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 چکیذٌ :
دعت یبثی ثِ حبلت ثْیٌِ در توبهی هغبئل ٍ تقوین گیزی ّب، ّذف ًْبیی تقوین گیزًذگبى هی ثبؽذ. در سهیٌِ تبهیي ًیزٍی ثزق ٍ 

رضبیت هؾتزوبى، فٌعت ثزق ًیبسهٌذ یبری گزفتي اس رٍػ ّبی حل هغئلِ ثز پبیِ فٌبٍری ّبی ًَیي جْت عزاحی هغیزّب ٍ ؽجىِ ّبی 

تَسیع ٍ اًتمبل، یب ثِ عجبرتی یبفتي هغیز ّبی ثْیٌِ هی ثبؽذ. در ایي هغبلعِ ثب اعتفبدُ اس عیغتن اعالعبت  ایذُ آل ٍ وبرآهذ در عیغتن

ٍ اثشارّبی عٌجؼ اس دٍر، هعیبرّب ٍ الیِ ّبی اعالعبتی هغیزیبثی ثْیٌِ خظ اًتمبل ثزق ثیي پغت فَق تَسیع هَرد ًظز ٍ  GISجغزافیبیی 

ؽْز ًجف ؽْز، اس تَاثع ؽْزعتبى عیزجبى تْیِ ؽذُ اًذ. دادُ ّبی ٍرٍدی در ٍالع هتغیزّبی هحذٍد وٌٌذُ ٍ یب هَثز ثز هغیزیبثی ثَدُ ٍ 

ؽبهل ًمؾِ سهیي ؽٌبعی، وبرثزی اراضی، هٌبعك حفبظت ؽذُ، سّىؾی، تَپَگزافی ٍ تبعیغبت هی ثبؽٌذ.  ثقَرت ًمؾِ ّبی هَضَعی

فبسی هَرد تحلیل لزار گزفتِ، ثب ثذعت آٍردى ٍسى هعیبر ٍ سیز هعیبرّب  AHPاعالعبت ٍرٍدی تَعظ عیغتن تقوین گیزی علغلِ هزاتجی 

ّشیٌِ ثذعت آهذُ اعت. ارسػ ّز جش اس هحذٍدُ هغبلعبتی ثقَرت عذدی در  خزٍجی ثقَرت ًمؾِ GISثذیي رٍػ، در فضبی هحبعجبت 

ًمؾِ ّشیٌِ هؾخـ هی ثبؽذ وِ ثب تْیِ ًمؾِ ّشیٌِ تجوعی ٍ اعتفبدُ اس اثشار هغیز ّشیٌِ دار ثزٍی آى، هغیز ثْیٌِ ثیي هجذا ٍ همقذ 

 عزاحی ؽذُ اعت.
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 ممذمٍ -1

اس هؾابلل ٍ   یبریثغ یذاری، اهزٍسُ پبرٍدهیثؾوبر  یاًغبً ّبی تیفعبل یهقزف یاًزص يیهْوتز اسجولِ یىیالىتز یاًزص

اعات واِ    یحاذ  بت یىیالىتز یهختلف ثِ اًزص یوبرّب ذیؽذ یثِ آى ٍاثغتِ گؾتِ اعت. ٍاثغتگ یاجتوبع ّبی تیفعبل

. وٌاذ  یخابر  ها   یسًاذگ  یعبد زیؽَد ٍ آًْب را اس هغ یه لتحوی ّب اًغبى یثِ سًذگ یبدیس بریثب لغع ثزق خغبرت ثغ

وِ ثاب ثازٍس حاَادن هٌجاز ثاِ       یثغَر ؛ثزد هیثبال  یاًزص بفتیعغح تَلع هزدم را در در ،یىیالىتز یاتىب ثِ اًزص يیّو

ثازق   یزٍیا ً عیا تَس ّابی  ؽازوت  ثِ ّویي علات دارد.  یآًْب را در پ ذیهٌبعت اعتزاك ؽذ تیفیعذم و بیثزق ٍ  لغع

