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 چکیذٌ :
 

. ایٗ تالی عثیؼی ٞز عاِٝ ٔٙدز تٝ خغارات ای ؽٛ٘ذٞای التقادی تشري، در ٔٙاعك وٛٞپایٝتٛا٘ذ ٔٙدز تٝ تّفات ٚ سیاٖٞا ٔیِغشػسٔیٗ

-ِغشػتٙاتزایٗ تؼییٗ ٔٙاعمی وٝ تٝ احتٕاَ سیاد تحت تاثیز سٔیٗؽٛد. ٔٙاعك ٔختّف خٟاٖ ٔیخذی ٔاِی تٝ ٔٙاتغ عثیؼی ٚ أالن در 

ای ٚ اعتفادٜ اس تحّیّی ٚ تا ا٘داْ ٔغاِؼات وتاتخا٘ٝ-تز پایٝ رٚػ تٛفیفیدر ایٗ ٔماِٝ  یاتذ.ٌیز٘ذ، إٞیت سیادی ٔیٞای آیٙذٜ لزار ٔی

( ٚ تحّیُ عّغّٝ ٔزاتثی فاسی Modified-AHPتحّیُ عّغّٝ ٔزاتثی تٟثٛدیافتٝ ) ٞای تزویثیٚ  ٔذَ( GISعیغتٓ اعالػات ٔىا٘ی)

(Fuzzy-AHPٟٝٙتٝ تٟیٝ ٘مؾٝ پ )ٗٔؼیار )خٟت ؽیة، ؽیة، ا٘حٙاء، ارتفاع، فافّٝ اس  8ِغشػ در اعتاٖ تٟزاٖ تز اعاط تٙذی خغز سٔی

تٙذی خغز ٕچٙیٗ تزای ایداد عٙاریٛٞای ٔختّف پٟٙٝ. ٞپزداختٝ ؽذٜ اعتخزیاٖ، ٘ٛع خان، فافّٝ اس ٌغُ ٚ فافّٝ اس خادٜ( 

ریشاٖ ؽٟزی اعتفادٜ ؽذٜ اعت تا ػالٜٚ تز وٕه تٝ ٔذیزاٖ ٚ تز٘أٝ Idrisiافشار  ( در ٘زOWAْدار ٔزتة )ِغشػ اس رٚػ ٔیاٍ٘یٗ ٚسٖسٔیٗ

ٞای حافُ اس عٝ اعة اعتفادٜ وٙٙذ. ٘مؾٝریشاٖ تتٛا٘ٙذ ٔتٙاعة تا ؽزایظ ٚ ٚضؼیت ٔٛخٛد، اس عٙاریٛٞای ٔٙ ٚ ٔذیزیت تحزاٖ، تز٘أٝ

وٙٙذ ٚ تز اعاط ٘تایح ِغشػ ٔٛرد تزرعی لزار ٌزفت وٝ تا ؽزایظ ٘غثتا خٛتی ٕٞذیٍز را تاییذ ٔیتٙذی ریغه سٔیٗرٚػ تّفیمی پٟٙٝ

 تاؽذ.ِغشػ در ٔٙاعك ؽٕاِی، ؽٕاَ ؽزلی ٚ ؽزلی اعتاٖ ٔی تیؾتزیٗ پتا٘غیُ خغز ٚلٛع سٔیٗ
 

  GIS، Modified-AHP ،Fuzzy-AHP ،Fuzzy-OWAِغشػ، سٔیٗ : َای کلیذیياشٌ
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 مقذمٍ -1

ٞای التقادی،  ٞای ا٘غا٘ی ؽذٜ ٚ خغارت ٔحیغی عىٛ٘تٍاٜ ٔٛخة تغییزاتی در ؽزایظ سیغت ٔخاعزات ٔحیغی

رٚعتایی وؾٛر ٔا [. تغیاری اس ٔٙاعك ؽٟزی ٚ 1ٕ٘ایذ ] ای را تز خٛأغ تؾزی تحٕیُ ٔی ٌغتزدٜ اختٕاػی ٚ ٔحیغی

