟز يتٛعؼٝ يثزا ئغبػذ

 
 يضٌاسييضدُ سه ي( ًقطِ فاسBهطالعِ  هَرد يهٌطقِ يضٌاسييت سهي( ًقطِ ٍضعA (3)ضکل

 يإِّّٗيث ييبيٝ خغزافيبداتح يت: ثز اعبط اعتب٘ذارد ارائٝ ؽذٜ اس عٛيؽ -

ٗ راثغٝ حذاوثز ياعتمزار ؽٟزٞب ٔٙبعت ٞغتٙذ. در ا يت ثزايعغٛح ٕٞٛار ٚ وٓ ؽ

درفذ تدبٚس وٙذ. اِجتٝ  11ذ اس ياعتمزار ؽٟز ٔٙبعت اعت ٘جب يوٝ ثزا يٙيت سٔيؽ



 

 

 

 

درفذ ثٝ ػٙٛاٖ  15ت يوٙذ. ؽيز ٔييتغ يٗ ٔمذار وٕيا يغيظ ٔحيثغتٝ ثٝ ؽزا

در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذٜ اعت  يؽٟز يعبخت ٚ عبسٞب يبثُ اخزا ثزات ليؽ يحذ فٛلب٘

 يبٖ وٙٙذٜي( ث4ٔغبِؼٝ )ؽىُ  ٔٛرد يت ٔٙغمٝي٘مؾٝ ؽ ي(. ثزرع1389 بٖ،ي)سٔزد

 5ت وٕتز اس يؽ ئغبِؼٝ دارا ٔٛرد يدرفذ اس ٔٙغمٝ 60ؼ اس يٗ اعت وٝ  ثيا

ٗ يٕٞچٙذ. ثبؽئ يتٛعؼٝ ؽٟز يت ٔٙبعت آٖ ثزايبٍ٘ز ٔٛلؼيدرفذ ٞغتٙذ وٝ ث

)خٙٛة ٚ  ؾبٖيثذر ٚ پز يٞبٔٛرد ٔغبِؼٝ ٔٙغجك ثز وٜٛ يدرفذ اس ٔٙغمٝ 15حذٚد 

ؼ يت ثيؽ ي، دارايؽزل يٞبٗ تپٝئٛرد ٔغبِؼٝ( ٚ ٕٞچٙ يخٙٛة غزة ٔحذٚدٜ

 دار٘ذ.  يؽٟز يخٟت تٛعؼٝ يت ٘بٔٙبعجيدرفذ ٞغتٙذ وٝ ٚضؼ 30اس 

 
 ةيضدُ ض يفاس ي( ًقطBِهطالعِ  هَرد ية هٌطقِي( ًقطِ ضA (4) ضکل

ٗ اعت وٝ يبٍ٘ز اي( ث5ت ٔٙغمٝ )ؽىُ يؽ خٟت ٘مؾٝ يت: ثزرعيخٟت ؽ -

ؾتز در فقُ يت ثيت خٟت ؽيا٘ذ. إٞبفتٝياعتمزا  يؾتز ٔٙبعك در خٟبت ؽٕبِيث

ؽٛد تب در  يٗ ػبُٔ عجت ٔيوٝ ػذْ تٛخٝ ثٝ ا يٍز ٞغت ثٝ عٛريعزد عبَ ٕ٘ب

خ در ٔؼبثز ي يٞبٝيدبد اليفبضالة ٚ ا يٞبِِٝٛ يسدٌخيعزد عبَ ثب  يٞبفقُ

بد اس يتٛا٘ذ ثبػث ثٝ ٚخٛد آٔذٖ ٔؾىالت سيٗ ٔغئّٝ ٔئٛاخٝ ؽٛ٘ذ وٝ ا يؽٟز

 يٞبيشيرٗ السْ اعت تب در ثز٘بٔٝيخّٕٝ اختالَ در رفت ٚ آٔذ ٔزدْ ؽٛد. ثٙبثزا



 

 

 

 