 ،یىا یالىتز یثِ اًازص  یاجتوبع یرٍس افشٍى سًذگ یٍاثغتگ زایسهی ثبؽٌذ  خغَط اًتمبل ٌبىیت اعویلبثل ؼیدرفذد افشا

هٌبعات اس جولاِ اًتظابرات     ٌِیٍ ّش یوبف یوٌیهغلَة، ا تیفیو ،دّی ظیاعتوبد ثِ عذم لغع ثزق، تذاٍم عزٍ تیلبثل

 .رٍد یثزق ثِ ؽوبر ه يیهؾتزو

سیغت هحیغی، التقابدی ٍ   یثب در ًظز گزفتي فبوتَرّب یىیاًتمبل تَاى الىتز یهوىي ثزا زیهغ يتزی وزدى وَتبُ ذایپ

رٍد ثؾاوبر های   عزاح در فٌعت ثزق  هجزیبى یهغبئل افلاس ثبال  ٌبىیاعو تیلبثل فٌی، عزاحی خغَط ٍ ؽجىِ ّبیی ثب

ِ یپزّش بریٍ عَاهل هتعاذد هاَثز ثغا    ّب تیٍجَد هحذٍد لیثذل زٍیخغَط ً ی. عزاح[4ٍ  5] ٍ ّاز ًاَ     ثبؽاٌذ  یها  ٌا

 غاتن یع ذیا ثازق ٍ وابّؼ عواز هف    یهٌجاز ثاِ لغعا    تَاًذ یگزفتي ّز فبوتَر هَثز ه ذُیٍ ًبد ٌِیسه يیدر ا دلتی یث

ًظاز   هاذ  ّب تیتوبم هحذٍد غتثبی یهغلَة ٍ وبراهذ ه عیؽجىِ تَس یثِ عزاح ذىیرع یثزا يیگزدد. ثٌبثزا یرعبً ثزق

ّ    ثزداری ثْزُ ذ.زًیگلزار  ثازق،   یاس ؽاجىِ عزاعاز   ٍری ٍ ثْازُ  یٍ تَععِ فٌعت ثزق وؾَر در جْات افاشایؼ ثابسد

جبهع ٍ ثْیٌِ در  ،عیغتوی تفىز یه گیزی ثزق ٍ تبهیي ًیبس هؾتزوبى، لشٍم ثِ خذهت یتبعیغبت اًتمبل ٍ تَسیع ًیزٍ

. اس عزف دیگز، ثب تَجِ ثِ هبّیت هىبى هزجع ثَدى اعالعبت فٌعت ثزق عبسد هی تز فٌعت ثزق را رٍس ثِ رٍس ثب اّویت

ایي اعالعبت در عاغح سهایي ٍ لاشٍم     یاس جولِ خغَط ٍ ؽجىِ اًتمبل ٍ تَسیع ٍ فَق تَسیع ًیزٍ ٍ گغتزدگی جغزافیبی

را  گیازی  تحلیلای ٍ تقاوین   یاثشارّاب  یخذهت رعابًی ثاِ هؾاتزوبى، ًیابس ثىابرگیز     اعتفبدُ اس آًْب در جْت افشایؼ 

عٌَاى اثشار لذرتوٌاذی در  ِ ( ثGIS) هىبًی عیغتن اعالعبت اخیز ّبی . در عبل[0] عبختِ اعت ؾخـپیؼ ه اس ثیؼ

 [.  9ٍ  0، 3] تاع گزفتِهَرد اعتفبدُ لزار تَلیذ ٍ تبهیي ًیزٍی ثزق بی هتعذدی در سهیٌِّ یگیز تقوین

 بُیىٍ یابی -1-2

ْ  یزیگ نیتقو هی یراُ حل ثزا يیدر ؽٌبخت ثْتز یٌّجبر ىزدیرٍ هی یبثی ٌِیثْ ِ یخبؿ اعات. ث در ٍالاع   یبثیا  ٌا

ٍ  يیهغائلِ هعا   هی. عبختبر نیّغت یتیزیهغئلِ هذ هیراُ حل  يیاعت وِ در آى ثِ دًجبل ثْتز یفي هذل عبس هی