عاختی ٚ ؽزایظ  ٞای ٘ٛ سٔیٗ ای احذاث ؽذٜ ٚ تا تٛخٝ تٝ فؼاِیت رٚی عغح ٔخزٚط افىٙٝ در ٔٙاعك وٛٞپایٝ ٚ تز

[. یىی اس ا٘ٛاع ٔخاعزات 3ٔغتؼذ رٚیارٚیی تا ا٘ٛاع ٔخاعزات عثیؼی ؽذٜ اعت ] ؽٙاعی ٚ الّیٕی، ٔتٙٛع سٔیٗ

ٞای حیاتی تٝ ؽٟزٞا ٚ رٚعتاٞا،  اعت وٝ ٞز عاِٝ ٔٛخة خغارت 2ای تٛدٜ ٞای ٚ حزوت1ِغشػ ٔحیغی، فزآیٙذ سٔیٗ

دٞذ. ایٗ حزوات تز اعاط تّفیمی اس تزآیٙذٞای  ٞا را ٔٛرد تٟذیذ لزار ٔی ٞا ٚ ٔزاتغ ٌؾتٝ ٚ یا آٖ ٔزاوش فٙؼتی، خٍُٙ

حزوات عزیغ ٚ یا دٞذ ٚ ٕٔىٗ اعت تٝ ؽىُ  رعٛتی رخ ٔی 3تٛپٌٛزافی وٛٞغتا٘ی ٚ تا ِیتِٛٛصی ٔختّف در ٔٙاعك تا

ٞای ٌذؽتٝ تز ٞای ٔغتمیٓ ٚ غیزٔغتمیٓ تغیار سیادی را در عاَٞا خغارت[. سٔیٗ ِغشػ4] وٙذ تٝ ٚلٛع تپیٛ٘ذد

تٙذی،  ای در سٔیٙٝ ؽٙاخت ػٛأُ ٔؤثز، عثمٝاخیز، ٔغاِؼات ٌغتزدٜ ٞای دٞٝ در [. 5ا٘ذ ] وؾٛر تحٕیُ ٕ٘ٛدٜ

ِغشػ در تحمیمات  تٙذی خغز سٔیٗ ٞای ٔختّفی تزای پٟٙٝ تٙذی ٚ ٔذِغاسی ایٗ فزآیٙذ فٛرت ٌزفتٝ اعت. رٚػ پٟٙٝ

)تای ٚ حاخی ٔیزرحیٕی،  AHPتٛاٖ تٝ وارٞای پیؾیٗ ا٘داْ ؽذٜ تٝ رٚػ  ٔختّف ارائٝ ؽذٜ اعت، وٝ اس خّٕٝ ٔی

(، 2013ٚ ٕٞىاراٖ،  6؛ وایاعتا2007ٚ ٕٞىاراٖ  5؛ ِی2002ٚ ٕٞىاراٖ،  4؛ چای1391د ٚ ٕٞىاراٖ، فز ؛ حاتٕی1378

(، رٚػ ٘یّغٗ 1388(، رٚػ آٔار دٚ ٔتغیزٜ )٘قز آسادا٘ی ٚ ؽیزا٘ی، 1391)وزیٕی ٚ ٕٞىاراٖ،  Fuzzy-AHPرٚػ 

(، رٚػ ٔذَ آ٘تزٚپی )ٔمیٕی ٚ 1391(، رٚػ رٌزعیٖٛ چٙذٔتغیزٜ )خٛادی ٚ ٕٞىاراٖ، 1384)ؽزیفی ٚ دریاتاری، 

؛ 1390(، رٚػ ٔٙغك فاسی )فزداد ٚ ٕٞىاراٖ، 1388راد ٚ ٕٞىاراٖ،  (، رٚػ فاوتٛر اعٕیٙاٖ )تٟؾتی1391ٕٞىاراٖ، 

 8؛ وا1390ٍٛ٘؛ عٛری ٚ ٕٞىاراٖ، 1386(، رٚػ ؽثىٝ ػقثی ٔقٙٛػی )راوؼی ٚ ٕٞىاراٖ، 2001ٚ ٕٞىاراٖ،  7صیاً٘

