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 چکیدُ :
خٛدسٚٞب،  اص ٌستشش استفبدٜ ٚ است ضذٜ اصدیبد خٛدسٚٞبی ضخػی ثٝ ٔٙزش رٕؼیت افضایص ٕٞچٙیٗ ٚ ضٟش٘طیٙی ٌستشش وٝ آ٘زبیی اص

ضٟشی ٌشدیذٜ است، ثبیستی الذأبتی رٟت وبٞص تػبدفبت غٛست پزیشد. اِٚیٗ ٌبْ ٚ ثشٖٚ ضٟشیٔٙزش ثٝ افضایص تؼذاد تػبدفبت دسٖٚ

ثبضذ ٚ ثبیستی خیض وبس آسب٘ی ٕ٘یضٙبسبیی ٘مبط حبدحٝ ثبضذ ٚ اص آ٘زبیی وٝخیض ٔیرٟت وبٞص تػبدفبت، ضٙبسبیی ٘مبط حبدحٝ

 تب ضذٜ سؼی پژٚٞص ایٗ خیض، دس٘مبط حبدحٝ تؼییٗ ثشای ٔٙبست ٘تبیذ حػَٛ ثشای ٞبی صیبدی غٛست ٌیشد، ِزأغبِؼبت ٚ پژٚٞص

سٚ٘ذ پژٚٞص استفبدٜ ٌشدد.  1ضبخع ٕٞپٛضب٘ی دس ٔحیظ سیستٓ اعالػبت رغشافیبیی ٚ ٔشاتجی فبصی تحّیُ سّسّٝ سٚش فشآیٙذ اص

ٌشفتٝ اص ٔمبالت ٚ ٔغبِؼبت غٛستٔشثٛط ثٝ تػبدف، ثب تٛرٝ ثٝ  آٚسی ضذٜٞبی رٕغاص ثیٗ دادٜ تشتیت است وٝ دس اثتذا ایٗ ثٝ

 سا ػّت تبٔٝ تػبدفبت ثٝ ٔشثٛط ٞبیپبسأتش آٟ٘ب ٔیبٖ ٚ اص ضذٜ تػبدفبت ثشسسی دس ٚلٛع تأحیشٌزاس ٞبی ٌزضتٝ، پبسأتشٞبی پژٚٞص

فبدٜ ضذٜ است. خیض استچٙذٔؼیبسٜ فبصی رٟت تؼییٗ ٘مبط حبدحٝ ٌیشیتػٕیٓ فشآیٙذ ٚ ٔىب٘ی اعالػبت سیستٓ استخشاد وشدٜ ٚ سپس اص

ادأٝ،   دس تؼییٗ ٌشدیذٜ است. خیضی،ضبخع حبدحٝ ٘مغٝ، ٞش ثشای ٚ پشداختٝ پبسأتشٞب دٞیٚصٖ ثٝ چٙذٔؼیبسٜ ٌیشیتػٕیٓ عی فشآیٙذ

 خیضتشیٗ ٘مبط ٔطخع ٌشدیذٜ است. دس ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِؼٝخیض، حبدحٝحبدحٝ داس ٘مبطپٛضب٘ی ٚصٖٚ ٞٓ  GISآ٘بِیضٞبی اص استفبدٜ ثب

خیضتشیٗ تمبعغ ضٙبختٝ ضذ٘ذ. دس ٟ٘بیت فشٍٞٙیبٖ حبدحٝ-ٔیذاٖ غذا ٚ سیٕب، ثسیذ-ػاللجٙذیبٖ، استص-ٞبی ٘زفی، ٔضداٌیٙٝ، أبْتمبعغ

ا٘ذ، پشداختٝ ضذٜ ٚ دالیُ ٚلٛع حبدحٝ اسائٝ ٌشدیذٜ است وٝ خیضتشیٗ ضٙبختٝ ضذٜٞبیی وٝ حبدحٝثٝ ثشسسی ٚ تحّیُ عشح ٞٙذسی تمبعغ

ٚرٛد خغٛط ایست ٚ ٌزسٌبٜ ػشضی ػبثش پیبدٜ ٚ ساثظ پیبدٜ سٚ ٚ ٔحذٚدیت ػشؼ ٔؼجش  ُٔ ثشای ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِؼٝ ػذْٟٕٔتشیٗ ػٛا

 ثبضٙذ.ٔی
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 مهندسی فناوری اطالعات مکانی دومین  کنفرانس ملی

 1395دی ماه  29

 هقدهِ -1

 ٚ وطٛس فٛایدذ التػدبدی   دس لشٖ اخیش ٘یٓ دس ٞبربدٜ ٚ ضٟشٞب دس تشافیه افضٖٚ سٚص افضایص ٚ ٔبضیٙی ص٘ذٌی ٌستشش ثب

ٝ  ٔسدبفش،  ٚ ربیی ودبال ربثٝ سشػت ٚ استجبعبت ٌستشش اص ٘بضی سفبٞی  تشافیىدی  تػدبدفبت  ٚ ضدذت  ثدش تؼدذاد   ٔتأسدفب٘

ٝ   ٘بضدی اص ایدٗ تػدبدفبت ثدبس سدٍٙیٙی سا      ٔدبِی  ٚ ضبیؼبت ردب٘ی  ٚ ضذٜ افضٚدٜ سشػت ثٝ ُ  ثدش ربٔؼد  . وٙدذ  ٔدی  تحٕید

 ٚ فشٍٞٙی ارتٕبػی، آحبس سٍٙیٗ ٚ ثٛدٜ ٚ ٔبِی رب٘ی ضذیذ غذٔبت ٚ ٔیش ٚ ٔشي ٟٔٓ ثسیبس ػٛأُ اص تشافیىی تػبدفبت

َ  دس لدشاس دادٜ اسدت.   تٟذیذ ٔٛسد ضذت ثٝ سا ثطشی رٛأغ آٖ التػبدی ٗ  تشافیىدی  تػدبدفبت  1990  سدب ُ  ٟٕ٘دی  ػبٔد

 ٞبیساٜ احذاث ثب افضایص سشػت ٚ ٘مّیٝ ٚسبیُ سٚصافضٖٚ تؼذاد سضذ ثٝ تٛرٝ ثب ِٚی ا٘ذثٛدٜ ٞبا٘سبٖ ٔیش ٚ ٔشي رشاحت ٚ