ت يؽثٝ خٟبت ٔختّف  ئغىٛ٘ يٞب، ٔؼبثز ٚ ٚاحذٞببثبٖيز خيٗ ٔغييدر تؼ يؽٟز

 زد.    يفٛرت ٌ يؾتزيه ػبُٔ ٔٛثز تٛخٝ ثيثٝ ػٙٛاٖ 

 
 ةيض ضدُ جْت يفاس ي( ًقطBِهطالعِ  هَرد ية هٌطقِيض( ًقطِ جْتA (5) ضکل

ٔغبِؼٝ ٘ؾبٖ  ٔٛرد ئٙغمٝ يت ارتفبػيٚضؼ (6): در ؽىُ يعجمبت ارتفبػ -

حذٚد ثبؽذ. ئتز ٔ 1942ٔٛرد ٔغبِؼٝ  يٗ ٔٙغمٝيبٍ٘يدادٜ ؽذٜ اعت. ارتفبع ٔ

ٔتز اعت وٝ در  1900تب  1700ارتفبع  ئٛرد ٔغبِؼٝ دارا ياس ٔٙغمٝدرفذ  40

ُ اختالف يٗ ٔٙغمٝ ثٝ دِئٛرد ٔغبِؼٝ لزار دارد. ا ئٙغمٝ يب٘ئ يٞبلغٕت

 يتٛعؼٝ يرا ثزا يظ ٔٙبعجي، ؽزايت ارتفبػيوٝ دارد اس ٘ظز ٚضؼ يارتفبع وٕ

ثذر  يٞبٔٙغمٝ وٝ ٔٙغجك ثز وٜٛ يٙٛة غزثثبؽذ. ٔٙبعك خٙٛة ٚ خيدارا ٔ يؽٟز

خٟت  يظ ٘بٔٙبعجيبد، اس ؽزايؾبٖ ٞغتٙذ ثٝ ػّت ارتفبع ٚ اختالف ارتفبع سيٚ پز

وٝ ٔٙبعك ٔزتفغ ثب آٖ ٔٛاخٝ  يثزخٛردار ٞغتٙذ. اس خّٕٝ ٔؾىالت يؽٟز يتٛعؼٝ

  ٞغتٙذ ػجبرتٙذ اس:

  ؛يؽٟز يتٛعؼٝ ئحذٚدوٙٙذٜـ 

 ؛يؽٟز يٝخٟت تٛعؼ يزدٞٙذٜييتغـ 



 

 

 

 

 يٞب، فبضالة، راٜيوؾٔب٘ٙذ ِِٛٝ يخذٔبت ؽٟز يت در ارائٝيدبد ٔحذٚدياـ 

 ؛يارتجبع

ٛع ـٔؼبثز در سٔبٖ ٚل يتٍـٌزفآة يدٝيتـٝ در ٘ـٕزوش رٚدخب٘ـؼ سٔبٖ تـوبٞـ 

 .ٗيعٍٙ يٞبثبرػ

 
 يتفاعضدُ طثقات ار يفاس ي( ًقطBِهٌطقِ هَردهطالعِ  يطثقات ارتفاع ي( ًقطAِ (6) ضکل

 يوؾبٚرس يٞبٗيٙىٝ سٔئٛرد ٔغبِؼٝ ثب تٛخٝ ثٝ ا ي: در ٔٙغمٝياراض يوبرثزـ 

 يشيراعتبٖ دارد، ثز٘بٔٝ يدر التقبد ؽٟزعتبٖ ٚ حت ييٚ ٔزغٛة ٘مؼ ثغشا يآث

ؽٛ٘ذ. ثٝ  يوبرثزز ييتغت ٚ يوٕتز دچبر تخز يٗ اراضيثبؽذ وٝ ا ياذ ثٝ ٌٛ٘ٝيثب

بس يٗ أتيوٕتز يٚ ثبغبت دارا يآث يوؾبٚرس يٞبٗيك حبضز سٔيُ در تحميٗ دِيٕٞ

 (. 7ٞغتٙذ )ؽىُ  يثٝ ٔٙظٛر اٞذاف تٛعؼٝ ؽٟز

ٝ ؽذٜ ئٙغمٝ تٟ يبٞيٌ پٛؽؼ يك حبضز ٘مؾٝيدر تحم :يبٞيپٛؽؼ ٌـ 

ٓ در ٔٙغمٝ اعت. يٚ د يآث يوؾبٚرس يبد اراضيبٍ٘ز ٚعؼت سي( وٝ ث8اعت )ؽىُ 

بس يٗ أتيتزوٓ يٗ ٔٙبعك داراـيذٜ اـاؽبرٜ ؽ ياراض يحث وبرثزـٕب٘غٛر وٝ در ثـٞ

    ٞغتٙذ. يؽٟز يخٟت اٞذاف تٛعؼٝ



 