ٚ ٕٞىاراٖ،  10؛ پزادٞا2012ٖٚ ٕٞىاراٖ،  9ٌیزی چٙذٔؼیارٜ )ػثٕاٖ ٞای تقٕیٓ ػ( ٚ ا٘ٛاع ر2006ٚٚ ٕٞىاراٖ، 

 [.8ٚ  7، 6، 3( اؽارٜ وزد ]2016

تاؽذ،  ٔیّیٖٛ ٘فز ٔی 12ؽٟز ٚ پایتخت ایزاٖ، تا خٕؼیتی تیؼ اس  ػٙٛاٖ یه والٖ اعتاٖ تٟزاٖ ٚ اسخّٕٝ ؽٟز تٟزاٖ تٝ

تاؽذ.  ئٛٔٛرفِٛٛصیه ٔتٙٛػی ٔیٞای ص دارای ٔخاعزات ٚ ٔحذٚدیتٞا،  وٝ تا لزارٌیزی در ٔؼزك ارتفاػات ٚ ٌغُ

، تٝ ارسیاتی خغز Modified-AHP ،Fuzzy-AHP  ٚFuzzy-OWAتحّیّی، اس خّٕٝ، -ایٗ پضٚٞؼ تا رٚیىزد تٛفیفی در

 ٟٙٝ ایٗ اعتاٖ پزداختٝ ؽذٜ اعت.ِغشػ در پ سٔیٗ

 مىطقٍ مًرد مطالعٍ -2

 ٚ ؽٕاِی ی ػزك درخٝ 36٫5 تا 34 تیٗ ٔزتغ، ویّٛٔتز 12981، تا ٚعؼتی حذٚد تٟزاٖ تٝ ٔزوشیت ؽٟز اعتاٖ تٟزاٖ

درفذ خٕؼیت  17/5ٔیّیٖٛ ٘فز خٕؼیت،  12اعت. اعتاٖ تٟزاٖ تا تیؼ اس  ٚالغ ؽذٜ زلیؽ ی عَٛ درخٝ 53 تا 50

عاختی،  ؽٙاختی، سٔیٗ عًٙ ٌٛ٘اٌٖٛ ٞای ٚیضٌی داؽتٗ ایٗ اعتاٖ تٝ دِیُاعت.  وُ وؾٛر را در خٛد خای دادٜ

 دیذ اس ؽٟز٘ؾیٙی، تزاوٓ دِیُ تٝ اعت ٚ ِغشػسٔیٗ خغز آب ٚ ٞٛایی، ٔغتؼذ ٌٛ٘اٌٖٛ خیشی ٚ ؽزایظ تٛپٌٛزافی، ِزسٜ

 [.  5ؽٛد ] ( ٔٙغمٝ ٔٛرد ٔغاِؼاتی ٔؾاٞذٜ ٔی1دارد. در ؽىُ ) إٞیت تغیار ٘یش ِغشػ سٔیٗ ریغه

                                                           
1 Landslide 
2 Mass Movement 
3 Lithology 
4 Chi 
5 Lee 
6 Kayastha 
7 Jiong 
8 Kanongo 
9 Othman 
10 Pradhan 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
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 ...  AHPیهابا استفاده از روش لغسشنیخطر زم یبندپهنه

 ی، محمد طالع وه، مهرداد کازادهوسفیمحسن 

 
  : مًقعیت جغرافیایی استان تُران1ضکل 

 َای پصيَص ريش تحقیق ي دادٌ -3

ٔؼیار ؽیة، خٟت ؽیة،  8آٔذٜ اس ٔغاِؼٝ ٔٙاتغ ٔٛخٛد در ایٗ سٔیٙٝ، دعت  در ایٗ پضٚٞؼ تا تٛخٝ تٝ تدزتیات تٝ

DEMا٘حٙاء، ٔذَ ارتفاػی رلٛٔی )
(، فافّٝ اس رٚدخا٘ٝ ٚ خزیاٖ آب، خٙظ خان، فافّٝ اس ٌغُ ٚ فافّٝ اس خادٜ، 1