 .>2=ضٛد  تجذیُ اغّی ػبُٔ سٛٔیٗ ای ثٝربدٜ تػبدفبت تشافیىی 2020سبَ  تب ضٛدٔی ثیٙیپیص رذیذ

 ثبضدذ. سا٘ٙدذٌی أدشی ٟٔدٓ ٔدی     اسائٝ ساٞىبسٞبی ودبٞص سدٛا٘    ٚخیض ضٙبسبیی ٘مبط حبدحٝ ثٝ تٛرٝ ثٙبثشایٗ ضشٚست

چٙدذ ٔؼیدبسٜ    ٌیدشی ثب استفبدٜ اص سیستٓ اعالػبت رغشافیبیی ٚ سیستٓ تػٕیٓ وٝ است ثش آٖ سؼی ایٗ پژٚٞص دس ِزا

خیض دس سغ  ضدٟش ٕٞدذاٖ ضٙبسدبیی ضدذٜ ٚ ثدٝ ثشسسدی ٚ تحّیدُ عدشح ٞٙذسدی          ٞبی حبدحٝ (، تمبعغFAHPفبصی )

 ضٛد. وبٞص تػبدف دس ایٗ ٘مبط اسائٝ ساٞىبسٞبی ٞبی ٔزوٛس پشداختٝ ٚ دس ٟ٘بیت تمبعغ

 هباًی ًظری پصٍّػ -2

 1(FAHPفرآیٌد تحلیل ظلعلِ هراتبی فازی )-2-1

ٛ  هیوالس ٔٙغك دس ٝ  هید  دس تیػضد ٝ  ٔزٕٛػد ٝ  ٘ظدش  دس هید  ٚ غدفش  غدٛست  ثد ٝ  غدٛست  ٗیثدذ  ضدٛد  یٔد  ٌشفتد  ود

 متیحم دس ٚ. ضٛدیٔ دادٜ ٘طبٖ 0 ثب غٛست ٗیا شیغ دس ٚ 1 ثب ثبضذ داضتٝ ٚرٛد ٔزٕٛػٝ هی دسی ػضٛ وٝ یغٛست دس

 هیوالسد  ٔزٕٛػٝ هی ٓیتؼٕی فبص ٔزٕٛػٝ ه. یثبضذیٔ< 1ٚ0? ٔزٕٛػٝ ػضٛ آٖ ثشد وٝ استی تبثؼ تیػضٛ دسرٝ

َ ی لغؼد ی ٞبدادٜ اص استفبدٜ ثب ٔسأِٝ اٌش. وٙذ بسیاخت> 1ٚ0=  ثبصٜ دس سای  ٔمذاس ٞش تؼّك تب دٞذیٔ اربصٜ وٝ است  ٔدذ

ٝ یٌض زٝی٘ت دس ٚ آٔذ ٘خٛاٞذ دست ثٝی میدل ٚ دسست رٛاة ضٛد، فشِٔٛٝ ٚ  ٗیچٙد  دس. ضدذ  ٘خٛاٞدذ  ا٘تخدبة  اسرد   ٙد

َ  دس ِدزا . بفدت ی دسدت  ٘ظدش  ٔدٛسد  ٔمػدٛد  ٚ ٞدذف  ثٝ تٛاٖیٕ٘ی میشدلیغی شیٌٓیتػٕ ٕ ی ٞدب ٔدذ ٝ ی شید ٌٓیتػد  ود

 ٚ ودشدٜ  ثشخدٛسد  كید دل ٚی ٔٙغم عٛس ثٝ طتشیث بتیػّٕ ٚ ٔحبسجبت ٚرٛد ثب ذیثب ٞستٙذ،ی فبص بی یتػبدف آٖ یٞب دادٜ

ٕ  ٔسبئُ دس تیلغؼ ػذْ وشدٖ ٔذَ. وشد ِحبػی شیٌٓیتػٕ ٔذَ دس سا تیلغؼ ػذْ ٝ ی شید ٌٓیتػد ی تئدٛس  ّٝیٚسد  ثد

ٝ  اغّت ش٘ذٌبٖیٌٓیتػٕ .ضٛدیٔ ا٘زبْی فبصی ٞبٔزٕٛػٝ ٝ یٔمبی فدبص  ؼدت یعج ػّدت  ثد  سدتٙذ ی٘ لدبدس ی صٚرد ی ٞدب سد

 ػدذد  هی یرب ثٝ سا ثبصٜ هی اسائٝ طبٖیٞبلضبٚت دس ُیدِ ٗیٕٞ ثٝ. وٙٙذ اػالْ ٞبیثشتش ٔٛسد دس سا ٘ظشضبٖ غشاحت ثٝ

ٝ ی ثشا. دٞٙذیٔ  یتشر حبثت ٝ  ُید تحّ سٚش ٔطدىالت  ٗید ا ثدش  غّجد ٝ ی فدبص ی ٔشاتجد  سّسدّ  سٚش دس. اسدت  ضدذٜ  اسائد

 ضدٛد یٔد  خٛاستٝ( ش٘ذٌبٖیٌٓیتػٕ ب)ی ش٘ذٜیٌٓیتػٕ اصی ٔشاتج سّسّٝ ٕ٘ٛداس ٝیتٟ اص پس ،یفبصی ٔشاتج سّسّٝ ُیتحّ

 .>3= وٙٙذ بٖیثی فبص اػذاد اص استفبدٜ ثب سا ػٙبغشی ٘سج تیإٞ ٚ وٙٙذ سٝیٔمب ٞٓ ثٝ ٘سجت سا سغ  ٞش ػٙبغش تب

 GISدر  2دارّوپَؼاًی ٍزى ؼاخص رٍغ-2-2

ٝ ٞبی ٔتفبٚت ثٝ ٞبی اعالػبتی ثش ٔجٙبی تخػیع ٚصٖدس ایٗ سٚش، تشویت الیٝ ٞدبی اعالػدبتی ٚ سدپس    ٞشیه اص الید

ٝ    ٞبی اعالػدبت اص سٚش ٞب ثٝ الیٌٝیشد. ثشای تخػیع ٚصٖرٕغ رجشی آٟ٘ب غٛست ٔی ثٙدذی،  ٞدبی خبغدی ٔب٘ٙدذ ستجد

