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 چنیدٌ

 يذتِٛ ٞبي يؼهچٟبسْ وُ ٞبسد د يهوٝ  دٞذ يكٛست ٌشفتٝ ٘ـبٖ ٔ يٙضيو ٔه يمبتيوٝ تٛػي ٔشوض تحم يشياخ ي ٌٔبِؼٝ

پظٚٞؾ ٘ـبٍ٘ش استجبى  يٗا ا٘ذ. اص ًشفي ٘تبيذ ٞبي ثب٘ىي تخليق دادٜ ؿذٜ ٞبي ػيؼتٓ ػبَ ٌزؿتٝ ثٝ دادٜ 02دس ؿذٜ 
 يبٖٞب دس ٔ اػت. ثب٘ه ٔٛػؼبت ٔبِي يٚ لذست سلبثت يٚس ثٟشٜ يؾاػتفبدٜ اص آٟ٘ب دس افضا يضاٖٞب ٚ ٔ حزٓ دادٜ يبٖسٚؿٗ ٔ

 يميدس تالؽ ٞؼتٙذ تب اػتٙجبى دل اص ٔحيي ٚرٛد داسد،ٞب  ؿتٝ ٚ يب لبثّيت اػتخشاد آٖدا يبسوٝ دس اخت ييٞب حزٓ ا٘جٜٛ دادٜ

ؿبُٔ ٞب اص تٙٛع فشاٚا٘ي ثشخٛسداس٘ذ،  ايٗ دادٜخٛد سا استمبء ثخـٙذ.  يٞٛؽ وؼت ٚ وبسؿشايي ثبصاس وؼت وشدٜ ٚ اص 
ؿٙبػي ي، سفتبسالتلبد يٞب ؿبخق ؿٙبختي، يتٚ رٕؼ يهدٌٔٛشاف يسٚ٘ذٞبيبٖ، ػٛاثك ٔـتشاًالػبت ٚ  ي،ٔبِ يٞب تشاوٙؾ

اص اًالػبت  يدس اػتفبدٜ اص فٙبٚسپيـشٚ  ٞبي ثب٘هيىي اص ػٙٛاٖ  ثٝ يضدػت اػت. ثب٘ه ّٔت ٘ يٗاص ا يٚ ٔٛاسد ٔتؼذد ٔـتشيبٖ

ٞبي ثضسي د٘يب اػت  ٞبي دس اختيبس ايٗ ثب٘ه دس حذ ثب٘ه حزٓ دادٜ .ٌيشد يلشاس ٔ ئٕتبص يٍبٜدس رب ٞبي دس اختيبس حيج دادٜ

ي ايٗ ثب٘ه  افضاسي صيشٔزٕٛػٝ ٞبي ٘شْ يپٛست يىي اص ؿشوتس يّؼٖٛ٘ ي يٝ٘ـشٕٛ٘ٝ ًجك ٌضاسؽ اي وٝ ثشاي ٘ ثٝ ٌٛ٘ٝ
ٞبي ٚالؼي پٛص فشٚؿٍبٞي دس  د٘يب اص ٘ظش تؼذاد تشاوٙؾ 01 ي تشاوٙؾ دس ستجٝ يّيٖٛٔ 101ٚ  يّيبسد1ٔثب پشداخت ّٔت(  )ثٝ

ٌيشي اص  ػبصي ٚ تلٕيٓ ثٟجٛد ػبصٚوبسٞبي تلٕيٓ ٚوبس ٚ لشاس داسد. ثب٘ه ّٔت ثٝ ٔٙظٛس استمبي ٞٛؽ وؼت 0212ػبَ 

ي ٔختّف ٚ وبسآٔذ ٚ ثشلشاسي  ٞبي دادٜ وبٚي اػتفبدٜ وشدٜ اػت. ثش ايٗ اػبع ثب تـىيُ پبيٍبٜ اثضاسٞبي ٔختّف اص رّٕٝ دادٜ
ٌيشي  ثٟجٛد سٚ٘ذ تلٕيٓ... الذْا ثٝ ٚ ي ػلجي  ٞبي خجشٜ، ؿجىٝ ٞب ٚ ثب اػتفبدٜ اص اثضاسٞبي ٕٞچٖٛ ػيؼتٓ استجبى ٔٛحش ثيٗ آٖ

ي ؿؼت ٚ ٕٞچٙيٗ  ٞبي اسائٝ خذٔبت حوٛسي ٕ٘ٛدٜ اػت. ثٟجٛد ٚهؼيت تٛػؼٝ ٚ تٙظيٓ ؿجىٝ دس خلٛف ٔذيشيت وب٘بَ

. دس ايٗ ًشح ثش ٔجٙبي اػتػبصي ايٗ ًشح  ٞبي خٛدپشداص اص ثضسٌتشيٗ دػتبٚسدٞبي پيبدٜ يبثي ٚ اػتمشاس دػتٍبٜ ٔىبٖ

ػبيش ٟ٘بدٞب اص ٔحيي وؼت ٚ وبس ٚ اًالػبت  ي ايزبد ؿذٜ اص دادٜ ٞبي دادٜ ه ٚ ٕٞچٙيٗ پبيٍبٜي داخّي ثب٘ ٞبي دادٜ پبيٍبٜ
ي  ي ٔجتٙي ثش ؿجىٝ ػبصي فشاٞٓ ؿذٜ اػت. دس ادأٝ ثب ًشاحي يه ػيؼتٓ خجشٜ اي ٔٛسد ٘يبص رٟت تلٕيٓ اًالػبت پبيٝ

لشاس ٌشفتٝ ٚ تلٕيٓ ٔٙبػت رٟت ثٟجٛد ٚهؼيت آٖ ػلجي ٞش يه اص ؿؼت ٔٛرٛد ثب٘ه ّٔت )دس اػتبٖ تٟشاٖ( ٔٛسد اسصيبثي 

اتخبر ؿذٜ اػت. دس هٕٗ ثب اػتفبدٜ اص ٔىب٘يضْ فٛق ٘مبى ثبِمٜٛ ثشاي ايزبد ؿؼت رذيذ ؿٙبػبيي ٚ ٔؼشفي ٌشديذٜ اػت. 
ذي خبف ثٙ ٞبي اِٚٛيت ي ٔزوٛس ٚ ًشاحي ٔذَ ٞبي دادٜ ٌيشي اص پبيٍبٜ ٞبي خٛدپشداص ٘يض ثب ثٟشٜ دػتٍبٜٕٞچٙيٗ دس خلٛف 

 ٞبي خٛدپشداص دس دػتٛس وبس لشاس ٌشفتٝ اػت.  ا٘ذاصي دػتٍبٜ دس ايٗ صٔيٙٝ الذأبت ٔٛحش اص رّٕٝ ربثزبيي ٚ ٘لت ٚ ساٜ

ي ػلجي، ربيبثي ٚ تخليق، حذاوخش پٛؿؾ،  وبٚي، ػيؼتٓ خجشٜ ٔىب٘ي، ؿجىٝ ٌيشي ٔىب٘ي، دادٜ تلٕيٓ ياژگان ملیدي:

 ي ؿؼت تٛػؼٝ ٚ تٙظيٓ ؿجىٝ
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 مقدمٍ -1

ؿذٜ تٛػي  ييٗتؼي ٞب ياػتشاتظ ٕ٘بيٙذ، تٙظيٓ ٔيثبصاس خٛد سا  يٞب ياػتشاتظ يشي،ٌ ثٝ ٍٞٙبْ ؿىُ ئبِ يٞب صٔبٖػب

ثبصاس دس  يٞب ياػتشاتظ يٙيتٛػؼٝ ٚ ثبصث ثبؿذ. ٔئٙبفؼي ثٝ د٘جبَ چٝ  ييػبصٔبٖ دس چٝ فوبوٙذ وٝ  ٔـخق ٔيٞب،  ػبصٔبٖ
 يياص ؿشا يػبصٔبٖ ثٝ دسن الصْ ٚ وبف يبص٘ اػت ثتآ٘چٝ وٝ حب يٗث يٗدس ا ٌشدد. يػبصٔبٖ ثٝ تٙبٚة تىشاس ٔ يهًَٛ ػٕش 

ٞبي  ي ٚرٛد دادٜ ٚ اًالػبت وبفي اص تٕبٔي اثؼبد ٔحيي ٚ ٚرٛد ٔىب٘يضْ دسوي وٝ كشفب ثٝ ٚاػٌٝاػت.  يشأٖٛپ ييخٛد ٚ ٔح

فشاٞٓ  يئح يتاص ٚهؼ يػبت وبفاًال يؼتثب ئ ئبِ يٞب ػبصٔبٌٖشدد.  ٞبي ٔحيٌي ايزبد ٔي ٔٙبػت رٟت تحّيُ دادٜ

ٝ ثٟتش يهتب ثتٛا٘ٙذ اص  يٙذٕ٘ب ٚ  يئح يتٚهؼ يٙيث يؾأىبٖ پ يٍشد يٚ اص ػٛ ٕ٘ٛدٜ ئٕىٗ ػبصٔب٘ذٞ يٜٛؿ يٗػٛ خٛد سا ث
 اِؼُٕ ٔٙبػت سا داؿتٝ ثبؿذ. اسائٝ ػىغ

 يٗكٛست ٌشفتٝ دس ا يدٞ بصٔبٖثبؿذ، ػ ئ يتٔختّف ٔـغَٛ فؼبِ يٞب دس ثخؾ ئبِثضسي  ػبصٔبٖ يهػٙٛاٖ  ثب٘ه ّٔت ثٝ

 ثبؿذ:  تحت تبحيش دٚ ٔٛهٛع تبسيخي ٔيثب٘ه 

وٝ ػجت ٌشديذ  (ثب٘ه ّٔت يُٚ تـىاػالٔي ا٘مالة پغ اص پيشٚصي  يخلٛك ثب٘ه 12)ادغبْ  ثب٘ه يشيٌ ؿىُي  ٘حٜٛ -1

 ثب٘ه ٚاسث تؼذاد صيبدي ؿؼت ٘ضديه ثٝ يىذيٍش ٌشدد.