 

 

 

 
 يضدُ کارتز يفاس ي( ًقطBِهطالعِ  هَرد يهٌطقِ ياراض يت کارتزيٍضع ي( ًقطAِ (7) ضکل

 ياراض

 

 ياّيگضدُ پَضص يفاس ي( ًقطBِهطالعِ  هَرد يهٌطقِ ياّيگپَضص ي( ًقطAِ (8) ضکل

ثٛدٖ  يٚ فقّ يدخب٘ٝ: در پضٚٞؼ حبضز ثٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٔٛلتفبفّٝ اس رٚ -

ٔٙبعت  يٞباس ٔىبٖ يىيحٛضٝ ؽٛر ثٝ ػٙٛاٖ  يافّ ي، رٚدخب٘ٝيفزػ يٞبؽبخٝ

ٓ رٚدخب٘ٝ يٗ ٔٙظٛر اثتذا حزيا يؽٟز در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذٜ اعت. ثزا يخٟت تٛعؼٝ

ٔتز  200تب  يوٝ خظ تبِٛي رٚدخب٘ٝ ثٝ عٕت حٛاؽ ئؾخـ ؽذٜ اعت ثٝ عٛر



 

 

 

 

 يٓ رٚدخب٘ٝ ٔٙبعميٓ رٚدخب٘ٝ در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذٜ اعت. خبرج اس حزيثٝ ػٙٛاٖ حز

 يت ثزايٗ ٚضؼيتزبس ٚ ٔٙبعتيٗ أتيثبالتز يه ٞغتٙذ داريوٝ ثٝ رٚدخب٘ٝ ٘شد

 (.9ؽٛ٘ذ )ؽىُ ئحغٛة ٔ يتٛعؼٝ ؽٟز

 
ضدُ  يفاس ي( ًقطBِهطالعِ  هَرد يهٌطقِ ياصل يفاصلِ اس رٍدخاًِ ي( ًقطAِ (9) ضکل

 ياصل يفاصلِ اس رٍدخاًِ

شٜ ياعت خزد ؽذٜ ٚ تىتٛ٘ يأغبِؼٝ ٔٙغمٝ ٔٛرد يفبفّٝ اس ٌغُ: ٔحذٚدٜ -

ش يبد ؽذٜ ٚ ٘ي يٞبيفٛرت دٌزؽىّ  آٖ ثٝ يوٝ ثز اثز ؽذت فؾبرػ، عبختبر وّ

تٛاٖ ٌفت ي(. در ٔدٕٛع 10ٔدر آٖ ؽىُ ٌزفتٝ )ؽىُ  يبديس يٞبٞب ٚ ٌغُدرسٜ

دٞٙذ. دٚ رٚ٘ذ غبِت يرا ٘ؾبٖ ٔ يؾتزيحٛضٝ تٕزوش ث يثخؼ خٙٛث ٞب، دروٝ ٌغُ

(. در 1387وؾٛر،  يؽٙبعٗيٞب در ٘ظز ٌزفت )عبسٔبٖ سٌٔغُ يتٛاٖ ثزائ يٚ وّ

بس يٗ أتيوٕتز يادار يؽٟز يٞب اس ٘ظز تٛعؼٝه ٌغُيپضٚٞؼ حبضز ٔٙبعك ٘شد

ذ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙبعك ٞب دار٘اس ٌغُ يبديس يوٝ فبفّٝ يٗ ٔٙبعميٞغتٙذ، ثٙبثزا

 بس ٞغتٙذ.يٗ أتيتزؼيث يادار يؽٟز يتٛعؼٝ ئغبػذ ثزا



 

 

 

 

 