ٞب ثب ایٗ سٚش عدی ٔشاحّدی ثدٝ غدٛست صیدش ضدشٚست داسد:       ضٛد. ثشای تشویت الیٝ٘سجتی ٚ ٔمبیسٝ صٚری استفبدٜ ٔی

ٖ   ٔٙبسدت ثدشای پذیدذٜ ٔدٛسد ٘ظدش ٔدی       ٔشحّٝ اَٚ ا٘تخدبة ٔؼیبسٞدبی   سدبصی ٚاحدذٞبی   ثبضدذ. دس ٔشحّدٝ دْٚ یىسدب
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 ...و تحلیل تأثیر طرح هندسی تقاطع بررسی

 یوسف رضایی و معصومه ذاکرزاده

استفبدٜ دس الیٝ ٚسٚدی است تب ثذیٗ تشتیت ٕٞٝ آٟ٘ب اص ٚاحذ ٔطتشن ثشخٛسداس ثبضٙذ. دس ٔشحّٝ سدْٛ تخػدیع    ٔٛسد

 .>4=ٌیشد ٞب غٛست ٔیثبضذ ٚ دس ٔشحّٝ ٟ٘بیی تشویت الیٝٞبی ٔٛسد تٛرٝ ٔیٚصٟ٘ب ٔتٙبست ثب إٞیت ٞشیه اص الیٝ

 الگَریتن هَرد اظتفادُ ٍ رٍغ اًجام پصٍّػ -3

ٝ   دس پژٚٞص حبضش اثتذا خیدض اص ثدیٗ   ثب استفبدٜ اص فشَٔٛ اسائٝ ضذٜ )فشَٔٛ صیش( تٛسظ وبسضٙبسبٖ تػبدف، ٘مدبط حبدحد

ٝ ضٛ٘ذ. تؼییٗ ٔی (،1392دادٜ دس ضٟش ٕٞذاٖ دس سبَ آٔبس تػبدفبت سخ٘مبط تػبدف ) ، وبسضٙبسدبٖ تػدبدف  ی ثٝ ٌفتد

ثشسدذ آٖ   30ثدٝ   Pثبضذ ٚ ٞشٌدبٜ ردشف ٔدذت صٔدبٖ سدٝ سدبَ ػدذد        خیض فشَٔٛ ریُ ٔیٔؼیبس ضٙبسبیی ٘مبط حبدحٝ

   (ٞب غبدسٜ اص اداسٜ ػّٕیبت ٚ وٙتشَ تشافیه ٘بربخیض خٛاٞذ ثٛد )دستٛساِؼُٕ ایٕٙی ساٜحبدحٝ ٘مغٝ

  P2/1;X  + 3Y + 9Z                                                                                                           (1)ساثغٝ

ثبضدذ.  فمدشٜ تػدبدفبت فدٛتی، ٔدی     ;Zفمدشٜ تػدبدفبت رشحدی ٚ    ; Yفمشٜ تػبدفبت خسبستی ٚ ; X : وٝ دس فشَٔٛ فٛق

ػّت تبٔٝ تػبدف سا ثشای ثشسسی  ٟ٘بیتبًٞبی ٌزضتٝ، ٌشفتٝ اص ٔمبالت ٚ پژٚٞصغٛستثب تٛرٝ ثٝ ٔغبِؼبت ٔشحّٝ ثؼذ  دس

ضدذٜ ودٝ    ضٙبسدبیی  ػّت تػدبدف  ٔؼیبسٞبی تشیٗتػبدف، اغّی ٔطٛست ثب وبسضٙبسبٖ ثب ِزاایٓ. ٚ تحّیُ ا٘تخبة ٕ٘ٛدٜ

ٝ   تمذْ، حك سػبیت لشٔض، ػذْچشاؽ اص رّٛ، ػجٛس ثٝ تٛرٝ ٔؼیبس اغّی )ػذْ 9ضبُٔ  ، ػذْ تٛا٘بیی دس وٙتشَ ٚسدیّٝ ٘مّید

ٝ  ػمدت، ٌدشدش   د٘ذٜ ثب رٟت، حشوت خالف دس ٘بٌٟب٘ی، حشوت ٔسیش ػشضی، تغییش ٚ فبغّٝ عِٛی سػبیت ػذْ  عدشص  ثد

ٝ  ثدشای  ثبضٙذ. ثٙبثشایٗغّظ( دس ضٟش ٕٞذاٖ ٔی ٖ  ایٙىد ْ  ثٙدذی إٞیدت اِٚٛیدت   ٘ظدش  اص سا ٔؼیدبس  9 ثتدٛا اسدت   ودشد الص

ٚ  ٔشاتجی سّسّٝ سبختبس یه ٝ   تطىیُ دادٜ ضدٛد  ٝ  دٚ غدٛست  ٔؼیبسٞدب ثد ٓ  ثدب  دٚ ثد ٝ  ٞد ٌشد٘دذ. ثدشای ایدٗ ودبس      ٔمبیسد

خدٛدش   ٔؼیبس ٘سجت ثٝ ٞش اسرحیت یىسبٖ دِیُ ٔبتشیس ثٝ ایٗ دس اغّی لغش )وٝ ضذ دادٜ تطىیُ  9× 9 ٔبتشیس یه

 اص یىدی  aij اٌدش   ٚ ضدٛد( ٔدی ٕ٘دبیص دادٜ   1ٚ1ٚ1ثبضدذ ثدٝ غدٛست    ای اص اػذاد ٔدی ثبضذ )چٖٛ ثٝ غٛست ثبصٜیه ٔی

 ػّت ٕٞبٖ وٝ بسٞبیٔؼ ٚثٛد(  خٛاٞذaj ٌضیٙٝ  اص ٟٕٔتش ٚ ثشتش ٔیضاٖ چٝ ثٝ aiٌضیٙٝ  آ٘ست وٝ ثیبٍ٘ش ثبضذ آٖ ٞبی دسایٝ

 بسٞدب یٔؼ تیاسرح ضاٖیٔ ،تطىیُ ٔبتشیس ٔمبیسبت اص ثؼذ .ذ٘ذیٌشد سٝیٔمب ٞٓ ثب دٚ ثٝ دٚ غٛست ثٝ ثٛد٘ذ تػبدف تبٔٝ