 ي ؿجىٝ ؿؼت ؿذٜ اػت. ٌؼتشدٜتٛػؼٝ  ٔٛرتوٝ ثب٘ه  يٗادس  تيدِٚ يشيتػبَ تفىش ٔذ 22ٚرٛد  -0

ثب٘ه دس ػبَ  يػبص ياص خلٛكسٚ پغ  ايٗاصخٛاٞذ داؿت.  فبكّٝ يٙٝثٟ يئٛرٛد ثب ؿشا يدٞ ٌٕٔئٙبً ػبصٔبٖ ثش ايٗ اػبع
 ياكُ اػبػ يهػٙٛاٖ  ثٝ ئفْٟٛ ػٛدآٚساص آٖ پغ ٞبي ثبصاس ايٗ ثب٘ه ٔٛسد اسصيبثي ٔزذد لشاس ٌشفتٝ ٚ  اػتشاتظي 1287

ؿؼت  ؿجىٝ يٓتٙظ يٙذٔٙذ ٕ٘ٛدٖ فشآ لبػذٜ تش ييٗپب يٚ دس ػٌح ياكالح ػبصٔب٘ذٞثٝ ٕٞيٗ ٔٙظٛس  .ٚالغ ؿذٔٛسد تٛرٝ 

ٞبي   ٚ ػيؼتٓ يوبٚ دادٜ يٞب ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ يكتحم يٗدس دػتٛس وبس لشاس داؿتٝ اػت، ا حوٛسي يٞب يشوب٘بَٚ ػب ثب٘ه
 پشداصد. ئدس ثب٘ه ّٔت  يحوٛس يٞب وب٘بَ يٓتٛػؼٝ ٚ تٙظ يضْٔىب٘ يػبص يٙٝثٟ يٙذفشآ يثٝ ٔٛسدوبٚاًالػبت رغشافيبيي 

ثب٘ه ثٝ ػٛدآٚس وشدٖ  يبص٘ يشدثبصاس خٛد ثٝ وبس ٌ يٞب ياػتشاتظ يسا دس ساػتب يٓٔفبٞ يٗوٝ ثب٘ه ّٔت سا ثشآٖ داؿت تب ا آ٘چٝ

 يٞب يب٘ٝخٛدپشداص، پب يٞب اص ؿؼت، دػتٍبٜ يهٞش  يتفؼب تذاْٚ يحت يب يزبداػت. ا ي خذٔت اسائٝ يحوٛس يٞب وب٘بَ تٕبٔي
اص  ي٘بؿ يب اػت يبثياسصٔٛسد ٚاحذ  ياص ػّٕىشد ا٘فشاد ي٘بؿ يب يػٛدآٚس يٗا .اػتٞب  آٖ يػٛدآٚسٝ ٚ ... ٔٙٛى ث يپٛص فشٚؿٍبٞ

ٝ حبئض إٞثبؿذ ٔي ثب٘ه يسػب٘ خذٔت يشٜػّٕىشد آٖ دس ص٘ز  ثبيذثب٘ه  يسػب٘ خذٔت يٞب اص وب٘بَ يهاػت وٝ ٞش  يٗا يت. ٘ىت

وب٘بَ  يتخبِق فؼبِ يٍشد يٌشدد ٚ اص ػٛ يٗتبٔ يبٖبص ربٔؼٝ ٔـتشيػٛ ٘ يهوٝ اص  يٙذاسائٝ ٕ٘ب ي٘حٛ سا ثٝ يخذٔبت ثب٘ى

اص . اػت يذيوّ يبساػتمشاس آٟ٘ب ثؼ ي ٞب، ٘حٜٛ وب٘بَ يٗتؼذاد ادس ٔٛرٛد  يتثب٘ه ػٛدآٚس ثبؿذ، ثب تٛرٝ ثٝ ٔحذٚد ئضثٛس ثشا
ٚ ٕ٘ٛدٜ  يٗآٖ تأٔ يبٖثب٘ه ٚ ٔـتش ائٙبفغ ٕٔىٗ سا ثش يـتشيٗؿٛ٘ذ وٝ ث يزبدا يدس ٔٙبًمثبيذ ثب٘ه  يذرذ يٚاحذٞبسٚ  ايٗ

ٚ اص  يذٌٜشد يٙٝػٛ ٔٙبفغ ثب٘ه ثٟ يهؿٛ٘ذ وٝ اص  ٔزذد يػبصٔب٘ذٞ يا ثٝ ٌٛ٘ٝ يؼتثب ئ يضثب٘ه ٘ ئؼتمش لجّ يٚاحذٞب

سا  ٔٛاسدٗ يا يارشا يچٍٍٛ٘ يٚاسد ٌشدد. فشًٞٙ حبوٓ ثش ٘ظبْ ثب٘ى يوٙٛ٘ يبٖتشٕٔىٗ ثٝ ٔـ ئٙف يشتأح يٗوٕتش يٍشد يػٛ
ثبس دس ٘ظبْ  يٗاِٚ يثشا، دس حبِي اػت وٝ ػپبسد يٞب ٔ ؿؼت اػتبٖ يٞب يشيتخٛد دس ٔذ يب٘ئ يشاٖٚ تزشثٝ ٔذ يثٝ خجشٌ

وٝ دس  ٜٕ٘ٛد يضيس خٛد ًشح يحوٛس يٞب وب٘بَ يشؿجىٝ ؿؼت ٚ ػب يػبص يٙٝسا رٟت ثٟ ئـخل يضْٔىب٘ ثب٘ه ّٔت ي،ثب٘ى

 يشيوبسٌ وٝ ثب ثٝ ػبصٚوبسي. وٙٙذ ئايفب ثش دا٘ؾ،  يخجشٜ ٔجتٙ يٞب ػيؼتٓخبْ ٚ ػپغ  يٞب دادٜ سا ٘مؾ يٗتش يآٖ اكّ

( ٘ظبْ GISٞبي خجشٜ ٚ ثب اتىب ثٝ ػيؼتٓ اًالػبت رغشافيبيي ؿؼت ) يؼتٓآٖ دس غبِت ػ يخبْ ٚ فشاٚس ي دادٜ لّٓ يّيبسدٞبٔ
 ؼٝ ٚ تٙظيٓ ايٗ ثب٘ه سا دٌشٌٖٛ ٕ٘ٛدٜ اػت.  تٛػ

ٝ ايٗ ٝ اػت وٝ  ػبختبس ٔمبِ ٜ اػت. ٔشٚسي ثش دس ثخؾ دْٚ ٌٛ٘ دس ثخؾ ػْٛ ثٝ سٚؽ تحميك ٔٛهٛع ػپغ ادثيبت ٔٛهٛع ؿذ

 ٔشثًٛٝ ٚ ٚ ٔتذِٚٛطي ٔٛسد اػتفبدٜ دس ايٗ ػيؼتٓ پـتيجبٖ تلٕيٓ ٔىب٘ي پشداختٝ ؿذٜ اػت. دس ايٗ ثخؾ رضئيبت
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كٛست تلبٚيش  ٚ دػتبٚسدٞبي ايٗ ًشح ثٝ ، ٘تبيذاػت. دس ثخؾ چٟبسْ ٔمبِٝ ٌشديذٜسيبهي ٔٛسد اػتفبدٜ ٘يض اسايٝ  ٞبي ٔذَ

ٞبي آتي ٔشٚس ؿذٜ ٚ دس  ٞب ٚ ثش٘بٔٝ ٌشافيىي ٚ اًالػبت ٔىب٘ي اسايٝ ؿذٜ اػت. دس ثخؾ پٙزٓ ٘تبيذ حبكُ اص تحميك، يبفتٝ

 .سد اػتفبدٜ ػٙٛاٖ ؿذٜ اػتٔٛٚ خبسري پبيبٖ ٘يض ٔٙبثغ ٚ ٔشارغ داخّي 

 

 مرير ادتیات -2

ٌيشد، دس اٚايُ لشٖ فشٚؿي ثٝ ٔٙظٛس حذاوخش وشدٖ ػٛد دس ٘ظش ٔيآَ سا ثشاي يه خشدٜتئٛسي ٔىبٖ، وٝ يه ٔىبٖ ايذٜ

يبثي، رؼتزٛ ثشاي اػتمشاس، ربثزبيي يب تٛػؼٝ رغشافيبيي ثيؼتٓ ٔؼشفي ؿذ. ًجك ايٗ تئٛسي، تلٕيٕبت ٔىب٘ي يب ٔىبٖ
ٞبي خذٔبتي ثش وؼي ٞب ٚ ؿشوتٌشدد. إٞيت تلٕيٕبت ٔىب٘ي ٚ تبحيش آٖ ثش ػّٕىشد ػبصٔبٖػبصٔبٖ تؼشيف ٔيٞبي يتفؼبِ

پٛؿيذٜ ٘يؼت. داليُ ٔتؼذدي دس تبييذ ايٗ ٔٛهٛع ٚرٛد داسد: ٔىبٖ ٔٙبػت ثبػج خٛاٞذ ؿذ تب خشدٜ فشٚؽ ثٝ ٔـتشيبٖ 

ػالٜٚ، دس ٍٞٙبْ افضايؾ تؼذاد خشدٜ  ي رزة آ٘بٖ ثشخٛسداس ٌشدد. ثٝثيـتشي دػتشػي داؿتٝ ثبؿذ ٚ اص ؿب٘غ ثبالتشي ثشا

وٙٙذٜ وبالٞبي ٘ؼجتب ٔـبثٝ دس يه ٌٔٙمٝ خبف، ا٘ذن اؿتجبٞي دس ا٘تخبة ٔىبٖ اػتمشاس ايٗ تؼٟيالت، ثٝ ٞبي ػشهٝفشٚؿي
اص ٕٞٝ، اص آ٘زب وٝ تلٕيٕبت ٔىب٘ي تش ٔؼٙي اص دػت دادٖ ٔيضاٖ لبثُ تٛرٟي اص ػٟٓ ثبصاس ٚ ػٛد ٔٛسد ا٘تظبس خٛاٞذ ثٛد. ٟٔٓ

ُ ٔياغّت ٞضيٙٝ ُ اص تلٕيٕبت ٘بٔٙبػت ٔىب٘ي ٞبي حبثت ثّٙذٔذتي سا ثش ػبصٔبٖ تحٕي ٝ ثش پيبٔذٞبي ٘بٌٛاس حبك وٙٙذ، ِزا غّج

 ثؼيبس ػخت خٛاٞذ ثٛد. 

ٖ يه ٔٛ ٝ ػٙٛا ٜ ٔؼتخٙي ٘يؼت. افضايؾ سٚص افضٖٚ تؼذ -ػؼٝ ٔبِيثب٘ه ٘يض ث ػشكٝ سلبثت سا  ٞب ٘يضاد ثب٘هخذٔبتي اص ايٗ لبػذ

تش وشدٜ اػت ٚ دس ايٗ ؿشايي، ٔٛفميت اص آٖ ثب٘ىي اػت وٝ ثتٛا٘ذ تلٛيش دسػتي اص ٔـتشيبٖ، سلجب، ٘ٛع تمبهب ٚ ... ايزبد تًٙ

اٌشچٝ تحميمبت چـٍٕيشي دس ايٗ صٔيٙٝ دس  ٔٛلغ، ٔٛفك ثٝ خّك ٔضيت سلبثتي ٌشدد.ٝ وٙذ تب ثب اتخبر تلٕيٕبت دسػت ٚ ث

ٝ اػت، وـ اي اص سٚؽ ٚ ٔمبالت ٚ ٌٔبِؼبت ثؼيبسي دس وـٛسٞبي ٔختّف ا٘زبْ پزيشفتٝ اػت وٝ خالكٝأب ٛسٔبٖ كٛست ٍ٘شفت
 ٘تبيذ آٟ٘ب دس ادأٝ آٚسدٜ ؿذٜ اػت. 