هغائلِ ّوبًٌاذ    يیا را هاَرد اعاتفبدُ لازار داد. ا    یبثیا  ٌِیاعت وِ در آى ثتَاى فٌَى ثْ یحذٍد ؽذُ ثِ گًَِ ا ذیتحذ

را اللات   تیا ؽاَد. وو  یحاذالل رعابًذُ ها    بیا وِ ثِ حاذاورز   ذیآ یثِ حغبة ه یتیوو ،یبثی ٌِیثْ یهذل ّب یتوبه

ّغاتٌذ واِ در راثغاِ     تیهحاذٍد  َدیا ل یًَعاب دارا  یبثی ٌِیوٌٌذ. هغبئل ثْ یهغزح ه بریهع بیتبثع ّذف  هیلبلت  در

هوىي ّغاتٌذ.   یاس راُ حل ّب یهؾخـ وٌٌذُ هجوَعِ ا ت،یهحذٍد َدیؽًَذ. ل یاعوبل ه یزیگ نیتقو یزّبیهتغ ثب

 َدیا اس ل یثب درًظز گزفتي هجوَعِ ا ،یزیگ نیتقو یزّبیهتغ یارسػ دّ ،یبثی ٌِیهغئلِ ثْ هیدر راُ حل هزثَط ثِ 

در ایي هغبلعِ اس عیغتن اعالعبت هىبًی ٍ اثشارّبی عٌجؼ اس دٍر ثزای یابفتي هغایز   . [5] ؽَد یه يییتع تیهحذٍد

 ثْیٌِ خغَط اًتمبل ثزق اعتفبدُ ؽذُ اعت.

 مىطمٍ مطالعاتی -1-3

هٌغمِ هَرد هغبلعِ ؽْز ًجف ؽْز اس تَاثع ؽْزعتبى عیزجبى، ثشرگتزیي ٍ هْوتزیي ؽْز الوبری ایي ؽْزعتبى اعت 

گذاراى ثخؼ (. هٌغمِ درعبلیبى اخیز تَععِ ؽتبثبى ایي ؽْز عجت الجبل عزهبیِ(0)ر دارد )ؽىلٍ در اعتبى وزهبى لزا

ّبی فٌعتی ٍ تجبری در ایي ؽْز، ثبتَجِ ثِ آهذ آى افشایؼ فعبلیتهغىي گزدیذُ اعت. ثِ دلیل افشایؼ جوعیت ٍ پی

ثبؽاذ.  ؽْزی ثَیضُ عزاحی ؽجىِ تَسیع ٍ اًتمبل های ریشی ٍ ارائِ خذهبت سیزثٌبیی ًگبُ ثِ آیٌذُ ایي ؽْز ًیبسهٌذ ثزًبهِ
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 مصطفی کابلی زاده،  ، کاظم رنگسن طیبه ساالری

سیزا ثبفت لیزهتزاون ٍ لذیوی ثِ ؽْزی هٌغجن ٍ هتزاون در حبل دگزٍگاًَی اعات ٍ ًیبسهٌاذ ثزًبهاِ ریاشی جذیاذ ٍ       

 وبرثزدی ثب تَجِ ثِ ًگبُ ثِ آیٌذُ دارد.

 
 ای مىطمٍ مًرد مطالعٍ.ارٌتصًیر ماًَ C)بر ريی ومشٍ استاوی.  B)جایگاٌ مىطمٍ مًرد مطالعٍ   :1شکل 

 ريش کار -2

در ٍالع یىی اس جبهع تزیي عیغتن ّبی عزاحی ؽذُ ثزای تقاوین گیازی ثاب هعیبرّابی      فزآیٌذ تحلیل علغلِ هزاتجی

چٌذگبًِ اعت سیزا ایي تىٌیه اهىبى فزهَلِ وزدى هغبلِ را ثِ فَرت علغلِ هزاتجی فزاّن هی وٌذ ٍ ّوچٌیي اهىابى  

تلاف را در تقاوین گیازی    در ًظز گزفتي هعیبرّبی هختلف ووی ٍ ویفی را در هغئلِ دارد، ایي فزآیٌذ گشیٌِ ّابی هخ 