اط ی ٔٛرد ٔغاِؼٝ ؽٙاختٝ ؽذٜ اعت. عپظ تز اع ِغشػ در ٔٙغمٝ ػٙٛاٖ ػٛأُ افّی ٔٛثز در ٚلٛع سٔیٗ تٝ

ٞا تز اعاط ٘ظز  ، ٔؼیارٞای ٔذوٛر ٚ سیزٔؼیارٞای آFuzzy-AHP  ٚFuzzy-OWAٖتحّیُ عّغّٝ ٔزاتثی،  ٞای رٚػ

ٞا تا  ی سٚخی ؽذٜ ٚ تٝ ٞز یه ٚسٖ ٔٙاعثی اختقاؿ دادٜ ؽذ. در ٟ٘ایت خزٚخی ایٗ رٚػ وارؽٙاعاٖ ٔمایغٝ

ی ٔٛرد ٔغاِؼٝ در راعتای تٛعؼٝ ٚ  غزپذیزی ٔٙغمٝٞای اتفاق افتادٜ، ٔٛرد ارسیاتی لزار ٌزفت ٚ ٔیشاٖ خ ِغشػ سٔیٗ

 أٙیت ؽٟزی عٙدیذٜ ؽذ.

 َا َا ي الیٍ سازی دادٌ آمادٌ -3-1

تاؽذ.  ٞا ٚ اعالػات ٔٙاعة ٚ لاتُ لثَٛ ٔی ِغشػ، در اختیار داؽتٗ دادٜتٙذی خغز سٔیٗ اِٚیٗ ٌاْ در تحّیُ ٚ پٟٙٝ

ؽٙاعی وؾٛر اخذ ٌزدیذ.  ٞای اعتاٖ تٟزاٖ اس عاسٔاٖ سٔیٗ خا٘ٝٞا، ٌغُ ٚ رٚد ٞای ٘ٛع خان، خادٜ تذیٗ ٔٙظٛر دادٜ

SRTMای  ٞای تٛپٌٛزافی ٔٙغمٝ ٘یش اس تقاٚیز ٔاٞٛارٜ دادٜ
ی ؽیة، خٟت  ی ٘مؾٝ تٟیٝ ٌزدیذ ٚ اس آٖ تزای تٟیٝ 2

ٞای فافّٝ تا رٚدخا٘ٝ ٚ خادٜ ٚ ٌغُ ٘یش تٝ  ٞای خادٜ، ٌغُ ٚ رٚدخا٘ٝ، ٘مؾٝ ؽیة ٚ ا٘حٙا اعتفادٜ ؽذ. تا تٛخٝ تٝ دادٜ

 ( (2)تٟیٝ ؽذ٘ذ.)ؽىُ  GISٞای ٔىا٘ی در وٕه تحّیُ

 

 

 

                                                           
1 Digital Elevation Model  
2 Shuttle Radar Topographic Mission  
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 َای معیار: وقط2ٍضکل 

 َا محاسبٍ يزن معیار -2-3

ٖ    تاؽذ ٚسٖ ٞز ٔؼیار تیاٍ٘ز ٔیشاٖ ارسػ ٞز ٔؼیار ٘غثت تٝ عایز ٔؼیارٞا ٔی . [9] ؽهٛد  1ٞها تایهذ    وهٝ ٔدٕهٛع ایهٗ ٚس

ٝ   دٞی ایٗ پضٚٞؼ اِٚٛیت در ٚ ٔمهذار آٖ تها اعهتفادٜ اس     تز اعاط اعتٙاد تٝ ٔماالت ٚ ٘ظزات وارؽٙاعاٖ فهٛرت ٌزفته

صئِٛٛصی تیؾتزیٗ تهاثیز ٚ پهظ اس آٖ    ،ی ٔٛرد ٔغاِؼٝ در ٔٙغمٝ (.3ؽىُ عثٝ ؽذٜ اعت )ٔحا Expert Choiceافشار  ٘زْ

  ؽیة تاالتزیٗ اثز را دارد.