ٝ  ثب( (1) رذَٚ اص استفبدٜ ثب) ٞٓ ثٝ ٘سجت ٝ  تٛرد ٖ  ٘ظدش  ثد  ٘ظدش  سدپس  ٚ ٗیدی تؼ یوالٔد  ثػدٛست تػدبدف   وبسضٙبسدب

 9 تب 1 پبسأتش ٔزوٛس رذَٚ دس)ضذ  ٗیٍضیرب ((2) رذَٚ) ٔشثٛعٝ رذَٚ دسی( فبص اػذاد) ػذدی بسیٔم ثب وبسضٙبسبٖ

َ  دسیی تٛا٘ب ػذْ تمذْ، حك تیسػب ػذْ لشٔض،چشاؽ اص ػجٛس رّٛ، ثٝ تٛرٝ ػذْ: اص ػجبستٙذ تیتشت ثٝ  ٝ،ید ٘مّ ّٝیٚسد  وٙتدش

ٝ  ٌدشدش  ػمدت،  د٘ذٜ ثب حشوت رٟت، خالف دس حشوت ،ی٘بٌٟب٘ شیٔس شییتغ ،یػشض ٚ یعِٛ فبغّٝ تیسػب ػذْ  عدشص  ثد

 .(غّظ

 .FAHP [1]در رٍغ   زٍجی هقایعات در ؼدُ اظتفادُ هثلثی فازی اػداد: 1جدٍل 

 هتقابلاػداد فازی  اػداد فازی هتغیرّای زباًی

 (1/9, 1/9, 1/9) (9,9,9) وبٔالً ٟٔٓ تش ٚ یب وبٔالً ثشتش

 ((1/6, 1/7, 1/8 (6,7,8) إٞیت یب ثشتشی خیّی لٛی

 (1/4, 1/5, 1/6) (4,5,6) إٞیت یب ثشتشی لٛی

 (1/2, 1/3, 1/4) (2,3,4) إٞیت یب ثشتشی ٔتٛسظ

 (1,1,1) (1,1,1) إٞیت یب ثشتشی یىسبٖ

 , (3,4,5) , (1,2,3) ثیٗ فٛاغُ فٛقإٞیت یب ثشتشی 

(5,6,7) , (7,8,9) 
(1/3 ,1/2 ,1/1) , (1/5 ,1/4 ,1/3) , (1/7 

,1/6 ,1/5) , (1/9 ,1/8 ,1/7) 
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 FAHPرٍغ  در فازی اػداد از اظتفادُ با هؼیارّا هاتریط هقایعِ: 2جدٍل 

 

 پاراهتر

1 

 پاراهتر

2 

 پاراهتر

3 

 پاراهتر

4 

 پاراهتر

5 

 پاراهتر

6 

 پاراهتر

7 

 پاراهتر

8 

 پاراهتر

9 

 (6,7,8) (5,6,7) (1,2,4) (3,5,7) (5,7,9) (4,5,6) (4,6,8) (3,4,5) (1,1,1) 1 پاراهتر

 2 پاراهتر
(0.2,0.2

5,0.333

) 
(1,1,1) (5,6,9) (5,6,7) (2,4,6) (1,2,3) (1,1,1) (2,3,4) (4,5,6) 

 3 پاراهتر
(0.125,

0.167,0

.25) 

(0.11.0.

167,0.2

) 
(1,1,1) (3,4,5) (3,5,7) (5,7,9) (1,1,1) (4,6,8) (3,4,5) 

 4 پاراهتر
(0.167,

0.2,0.2

5) 

(0.143,

0.167.0

.2) 

(0.2,0.2

5,0.333

) 
(1,1,1) (2,4,6) (2,3,4) (4,5,6) (4,4,6) (5,6,8) 

 5 پاراهتر
(0.11,0.

143,0.2

) 

(0.167,

0.25,0.

5) 

(0.143,

0.2,0.3

33) 

(0.167,

0.25,0.

5) 
(1,1,1) (1,3,4) (1,1,1) (1,2,3) (1,3,5) 

 6 پاراهتر
(0.143,

0.2,0.3

33) 
(0.333,

0.5,1) 
(0.11,0.

143,0.2

) 

(0.25,0.

333,0.5

) 
(0.25,0.

333,1) (1,1,1) (2,3,4) (1,2,4) (2,4,6) 

.0.25,0) 7 پاراهتر

5,1) (1,1,1) (1,1,1) 
(0.167,

0.2,0.2

5) 
(1,1,1) 

(0.25,0.

333,0.5

) 
(1,1,1) (3,5,7) (5,7,9) 

 8 پاراهتر
(0.143,

0.167,0

.2) 

(0.25,0.

333,0.5

) 

(0.125,

0.167,0

.25) 

(0.167,

0.25,0.

25) 
(0.333,

0.5,1) 
(0.25,0.

5,1) 
(0.143,

0.2,0.3

33) 
(1,1,1) (2,3,4) 

 9 پاراهتر
(0.125,

0.143,0

.167) 

(0.167,

0.2,0.2

5) 

(0.2,0.2

5,0.333

) 

(0.125,

0.167,0

.2) 
(0.2,0.3

33,1) 
(0.167,

0.25,0.

5) 

(0.11,0.

143,0.2

) 

(0.25,0.

333,0.5

) 
(1,1,1) 

 سدغشٞبی  یده اص  ٞدش  ثؼذ اص تطىیُ ٔبتشیس ٔمبیسبت ٚ تؼییٗ ٕ٘ٛدٖ ٔیضاٖ اسرحیت ٔؼیبسٞب ٘سجت ثٝ یىذیٍش، ثشای

 :>1=ٌشدد ٔی ٔحبسجٝ صیش غٛست ثٝ است، ٔخّخی فبصی یه ػذد خٛد وٝ Skاسصش  صٚری، ٔبتشیس ٔمبیسبت

∑  ̃                (2ساثغٝ )      
   [∑ ∑    

  
   

 
   ]

–  

   یبفتٝ دٚ ػذد فبصی ٚ ضشة تٛسؼٝ وٝ
ثبضدٙذ   ٞبی ٔبتشیس ٔمبیسبت صٚری وٝ ثٝ غٛست اػذاد فبصی ٔخّخی ٔیدسایٝ  