ٍ تْیاِ ًمؾاِ ًْابیی ّشیٌاِ     فابسی ثازای حال هغائلِ      AHPدخبلت هی دّذ. در ایي تحمیك اس رٍػ علغلِ هزاتجای  

 ؽذُ اعت. اعتفبدُ

 اوتخاب معیار -2-1

هعیبرّب در ٍالع هتغیزّبی تقوین گیزی ٍ عبسًذگبى چبرچَة ولی حل یه هغئلِ خبؿ هی ثبؽٌذ. در اًتخبة هعیابر  

ت، سضبیت ٍ یب هحذٍدیت ّب هذ ًظز لزار هی گیزًذ، ثِ عجبرتی هعیبرّب در ثزگیزًذُ ففبت هَثز ٍ هحذٍد وٌٌذُ هغلَثی

عزاحای   GISحل هغبلِ هی ثبؽٌذ. در ایي هغبلعِ ّز هعیبر ثِ فَرت یاه الیاِ ًمؾاِ هَضاَعی هغاتمل در هحایظ       

ثَط ثِ ًقت فًَذاعیَى ّب ؽذیذا افشایؼ یبثذ ٍ یب اًذ وِ عذم رعبیت ایي هَارد ثبعث هی ؽَد تب عزهبیِ گذاری هز ؽذُ

 .  (. ایي هعیبرّب ؽبهل هَارد سیز هی ثبؽٌذ(5)لیز هوىي گزدد )ؽىل 

 
 ومًدار سلسلٍ مراتبی الیٍ اطالعاتی مًرد مطالعٍ :2شکل 
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ضزٍری در اجزای پازٍصُ ّابی سیاز عابختی ٍ      سهیي ؽٌبعی: عَاهل ٍ پذیذُ ّبی سهیي ؽٌبعی اس جلِ هَارد .0

وبرثزدی هی ثبؽٌذ. اس ًىبتی ضزٍری وِ در ایي سهیٌِ ثبیذ ثِ آى تَجاِ ًواَد، های تاَاى ثاِ ًاَ  ٍ ویفیات        

ٍاحذّبی عٌگ ؽٌبعی ثَیضُ ٍیضگی ّبی فیشیىی آًْب، ًَ  خبن ٍ همبٍهات سهایي، هٌابعمی واِ ثاِ لحابػ       

 حزوت اؽبرُ ًوَد. هٌبعمی ثب خغز لغشػ ٍ دیٌبهیىی هوىي اعت ثبعث ًبپبیذاری گزدًذ هبًٌذ گغل ّب ٍ

هٌغمِ هَرد هغبلعِ ثِ دلیل لزار گزفتي در هحذٍدُ دؽت آثزفتی تٌَ  عٌگ ؽٌبعی هتٌَ  ٍ پیجیذُ ًذارد، 

بعای هابًع   ثِ عاالٍُ فعبلیات ّابی اًغابًی ٍ وؾابٍرسی ٍ ثبفات عغات ٍ لیزهتازاون ثاِ لحابػ عاٌگ ؽٌ           

 .  ((5A)ّب در فَرت ٍجَد هی ؽَد )ؽىل  گغل ّب ٍ ؽىغتگی ثزداؽت

تَپَگزافی: عَاهل فیشیَگزافیىی هبًٌذ تغییزات ارتفب  ثِ فَرت ؽذیذ ٍ ًبگْبًی، ؽیت ّب تٌذ ٍ جْبت ؽایت   .5

های ثبؽاٌذ. تغییازات ارتفابعی ٍ     اس جولِ هَارد اثز گذار ثز ّز عزح هغیزیبثی ثَیضُ عزاحی خغاَط اًتمابل   

ِ   ؽیت همقاذ ثاَدُ ٍ در هغایز یابثی      هٌغمِ هَرد هغبلعِ ثقَرت تذریجی ٍ هالین اس هجذا )پغت تَسیاع( ثا

 .  ((5E))ؽىل ًیبسی ثِ اعتفبدُ اس الیِ ؽیت ٍ جْت ؽیت ًوی ثبؽذ 

 دّذ هی ارائِ هٌغمِ هَرد در تَفیفی اعالعبت ؽٌبعی سهیي ًمؾِ هبًٌذ اراضی وبرثزی ًمؾِوبرثزی اراضی:  .5