پتب٘ؼيُ ٔٙبًك رغشافيبيي، ثشاي ثؼيبسي اص ٔٛػؼبت اص إٞيت حيبتي ثشخٛسداس اػت. دس  ثشسػئؼبِٝ يبفتٗ ٔىبٖ ٔٙبػت ٚ 

فبوتٛسٞبي رٕؼيت، دسآٔذ، ػّٕىشد ؿؼجٝ، سلبثت، ليٕت صٔيٗ ٚ پتب٘ؼيُ  (Nelson, 1960) يٗ ٌٔبِؼبت دس ايٗ صٔيٙٝ اِٚ
 (Huff, 1963) ٌيشي دس ٔٛسد لبثّيت يه ٔىبٖ ٔؼشفي وشد. ٔذَتٛػؼٝ آتي سا ثٝ ػٙٛاٖ فبوتٛسٞبي ٟٔٓ دس تلٕيٓ

 وشد. ٖ ػٛأُ ٔٛحش پيـٟٙبد ٔيٞبي تشافيه ٚ ٘ٛع وبالٞبي ٔؼبّٔٝ ؿذٜ سا ثٝ ػٙٛا ػبػت

 (Monteiro , 2005) ِٝيبثي ؿؼت رذيذ، تخجيت، ثؼتٗ يب تغييش وبسثشي ؿؼت ٔٛرٛد اػت د٘جبَ ٔىبٖ ي خٛد ثٝ دس ٔمب .
ثٝ ٔٙبًك ٔختّفي  ي ايٗ وـٛس ا٘زبْ ؿذٜ ٚ پٟٙٝ وـٛس پشتغبَايٗ تحميك دس ٞب اػت.  ػبصي ٞضيٙٝ حذالُٞذف ايٗ ٔمبِٝ 

ؿٛد. ٞش ٘بحيٝ ثٝ چٙذ حٛصٜ )ٌٔٙمٝ( ٚ ٞش حٛصٜ ثٙذي، اثتذا تؼذادي ٘بحيٝ )ؿٟش( تؼشيف ٔيت. دس ايٗ تمؼيٓتزضيٝ ؿذٜ اػ

رغشافيبيي ثٝ حؼبة ٞبي ٔٙحلش ثفشد ٔؼتمش دس ٔحُ clientٞب ٕٞبٖ ٔـتشيبٖ يب ؿٛد. ثخؾثٝ چٙذ ثخؾ تمؼيٓ ٔي

اي رٛد داسد ٚ يب ؿؼجٝ ثبِمٜٛثخؾ يب يه ؿؼجٝ ٚالؼب ٚؿٛد. دس ٞش ثيؾ اص يه ؿؼجٝ دس ٞش ثخؾ ٔؼتمش ٕ٘ي ٚ آيٙذ ٔي
 تٛا٘ذ ٚرٛد داؿتٝ ثبؿذ. ٔي

ثشاي ػٙزؾ ػّٕىشد ٚ اسصيبثي رزاثيت  MCDA1ٚ  ٞبي ٔفٟٛٔي ٘مـٝٞبي تىٙيه (Fernando, 2012) دس تحميك 

اػت وٝ وبٔال يب تب حذٚدي ؿؼت ثب٘ه اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. ٔفْٟٛ رزاثيت ثبِمٜٛ )پتب٘ؼيُ رزاثيت( ؿبُٔ ٔتغيشٞبي ثيشٚ٘ي 
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ثشاي ايٗ ٔٙظٛس تيٕي  وٙٙذ.اي ثيٗ ؿؼت ثب٘ه ايزبد ٔيٞبي لبثُ ٔالحظٝخبسد اص حٛصٜ وٙتشَ ثب٘ه ٞؼتٙذ أب تفبٚت

 6اص  اص ٞش يه استجبًبت تـىيُ ؿذٜ اػت.، يه سٚا٘ـٙبع ٚ يه تىٙؼيٗ (0ٌيش٘ذٜٔتخلق ثب٘ىي )تلٕيٓ 6ٔتـىُ اص 

ٞبي يه ؿؼجٝ ثب٘ه رزاة تشيٗ ٚيظٌياص ٘مٌٝ ٘ظش يه ثب٘ه ٚ ثش اػبع تزشثٝ ؿٕب، ٟٔٓ"وٕٖٛ ٔتخلق ثب٘ىي ػٛاِي ثب ٔ

٘مـٝ فشدي ثٝ دػت آٔذٜ اػت وٝ ثب  6ٔتخلق،  6ثش اػبع پبػخ ٞش يه اص ايٗ  پشػيذٜ ؿذٜ اػت. ")پشوـؾ( چيؼت؟
ٝ تٛػ ٝ ًشاحي ؿذٜ اػت. ٘مـٝ اػتشاتظيه اِٚي ٝ ثحج ٚ ثشسػي ٌزاؿتٝ ؿذٜ تشويت آٟ٘ب، ٘مـٝ اػتشاتظيه اِٚي ي اػوبي تيٓ ث

 اػت تب ثٝ يه ساٜ حُ تٛافمي ثشاي ٔؼبِٝ دػت يبثٙذ ٚ دس ٟ٘بيت، ٘مـٝ ٟ٘بيي تٟيٝ ٌشديذٜ اػت

ٌيشي ثٝ ًشاحي يه ٔذَ پـتيجب٘ي تلٕيٓ (Nihan, 2009) ي  دس تحميك ديٍش وٝ دس وـٛس تشويٝ ا٘زبْ ؿذٜ اػت ٔمبِٝ
تشيٗ ٖ ثشاي ؿؼت ثب٘ه سا ا٘زبْ دادٜ اػت. سٚؽ اسائٝ ؿذٜ دس ايٗ ٔمبِٝ ثشاي ا٘تخبة ٔٙبػتتشيٗ ٔىبٔٙظٛس ا٘تخبة ٔٙبػت

ٌضيٙٝ ٔٛرٛد دس رٙٛة ؿشلي تشويٝ اػت. ثشاي ايٗ ٌٔبِؼٝ، ثب اػتٙبد ثٝ ٌٔبِؼبت پيـيٗ  6ؿٟش ثشاي افتتبح يه ؿؼجٝ ثيٗ 

 12ا٘ذ. دس ايٗ سٚؽ اص ثيؾ اص ثشاي ثشسػي ا٘تخبة ؿذٜ يدس ايٗ صٔيٙٝ ٚ ٘يض ثب اػتفبٜ اص ٘ظشات ٔذيشاٖ ثب٘ىي، ٔؼيبسٞبي

ارتٕبػي، ثب٘ىذاسي، اؿتغبَ ٚ پتب٘ؼيُ تزبسي اػتفبدٜ ؿذٜ ٚ يه ٔذَ -ؿٙبختي، التلبدي ٞبي رٕؼيت ؿبخق دس حٛصٜ
TOPSIS  .تٛػؼٝ يبفتٝ اػت 

( ٚ GISبت رغشافيبيي )ػبصي ػيؼتٓ اًالػاص يىپبسچٝ (Carnasciali & Delazari , January 2010) دس تحميك 

دس ثشصيُ اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. ايٗ ٌٔبِؼٝ دس ؿٟش  HSBC( ثشاي ثشسػي افتتبح يه ؿؼجٝ رذيذ ثب٘ه ESػيؼتٓ خجشٜ )
 دفتش خلٛكي ؿشوت 19ؿؼجٝ،  09دس ايٗ ؿٟش  HSBCدس رٙٛة ثشصيُ ا٘زبْ ؿذٜ اػت ثب٘ه  1دس اػتبٖ پبسا٘ب 2وٛسيتيجب

دپبستٕبٖ  2٘يه داسد. تحّيُ تٛػؼٝ، تمّيُ يب ثبصآسايي ؿجىٝ ٔحلٛالت يب خذٔبت تٛػي ثبرٝ خذٔبت اِىتشٚ 11( ٚ DOٞب )

ٚ حمٛق ٚ دػتٕضد  DOدٞذ، دپبستٕبٖ پزيشد: دپبستٕبٖ ؿجىٝ ؿؼت وٝ ٌٔبِؼبت أىبٖ ػٙزي ؿؼت سا ا٘زبْ ٔيكٛست ٔي
ٔالن ٚ ٔؼتغالت وٝ ٔؼئَٛ ا٘تخبة ٚ دٞذ ٚ اداسٜ اٞبي وٛچه ٚ ٔحذٚد خذٔبت ثب٘ىي سا ا٘زبْ ٔيوٝ أىبٖ ػٙزي ثبرٝ

ٗ ثب٘ه ٞب اػت.  DOلشاسداد أالن ثشاي ؿؼت ٚ  ْ پشٚطٜ، تحّيُ ٔٙبًك ثب ٕٞشاٞي ٔتخللي ٝ ٔٙظٛس ا٘زب ثشصيُ ثش  HSBCث

ٞبي خذٔبت اِىتشٚ٘يه خٛد ثب٘ه ٚ ٞب ٚ ثبرٝ DOسٚي ٘مـٝ ؿٟش وٛسيتيجب كٛست ٌشفت. دس ا٘تخبة ٔٙبًك، ؿجىٝ ؿؼت، 

ٝ ؿٛ٘ذ. ؿجىٝ خيبثبٖسلجبي آٖ ثبي ا٘ذ. ٞبي اتٛثٛػشا٘ي سٚي ٘مـٝ تؼشيف ؿذٜٞبي ٔحُ ٚ پبيب٘ٝٞب، ٔحذٚديتؼتي دس ٘ظش ٌشفت
ٞب، ٔشاوض خشيذ ٚ ... ٘يض ٞب، وتبثخب٘ٝٞب، ثيٕبسػتبٖٞب، ٔذاسع، ػٛپشٔبسوتٞب ٚ دا٘ـٍبٜصا ٔب٘ٙذ وبِذٞبي تشافيهاًالػبت ٔىبٖ

 ثبؿٙذ.ثٝ ايٗ تحّيُ ٔشتجي ٔي

ثشاي يبفتٗ ؿؼت ٘بوبسا ٚ أىبٖ  GISاص يه ٔذَ تؼبُٔ ٔىب٘ي ثش ٔجٙبي  (Morrison & O’Brien, 2001) ي  دس ٔظبِؼٝ
دٞذ: ٔشحّٝ اَٚ ا٘تخبة ثب٘ه ٔشحّٝ ا٘زبْ ٔي 0ثؼتٗ آٟ٘ب اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. فشم ؿذٜ اػت ٔـتشي ا٘تخبة ؿؼجٝ سا دس 

ٌزاسي، ػبثمٝ ؿخلي ٚ ٞبي ليٕت٘ه، ٔحلٛالت پيـٟٙبدي، اػتشاتظئٛسد ٘ظش اػت وٝ ثٝ فبوتٛسٞبيي ٔب٘ٙذ تلٛيش ثب

خب٘ٛادٌي دس استجبى ثب ثب٘ه ٚ تٛصيغ ؿؼت ثؼتٍي داسد. ايٗ ٔشحّٝ دس ايٗ ٌٔبِؼٝ ثشسػي ٘ـذٜ اػت. ِيىٗ ٔشحّٝ دْٚ وٝ 