  ضٛد.تٛسظ ساثغٝ صیش تؼییٗ ٔی  ̃   ̃ ثشای  أىبٖ دسرٝ دْٚ ٔشحّٝ است. دس

 است.  ̃   (         )  ٚ  ̃   (         )ربیی وٝ 

}      ( ̃   ̃ )V                               (3ساثغٝ)

                                                                                          

  –   

  (  –  )    –    
                                        

                                                                                          

  

 :ضٛد ٔی ٔحبسجٝ صیش غٛست ثٝ ̃  فبصی ٔبتشیس ٔمبیسٝ ثشای ضبخػٟب ٚصٖ ٟ٘بیت ثشداس دس

=                                                                                    (4)ساثغٝ
   ̃   ̃                  

∑    ̃   ̃                   
   

 ,i= 1,…,n  
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 ...و تحلیل تأثیر طرح هندسی تقاطع بررسی
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 آٔذٜ است. (3)ٞبی ٔحبسجٝ ضذٜ ٞش یه اص ٔؼیبسٞب دس رذَٚ ٚصٖ

ٝ  اسدتب٘ذاسد  ٞبیإٞیت ٚ ٚصٖ دس ایٗ تحمیك، دس ساستبی تؼییٗ ٘سجت ُ   ٞدبی الید  دس ٞدبی ٔىدب٘ی  اعالػدبتی، اص تحّید

ٝ  دس .اسدت  اسدتفبدٜ ضدذٜ    GISافدضاس  ٘شْ ٝ  ثٙدذی اص اِٚٛیدت  پدس  ادأد  ٚ دس ٟ٘بیدت  ضدذٜ اسدتفبدٜ  اعالػدبتی  ٞدبی الید

ضدذٜ اسدت.    اسدتخشاد  ٘مبطخیضتشیٗ یبثی حبدحٝثشای ٔىبٖ استفبدٜ ٔٛسد ٞبیالیٝ استب٘ذاسد ٞبی، ٚصٖ GISاص استفبدٜ ثب

ضدذٜ ٚ   الذاْ آٟ٘ب إٞیت ٘سجت ثش اسبس اعالػبتی ٞبیالیٝ ثٝ ٕٞپٛضب٘ی ٚص٘ذاس ٘سجت استب٘ذاسد ٞبیٚصٖ اص تؼییٗ پس

 آٔذٜ است.دست  خیض ثٝ٘مبط حبدحٝ یبثیٔىبٖ ٘مطٝ ٟ٘بیت ٚ دس ضذٜ ثش اسبس ٚص٘طبٖ تّفیك اعالػبتی ٞبیالیٝ

وٙیٓ ٚ  پٛضب٘ی ٔیٞٓ GIS افضاسسا دس ٘شْضٙبسبیی ضذٜ ثب استفبدٜ اص ٚصٟ٘بی ثذست آٔذٜ خیض دس ٔشحّٝ ثؼذ ٘مبط حبدحٝ

خیضی وٝ ثب استفبدٜ اص فشَٔٛ اسائدٝ ضدذٜ   دس ایٗ ٔشحّٝ ٘مبط حبدحٝ (.(3))ضىُ  ضٛدحبدحٝ خیضتشیٗ ٘مبط ٔطخع ٔی

ٝ   9ا٘دذ سا ثدٝ غدٛست    خیض، ضٙبسبیی ضذٜتٛسظ وبسضٙبسبٖ تػبدف دس خػٛظ ضٙبسبیی ٘مبط حبدحٝ ای ودٝ  الیدٝ ٘مغد

ُ   حك سػبیت لشٔض، ػذْچشاؽ اص (، ػجٛس(1)رّٛ )ضىُ ثٝ تٛرٝ ضبُٔ ٔؼیبسٞبی ػّت تبٔٝ تػبدف )ػذْ  (،(1)تمدذْ )ضدى

رٟدت،   خدالف  دس ٘بٌٟدب٘ی، حشودت   ٔسدیش  ػشضی، تغییش ٚ فبغّٝ عِٛی سػبیت ، ػذْػذْ تٛا٘بیی دس وٙتشَ ٚسیّٝ ٘مّیٝ

ٚ سدپس اعالػدبت تٛغدیفی ٞدش ودذاْ      ٚاسد ٕ٘ٛدٜ  GISافضاس ثبضذ، دس ٘شْ غّظ( ٔی عشص ثٝ شدشػمت، ٌ د٘ذٜ ثب حشوت

ضدٛد، ثدشای ایدٗ ودبس اثتدذا      پشداختٝ ٔدی  الیٝ 9پٛضب٘ی ٚص٘ذاس ٞب سا ثٝ آٟ٘ب پیٛست وشدٜ ٚ دس ٔشحّٝ ٟ٘بیی ثٝ ٞٓ الیٝ اص

وددالس  8ثٙددذی آٟ٘ددب دس ٚ سددپس ثددٝ عجمددٝٔتددشی ا٘زددبْ دادٜ  250ٚ  200،  150، 100ٞددب سا ثبضددؼبع چٍددبِی الیددٝ

ٓ  FAHPآٔدذٜ دس سٚش  ضذٜ ٚ دس ٟ٘بیدت ثدب اسدتفبدٜ اص ٚصٟ٘دبی ثذسدت      پشداختٝ پٛضدب٘ی ودشدٜ ٚ دس آخدش    ، آٟ٘دب سا ٞد

ْ  ٞب ٔطخع ٔیخیضتشیٗ تمبعغ حبدحٝ ٔحدذٚدٜ   ٔشودضی  ثخدص  دس ((3)افدضاس )ضدىُ   ضٛ٘ذ. وٝ ثب تٛرٝ ثٝ خشٚردی ٘دش

 ثبضذ.خیضی ٔیثبالتشیٗ ضبخع حبدحٝ داسای است، آثی ٚ ثٙفص ای ٚسشٔٝ سً٘ ثب وٝ ٔغبِؼٝ ٔٛسد

 
 خیس بر حعب هؼیار ػدم تَجِ بِ جلَ ٍ ػدم رػایت حق تقدم : ًقؽِ هکاًیابی ًقاط حادث1ِؼکل 

    ٝ ٓ  پس اص ٔطدخع ضدذٖ ٘مدبط حبدحد ٖ خیدض دس سٚش ٞد ٝ     پٛضدب٘ی ٚص خیدض اَٚ  داس، دس ٔشحّدٝ ثؼدذ چٙدذ ٘مغدٝ حبدحد