. ثٌابثزایي  (5B)ؽاىل  ٍ ًبهٌبعت عجَر خغَط ًیزٍ را هؾخـ ًوَد  هٌبعت هٌبعك تَاى هی آى اعبط ثز وِ

هجابس ٍ لیاز هجابس اس جولاِ     در اجزای ّز عزح عوزاًی ٍ اجازای رعبیات ولیاِ وابرثزی ّاب ٍ حازین ّابی        

اعت. عالٍُ ثزًمؾِ وبرثزی، ًمؾِ حزین اراضی هحیظ سیغت ٍ فٌبیع ثزای ایاي تحمیاك هاَرد ًیابس      الشاهبت

 .  ((5C  ٍ5D) ّبی )ؽىلاعت وِ در ؽىل ٍ ًؾبى دادُ ؽذُ اًذ 

عَاهل سّىؾی: اعالعبت سّىؾی هٌغمِ هَرد هغبلعِ ؽبهل ًمؾِ آثزاِّ ٍ ًمؾِ رؽتِ لٌبت ّبی هی ثبؽاٌذ.   .4

غیبًی عآثزاِّ ّبی هٌغمِ ثقَرت ثغتزّبی تخلیِ عیالثی اًذ وِ در هَالع ثبرًذگی ّبی فقلی ؽذیذ حبلت 

ثگذاری، فزعابیؼ یاب ایجابد    دارًذ. هجزاّبی افلی ًمؼ فزعبیؾی ؽذیذ ثز جَاًت خَد دارًذ ٍ هٌجز ثِ رعَ

زایي اس ثبرگاذاری تبعیغابت   وبًبل ّبی جذیذ در ثخؼ ّبی جابًجی خاَد در پابییي دعات های ؽاًَذ. ثٌابث       

 .((4A  ٍ4a))ؽىل ًیزٍ ثزرٍی ایي ثغتزّب یب حَاؽی آًْب ثبیغتی اجتٌبة ًوَد  اًتمبل

 یزیا لزارگ لیا ثبؽاٌذ. ثاِ دل   یها  یٌا یسه زیا س یآثْاب  یهقاٌَع  یٍ سّىؾا  ِیا تخل ذاریپب یلٌبت ّب هجزاّب

 یهتعذد ٍ هتَال یهٌغمِ، رؽتِ چبُ ّب یىیذرٍلَصیّ ظیثِ وَّغتبى ٍ ؽزا یدؽت هٌتْ در یهغبلعبت هٌغمِ

ِ یهجوَعاِ چابُ ّاب ثاِ وبًابل پ      يیا ٍجاَد دارًاذ. ا   یهغبلعابت  ّاب در هحاذٍدُ   لٌبت  يیسها  زیا در س یا َعات

خغاَط   یبثیا  زیثاَدى هغا   ییرلن َّا یهتز عوك داؽتِ ثبؽٌذ. عل يیچٌذ ؽًَذ ٍ هوىي اعت تب یه یهٌتْ

عَاهال هحاذٍد وٌٌاذُ را     يیالسم ا نیًوَد ٍ حز یهَجَد تَجِ وبف یّب ثِ لٌبت یغتیثب ،اًتمبل هَرد هغبلعِ

 (.(4B  ٍ4b) )ؽىل اجتٌبة ًوَد بتلٌ ی ٍ چبُ ّبیهجزا یرٍ ثز غبتیتبع یٍ اس ثبرگذار رعبیت ًوَد ذیثب

 آًْاب  یّب تیٍ فعبل غبتیتبع بیعبسهبى ّب  زیثب عبدر هحذٍدُ اجزای ّز عزح هوىي اعت  هَجَد: غبتیتبع .3

تاذاخل ثاب پازٍصُ     ،یٍ هَافاالت  یارتجبع یراُ ّب ،ییَیٍ راد یهخبثزات یّب غتگبُیثِ ا یىیهبًٌذ فزٍدگبُ، ًشد

تذاخل ًوبیذ. در ایي حبلت ثزای جلَگیزی اس ثزٍس هؾىل، تبخیز  زٍیعجَر خغَط ً یّب زیخبؿ ٍ هغ یعوزاً

 .((4))ؽىل الشاهی اعت  غبتیدر عجَر اس تبع ّب نیحز ِیول تیرعب ٍ یب تَلف عزح،



 

4 

 مسیریابی بهینه خطوط انتقال نیرو ...