 
 َای معیار: يزن وقط3ٍضکل 
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 ...  AHPیهابا استفاده از روش لغسشنیخطر زم یبندپهنه

 ی، محمد طالع وه، مهرداد کازادهوسفیمحسن 

تٙذی ٔمذار ٘اعاسٌاری وُ  تاؽذ. در ایٗ اِٚٛیتی ٔؼیار، ٔیٞای ٔختّف در ٞز ٘مؾٝتٙذی والط ی تؼذ اِٚٛیتٔزحّٝ

 تاؽذ.ٔمایغات سٚخی ا٘داْ ؽذٜ ٔی 1تاؽذ، وٝ حاوی اس فحت ٚ عاسٌاریٔی 1/0اخشا( وٕتز اس  )ٞٓ در وُ ٚ ٞٓ در

 

 َای معیارَای مختلف در وقطٍکالض  : ايلًیت4ضکل 

 2ريش تحلیل سلسلٍ مراتبی بُبًد یافتٍ -3-3

تٛعظ  1980در عاَ  تاؽذ وٝ ٌیزی چٙذٔؼیارٜ ٔی ٞای لذرتٕٙذ تقٕیٓ رٚػ تحّیُ عّغّٝ ٔزاتثی یىی اس تىٙیه

رغٓ تزخی ا٘تمادٞا، اس عٛی ٔحافُ ػّٕی ٔٛرد اعتمثاَ  تٛٔاط عاػتی اعتاد دا٘ؾٍاٜ پتزستٛري تٛعؼٝ دادٜ ؽذ ٚ ػّی

ِغشػ اعتفادٜ  تٙذی خغز ٚلٛع سٔیٗ تزای پٟٙٝ  AHP[. ٔحمماٖ ٔختّف در عزاعز خٟاٖ اس رٚػ10لزار ٌزفت ]

دٞی ٔؼیارٞای افّی،  تزلزار تٛدٜ تا ایٗ تفاٚت وٝ ػالٜٚ تز ٚسٖ AHPار عاخت Enhanced AHPا٘ذ. در عاختار وزدٜ

ٞای  [. تا داؽتٗ ٚسٖ ٔؼیارٞای ٔٛثز ٚ والط9ٌزدد ]ٞای ٔختّف ٞز ٔؼیار ٘یش ا٘داْ ٔی ی دٚدٚیی تزای والط ٔمایغٝ

ٞا  ٞای آٖ افّی ٚ والط ٞا تز اعاط ٔیشاٖ تأثیزؽاٖ فٛرت ٌزفتٝ ٚ تا تّفیك فاوتٛرٞای ٔختّف ٔؼیارٞا، تّفیك ٘مؾٝ

 [.11ٌزدد ]در یه ؽاخـ، ٔیشاٖ پتا٘غیُ خغز ٚلٛع سٔیٗ ِغشػ ٔحاعثٝ ٔی

∑                      (1راتغٝ )      
 
    

أیٗ  jاس أیٗ والط  iٔمذار ٚسٖ ٔزتٛعٝ تٝ     أیٗ فاوتٛر افّی تٛدٜ ٚ jٔمذار ٚسٖ ٔزتٛط تٝ    وٝ در آٖ 

( 6عٛر وٝ در ؽىُ ) ( ٕ٘ایاٖ اعت. ٚ ٕٞا6ٖ( ٚ )5ٞای )تٙذی ایٗ رٚػ در ؽىُ . خزٚخی پٟٙٝتاؽذ افّی ٔی ٔؼیار

 ؽٛد، دیذٜ ٔی

   

بىذی ريش  بىذی وقطٍ پُىٍ : کالض6ضکل  Enhanced-AHPبىذی ريش  : وقطٍ پُى5ٍضکل 
Enhanced-AHP 

ی: تغیار وٓ خغز، وٓ خغز، خغز ٔتٛعظ، دعتٝ 5ِغشػ تٝ ی اعتاٖ تٟزاٖ اس ِحاػ ٔیشاٖ خغزپذیزی در سٔیٗ پٟٙٝ

 تٙذی ؽذٜ اعت. پز خغز ٚ تغیار پز خغز، والعٝ
                                                           
1 Consistency 
2 Enhanced or Modified AHP 
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 1ريش تحلیل سلسلٍ مراتبی فازی -4-3