ٞبی ٘زفی، ٔضداٌیٙدٝ،  ضٛ٘ذ وٝ ضبُٔ تمبعغٞب( ثشای تحّیُ ٚ ثشسسی عشح ٞٙذسی ا٘تخبة ٔیخیضتشیٗ تمبعغ )حبدحٝ

٘بٔٝ ٚ وتدبة  ثبضذ. ثشای ایٗ وبس دس اثتذا ثب ٔغبِؼٝ آییٗفشٍٞٙیبٖ ٔی-ٔیذاٖ غذا ٚ سیٕب، ثسیذ-ػاللجٙذیبٖ، استص-أبْ

ٝ   عشح ٞٙذسی خیبثبٖ عدشح ٞٙذسدی سا اسدتخشاد ٕ٘دٛدٜ ٚ سدپس ثدشای ٘مدبط         ٞبی ضٟشی، اسدتب٘ذاسدٞبی ٔشثدٛط ثد

ضٛ٘ذ )وٝ ثب تٛرٝ ثٝ دستشسی ٘ذاضتٗ ثدٝ ودُ اعالػدبت عدشح ٞٙذسدی، فمدظ       خیض ایٗ استب٘ذاسدٞب ٔمبیسٝ ٔی حبدحٝ
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ٝ  ، ثذست آٔذٜآٚسی ٔیذا٘ی ٚ استخشاد اص سٚی ٘مطٝتؼذادی اص ایٗ اعالػبت وٝ ثب رٕغ ا٘دذ(  ا٘ذ ٔٛسد ثشسسی لدشاس ٌشفتد

 خیضی ایٗ ٘مبط چٝ ػٛأّی ثٛدٜ است.ؼییٗ ضٛد وٝ دالیُ حبدحٝت تب

 ًتایج -4

ٝ   (3)آٔدذٜ دس سٚش فشآیٙدذ تحّیدُ سّسدّٝ ٔشاتجدی فدبصی دس ردذَٚ        ٞبی ثذسدت ٚصٖ خیدضی  ، ضدبخع ٔیدضاٖ حبدحد

 آٔذٜ است. (5)ٞب دس رذَٚ خیضتشیٗ تمبعغ ٚ ٘تبیذ حبغُ اص تحّیُ ٚ ثشسسی عشح ٞٙذسی حبدحٝ  (4رذَٚ) دس

 رٍغ فرآیٌد تحلیل ظلعلِ هراتبی فازی در هؼیارّا ٍزى : 3جدٍل 

 هؼیار

ػذْ تٛ 

رٝ ثٝ 

 رّٛ

ػجٛس اص 

چشاؽ 

 لشٔض

ػذْ 

سػبیت 

 حك تمذْ

ػذْ 

تٛا٘بیی دس 

وٙتشَ 

ٚسیّٝ 

 ٘مّیٝ

ػذْ 

سػبیت 

فبغّٝ 

عِٛی ٚ 

 ػشضی

تغییش 

ٔسیش 

 ٘بٌٟب٘ی

حشوت 

دس خالف 

 رٟت

حشوت ثب 

د٘ذٜ 

 ػمت

ٌشدش ثٝ 

 عشص غّظ

 0.00000 0.00000 0.06206 0.00876 0.00000 0.16792 0.21305 0.21637 0.33185 ٍزى

َ  تػدبدف  تؼدذاد  وبفیست ٘مبط یه اص ٞش خیضیحبدحٝ ضبخع ٔیضاٖ ٔحبسجٝ سپس ثشای ٔؼیدبس )ثدشای    ٞدش  ضدذٜ ٘شٔدب

ٖ  دس دادٜوُ تػدبدف سخ  رٕغ ثٝ ٔؼیبس تػبدف ٞش تؼذاد وبس ثبیستی ایٗ ٓ   ٕٞدب تػدبدفبت   تؼدذاد  تدب  ضدٛد  ٔؼیدبس تمسدی

ٝ  ضشایت، ایٗ رٕغ ثب ضشة ٚ ٔؼیبس آٖ ٚصٖ دس سا ٘مغٝ دس ٞش ضٛد( ٘شٔبَ تمبعغ ٞش ٝ  ٞدش  دس خیدضی ضبخع حبدحد  ٘مغد

ٝ   ضبخػٟب ٔمبیسٝ ثب وبفیست ٘مغٝ لبثُ ٔطبٞذٜ است. ٞش ثشای 4رذَٚ  وٝ ٘تبیذ آٖ دس آیذ.ثذست ٔی  ٞدٓ،  ٘سدجت ثد