 ضدُ فاصلِ اس گسل يفاس ي( ًقطBِهطالعِ  هَرد يفاصلِ اس گسل هٌطقِ ي( ًقطAِ( 11) ضکل

 يٞبٝيدعت آٚردٖ الٝ زٞب: پظ اس ثيت ٞز وذاْ اس ٔتغيإٞ يٗ درخٝييتؼ

( اعتفبدٜ ؽذٜ ANP) ياُ ؽجىٝيس ٔذَ تحّٞب اثٝ آٖ يدٞٚسٖ يثزا ياعالػبت

 عزيك اس (11ىُ ـ)ؽ ياعبختبر ؽجىٝ ىيُـتؾ اس ٙظٛر پظـٗ ٔيا يزاـاعت. ث

 اس يه ٞز إٞيت ٔيشاٖ ٚ راثغٝ تؼييٗ ثزاي وبرؽٙبعبٖ أز، ٞبيديذٌبٜ ٚ ٘بٔٝپزعؼ

 Superر افشا٘زْ اس ٔحبعجبت ا٘دبْ يؽذٜ اعت. ثزا اعتفبدٜ سيزٔؼيبرٞب ٚ ٔؼيبرٞب ايٗ

Decisions ٜٞز ٞبيب ارسػيٞب ٚسٖ ٞب،ٔبتزيظ عٛپز تؾىيُ اس پظ ٚ ؽذ اعتفبد 

آٔذ.  دعت ٝـث پضٚٞؼ ٞذف ٝـ٘غجت ث ٞبآٖ درٚ٘ي ارتجبعبت ( 1ٚ)خذَٚ  يبرـٔؼ

 ٔحيظ در درٚ٘ي( ارتجبعبت ثٝ تٛخٝ )ثب زٔؼيبرٞبـسي اس هـي ٞز ثزاي ٟبييـ٘ ٞبيٚسٖ

 ٞبيٝـالي اس يه ٞز ٛفيفيـت خذاَٚ ٚارد ٚ ٔحبعجٝ Super Decisionsافشار ٘زْ

 ؽذ.  Arc GISافشار ٘زْ در ٔزثٛعٝ

 



 

 

 

 

 
 ارّايهع ياساختار ضثکِ (11)ضکل 

 ANP  در يطيهح يزّايهتغ يجفت يحاصل اس تزرس  ًزهال ية ٍسًيضزا  (1)جدٍل 

 فيرد 1 2 3 4 5 6 7 8

 ٞبٌغُ
 يوبرثز

 ياراض

پٛؽؼ 

 ٗيسٔ
 يتِٛٛصيِ

فبفّٝ اس 

 رٚدخب٘ٝ

خٟت 

 تيؽ

عجمبت 

 يارتفبػ
 برئؼ تيؽ

183/0 076/0 083/0 123/0 176/0 053/0 128/0 178./ 
ٚسٖ در ٔذَ 

ANP 

 GISدر  ياطالعات يّاِية اليق ٍ تزکيتلف

اس  فبوتٛرٞب ئٛرد ٔغبِؼٝ تٕبٔ ئزخغ ٔحذٚدٜ يؽجىٝ يثز رٚ GIS ظئح در

 يٌزٚٞثزٖٚ ييٟ٘ب ٚسٖ آٚردٖ عتد ثٝ ُ ؽذ٘ذ. ثزاييتجذ يثٝ رعتز يؽىُ ثزدار

 يٌزٚٞٚ ثزٖٚ درٖٚ ٘زٔبَ ٞبيٚسٖ ضزة اس اعت، يثٙذػُٕ ثزاي پٟٙٝ ٔالن وٝ



 

 

 

 

در عبختبر  ياثٝ فٛرت ؽجىٝ برٞب(يزٔؼيبرٞب ٚ سيدعت آٔذٜ اسٔؼٝ ث ٞبي)ٚسٖ

افشار ٘زْ در آٔذٜ دعت ثٝ ٚسٖ تيٟ٘ب در ٚ اعت ؽذٜ اعتفبدٜ  ANPرٚػ ياؽجىٝ

ARC GIS دعتٛر  اس عتفبدٜا ثبRaster calculator ؽذٜ ضزة رعتزي ٞبيٝيال در  ٚ

ٔٛرد  يحٛضٝ يؽجىٝ ؽذٜ در ٔحذٚدٜ يٞبٗ ٘مؾٝيا يثب اعتفبدٜ اس ٔٙغك فبس

ضزة ٚ  يػٍّٕز فبس يثبال يّيت خيُ حغبعيؽذ٘ذ. خٟت تؼذ كيتّف ٔغبِؼٝ ثب ٞٓ

 (.1يٜ ؽذٜ اعت )راثغٌٝبٔب اعتفبد يخٕغ، اس ػٍّٕز فبس يفبسوٓ يّيت خيحغبع شي٘

 
 يهَرد هطالعِ تا استفادُ اس گاها يدر هٌطقِ يضْز يهٌاطق هٌاسة تَسعِ يتٌدپٌِْ (12)ضکل 

 ANPٍ  يفاس



 

 

 

 