تاؽذ، تا ایٗ  دعت آٚردٖ ٘ظز وارؽٙاعاٖ ٚ ٔتخققیٗ ٔی اٌزچٝ ٞذف اس تٝ وارٌیزی رٚػ تحّیّی عّغّٝ ٔزاتثی تٝ

وٙذ. اس دیٍز ٔٛاردی وٝ ی تفىز ا٘غا٘ی را ٔٙؼىظ ٕ٘یٔزاتثی ٔؼِٕٛی تٝ درعتی ٘حٜٛٚخٛد رٚػ تحّیّی عّغّٝ 

ٞا، ػذْ لغؼیت ٚ ٘ادلیك تٛدٖ  ؽٛد ٚخٛد ٔمیاط ٘أتٛاسٖ در لضاٚت اغّة رٚػ تحّیّی عّغّٝ ٔزاتثی ٘ىٛٞؼ ٔی

ر عّغّٝ ٔزاتثی اس تقٕیٓ ی ٕ٘ٛدا [. در رٚػ تحّیُ عّغّٝ ٔزاتثی فاسی، پظ اس تٟی2ٝتاؽذ ] ٞای سٚخی ٔی ٔمایغٝ

ؽٛد تا ػٙافز ٞز عغح را ٘غثت تٝ ٞٓ ٔمایغٝ وٙٙذ ٚ إٞیت ٘غثی ػٙافز  ٌیز٘ذٜ )یا تقٕیٓ ٌیز٘ذٌاٖ( خٛاعتٝ ٔی

( تزای 1خذَٚ ) [. در ایٗ پضٚٞؼ اس اػذاد فاسی ٔثّثی اعتفادٜ ؽذٜ اعت 12ٚرا تا اعتفادٜ اس اػذاد فاسی تیاٖ وٙٙذ ]

 دٞذ.را ارائٝ ٔی  ٘ؾذٜ ؽذٜ ٚ ٘زٔاَ ٚسٖ ٘زٔاَ  C8تا  C1ٔؼیارٞای 

 ی معیارَا وطذٌ ضذٌ ي ورمال : يزن ورمال1جذيل 

  وطذٌ ورمال يزن ضذٌ ورمال يزن

0733/0 3417/0 C1(ةیؽ خٟت) 

2146/0 1 C2(ةیؽ) 

0283/0 132/0 C3(ا٘حٙاء) 

1309/0 61/0 C4(َیارتفاػ یرلٛٔ ٔذ) 

1461/0 681/0 C5  خزیاٖ()فافّٝ اس 

2039/0 95/0 C6)خٙظ خان( 

106/0 497/0 C7)ُفافّٝ اس ٌغ( 

0959/0 447/0 C8)ٜفافّٝ اس خاد( 

1 6587/4 ∑  
 

تزدٜ ٚ پظ اس تّفیك   ArcGISٞا را تٝ ٔحیظ  آٖ Fuzzy AHPٞا اس عزیك رٚػ  دعت آٚردٖ ٚسٖ در ٌاْ تؼذ، تا تٝ

 ٌزدد.( حافُ ٔی8ٚ  7ٞای )ؽىُی خزٚخی تٝ فٛرت دار، ٘مؾٝٞای ٔؼیار ٚسٖ ٘مؾٝ

  

بىذی بٍ ريش  بىذی وقطٍ پُىٍ : کالض8ضکل  Fuzzy-AHPبىذی بٍ ريش  : وقطٍ پُى7ٍضکل 
Fuzzy-AHP 

Fuzzy-OWAريش -5-3
2
  

ٌزیش تز رٚی  پذیز تز رٚی خٛاؿ خٛب یه ٌشیٙٝ ٚ افزاد ریغه ٌیزی چٙذٔؼیارٜ افزاد ریغه ی تقٕیٓ در یه ٔغاِٝ

تٛعؼٝ دادٜ ؽذٜ  1988دار ٔزتة، وٝ تٛعظ یاٌز در عاَ  وٙٙذ. رٚػ ٔیاٍ٘یٗ ٚسٖ خٛاؿ تذ یه ٌشیٙٝ، تاویذ ٔی