  ٌشدد. ثبضٙذ، ٔطخعٔی ضبخع ثبالتشی داسای وٝ ٘مبط خیضتشیٗحبدحٝ

 (FAHPهطالؼِ )رٍغ  هَرد ّایتقاطغ در خیسی:  ؼاخص هیساى حادث4ِجدٍل 

هیساى حادثِ خیسی  

(FAHP) 
 ًام تقاطغ

ؼوارُ 

 تقاطغ

هیساى حادثِ خیسی  

(FAHP) 
 ًام تقاطغ

ؼوارُ 

 تقاطغ

 1 ػاللجٙذیبٖ-أبْ 0.0423 17 ٔیذاٖ آسأٍبٜ ثٛػّی 0.00459

 2 صٔب٘ی-احٕذی سٚضٗ 0.01087 18 تمبعغ ضىشیٝ-ضىشیٝ 0.00696

 3 ٔیذاٖ غذاٚسیٕب 0.02668 19 ٔیذاٖ پشٚا٘ٝ ٞب 0.00814

 4 سؼیذیٝ-اسْ 0.02393 20 اثٗ سیٙب-عبِمب٘ی 0.00908

 5 حػبس-ا٘مالة 0.02955 21 آساْ -چٕشاٖ 0.00619

 6 ٔیذاٖ ٔطت 0.0128 22 ثٙی ٞبضٓ -چیت سبصیبٖ 0.00586

 7 فشٍٞٙیبٖ-ثسیذ 0.01735 23 تمبعغ سؼیذیٝ 0.03298

 8 ٔیذاٖ ثؼخت 0.01492 24 ٔیذاٖ ػبضٛسا 0.00733

 9 تمبعغ ثبثه 0.01585 25 تمبعغ ٔضداٌیٙٝ 0.05944

 10 ٔیذاٖ أبْ حسیٗ 0.00557 26 آٍٞٙشاٖ -اوجبتبٖ 0.00648

 11 رب٘جبصاٖ-سربیی 0.00936 27 ٔیذاٖ أبٔضادٜ ػجذاهلل 0.00617

 12 ٔیذاٖ سپبٜ 0.01673 28 تمبعغ پبستٛس 0.00762

 13 ٔیذاٖ ضبٞذ 0.00691 29 ٔیذاٖ پبسذاساٖ 0.00838

 14 تمبعغ ٘زفی 0.07105 30 تمبعغ تختی 0.04253

 15 پُ سسبِت 0.01012 31 ٔیذاٖ ضشیؼتی 0.01829

 
 16 تمبعغ ٌّچٟشٜ 0.00685
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 ّاخیسی تقاطغحادثِ: ًوَدار هیساى ؼاخص 2ؼکل 

 
 GISافسار : ًقؽِ ّوپَؼاًی ٍزًدار ًقاط حادثِ خیس در ؼْر ّوداى در ًرم3ؼکل 

ٝ   پٛضب٘ی ٚصٖخیض دس سٚش ٞٓپس اص ٔطخع ضذٖ ٘مبط حبدحٝ ٝ  داس، دس ٔشحّٝ ثؼذچٙدذ ٘مغدٝ حبدحد -خیدض اَٚ )حبدحد

 ٞدبی ٘زفدی، ٔضداٌیٙدٝ،    ضدبُٔ تمدبعغ  ضدٛ٘ذ ودٝ   خیضتشیٗ ٘مبط( ثشای تحّیُ ٚ ثشسسدی عدشح ٞٙذسدی ا٘تخدبة ٔدی     

روش ضذٜ  5ثبضذ. ٘تبیذ حبغُ اص ایٗ ٔشحّٝ دس رذَٚ فشٍٞٙیبٖ ٔی-ٔیذاٖ غذا ٚ سیٕب، ثسیذ-ػاللجٙذیبٖ، استص-أبْ

 ثبضٙذ ٔطىُ داس٘ذ ٚ ثبیستی اغالح ضٛ٘ذ.  است، ثٝ ایٗ غٛست وٝ آٟ٘بیی وٝ داسای ػالٔت ستبسٜ ٔی
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 ّاخیستریي تقاطغ ٍ بررظی طرح ٌّدظی حادثِ  : ًتایج حاصل از تحلیل5جدٍل 

 طرح ٌّدظی
تقاطغ 

 ًجفی

تقاطغ 

 هسداگیٌِ

تقاطغ 

-اهام

 ػالقبٌدیاى

-تقاطغ ارتػ

هیداى صدا ٍ 

 ظیوا

-تقاطغ بعیج

 فرٌّگیاى

 * * - * * سشػت ٔزبص

 - - * * - ػشؼ خغٛط

 - - - - - ػشؼ خغٛط وٕىی ٚ ٌشدضی

 - - * * - تؼذاد خغٛط

 - - * * - ػشؼ ٔیب٘ٝ

 - - - - - صاٚیٝ تمبعغ

خغٛط ایست ٚ ٌزسٌبٜ ػشضی ػبثش 

 پیبدٜ
* * * * * 

 * * - * - ٔىب٘یبثی ایستٍبٜ اتٛثٛس

 - - - - - چشاؽ سإٞٙبیی

 - - - - - سٚضٙبیی تمبعغ

 - * * * * ساثظ پیبدٜ سٚ

 تٛضی :  *: ٘ٛالػی داسد ٚ ٘یبص ثٝ اغالح ٔی ثبضذ.

 : ٔطىّی ٘ذاسد.-              

 ٌشدد:خیض اسائٝ ٔیٞبی حبدحٝدس ادأٝ تٛضیحبتی ٔشثٛط ثٝ اضىبالت تمبعغ

 :تمبعغ ٘زفی 

ثبضذ ٚ حزٓ تشافیه دس ایٗ تمبعغ ثسیبس ثبال ثدٛدٜ  ٔی 1ٞبی ضشیب٘ی دسرٝ دٞٙذٜ ساٜتمبعغ ٘زفی ثٝ دِیُ ایٙىٝ استجبط

وٙدذ، ٘یدبص ثدٝ اغدالح داسد.     )وشٔب٘طبٜ، سٙٙذد، لشٜٚ، اسدذآثبد ٚ ...( سا تدأٔیٗ ٔدی   ضٟشی ٞبی ثشٖٚٚ استجبط ثب ضجىٝ ساٜ

. ثبس ٕٞذاٖ ٘یض وٝ دس ایٗ تمبعغ لشاس ٌشفتٝ دیٍش ػبُٔ اغدّی تشافیده سدٍٙیٗ ایدٗ چٟدبس ساٜ اسدت       ٔیذاٖ ٔیٜٛ ٚ تشٜ

ٞبی داخُ ٔیذاٖ، ٔمبثُ دسة آٟ٘دب ٘یدض    ثبس دس غشفٝ ٔیذاٖ ثبس ٕٞذاٖ ثب استمشاس دس ایٗ ٔٙغمٝ ػالٜٚ ثش فشٚش ٔیٜٛ ٚ تشٜ

اسدت ٚ  ٔطدىُ  ثبس ٞستٙذ وٝ تدشدد خٛدسٚٞدبی حبٔدُ ثدبس دس داخدُ       فشٚش ٔیٜٛ ٚ تشٜ پبیی ٔطغَٛ فشٚضٙذٌبٖ خشدٜ

ٓ ثبس اسدت  ٔحٛعٝ ثیشٚ٘ی ٔیذاٖ ٔیٜٛ ٚ تشٜ ثبسٞب دس ٞب ٚ ٚا٘ت أش ٔٛرت اصدحبْ ٚ تٛلف وبٔیٖٛ ٕٞیٗ ٘مدع  چٙدیٗ  . ٞد

 (.(4)ثبضذ وٝ ثبیستی اغالح ٌشدد )ضىُ ساٜ اص دیٍش اضىبالت تمبعغ ٔزوٛس ٔی وطیخظ ٚ ٘مع یػالئٓ ػٕٛدی ٚ افم