      (1) يراثغٝ

عجت  y ٔمذار ؽٛد. ا٘تخبة اٌبٞب٘ٝيٗ ٔييتؼ 1ٗ ففز تب يث yٗ راثغٝ ٔمذار يادر 

ٗ يا٘ؼغبف ثلبثُ يبٍ٘ز عبسٌبريؽٛد وٝ ثئ يدر خزٚخ يزيذ آٔذٖ ٔمبديپذ

ت پظ اس ي(. در ٟ٘ب2008، 1خيؼ خٕغ اعت )اِؾيضزة ٚ افشا يؾبت وبٞؾيٌزا

ك دٚ يلزٜٚ ثزاعبط تّف يؽٟز يتٛعؼٝ ئٙبعك ٔغبػذ ثزا ي، ٘مؾٝيٕٞپٛؽب٘

  .(12ٔٛرد ٔغبِؼٝ ثٝ دعت آٔذ )ؽىُ  يدر ٔحذٚدٜ ANPٚ  ئذَ فبس

 يزيگجِيًت

، ثٝ يزيپذت ا٘ؼغبفي، لبثّيُ، عبدٌياس لج ييٞبيضٌيثٝ ػّت داؽتٗ ٚ ANPٔذَ 

ٞب ٝـٙيٌش ييٟ٘ب يذـثٙعٛر ٕٞشٔبٖ ٚ رتجٝ ثٝ يفيٚ و يوٕ يبرٞبئؼ يزيوبرٌ

ٗ ييُ ٔغئّٝ فزاٞٓ آٚردٜ اعت ٚ در تؼيتحّ يرا ثزا يتٛا٘ذ چبرچٛة ٔٙبعجئ

 يٞبٙىٝ در اختقبؿ ٚسٖيب تٛخٝ ثٝ اٙٝ ثٝ وبر رٚد. أب ثيبٖ ٌشئ ييت ٟ٘بياِٚٛ

 يرا حبفُ وزد ِشْٚ اعتفبدٜ اس ٔٙغك فبس يٙبٖ وبفيتٛا٘ذ اعٕيٕ٘ يبثيارسؽ

 يٞب ٚ رفغ خغبٞبٝيبٖ اليؾتز ٔيث يعبسىغبٖيٗ خٟت ياحغبط ؽذٜ اعت. ثٙبثزا

ثٝ  يفبس يح حبفُ اس ٌبٔبيش اعتفبدٜ ؽذٜ اعت. ٘تبي٘ ياس رٚػ ٔٙغك فبس ياحتٕبِ

ٔزاوش  يوٙٛ٘ يخغز ٔحذٚدٜبد ثب ٔٙبعك ٔغبػذ تٛعؼٝ ٚ وٓيؽتٗ ا٘غجبق سُ دايدِ

 ٗ ٔذَ خٟت پٟٙٝيتزتٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙبعتئغبِؼٝ، ٔ ٔٛرد ئٙغمٝ يتيحٕؼ

 ؽٛد.  ئٙغمٝ ٔؼزف يٗ ثزايتٙبعت سٔ يثٙذ

 ي، ٔٙغمANPٝٚ  يك دٚ ٔذَ فبسيدعت آٔذٜ، حبفُ اس تّفٝ ح ثي٘تب يٝيثز پب

، يؽٟز ئٛخٛد ثٝ ٔٙظٛر اٞذاف تٛعؼٝ ييُ ٚ تٛا٘بيٝ ثٝ ِحبػ پتب٘غٔغبِؼ ٔٛرد

ّٛٔتز ٔزثغ اس عغح حٛضٝ، يو 244ٓ ؽذٜ اعت. ثب تٛخٝ ثٝ آٖ ئٙغمٝ تمغ 5ثٝ 

وٝ  ييبرٞبيثبؽٙذ. ثب تٛخٝ ثٝ ٔؼيٙذٜ را دارا ٔيدر آ ييفضب يت تٛعؼٝيحذاوثز لبثّ

                                                        
1- Ale sheikh 



 

 

 

 