ی ٟ٘ایی ٚارد ٕ٘ایٙذ.  ٔحاعثٝ ٚ آٖ را در ا٘تخاب ٌشیٌٙٝزیشی افزاد را  پذیزی ٚ ریغه اعت، لادر اعت تا ٔیشاٖ ریغه

                                                           
1 Fuzzy AHP 
2 Ordered Weighted Averaging 
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 ...  AHPیهابا استفاده از روش لغسشنیخطر زم یبندپهنه

 ی، محمد طالع وه، مهرداد کازادهوسفیمحسن 

OWA ٔذٜ اس آدعت  ٞای تٝ ٞای إٞیت ٔؼیارٞا وٝ در ایٗ تحمیك، ٕٞاٖ ٚسٖ تاؽذ. ٚسٖ دٚ تزدار ٚسٖ را دارا ٔی

Expert Choice ٖ[. 14 ٚ 13دٞذ ] ٞای تزتیثی وٝ لاتّیت تِٛیذ عٙاریٛٞای ٔختّف را ٔی اعت ٚ ٚس 

دعت آٔذٜ اعت. اِف( عٙاریٛی  در عٙاریٛٞای ٔختّف تٝ Idrisiافشار  تٙذی، تا اعتفادٜ اس ٘زْ در ایٗ رٚػ خزٚخی پٟٙٝ

1پذیزی وأُ ) عغح ریغه ٔیاٍ٘یٗ ٚ خثزاٖ
WLC ریغه در ایٗ عٙاریٛ در حذ ٔیا٘ی تٛاتغ :)AND  ٚOR 

عٛر ٔغاٚی تیٗ تیٗ تٕاْ فاوتٛرٞا تٛسیغ  تزتیثی تٝ ٞای تاؽذ. یؼٙی ٚسٖ در حذ وأُ ٔی 2پذیزی داؽتٝ ٚ خثزاٖ لزار

ای تزای ریغه تاال  ٛ ٘تیدٝ(: در ایٗ عٙاریORپذیزی ) ٌزدد. ب( عٙاریٛی عغح ریغه تاال ٚ ػذْ خثزاٖ ٔی

ٌٛ٘ٝ خثزا٘ی  دٞی در ایٗ فٛرت ٞیچ یاتذ، ِذا ٚسٖ ی تزتیثی اخز اختقاؿ ٔی ٞا تٝ رتثٝ خٛاٞذ ؽذ وٝ تٕاْ ٚسٖ ایداد

ای تزای ریغه  (: در ایٗ رٚػ ٘تیدANDٝپذیزی ) عاسد. ج( عٙاریٛی عغح ریغه پاییٗ ٚ ػذْ خثزاٖ ٕىٗ ٕ٘یرا ٔ

ٌٛ٘ٝ  دٞی در ایٗ فٛرت ٞیچ یاتذ، ِذا ٚسٖ ی تزتیثی اَٚ اختقاؿ ٔی ٞا تٝ رتثٝ پاییٗ ایداد خٛاٞذ ؽذ وٝ تٕاْ ٚسٖ

 ((9)عاسد. )ؽىُ  خثزا٘ی را ٕٔىٗ ٕ٘ی

   

 ىاریًَای مختلف تصمیم گیری: وقطٍ س9ضکل 

 بحث ي وتایج -6-3

عٛر ٔتٛعظ  وٙٙذ. تٝ ٞای حافُ اس عٝ رٚػ تزرعی ؽذٜ ٚ تا ٘غثت خیّی خٛتی ٕٞذیٍز را تاییذ ٔی عٛر وّی ٘مؾٝ تٝ

ی تا  درفذ در ٘احیٝ 19ی وٓ خغز،  درفذ در ٘احیٝ 20ی تغیار وٓ خغز،  درفذ اس اعتاٖ تٟزاٖ در ٘احیٝ 6در حذٚد 