 ٔشحّٝ سا ثٝ وبس ثشدٜ اػت: 1ا٘تخبة ؿؼت ٔختّف يه ثب٘ه اػت ٌٔبِؼٝ ؿذٜ اػت. ٔذَ 

 وٙٙذاحتٕبَ ٔـتشيب٘ي وٝ ثٝ يه ؿؼجٝ ٔشارؼٝ ٔي. ٔحبػجٝ 1

 . تِٛيذ تبثغ تٛصيغ ٔـتشيبٖ ٔٛسد ا٘تظبس0

 ٞبي ٔٛسد ا٘تظبس دس يه ؿؼجٝ ٔفشٚم. ٔحبػجٝ تؼذاد تشاوٙؾ2
 . ايزبد ٔذِي ثشاي ٔحبػجٝ تبحيش حزف يه يب چٙذ ؿؼجٝ اص ؿجى1ٝ

                                                 
2
 Decision maker 

3
 Curitiba 

4
 Parana 



                                          

5 

 

ت تب فبوتٛسٞبيي وٝ ثش ٔىبٖ ؿؼت ثب٘ه اص تالؽ ؿذٜ اػ ( Hong, Hong, & Kwak, March, 2010) دس تحميك 

يبثي اص ًشيك تحّيُ ؿجىٝ ثيٗ ثشاي ايٗ ٔٙظٛس، اػتشاتظي ٔىبٖ ٌزاس٘ذ ؿٙبػبيي ؿٛ٘ذ.٘مٌٝ ٘ظش تحّيُ ؿجىٝ تبحيش ٔي

بٖ ػئَٛ دس پبيؿٟش وشٜ ٌٔبِؼٝ ؿذٜ اػت. ايٗ اًالػبت ٔشثٛى ثٝ وـٛس ٞبي ٔبِي ٞبي تشاوٙؾاي ثب اػتفبدٜ اص دادٌٜٔٙمٝ

ٞبي ٘ٛاحي اداسي اػت. اًالػبتي ٔب٘ٙذ دػتٝ اػت. ٌشٜٚ اَٚ ٔشثٛى ثٝ ٚيظٌي 2ثٙذي ثٝ اػت ٚ لبثُ تمؼيٓ 0221ػبَ 
ٞبي ٔبِي ٞبي تشاوٙؾٌشٜٚ دْٚ، دادٜ رٕؼيت، تؼذاد وؼت ٚ وبسٞب ٚ وبسوٙبٖ، دسآٔذ ٚ اٍِٛي ٔخبسد دس ايٗ ٌشٜٚ لشاس داس٘ذ.

ٞبي ٔبِي ثيٗ ٘ٛاحي اداسي كٛست ٌشفتٝ اػت. ايٗ آٚسي ٚ پشداصؽ اًالػبت تشاوٙؾرٕغ اي اػت. ايٗ اًالػبت ثبثيٗ ٌٔٙمٝ

ثبؿذ وٝ تش ايٗ ٘ٛع دادٜ ثٝ فشٔت ثبيٙشي ٔيوٙذ. ؿىُ ٔفلُاًالػبت، تٙبٚة سٚاثي ٔؼبٔالتي ثيٗ ٘ٛاحي سا ٔـخق ٔي
ٞبي ٔـتشي تحّيُ كٛست ػّٕيبت تشاوٙؾ ٘ـبٍ٘ش ٚرٛد يب ػذْ ٚرٛد تؼبُٔ ثيٗ ٘ٛاحي اداسي اػت. ايٗ اًالػبت اص ًشيك

 اي آٟ٘ب ٚ اػتفبدٜ اص آٟ٘ب دس ػبخت اػتشاتظي ؿؼجٝ رٕغٞبي ثيٗ ٌٔٙمٝثشاي يه ثب٘ه ٔفشٚم ٚ ثشاي دسن اٍِٛي تشاوٙؾ

اص تبحيش  ٞب دس ٞش ٌٔٙمٝ اػت. دس اثتذا، تحّيّيٞب ؿبُٔ اًالػبت ٔشتجي ثب تؼذاد ٚ ا٘ذاصٜ ثب٘هآٚسي ؿذٜ اػت. ٘ٛع ػْٛ اص دادٜ

ٞب ٚ اػتجبسات ٞبي ٌشٜٚ اَٚ سٚي ا٘ذاصٜ ثبصاس كٛست ٌشفتٝ اػت. دس ايٗ ٌٔبِؼبت، ٔزٕٛع ٔمذاس تخٕيٗ صدٜ ؿذٜ ػپشدٜدادٜ
 .ٞب دس ٞش ٘بحيٝ اداسي اص ٞش ٌٔٙمٝ ػئَٛ، يه ٔتغيش ٚاثؼتٝ ِحبٍ ؿذٜ اػتثب٘ه

وبٚي دس كٙؼت ثب٘ىذاسي ٔٛسد  وبسثشدٞبي دادٜ ا٘زبْ ؿذٜ(Pulakkazhy & Balan, 2013) دس تحميك ديٍشي وٝ تٛػي 

ٞبي ٔبِي،  ٞبي ٔشثٛى ثٝ تشاوٙؾ ٞب اػٓ اص اًالػبت ٔـتشيبٖ، دادٜ دادٜي  ثشسػي لشاس ٌشفتٝ اػت. دس ايٗ ٌٔبِؼٝ وّيٝ
، SWIFTؿٛيي،  ٞبي اػتجبسي ٚ ٚحبيك ثب٘ىي، اًالػبت ٔشثٛى ثٝ پَٛ ٞبي ثب٘ىي، رضييبت ٔشثٛى ثٝ وبست ي سيؼه ٔزٕٛػٝ

ٞب اص ثبال ثٝ  ٞب اػتفبدٜ ؿٛد. ثشاي ايٗ ٔٙظٛس دادٜ ٞب ٚ ٞضاساٖ ٔٛسد ٔـبثٝ ٌشدآٚسي ؿذٜ تب دس تلٕيٕبت ثب٘ىي اص آٖ پيبٔه

ٞبي  ٞب پـتيجب٘ي اص تلٕيٓ ا٘ذ تب دس ؿشايي ثحشا٘ي ٚاسد رضييبت ؿٛ٘ذ. اص ديٍش وبسثشدٞبي ايٗ دادٜ پبييٗ ثشسػي ٚ تحّيُ ؿذٜ
ٞبي ٔٙبػجي ؿٙبػبيي  ٞبي ٔشثًٛٝ تٛػي سٚؽ ٞب اٍِٛ ثبؿذ. اص ثيٗ حزٓ ا٘جٜٛ دادٜ ي ؿؼت ٘يض ٔي ىٝٔىب٘ي رٟت تٙظيٓ ؿج

 ٌيش٘ذ.  ٌيشي ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔي ٞبي اِٚيٝ دس فشايٙذ تلٕيٓ ؿذٜ ٚ پغ اص ا٘زبْ پباليؾ

 

 ريش تحقیق ي متديلًژي -3

ٞبي حوٛسي ثب٘ه ّٔت اػٓ اص ؿؼجٝ ٚ  ٔذيشيت وب٘بَ ٌيشي ٔىب٘ي دس خلٛف ٔذَ ٔفٟٛٔي اسايٝ ؿذٜ ثشاي تلٕيٓ 1تلٛيش 

ثخؾ اكّي اػت  1ؿٛد ٔذَ ٔفٟٛٔي لبثُ تفىيه ثٝ  ًٛس وٝ دس ايٗ تلٛيش ٔـبٞذٜ ٔي ٕٞبٖ دٞذ.  خٛدپشداص سا ٕ٘بيؾ ٔي

 دٞٙذ.  ٞب فبصٞبي ارشايي ًشح سا ٘يض پٛؿؾ ٔي وٝ ٞش يه اص ايٗ ثخؾ
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 َا محاسثٍ پتاوسیل مسة ي مار تاونی در سطح استان -3-1

ي ثب٘ه اػت. دس ايٗ ثخؾ ثش  ٞب اص تؼذاد ؿؼت ثٟيٙٝ ٞبي والٖ ٚ تؼييٗ ػٟٓ ٞش يه اص اػتبٖ ٔشثٛى ثٝ تحّيُ ايٗ لؼٕت

ي ػبِيب٘ٝ، رٕؼيت ٚ ... ٚ  اػتب٘ي، ػٟٓ اص لبٖ٘ٛ ثٛدرٝ GDPي ٕٞچٖٛ ٞبي والٖ التلبدي ؿبُٔ ٔٛاسد اػبع ؿبخق

 Linearاي خٌي ) ٞبي داخّي ثب٘ه )اػٓ اص ا٘تفبػي ٚ غيشا٘تفبػي( يه ٔذَ چٙذرّٕٝ ٕٞچٙيٗ ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ػيبػت

Polynomial Modelُاػتب٘ي ٔحبػجٝ ؿٛد: 1( تٛػؼٝ دادٜ ؿذٜ تب ٔمذاس پتب٘ؼي 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑗 =   𝛼𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖                 ∀𝑗𝜖   اػتبٟ٘ب 

 

هشيت إٞيت  ٞبي ٔزوٛس ٚ  ٔمذاس ٞش يه اص ؿبخق ٞبػت،  ا٘ذيغ ٔشثٛى ثٝ ٞش يه اص اػتبٖ jوٝ دس ايٗ فشَٔٛ 
 ٘ظشات خجشٌي ٔذيشاٖ ثب٘ىي ٚ ٔـبٚسيٗ التلبدي اػتخشاد ؿذٜ اػت. ٞبػت. ايٗ هشايت إٞيت ثب اػتفبدٜ اص  ؿبخق

 ٚ ٘تبيذ اسايٝ ؿذٜ اػت.  ٞب ٘تبيذ پتب٘ؼيُ اػتب٘ي دس ثٙذ ٔشثٛى ثٝ يبفتٝ

 َا تؼییه ضناف تیه يضؼیت مًجًد ي مطلًب تر اساس پتاوسیل مسة ي مار تاونی در سطح محديدٌ -3-2

ٝ ٞبي  اي ٔـخق ثيٗ پتب٘ؼيُ ٚ ظشفيت ٔٙبًك رغشافيبيي )اص ػٌح ؿٟش تب ثّٛن دس ثخؾ دْٚ ايٗ ٔذَ وٝ دس آٖ ساٌث

 ٞبي ريُ تٛػؼٝ يبفتٝ اػت:  شاس ؿذٜ اػت. ثشاي ايٗ ٔٙظٛس صيشثخؾوٛچه ؿٟشي( ثب وٕيت ٚ ويفيت حوٛس ثب٘ه ثشل

 ٜٞبي ٔـخق دس چٟبس ػٌح: ؿٟش، صٖٚ، خٛؿٝ، ثّٛن تفىيه رغشافيبيي اػتبٖ ثٝ ٔحذٚد 

 ٝي پتب٘ؼيُ پيشأٛ٘ي ٞش يه اص ؿؼت ي پتب٘ؼيُ وؼت ٚ وبس ثب٘ىي ثشاي ٞش يه اص ػٌٛح ثٝ ػالٜٚ ٔحبػج 

  ٞبي تؼشيف ؿذٜ ثٝ  ٞش يه اص ؿؼت ٚالغ دس ٔحذٚدٜي ٔتغيشٞبي ػّٕىشدي  ٔحبػجٝٞبي فيضيىي ٚ  ٚيظٌياسصيبثي
 ٞبي ؿؼت ٞب ٚ خشٚري تش ٚسٚدي ٔٙظٛس تحّيُ دليك

 ٝٞبي حوٛسي، ثشاي تؼييٗ ؿىبف  ٞب اص ٘ظش تؼذاد ؿؼت ٚ ػبيش وب٘بَ ي ٚهؼيت ٌّٔٛة ٞش يه اص ٔحذٚدٜ ٔحبػج
 ٔٛرٛد ثيٗ ٚهؼيت ٔٛرٛد ٚ ٌّٔٛة.