ٗ يثبالتز يوٝ دارا يوٝ ٔٙبعمتٛاٖ ٌفت ئٛرد تٛخٝ ثٛد، ٔ يٙذيٗ پٟٙٝيدر ا

ذ خبعز يا٘ذ. اِجتٝ ثبآَ ٚ ثٝ دٚر اس خغز ٚالغ ؽذٜذٜيبس ٞغتٙذ، در ٔٙبعك ايأت

 يٞبُ وٛٞغتبٖياس لج يىيصئٛٔٛرفِٛٛص يٞبذٜي٘ؾبٖ وزد وٝ حضٛر ٟٔٓ ٚ پز رً٘ پذ

ٚخٛد  ٗيچٙـغبِؼٝ ٚ ٕٞـٔ ٔٛرد ئٙغمٝ يٙٛثـخ يٞبغٕتـؾبٖ در ليزـذر ٚ پـث

اس  يبديٚ خٙٛة ؽزق ٔٙغمٝ ٔٛخت ؽذٜ اعت تب ثخؼ س يخٙٛة غزث يبٌٞغُ

بر ٘بٔٙبعت ٚ ٘بٔٙبعت لزار يثغ يدر عجمٝ ييفضب يحٛضٝ در راثغٝ ثب أز تٛعؼٝ

ش يآثز يدٞذ وٝ حٛضٝيٗ پضٚٞؼ حبفُ ؽذ ٘ؾبٖ ٔيح ايز٘ذ. آٖ چٝ وٝ اس ٘تبيٌ

ٙذٜ يدر آ يؽٟز يشٞبيرٚ ثز٘بٔٝ ييفضب يخٟت تٛعؼٝ ييُ ثباليپتب٘غ يؽٛر دارا

 اعت.  

 



 

 

 

 

 هٌاتع

 يسّکط ياثزات گستزش ضْز هطْد تز الگَّا(، 1386)سادٜ ٗيحغرضب  ٚ ، ٟٔٙبسيخٟبدـ 

 .159-145 فـ، 61 ي، ؽٕبرٜييبيخغزاف يٞب، پضٚٞؼالبيد سيٍ تطد يعيطث

 يکيشيف يتَسعِ يعيطث يتٌگٌاّا يتزرس(، 1387) يثزٚتٔحٕذرضب  ٚ ذي، عؼيخضزـ 

   29 - 13 فـ، 67 يؽٕبرٜ، يؼيعج يبيخغزاف يٞب، پضٚٞؼسٌٌدجضْز 

 -يي هفَْهييتث(، 1391) يآرا٘ييٞذا ئدتج ٚ ي، ٟٔذيذ؛ احٕذيٞزآثبد، عؼيٕيرحـ 

 فـب، يخغزاف  ييدا٘ؾدٛ يعزاعز  ؼيٗ ٕٞبي، عٛٔيضْز يصئَهَرفَلَص يفلسف

 .48تب  45

ص يفزسا(، 1387عزاعىب٘زٚد )يافغزح فبِ ٚ ، افغز؛ اوجزپٛرعزاعىب٘زٚد، ٔحٕذيرعتٕـ 

تِ علن  يتَجْيجِ تياٍرتاسَ )ّطتزٍد( ًت يرٍدخاًِ يد در حَضِيضد

ؼ يدر ػّٓ آٔب يٍبٜ ٔغبِؼبت صئٛٔٛرفِٛٛصيخب يؼ ّٔيٗ ٕٞبياِٚ ،يصئَهَرفَلَص

 ظ، تٟزاٖ.يت ٔحيزيٗ ٚ ٔذيعزسٔ

 ،ييٍ رٍستا يضْز يشيردر تزًاهِ يعيطث يايکارتزد جغزاف(، 1389بٖ، ٔحٕذخؼفز )يسٔزد-
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، ا٘تؾبرات لٛٔظ، چبح عْٛ، تؼذاد زاىيا يَصلصئَهَرفَ(، 1383، ٔحٕٛد )يعبِمب٘ييػال-

 .388 ؿ

 گيزيتصوين افشارّايًزم ٍ ّاهدل (،1390زضب )يػّ عّيٓ،ؽزيفي ٔٙقٛر؛ ٔؤٔٙي،-

 .218 ؿ تؼذاد ٔؤِفيٗ، ٘ؾز اَٚ، چبح ،چٌدضاخصِ

 يهثٌااضْز تز يک يکيشيتَسعِ ف يسٌجاهکاى(، 1391) ٗ ثٟٙٛديفزآ٘بس ٚ ي، ٔدتجيٕب٘يـ 

 فـ ،15 يؽٕبرٜ، يؼيعج يبيخغزاف ي، ٔدّٝکيدرٍصئَهَرفيعَاهل ّ يزگذاريثأت
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