ا٘ذ. تا تزرعی ٘تایح  لغ ؽذٜدرفذ در ٘احیٝ تغیار پز خغز ٚا 25ی پز خغز ٚ  درفذ در ٘احیٝ 30ٔتٛعظ، خغز 

تاؽذ، وٝ یىی  ِغشػ در ٔٙاعك ؽٕاِی، ؽٕاَ ؽزلی ٚ ؽزلی ٔی ؽذٜ وٝ تیؾتزیٗ پتا٘غیُ خغز ٚلٛع سٔیٗ ٔؾخـ

ِغشػ خیش  ت دیٍز ٔٙاعك سٔیٗرتاؽذ. تٝ ػثا ؽزلی اس ایٗ ٘ٛاحی ٔی-اس پارأتزٞای ٔٛثز ٌذر ٌغُ ؽٕاِی

 ؽٛ٘ذ.  ٞای ؽٕاِی ٚ ؽزلی پایتخت را ؽأُ ٔی ؽٕیزا٘ات، دٔاٚ٘ذ، فیزٚسوٜٛ ٚ لغٕت ؽأُ

 گیری   وتیجٍ -4

ِغشػ تا اعتفادٜ اس عٝ رٚػ ا٘داْ ؽذٜ اعت. ٔؼیارٞای خٟت ؽیة، ؽیة،  تٙذی خغز سٔیٗ در ایٗ پضٚٞؼ پٟٙٝ

خزیاٖ، خٙظ خان، فافّٝ اس ٌغُ ٚ فافّٝ اس خادٜ، در اعتاٖ تٟزاٖ، ٔٛرد تٛخٝ ا٘حٙاء، ٔذَ رلٛٔی ارتفاػی، فافّٝ اس 

 لزار ٌزفت. 

عاسی ایٗ رٚػ ٘یش تزای ا٘ؼىاط تٟتز ٘ظزات  یافتٝ اعتفادٜ ٌزدیذ ٚ فاسی در ایٗ پضٚٞؼ تحّیُ عّغّٝ ٔزاتثی تٟثٛد

تزای تِٛیذ  OWAٔزحّٝ ی تؼذ، اس  وارؽٙاعاٖ اعتفادٜ ؽذ. خزٚخی ایٗ دٚ رٚػ، تغیار تا ٞٓ تغاتك دار٘ذ. در

ریشاٖ اعتفادٜ ؽذ. خزٚخی ایٗ عٝ رٚػ تٝ تاییذ ٕٞذیٍز  عٙاریٛٞای ٔختّف در راعتای وٕه تٝ ٔذیزاٖ ٚ تز٘أٝ

ٞای ٔختّفی اس لثیُ ٔذیزیت تحزاٖ،  ریشی پزداختٙذ. ٘تایح ایٗ تحمیك ٔی تٛا٘ذ تٛعظ ٔزاخغ ٔحّی در تز٘أٝ ٔی

ی پایذار  یت رعیذٖ تٝ تٛعؼٝٞای خذیذ التقادی، حفؼ ٔٙاتغ خان ٚ در ٟ٘اٚ فؼاِیت ٞا ی عاخت ٚ عاسٜ تٛعؼٝ

 اعتفادٜ لزار تٍیزد.  ٔٛرد

                                                           
1 Weighted Linear Combination 
2 Trade Off 
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ِغشػ ٔفیذ تاؽذ،  سٔیٗ تٙذی خغز ٚلٛع ی پٟٙٝ تٛا٘ذ در حٛسٜ ٞای پیؾٟٙادی ایٗ تحمیك ٔی اٌزچٝ رٚػ

ٞای  لزار ٌیزد. تٝ عٛر ٕ٘ٛ٘ٝ در ٘ظز ٌزفتٗ ؽاخـ تٛا٘ذ در تحمیمات آتی ٔٛرد تٛخٝتاؽذ وٝ ٔی ٘ٛالقی ٔی دارای أا

 تٛا٘ذ ٘تایح را تٟثٛد دٞذ. ؽاخـ ایٗ تحمیك ٔی 8دیٍزی ٘ظیز وارتزی سٔیٗ ٚ ٔیشاٖ تارػ، ػالٜٚ تز 
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