 ٞبي ٔشثًٛٝ ٔؼشفي ؿذٜ اػت: ي ٔحبػجبت ٚ ٔذَ ٞب ٚ ٘حٜٛ يبت ٞش يه اص صيشثخؾدس ادأٝ رضي

خٛؿٝ ٚ دس  ؿبُٔ ؿٟش، صٖٚ، ،ٚػؼت ثخؾ ٔزوٛس ا٘زبْ ؿذٜ اػت وٝ ثٝ تشتيتِ 1ٞب دس  تفىيه رغشافيبيي ٞش يه اص اػتبٖ
ٌٛيي ثٝ ثخـي اص ٘يبصٞبي ثب٘ه ؿىُ  ٞب ثشاي پبػخ ثٙذي ٞبي ؿٟشي ٞؼتٙذ. ٞش يه اص ايٗ ثخؾ تشيٗ ػٌح ثّٛن وٛچه

ٝ ثشاي ٔىبٖ ُ خبف خٛد سا داس٘ذ. ثشاي ٕ٘ٛ٘ يبثي ؿؼت تبصٜ تبػيغ ثب٘ه، اص ػٌٛح ٔيب٘ي يؼٙي صٖٚ  ٌشفتٝ ٚ ٔالحظبت ٚ ٔؼبي

ٞبي ؿٟشي  تش يؼٙي ثّٛن ٞبي خٛدپشداص اص ػٌٛح وٛچه تٛػؼٝ ٚ تٙظيٓ پبيب٘ٝي وٝ ثشاي ٚ خٛؿٝ اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. دس حبِ
 اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. 

ي ٞش يه اص تمؼٕيبت رغشافيبيي ٔزوٛس ػالٜٚ ثش تمؼيٕبت ٔٛرٛد ؿٟشي ٔب٘ٙذ ٘ٛاحي،  ٌيشي ٚ تؼييٗ ٔحذٚدٜ دس فشايٙذ ؿىُ

شي ؿٟشي )ٔؼىٛ٘ي، تزبسي ...( ٚػؼت ٔٙبًك رغشافيبيي، تشاوٓ ٞب، ٔالحظبت ديٍشي ٕٞچٖٛ وبسث ٔٙبًك ؿٟشداسي ٚ ٔحّٝ

ٓ اص ثضسٌشاٜ ٞبي ػشين ٚ ...( دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت. دس  ٞب، خيبثبٖ رٕؼيت، ثبفت التلبدي ٚ فشٍٞٙي، ٚهؼيت ٔؼبثش اكّي )اػ

                                                 
 ي ٔحذٚدٜ يهدس  يسوؼت ٚ وبس ثب٘ىذا ٞبي يٚ تحمك اٞذاف ٔٛسد ا٘تظبس اػتشاتظ يتوؼت ٔٛفم ي ثبِمٜٛ يٌيأىبٖ ٔح يب يتظشفتٛهيح: پتب٘ؼيُ  1

 ثبؿذ  ٔي يحوٛس يٞب وب٘بَ يكٔـخق اص ًش ئمٌغ صٔب٘ يهٚ دس  يٗٔؼ يبييرغشاف
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 ٞبي صٖٚ، خٛؿٝ ٚ ثّٛن اسايٝ ؿذٜ اػت.  ثٙذي ؿٟش تٟشاٖ دس اليٝ تلبٚيش صيش تمؼيٓ

 ػٌح صٖٚ

 

ػٌح 

 خٛؿٝ

 

ػٌح 

 ثّٛن

 

 ضُر تُران تٍ ترتیة در سٍ سطح زين، خًضٍ ي تلًك  تىدي تقسیم –2تصًیر 
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ي پتب٘ؼيُ وؼت ٚ وبس ثب٘ىي ثشاي ٞش يه اص ػٌٛح چٟبسٌب٘ٝ اص پٙچ ٌشٜٚ ؿبخق اكّي ؿبُٔ ٔٛاسد صيش اػتفبدٜ  ٔحبػجٝدس 

 ؿذٜ اػت: 

 ؿٙبختي ٌشٜٚ ؿبخق رٕؼيت 

  ٚ دػتشػي رغشافيبيي ٌشٜٚ ؿبخق وبِجذي 

 ٝي ا٘ذٚختٝ ٌشٜٚ ؿبخق حشٚت ٚ ػشٔبي 

 ٌشٜٚ ؿبخق دسآٔذ ٚ ٘مذيٍٙي 

 ٌشٜٚ ؿبخق سلجب 

ٝ خٛد ٔي ٞب داساي صيشؿبخق ٞش يه اص ٌشٜٚ ؿبخق ٞب  ي پتب٘ؼيُ ؿبخق ثشاي ٔحبػجٝصيش 20ٚ دس ٔزٕٛع ثبؿذ  ٞبي ٔشثٛى ث
 اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑗 =   𝛼𝑖
𝛽𝑖

𝑛𝑗

𝑖=1

× {𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑(𝑥𝑖)}                ∀𝑗𝜖   ٔحذٚدٜ رغشافيبيي 

 

ا٘ذ اص ٔجبدي ٔختّفي ٌشدآٚسي ؿذٜ اػت اص رّٕٝ  ست غيشخٌي فٛق اػتفبدٜ ؿذٜٞبيي وٝ دس ػجب ٔمبديش ٞش يه اص ؿبخق

 ي ثب٘ىي وـٛس ٚ ... .  ثشداسي، ؿجىٝ ٞبي اكٙبف وـٛس، ػبصٔبٖ ٘مـٝ ٞب، ٔشوض آٔبس ايشاٖ، اتحبديٝ ؿٟشداسي

زبْ ٔحبػجبت پتب٘ؼيُ ٞبي ٌشدآٚسي ؿذٜ اص ٘ظش ٔبٞيت ٚ ٔميبع وبٔال ٔتفبٚت ٞؼتٙذ، ثٝ ٔٙظٛس ا٘ وٝ دادٜ اص آ٘زبيي

ٗ أش اص ًشيك سٚؽثبيؼت ٕٞؼبٖ ؿٛ٘ذ ٔي ٞب اص تٛصيغ  دادٜػبصي  ثشاي ٘شٔبَپزيش اػت. دس ايٗ ًشح  أىبٖػبصي  ٘شٔبَ ٞبي ، اي

ٞب، اػتخشاد ٚ ثب اػتفبدٜ اص پبسأتشٞبي آٔبسي  ٞش يه اص ؿبخقآٔبسي كٛست وٝ تٛصيغ  اػتفبدٜ ؿذٜ اػت، ثٝ ايٗٞب  دادٜٔبسي آ
 . تشيٗ تٛصيغ ٘شٔبَ تخٕيٗ صدٜ ؿذٜ اػت ٘ضديهثٝ 

٘تبيذ حبكُ اص ٔحبػجٝ پتب٘ؼيُ ثشاي ٞش يه اص ػٌٛح تؼييٗ ؿذٜ )ؿٟش، صٖٚ، خٛؿٝ ٚ ثّٛن( اػتخشاد ؿذٜ اػت وٝ 

ٞب ٚ ٘تبيذ اسايٝ ؿذٜ اػت. دس هٕٗ ثٝ ٔٙظٛس تخٕيٗ پتب٘ؼيُ پيشأٛ٘ي ؿؼت ٔٛرٛد ثب٘ه ٚ  ٞبي آٖ دس ثٙذ يبفتٝ خشٚري

يٗ ٘مبى پيـٟٙبدي رٟت تبػيغ ؿؼت رذيذ، ٔفٟٛٔي تحت ػٙٛاٖ پتب٘ؼيُ پيشأٛ٘ي ؿؼجٝ تؼشيف ؿذٜ اػت وٝ ٕٞچٙ
 2ي آٖ ٔـبثٝ سٚؽ فٛق اػت ثب ايٗ تفبٚت وٝ ثشاي ٞش يه اص ؿؼت ثب٘ه ؿؼبع رزة اختلبكي )دس  ي ٔحبػجٝ ٘حٜٛ

، تشاوٓ رٕؼيت، وـؾ ٌٔٙمٝ ٔحذٚدٜٝ ثٝ ٘ٛع ؿؼبع ٘ضديه، ٔتٛػي ٚ دٚس( تؼشيف ؿذٜ اػت. ؿؼبع رزة ثب تٛر ي ٔحذٚدٜ

تلٛيش صيش ؿؼبع تحت پٛؿؾ ؿؼت ثب٘ه ّٔت دس ؿٟش تٟشاٖ ٕ٘بيؾ ثبؿذ. دس  ؿؼجٝ ٔتفبٚت ٔيثشاي ٞش پزيشي  ٚ دػتشػي
 دادٜ ؿذٜ اػت:
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 ضؼاع تحت پًضص ضؼة تاول ملت در ضُر تُران –3تصًیر 

 

تغيشٞبي ػّٕىشدي دٚ ٔفْٟٛ اكّي ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفتٝ اػت. ي ٔ ٞبي فيضيىي ٚ ٔحبػجٝ دس صيشثخؾ اسصيبثي ٚيظٌي

ُ ٔتغيٞبي فيضيىي ٞش يه اص ؿؼت  ٌي٘خؼت ٚيظ اثؼبد ؿؼجٝ )ًَٛ ٚ ػشم شٞبيي ٔب٘ٙذ ٔؼبحت ؿؼجٝ )ػشكٝ ٚ اػيبٖ(، ؿبٔ

... ٔٛسد ثشسػي  ٞبي ديٍشي ٔب٘ٙذ ًَٛ ثش ٚ ٔيضاٖ دػتشػي ٔـتشيبٖ ثٝ ٔحُ تٛلف ٔٙبػت ثشاي خٛدسٚ ٚ ٚ استفبع( ٚ ٚيظٌي
 ي آٖ اص ايٗ حيج ٔـخق ؿذٜ اػت.  لشاس ٌشفتٝ اػت. ثش ايٗ ٔجٙب أتيبص ٚيظٌي فيضيىي ٞش يه اص ؿؼت تؼييٗ ٚ ستجٝ

ٞبي ػّٕىشدي  ٞبي ثب٘ىي تؼييٗ ٌشديذٜ اػت. ثشاي ايٗ ٔٙظٛس ثب اػتفبدٜ اص دادٜ دْٚ ايٙىٝ ػّٕىشد ؿؼجٝ اص ِحبٍ ؿبخق

ٞبي ٔٙبثغ، تؼٟيالت، تؼٟذات، ػٛدآٚسي، ثب٘ىذاسي اِىتشٚ٘يه ٚ  بخق ثب٘ىي ؿبُٔ صيشثخؾؿ 72ػبَ ٌزؿتٝ دس  5ؿؼت دس 