 مصطفی کابلی زاده،  ، کاظم رنگسن طیبه ساالری

 
: ومشٍ فاصلٍ از مىاطك D: ومشٍ فاصلٍ از اراضی محیط زیست. C: ومشٍ کاربری اراضی. B: ومشٍ زمیه شىاسی. A :3شکل

 تًپًگرافی مىطمٍ مًرد مطالعٍ.: ومشٍ Eصىعتی. 
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 مسیریابی بهینه خطوط انتقال نیرو ...

 مصطفی کابلی زاده،  ، کاظم رنگسن طیبه ساالری

 ومشٍ َسیىٍ 2-2

فابسی   AHPرٍػ هَرد اعتفبدُ در ایي هغبلعِ ثزای ثذعات آٍردى تابثع ّشیٌاِ، رٍػ علغالِ هزاتجای چٌاذ هتغیازُ        

رًظاز گزفتاِ ؽاذُ اًاذ. اعالعابت      ثبؽذ، الیِ ّبی هَضَعی افلی ثِ عٌَاى هعیبر ٍ سیز الیِ ّبی آًْاب سیاز هعیابر د    هی

ّبی فبسی درآیٌذ. اثتذا ٍسى ّز هعیبر در جذٍلی ًغجت  هعیبر ّب ثبیغتی ثِ رعتز تجذیل گزدًذ ٍ عپظ ثقَرت الیِ سیز

فَرت سٍجی همبیغِ ؽذُ ٍ ثب اًجبم هحبعجبت عذدی ثزاعبط تبثع هرلرای، ٍسى ّاز هعیابر ثذعات های آیاذ. در       ِ ّن ث

هزحلِ ثعذ هحبعجبت هزحلِ لجلی ثزای سیز هعیبرّب اًجبم ؽذُ ٍ ٍسى ّزوذام اس آًْب هحبعجِ هی گزدد. ثاِ ایاي تزتیات    

  ِ ثاز اعابط    ّاب  ٍسى ًْبیی ّز الیِ هَضَعی ثزاثز ثب ٍسى سیز هعیبر در ٍسى هعیبر افلی هی ثبؽذ. در ًْبیت ثب تلفیاك الیا

 (.  (0)ّبیی ثذعت آهذُ الیِ ّشیٌِ هغیز یبثی تْیِ ؽذُ اعت )ؽىل  ٍسى

 مًرد مطالعٍ یارَایمع ریي ز یاصل یارَایمعيزن وُایی  :1جذيل 

 معیار يزن زیر معیار يزن

 سهیي ؽٌبعی 1.545

 هحیغی 1.09

 وبرثزی اراضی 1.37

1.103 
فبفلِ اس اراضی هحیظ 

 سیغت

 فبفلِ اس هٌبعك فٌعتی 1.115

 فبفلِ اس چبُ ّبی لٌبت 1.00

 فبفلِ اس آثزاِّ 1.55 تَپَگزافی -سّىؾی 1.145

 تَپَگزافی 1.19

 فبفلِ اس خغَط اًتمبل ًیزٍ 1.00
 تبعیغبت 1.5.4

 فبفلِ اس راُ 1.57

 

 یثذٍى درًظز گزفتاِ ؽاذُ اًاذ. اراضا     یٍ هٌبعك فٌعت ،ییرٍعتب یعىًَت ّب ،یعجك ًمؾِ ثذعت آهذُ هٌبعك ؽْز

ِ یحبلات ثاِ لحابػ ارسػ ٍ در ًت    يیتاز  يییپاب  غت،یس ظیٍ هح یوؾبٍرس ِ یّش يیثابالتز  جا  زیرا دارًاذ ٍ هٌابعك ثاب    ٌا