الصْ ثٝ روش اػت ي ٞش يه تؼييٗ ؿذٜ اػت.  سػب٘ي، ٔيضاٖ ػّٕىشد ؿؼت ٔحبػجٝ ٚ ٚصٖ التلبدي ٚ ستجٝ حزٓ خذٔت
ثٙذي ؿؼت ثب٘ه ّٔت  ظبْ دسرٝوبس ٘لبدي ٚ ػّٕىشد ؿؼت ثب٘ه ٕٞبٖ ػبص ٚ ٔىب٘يضْ ٔٛسد اػتفبدٜ دس تؼييٗ ٚصٖ الت

 ثبؿذ.  ٔي

 ٞبي ارشايي صيش ًي ؿذٜ اػت: ٌبْ ،ي ٚهؼيت ٌّٔٛة دس صيشثخؾ ٔحبػجٝ

ي ؿؼت ثب٘ه تؼييٗ ؿذٜ اػت، ػپغ ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ  ٘خؼت ثب تٛرٝ ثٝ پتب٘ؼُ وّي ؿٟش، ػٟٓ ؿٟش اص تؼذاد ثٟيٙٝ

TOPSIS  ثٙذي ٔحذٚدٜ ٚ ٚهؼيت ٔٛرٛد  ، ٔؼبحت، ٚهؼيت ثّٛنؿبخق پتب٘ؼيُ 1ٚ ثب ِحبٍ وشدٖ ػٟٓ ٞش ٔحذٚدٜ اص

ٓ اص ثب٘ه ّٔت ٚ ػبيش سلجب( تؼذاد ؿؼت ثٟيٙٝ ؿجىٝ ٜ اػت.  ٔحبػجٝي ثب٘ه ثشاي ٞش ٔحذٚدٜ  ي ثب٘ىي )اػ ثشاي ثذيٟي اػت ؿذ
بي ٕٔىٗ ٞ ي حبِت اػت. خالكٝ آٖحبِت ٕٔىٗ، ٔتلٛس خٛاٞذ ثٛد وٝ ٞش حبِت ٘يبصٔٙذ تلٕيٕبت ٔتٙبػت ثب  2ٞش ٔحذٚدٜ 

 دس رذَٚ صيش اسايٝ ؿذٜ اػت:

 ي يضؼیت مطلًب محاسثٍدر َاي ممنه  حالت –1جديل 

 تصمیم مرتًطٍ حالت ردیف
ٜ اػت 1 ْ يب ربثزبيي ؿؼت ٔبصاد  تؼذاد ؿؼت ٔٛرٛد ثيـتش اص ظشفيت ٔحذٚد  ادغب

ٜ اػت 0 ٚ يب ربثزبيي دسٖٚ تؼذاد ؿؼت ٔٛرٛد ٔتٙبػت ثب ظشفيت ٔحذٚد  ٔحذٚدٜ تخجيت ؿؼت ٔٛرٛد 

ٜ اػت 2 ٜ  تٛػؼٝ تؼذاد ؿؼت ٔٛرٛد وٕتش اص ظشفيت ٔحذٚد ٝ دس ٔحذٚد  ي ؿجى
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 ي ػصثی جُت تؼییه يضؼیت ضؼة ي مثتىی تر ضثنٍ اجراي سیستم خثرٌ -3-3

، دس ايٗ (ٞبي لجّي دس ٌبْ)ٞبي رغشافيبيي  پغ اص تؼييٗ ؿىبف ثيٗ ٚهؼيت ٔٛرٛد ٚ ٌّٔٛة ثب٘ه دس ٞش يه اص ٔحذٚدٜ

ٚهؼيت ٞش يه اص ؿؼت ثب٘ه اص حيج تخجيت، ادغبْ ٚ  ،ي ػلجي ػيؼتٓ خجشٜ ٔىب٘ي ٔجتٙي ثش ؿجىٝػتفبدٜ اص يه ثخؾ ثب ا

ي غيشپٟٙبٖ  ي پٟٙبٖ ٚ غيشپٟٙبٖ اػت وٝ اليٝ دٚ اليٝداساي ي ػلجي ًشاحي ؿذٜ  ػبختبس ؿجىٌٝشدد.  يب ربثزبيي تؼييٗ ٔي

ي  ثٛدٜ ٚ اليٝ ثٙذي ٔـتشيبٖ، ٚيظٌي فيضيىي ٚ ...( ثش يىذيٍش، ًجمٝ ٘ٛسٖٚ )ؿبُٔ ػّٕىشد، پتب٘ؼيُ، ػيٙشطي ؿؼت 9داساي 
ٕ٘ٛ٘ٝ ؿؼجٝ اػتفبدٜ  02ي ػلجي اص  ثشاي آٔٛصؽ ؿجىٝ. دٞذ ثبؿذوٝ ٔحبػجبت دسٚ٘ي سا ا٘زبْ ٔي ٔي٘ٛسٖٚ  72 داساي پٟٙبٖ

( ا٘زبْ ؿذٜ cascadingي )ا٘ذ. ارشاي ػيؼتٓ ٘يض ثٝ كٛست آثـبس ؿذٜ اػت وٝ داساي ػّٕىشد هؼيف، ٔتٛػي ٚ لٛي ثٛدٜ

ثشاي آٔٛصؽ ػيؼتٓ بكُ اص آٖ، ارشا ؿذٜ ٚ ٘تبيذ حثشاي ؿؼت يه صٖٚ ي ػلجي  اػت، ثٝ ايٗ كٛست وٝ ػيؼتٓ ؿجىٝ
ي ؿؼت تٟشاٖ، تٛػي ػيؼتٓ  دس ٟ٘بيت وّيٝٞبي ثؼذي ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌشفتٝ اػت.  رٟت ارشا دس صٖٚي ػلجي،  ؿجىٝ

 شديذٜ ٚ ٘تبيذ ٟ٘بيي اػتخشاد ؿذٜ اػت. آٔٛصؽ يبفتٝ ٔزذدا اسصيبثي ٌ

 
ط تٍ سیستم ضثنٍ –4تصًیر   ي ػصثی تىظیمات مرًت

 

دػتٝ  01 ٞب ثٝ ثب تٛرٝ ثٝ پتب٘ؼيُ، ػّٕىشد ٚ ػيٙشطي آٖي ػلجي، ؿؼت ثب٘ه سا  ي ٔجتٙي ثش ؿجىٝ ػيؼتٓ خجشٜ

ٖ يىي اص ػٝ حبِت تخجيتثش اػبع ٘ٛع ٚ ٔيضاٖ حوٛس ثبٞب  ٕ٘بيذ وٝ ٞش يه اص ايٗ دػتٝ ثٙذي ٔي تمؼيٓ  ٚ ادغبْ ،٘ه دس ٞش صٚ

 سا ٕ٘بيؾ ٔي دٞذ. ٌب٘ٝ ؿجىٝ ػلجي 01رذَٚ ريُ ٘تبيذ يىي اص دػتٝ ٞبي  .ربثزبيي سا پيـٟٙبد ٔي ٕ٘بيذ
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 تىدي ضؼة تاول ملت ي ػصثی تراي دستٍ اي از خريجی سیستم ضثنٍ ومًوٍ –2جديل 

 
 

 اي َر یل از ضؼة وقطٍ تؼییه يضؼیت -3-4

ي اػتخشاد ؿذٜ اص  ٞبي اِٚيٝ اي اػت، پبػخ كٛست ٘مٌٝ دس ثخؾ ٟ٘بيي وٝ ٔشثٛى ثٝ تؼييٗ ٚهؼيت ٞش يه اص ؿؼت ثٝ

ٛ وٝ ٘مبى دليك ؿؼت رٟت  ٞبي لجّي )تخجيت، ربثزبيي، ادغبْ، تبػيغ( ثٝ ٌبْ ٗ ٘ح كٛست دليك تؼييٗ تىّيف ؿذٜ اػت. ثذي

 ؿٛد.  تشيٗ ؿؼجٝ رٟت پزيشؽ ؿؼت ادغبٔي ؿٙبػبيي ٔي ٗ ؿذٜ ٚ ٔٙبػتتبػيغ ٚ يب ربثزبيي تؼيي

اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. ثب اػتفبدٜ اص ايٗ ٔذَ دس  P-Medianي ثٟيٙٝ رٟت تبػيغ اص ٔذَ  ثشاي ؿٙبػبيي ٘مٌٝ

٘مبى  ٞب اِضأي اػت، ثٟتشيٗ ٞبيي وٝ ظشفيت ثبالتشي ٘ؼجت ثٝ ٚهؼيت ٔٛرٛد داس٘ذ ٚ تبػيغ ؿؼت دس آٖ )صٖٚ( ٔحذٚدٜ

 كٛست صيش اػت:  ؿٛد. ٔذَ ٔزوٛس ثٝ ٞب ؿٙبػبيي ٔي پيـٟٙبدي ثب تؼييٗ اِٚٛيت آٖ

𝑀𝑖𝑛   𝑝𝑘𝑏𝑘𝑗 𝑑𝑘𝑗 𝑦𝑘𝑗𝑘𝑗   

𝑠. 𝑡:  

 𝑦𝑘𝑗  = 1        ∀𝑘𝑗   

𝑦𝑘𝑗  ≤ 𝑥𝑗             ∀𝑘, 𝑗   

 𝑥𝑗 = 𝑏𝑟     𝑗   

𝑥𝑗 𝜖 0,1   

𝑦𝑘𝑗  𝜖 0,1   
 

ي ثيٗ  ؿشى حذالُ فبكّٝ ي ٘مبى ٘بٔضد تبػيغ اص ٘مبى تمبهبػت؛  فبكّٝ  ٘مبى تمبهبػت؛پتب٘ؼيُ  دس ايٗ ٔذَ 

دس غيش  1ٔمذاس آٖ  ي دٚ ٘مٌٝ ثيؾ اص ٔمذاس تؼييٗ ؿذٜ ثبؿذ  كٛست وٝ اٌش فبكّٝ٘مبى ٘بٔضد تبػيغ اػت؛ ثٝ ايٗ 

وٙذ ٘مبى تمبهب اص وذأيه اص ؿؼت ٔٛرٛد يب  پبسأتشي اػت وٝ تؼييٗ ٔي كٛست ٔمذاس آٖ كفش خٛاٞذ ؿذ.  ايٗ

اي تبػيغ ؿذٜ  ْا ؿؼجjٝي ٘بٔضد تبػيغ  وٙذ دس ٘مٌٝ وٝ ٔـخق ٔي پبسأتشي اػت پيـٟٙبدي خذٔت دسيبفت وٙٙذ. 

 كٛست ٔمذاس كفش خٛاٞذ ؿذ. يش ايٗٚ دس غ 1اػت يب ٘ٝ. دس كٛست تبػيغ ٔمذاس آٖ 
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ًٛسي وٝ ثيـتشيٗ  ي ٔٛسد ٘ظش اػت، ثٝ سػب٘ي ثٝ ٘مبى پشپتب٘ؼيُ دس ٔحذٚدٜ ي خذٔت ٞذف ايٗ ٔذَ حذالُ وشدٖ ٞضيٙٝ

ي ثيٗ ؿؼت ٘يض سػبيت  ي تؼييٗ ؿذٜ اػٕبَ ٚ ؿشى حذالُ فبكّٝ شآٚسدٜ، ثيـتشيٗ پٛؿؾ ثش سٚي ٔحذٚدٜ٘يبص ٘مبى تمبهب ث
 ؿٛد. 

 ٞب اسايٝ ؿذٜ اػت.  ثٙذ ٔشثٛى ثٝ ٘تبيذ ٚ خشٚريدس ٘تبيذ حبكُ اص حُ ٔذَ ٘يض 

ٞب  ٚ ٘يبص ثٝ ادغبْ دس آٖٞب ثيؾ اص ظشفيت ثٛدٜ  ٞبيي وٝ تؼذاد ؿؼت ٚالغ دس آٖ پغ اص ؿٙبػبيي ؿؼت ادغبٔي دس ٔحذٚدٜ

 اص يه ٔذَ خٌي چٙذٌب٘ٝ اػتفبدٜ ؿذٜ اػت:اِضأي اػت، 
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ُ وشدٖ ٞضيٙٝ ٗ ٔذَ حذال ٖ ثشآٚسدٜ ؿٛد. يؼٙي تؼذاد ؿؼت ادغبٔي ثيؾ اص  ًٛسي وٝ ٘يبصٔٙذي ي ادغبْ اػت ثٝ ٞذف اي ٞبي آ

 ٝ ادغبْ ؿٛد. ي ادغبْ پزيش٘ذٜ حذاوخش يه ؿؼج حذ تؼييٗ ؿذٜ ٘ـٛد ٚ دس ٞش ؿؼجٝ
 

 َا ي خريجی وتایج -4

 ٞبي ٔختّف ثب٘ه ّٔت داساي وبسثشدٞبي ارشايي ثٛدٜ اػت، اص رّٕٝ: ي ٔضثٛس دس ثخؾ ٘تبيذ پشٚطٜ

 ٝي ؿؼت تٛػؼٝ ٚ تٙظيٓ ؿجى 

 ٝٞبي خٛدپشداص ي پبيب٘ٝ تٛػؼٝ ٚ تٙظيٓ ؿجى 

 َٛسػب٘ي ثٝ ؿؼت ٚ خٛدپشداصٞب ثٟجٛد فشايٙذ پ 

 ثب٘ه ثب اػتفبدٜ اص پتب٘ؼيُ ٔحيي وؼت ٚ وبس ٌزاسي ؿؼت ثٟجٛد ٔىب٘يضْ ٞذف 

 ٜٞبي خٛدپشداص ثب٘ه ثٟجٛد ٔىب٘يضْ اسصيبثي ػّٕىشد ؿؼت ٚ دػتٍب 

 ... ٚ تؼييٗ ٘مبى ٔٙبػت رٟت پـتيجب٘ي ٚاحذٞبي كف ٔب٘ٙذ اػتمشاس خضائٗ، ٚاحذٞبي پـتيجب٘ي ا٘فٛسٔبتيه 
 

وبٚي ٚ  ٞبي دادٜ ي ؿؼت )ثب اػتفبدٜ اص ٔىب٘يضْ تٙظيٓ ؿجىٝ ٞبي ٘بؿي اص ثٟجٛد فشايٙذ تٛػؼٝ ٚ دس ايٗ ٔمبِٝ كشفب خشٚري

 ٞبي اًالػبت رغشافيبيي( ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفتٝ اػت.  ػيؼتٓ

ٞبي التلبدي ثٛدٜ اػت وٝ دس  ػٙٛاٖ اِٚيٗ خشٚري ايٗ ًشح ػٕذتب ٘بؿي اص اًالػبت والٖ ؿبخق تؼييٗ پتب٘ؼيُ اػتب٘ي ثٝ

ٞبي كٛست  ٞبي حوٛسي ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌشفتٝ اػت. ثب تٛرٝ ثٝ تحّيُ ػبيش وب٘بَتؼييٗ ػٟٓ ٞش اػتبٖ اص ؿؼت ثب٘ه ٚ 

ي صيش تؼييٗ ؿذٜ اػت. ثذيٟي اػت تؼذاد ؿؼت  ٞب ثشاي وؼت ٚ وبس ثب٘ىي ٌٔبثك ٘مـٝ إٞيت ٞش يه اص اػتبٌٖشفتٝ 
ٞبي داخّي ثب٘ه  اػتشاتظيٛس ٚ ٕٞچٙيٗ ٞب ثب تٛرٝ ثٝ ػٟٓ ٞش اػتبٖ اص ٔزٕٛع پتب٘ؼيُ وـ ي ثب٘ه دس ٞش يه اص اػتبٖ ثٟيٙٝ

 دٞذ.  ٞب سا ٕ٘بيؾ ٔي تلٛيش صيش ٕ٘بي وّي پتب٘ؼيُ ٔحبػجٝ ؿذٜ ثشاي اػتبٖٔحبػجٝ ٌشديذٜ اػت. 
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 َا پتاوسیل محاسثٍ ضدٌ تراي استان -5تصًیر 

اػتفبدٜ اص حزٓ تشيٗ الذأبت ايٗ ًشح اػت وٝ ثب  ي پتب٘ؼيُ دس ػٌٛح ؿٟش، صٖٚ، خٛؿٝ ٚ ثّٛن اص اػبػي ٔحبػجٝ

آٚسي ٌشديذٜ، ا٘زبْ ؿذٜ اػت. ثش ايٗ اػبع يه ٕ٘ٛ٘ٝ اص پتب٘ؼيُ  ٞبي صٔب٘ي ٔختّف رٕغ اي اص اًالػبت وٝ دس دٚسٜ ٌؼتشدٜ

 ؿٛد: ي آٖ ثٝ تفىيه تلبٚيش صيش اسايٝ ٔي ٔحبػجٝ ؿذٜ ثشاي ؿٟش تٟشاٖ ٚ تمؼيٕبت صيش ٔزٕٛػٝ

پتب٘ؼيُ 
 صٖٚ
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 پتب٘ؼيُ

 خٛؿٝ

 

پتب٘ؼيُ 
 ثّٛن

 

 يمار تاونی تراي َر یل از سطًح زين، خًضٍ ي تلًك پتاوسیل مسة -6تصًیر

 

ٞبي ؿٟشي ٚ وبِجذي ثٝ ػٌٛح  ي پتب٘ؼيُ اص ػٌح ثّٛن آغبص ؿذٜ ٚ پغ اص دس ٘ظش ٌشفتٗ ؿبخق الصْ ثٝ روش اػت، ٔحبػجٝ
ٞبي ؿٟشي سا داسا  ش يه اص ثّٛنٌيشي دس خلٛف ٞ سٚ ػيؼتٓ ٔٛرٛد لبثّيت تلٕيٓ خٛؿٝ ٚ صٖٚ ٌؼتشؽ يبفتٝ اػت. اص ايٗ

 ثبؿذ.  كٛست رذاٌب٘ٝ لبثُ ٔحبػجٝ ٔي ٞبي ٔٛسد اػتفبدٜ دس تؼييٗ پتب٘ؼيُ ٘يض ثٝ ثبؿذ ٚ ايٗ أش ثشاي اغّت ؿبخق ٔي

ٞبي رغشافيبيي تؼييٗ ؿذٜ ٔيضاٖ پتبػيُ پيشأٛ٘ي ثشاي ٞش يه اص ؿؼت  ي پتب٘ؼيُ ثشاي ٞش يه اص ٔحذٚدٜ ػالٜٚ ثش ٔحبػجٝ

ثب تٛرٝ ثٝ  ؿؼبع تحت پٛؿؾ ؿؼت ثب٘هي پيـٟٙبدي رٟت تبػيغ ؿؼت تؼييٗ ٌشديذٜ اػت.  ٕٞچٙيٗ ٘مبى ثبِمٜٛ ثب٘ه ٚ
ٞبي ايٗ ًشح ٔيضاٖ پتب٘ؼيُ  ػٙٛاٖ يىي اص خشٚري سٚ ثٝ ثبؿذ، اص ايٗ ي لشاسٌيشي ؿؼجٝ ٚ ػٛاسم ؿٟشي ٔتفبٚت ٔي ٔحذٚدٜ

 ٙبػبيي ٌشديذٜ اػت:اي وٝ تحت پٛؿؾ ؿؼت ٘يؼت، ٌٔبثك تلٛيش صيش ؿ ثبِمٜٛ
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 ضمایی از ضؼاع تحت پًضص ضؼة مٍ تا ػًارض ضُري مىقطغ ضدٌ استپتاوسیل ضُر تُران ي  –7تصًیر 

 ثبؿذ.  ٞبيي اص ٔٙبًك پشپتب٘ؼيُ ؿٟش تحت پٛؿؾ ٞيچ اص ؿؼت ثب٘ه ٕ٘ي ػت ثخؾاًٛس وٝ دس تلٛيش فٛق ٔـخق  ٕٞبٖ

ٞبي ثضسٌتش  ثشاي ٞش يه اص ؿؼت ثب٘ه اػت. ثذيٟي اػت دايشٜ ٌش پتب٘ؼيُ پيشأٛ٘ي ٔحبػجٝ ؿذٜ تلٛيش صيش ثيبٖ

ي ٔشوض تزٕغ  ي پتب٘ؼيُ پيشأٛ٘ي ثيـتش اػت. ٘ىتٝ لبثُ تٛرٝ ايٗ اػت وٝ ثؼيبسي اص ؿؼت ثب٘ه دس ٔحذٚدٜ دٞٙذٜ ٘ـبٖ

احتٕبَ رزة تش  دٞٙذ. ثٝ ػجبست ديٍش دس كٛست پشاوٙذٌي ٔٙبػت وشدٜ ٚ ػٕال ٔيبٍ٘يٗ وبسايي وّي ؿؼت سا وبٞؾ ٔي
 پتب٘ؼيُ پيشأٛ٘ي ثيـتشي ٚرٛد داؿت. 

 
 پتاوسیل پیرامًوی ضؼة ضُر تُران –8تصًیر 
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ٞبي وبسثشدي لبثُ اػتفبدٜ ثشاي ثب٘ه ّٔت  خشٚري لجّي،ٞبي  ٞبي ٔحبػجٝ ؿذٜ دس ثخؾ ثشٔجٙبي خشٚري حبكُ اص پتب٘ؼيُ

 ثبؿذ: ي ؿؼت ثٝ ؿشح رذَٚ صيش ٔي ٞبي تٛػؼٝ ٚ تٙظيٓ ؿجىٝ ي وّي خشٚري . ٘تيزٝاػتخشاد ٌشديذٜ اػت

 ي ضؼة َاي تًسؼٍ ي تىظیم ضثنٍ ي ملی خريجی وتیجٍ -3 جديل

 ضرح مًضًع تؼداد ضؼة يضؼیت

 209 تخجيت
   ٝ ي فؼبِيوت آٖ ثالٔوب٘غ    ؿؼجي وٝ اص ٘ظش ٔٛلؼيت ٔىب٘ي، پتب٘ؼيُ ٚ ػّٕىشد دس ػٌح لبثُ لجوِٛي ثوٛدٜ ٚ ادأو

 اػت.