 .((0))ؽىل  دٌّذ یرا ًؾبى ه ٌِیّش يیتز يییپب یٍ فٌ یعَاهل سّىؾ ثذٍى

  مسیربُیىٍ -2-3

ًؾابًگز  ًمؾِ ّشیٌاِ ّاز پیىغال هٌغماِ را ثزحغات ارسػ هغایز یابثی ًؾابى های دّاذ ثغاَری واِ ارسػ ثابالتز              

ثزای تعییي هغیز ثْیٌِ ًمؾِ ّشیٌِ ثِ عٌَاى دادُ ٍرٍدی هعزفی ؽذُ اعات ٍ ثاب اعاتفبدُ اس    تز هی ثبؽذ.  پبییي ّشیٌِ

ثاب حاذالل وازدى ّشیٌاِ اس      هی تَاى وَتبّتزیي هغیز هوىي را ثذعت آٍرد. ایي هغیز GISاثشارّبی ّشیٌِ در هحیظ 

ٌِ دار رعتزی ثذعت هی آیذ وِ در آى ثِ ّاز  آیذ. ثب اعتفبدُ اس اس ًمغِ هجذا ٍ اثشار فبفلِ ّشی دعت هیِ همقذ ث هجذا ثِ

علَل حذالل ّشیٌِ تجوعی یبفتي هغیز ثِ ًشدیه تزیي علَل هٌجع اختقبؿ دادُ های ؽاَد. در حمیمات ایاي عوال      

ثزاعبط ّشیٌِ حزوت اس  تالؽی ثزای تعییي علَل ثب ووتزیي ّشیٌِ اعت ٍ ّذف آى ارسػ دار وزدى علَل ّبی عغح

ًْبیت ثب اعتفبدُ اس هغیز ّشیٌِ دار، ًمغِ همقذ ٍ ًمؾِ فبفالِ ّشیٌاِ دار هغایز ثْیٌاِ ثایي      ثبؽذ. در  هی ًمغِ ؽزٍ 

 (.(9)پغت فَق تَسیع ٍ ؽْز ًجف ؽْز تزعین ؽذُ اعت )ؽىل 



 

9 

 مهندسی فناوری اطالعات مکانی کنفرانس ملی دومین 

 1395دی ماه  29

 
 فازی AHPومشٍ تابع َسیىٍ مسیریابی با استفادٌ از ريش  :6 شکل

 
 مسیر طراحی شذٌ بُیىٍ بیه مبذا ي ممصذ.ي  ومشٍ َسیىٍ تجمعی با استفادٌ از فاصلٍ َسیىٍ دار :7شکل 
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 وتیجٍ گیری -3

ثبؽاذ.   تقاوین گیزًاذگبى های    ّاب ّاذف افالی    دعت یبثی ثِ ثْتزیي جَاة هوىي در توبهی هغبیل ٍ در توابم سهابى  

ّابی جذیاذ    ّبی هختلفی تَعظ هحممبى ایجبد ٍ اعاتفبدُ ؽاذُ اعات. اهازٍسُ تىٌَلاَصی      ّب ٍ هذل سهیٌِ رٍػ ایي در

ّابی ثازق رعابًی فاٌعت ثازق اس       ی فعبلیات عبسد. در ایي هغبلعِ ثاب تَجاِ ثاِ هبّیات هىابً      ایي هوىي هیرعیذى ثِ 

فابسی ثازای عزاحای هغایز ثْیٌاِ       AHPگیزی چٌاذ هعیابری تحات عیغاتن      ٍ تقوین GISاعالعبت هىبًی  عیغتن

ٌَاى الیِ پبیِ هغیز یابثی  دعت آهذُ ثِ عِ اًتمبل ثزق اس پغت هجذا ثِ ؽْز ًجف اعتفبدُ ؽذُ اعت. ًمؾِ ّشیٌِ ث خظ

لزار گزفتِ ٍ در ًْبیت وَتبُ تزیي هغیز هوىي ثب تَجِ ثِ عَاهال هاَثز ٍ    GISتحت پزداسػ تَعظ اثشارّبی ّشیٌِ در 

 هحذٍد وٌٌذُ هغئلِ تزعین ؽذُ اعت.
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