 10 ادغبْ
ا٘ذ وٝ حوٛس ثب٘ه ثيؾ اص ظشفيوت ٔٛروٛد اػوت ٚ ػّٕىوشد ٔٙبػوجي ٘يوض        لشاس ٌشفتٝ اي ؿؼجي وٝ دس ٔحذٚدٜ

 ٘ذاس٘ذ.

ربثزبيي دسٖٚ 

 ثّٛن
5 

ي ٚهؼيت فيضيىوي ٚ ٔٛلؼيوت ٔىوب٘ي داساي ٔـوىُ ثوٛدٜ ٚ ثوب ا٘وذوي ربثزوبيي لبثّيوت           ؿؼجي وٝ ٝث ٚاػٌٝ

 ٞب ٚرٛد داسد. ثٟجٛد صيبدي دس آٖ

ربثزبيي دسٖٚ 

 خٛؿٝ
13 

ٞوبي فيضيىوي    ا٘ذ أب اص ٘ظش ٔٛلؼيت ٔىب٘ي ٚ يب ٚيظٌوي  ي ٘ؼجتب ٔٙبػجي ٚالغ ؿذٜ ؿؼت دس خٛؿٝايٗ دػتٝ اص 

 داساي ٔـىالتي ثٛدٜ ٚ ٘يبص ٝث تغييش ٔىبٖ داس٘ذ.

ربثزبيي دسٖٚ 

 صٖٚ
3 

       ٖ ٞوب داساي پتب٘ؼويُ    ٔحيي ٘ضديه ٝث ايٗ ؿؼت اص پتب٘ؼويُ ٔٙبػوجي ثشخوٛسداس ٘جوٛدٜ ِٚوي صٖٚ ٔشثوٛى ثوٝ آ

توٛاٖ اص پتب٘ؼويُ ٚ ظشفيوت ٔٛروٛد دس      ي صٖٚ ٔشثًٛوٝ ٔوي   سٚ ثب تغييش ٔىبٖ دس ٔحوذٚدٜ  بؿذ، اص ايٗث ثبِمٜٛ ٔي

 آٖ صٖٚ اػتفبدٜ ثٟتشي ٕ٘ٛد.

ٔـىالت ػبختبسي 

 ٚ ٔذيشيتي
25 

ٖ         ؿؼجي وٝ اص ٘ظش پتب٘ؼويُ ٚ ٚيظٌوي   ٞوب   ٞوبي فيضيىوي ؿوؼت دس ٚهوؼيت ٔٙبػوجي ٞؼوتٙذ ِٚوي ػّٕىوشد آ

تيجب٘ي ٚ يب ٔذيشيتي هؼيف اػوت. ايوٗ ؿوؼت ثوب ؿٙبػوبيي ٘وٛع ٔـوىُ ٚ        ي ٔـىالت ػبختبسي،  ٚاػٌٝ ٝث ـپ

 يبثٙذ. تٛا٘ٙذ ٝث ػٌح ٔٙبػجي اص ػّٕىشد دػت تغييش دس ؿشايي ٔٛرٛد ٔي
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*ٝ٘ٛ ٓ ؿجىٝ اي اص خشٚري اٗي تلٕيٕبت ٕ٘ ٝ ٚ تٙظي ٖ اػت ٞبي تٛػؼ  ي ؿؼت دس ؿٟش تٟشا

 

ٞبي ٔٛسد  ػبع پتب٘ؼيُ ٔحبػجٝ ؿذٜ ثشاي ؿٟش تٟشاٖ ٚ ٞش يه اص صٖٚپغ اص تؼييٗ ٚهؼيت ؿؼت ٔٛرٛد ثب٘ه ٚ ثش ا

ثشسػي، ٘مبى ٔٙبػت رٟت تبػيغ ؿؼت ٔٛسد ٘يبص ثشاي سػيذٖ ثٝ ػٌح اػتب٘ذاسد تؼذاد ؿؼت )رٟت پٛؿؾ حذاوخشي( 

آٖ تؼييٗ ٚ ثب  ًٛس رذاٌب٘ٝ ثشسػي ٌشديذٜ، ػپغ ٔيضاٖ وٕجٛد حوٛس دس ٞب ثٝ تؼييٗ ؿذٜ اػت. ثش ايٗ اػبع ٞش يه اص صٖٚ
 َ ٜ اػت( ٘مبى پيـٟٙبدي رذيذ ٌٔبثك تلٛيش صيش ؿٙبػبيي  P-Medianاػتفبد اص ٔذ ٝ رضييبت آٖ دس ثٙذ لجُ تـشيح ؿذ )و

 ؿذٜ اػت:
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ٌشدد وٝ ديذٌبٞي  ٞبي حبكُ اص آٖ دػتبٚسدي ٟٔٓ ٔحؼٛة ٔي ٘ظبْ ثب٘ىي، خشٚري ثب تٛرٝ ثٝ ثذيغ ثٛدٖ ًشح ٔضثٛس دس

دادٜ ٚ اًالػبتي وٝ ٔؼٕٛال تٛػي دٞذ  وٙذ. ايٗ پظٚٞؾ ٘ـبٖ ٔي رذيذ ٘ؼجت ثٝ ٔفْٟٛ تٛػؼٝ ٚ تٙظيٓ ؿجىٝ اسايٝ ٔي

ٞبي  تٛا٘ٙذ ديذٌبٜ وبٚي ٔي ػت دادٜٞبي ٔٙب ؿٛ٘ذ ثب اػتفبدٜ اص ؿيٜٛ ٞب ٚ يب ػبيش ٟ٘بدٞبي وـٛس وٓ اسصؽ ٔحؼٛة ٔي ثب٘ه
 اسصؿٕٙذي ايزبد وٙٙذ وٝ ٔٙزش ثٝ افضايؾ ػٌح وبسايي ٟ٘بدٞبي ٔختّف ٌشد٘ذ. 

ٞبي لجّي ٔجتي ثش تزبسة ؿخلي چٙذاٖ ٔٛحش  دٞذ وٝ ٔىب٘يضْ ٞب دس افتتبح ٚ ادغبْ ؿؼت ٘ـبٖ ٔي ي ثب٘ه الذأبت ٌزؿتٝ

سٚ ٚرٛد يه ػبصٚوبس وبٔال ػّٕي  ٞب تحٕيُ ٕ٘ٛدٜ اػت. اص ايٗ اػتجبسي ثٝ ثب٘ه ٞبي ثؼيبسي اص ٘ظش ٔبِي ٚ ٘جٛدٜ ٚ ثؼوب ٞضيٙٝ
ايٗ ٔىب٘يضْ، ثٝ ػٙٛاٖ يه ٞبي ثضسي تجذيُ وٙذ.  ٞبي لجّي سا ثٝ پيشٚصي تٛا٘ذ ؿىؼت ي اًالػبت ٚالؼي اص ٔحيي ٔي ثش پبيٝ

ٕ٘بيذ  ٚوبس اسايٝ ٔي ٛيش ؿفبفي اص ٔحيي وؼتؿٛد. تحميك حبهش دس ثب٘ه ّٔت، تل ٞب ٔحؼٛة ٔي ٔضيت سلبثتي ٟٔٓ ثشاي ثب٘ه

ٞبي ثيؾ اص  ٌزاسي ي ؿؼت ثب٘ه دس چٝ ٔٙبًمي ثٝ دسػتي تٛػؼٝ ٘يبفتٝ ٚ دس چٝ ٔٙبًمي ػشٔبيٝ دٞذ وٝ ؿجىٝ ٚ ٘ـبٖ ٔي
ٞبي حبثت، ثيؾ اص پيؾ  حذي كٛست ٌشفتٝ اػت. ايٗ أش ثب تٛرٝ ثٝ اِضأبت ثب٘ه ٔشوضي دس خلٛف ٔذيشيت ٔٙبػت داسايي

 يبثذ.  إٞيت ٔي

ٝ دسن ٔٙبػجي وٝ اص ٔحيي پيشأٖٛ ٞش يه اص ؿؼت خٛد ايزبد ٕ٘ٛدٜ اػت ٔىب٘يضْ اسصيبثي ػّٕىشد ٔٙبػت دس  ثب٘ه ثب تٛرٝ ث

ٕ٘بيذ. صيشا ػٌح ا٘تظبس ٚ ٘ٛع ا٘تظبس اص ٞش يه اص ؿؼت ثب٘ه ثيؾ اص ٌزؿتٝ  ػبصي ٔي خلٛف ٞش يه اص ؿؼت ثب٘ه سا پيبدٜ
 ؿفبف ؿذٜ اػت

ٞبي ٔختّف ٚ ٕٞچٙيٗ لبثّيت اػتفبدٜ ايٗ ػبصٚوبس دس  آٚسي ؿذٜ اص ثخؾ ٝ ثٝ ٌؼتشدٌي ػٌح دادٜ ٚ اًالػبت رٕغثب تٛر

ٝ اص ػيؼتٓ  ٞبي ثب٘ه ًشح ػبيش ثخؾ ٞبي  ٔذيشيت پـتيجبٖ تلٕيٓ ٔىب٘ي دس ٔذيشيت وب٘بَٞبي ػّٕيبتي رٟت اػتفبدٜ ثٟيٙ
ٞبي خٛدپشداص ٚ خٛددسيبفت، ػبٔب٘ذٞي  ٚتٙظيٓ دػتٍبٜ ػب٘ي، تٛػؼٝس ٞب اص رّٕٝ ٔذيشيت پَٛ دس ػبيش ثخؾ اسائٝ خذٔبت
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 ي خذٔبت ثيٕٝ ٚ ... دس دػتٛس وبس لشاس ٌشفتٝ اػت.  ٞبي فشٚؽ، تٛػؼٝ ٞبي پٛص فشٚؿٍبٞي، ٞذفٍزاسي ثخؾ پبيب٘ٝ

ثبؿذ، ػٕال تٕبٔي  ٞبي حبكُ اص آٖ ٔي ي تؼييٗ ؿذٜ ثشاي ايٗ ًشح وٝ ثؼيبس ٔحذٚدتش اص خشٚري ثب تٛرٝ ثٝ چبسچٛة اِٚيٝ
ٞبي اًالػبت  وبٚي ٚ ػيؼتٓ سػذ ػذْ دسن اِٚيٝ اص وبسوشدٞبي دادٜ ٘ظش ٔي طٜ ثشآٚسدٜ ؿذٜ اػت، ثٝا٘تظبسات اِٚيٝ اص پشٚ

سٚصٜ وبسوشدٞبي رذيذتشي  ي ًشح ٕٞٝ ي ًشح سا تب حذي ٔحذٚد ٕ٘ٛدٜ ثٛد، ِٚي ثب پيـجشد ٚ تٛػؼٝ رغشافيبيي اٞذاف اِٚيٝ

 ٌشدد. ػبيي ٔيثشاي ايٗ ًشح ؿٙب
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