ثبضذ( تمبعغ ٘زفدی  ٔی 1392الصْ ثٝ روش است وٝ دس حبَ حبضش اضىبالت عشح ٞٙذسی )ایٗ اضىبالت ٔشثٛط ثٝ سبَ 

 (.(5)سغ  )تجبدَ( ضذٜ است )ضىُ اغالح ضذٜ است صیشا تجذیُ ثٝ تمبعغ غیشٞٓ

 
 (Google Earth: تقاطغ ًجفی قبل از اصالح )ػکط از ًرم افسار 4ؼکل 
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 : تقاطغ ًجفی بؼد از اصالح5ؼکل 

 :ٝٙتمبعغ ٔضداٌی 

خغدٛط ٔطدىّی    ضدذٜ پدس اص ٘ظدش ػدشؼ    ٞبی ٔحّی ٔحسدٛة ٔدی  ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ربدٜ ٔضداٌیٙٝ لجالً رضء خیبثبٖ

است، أب دس حبَ حبضش ثب تٛرٝ ثٝ ٌستشش ٔٙغمٝ ضٟشی ٚ تشدد است صیشا استب٘ذاسد ػشؼ خغٛط سػبیت ضذٜ  ٘ذاضتٝ

ثیص اص پیص ٚسبیُ ٘مّیٝ ػجٛسی ثٝ سٕت ضٟشن ثٟطتی ٚ ٚرٛد ثیٕبسستبٖ ثؼخت وٝ ثش حزٓ ٚسدبیُ ٘مّیدٝ ػجدٛسی    

ایٗ ٔؼجش افضٚدٜ است، حزٓ تشافیه ایٗ ٔؼجش ثسیبس ثیص اص ٌزضتٝ ضذٜ است پس ٘یبص ثدٝ افدضایص ػدشؼ ایدٗ ٔؼجدش،      

وطی( ٚ تجدذیُ ضدذٖ ثدٝ ساٜ ضدشیب٘ی     یه خغٛط ػجٛسی )استفبدٜ اص رذاوٙٙذٜ ثیٗ خغٛط سفت ٚ ثشٌطت یب خظتفى

 (.(6)ضٛد )ضىُ احسبس ٔی 2دسرٝ 

 
 : تقاطغ هسداگی6ٌِؼکل 

 ْػاللجٙذیبٖ:-تمبعغ أب 

ٞدبی ٔسدىٛ٘ی صیدبدی    ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ثضسٌشاٜ أبْ دس ٔٙغمٝ ٔسىٛ٘ی ٚالغ ضدذٜ ٚ دس اعدشاف ایدٗ ثضسٌدشاٜ ٔزتٕدغ     

ٞبی ػبثش پیبدٜ ثٝ تؼدذاد ودبفی   چٙیٗ سشػت ثبالی ٚسبیُ ٘مّیٝ ی ػجٛسی دس ایٗ ٔؼجش ٚ ػذْ ٚرٛد پُداسد ٚ ٞٓ ٚرٛد

دسغدذ   31ٞبی ػبثش ٔٛرٛد ثبػج ضذٜ وٝ ٔتأسفب٘ٝ دس ایٗ ثضسٌشاٜ اص یه سٛ ٚ اص سٛی دیٍش ػذْ استفبدٜ ػبثشاٖ اص پُ

 (.(7)ثٝ ثشخٛسد ٚسبیُ ٘مّیٝ ثب ػبثشیٗ پیبدٜ اختػبظ یبثذ )ضىُ  92اص تػبدفبت سا٘ٙذٌی سبَ 

 
 ػالقبٌدیاى-: تقاطغ اهام7ؼکل 
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 ٔیذاٖ غذا ٚ سیٕب:-تمبعغ استص 

ثبضدذ حزدٓ ٚسدبیُ ٘مّیدٝ ػجدٛسی      ٞبی اغّی ضٟش ٕٞذاٖ ٔدی ٞب ٚ خشٚریثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ثّٛاس استص یىی اص ٚسٚدی

یدٗ ثّدٛاس دس ٔٙغمدٝ ٔسدىٛ٘ی     ثبالی ٚسدبیُ ٘مّیدٝ ػجدٛسی اص یده سدٛ ٚ لدشاس ٌدشفتٗ ا       ایٗ ثّٛاس ثبال ثٛدٜ ٚ سشػت  اص

ثٝ ثشخٛسد ٚسبیُ ٘مّیدٝ ثدب ػدبثشیٗ     92دسغذ اص تػبدفبت سا٘ٙذٌی سبَ  54دیٍش ثبػج ضذٜ است وٝ ٔتأسفب٘ٝ  سٛی اص

 (.(8)ضىُ ضٛد )ٞبی ػبثش پیبدٜ ثیطتشی دس ایٗ ٔؼجش احسبس ٔیپیبدٜ اختػبظ یبثذ. پس ٘یبص ثٝ پُ

 
 هیداى صدا ٍ ظیوا-: تقاطغ ارتػ8ؼکل 

 فشٍٞٙیبٖ:-تمبعغ ثسیذ 

ٞبی اغّی ضٟش ٕٞذاٖ ثدٛدٜ ٚ ٌدزسٌبٞی ثدشای ػجدٛس حزدٓ ثدبالی ٚسدبیُ        ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ثّٛاس ثسیذ یىی اص ٚسٚدی

ٞبی دیٍش )سٙٙذد، سٕت ضٟشٞبی ٔختّف )تٟشاٖ، لضٚیٗ، اِجشص ٚ ...( ثٝ سٕت ضٟش ٕٞذاٖ ٚ یب ثٝ ای وٝ اص استبٖ ٘مّیٝ

آثدبد ٚ ... دس  ای وٝ اص ٔشوض ضٟش ثٝ سٕت ضدٟشن فشٍٞٙیدبٖ، ػّدی   وشٔب٘طبٜ، ایالْ ٚ ...( دس تشدد ٞستٙذ، ٚ ٚسبیُ ٘مّیٝ

ای وٝ اص خیبثبٖ فشػی دا٘طٍبٜ پیبْ ٘ٛس ثٝ سٕت ٔشوض ضٟش یدب ثدٝ سدٕت ثّدٛاس     چٙیٗ ٚسبیُ ٘مّیٝثبضٙذ ٚ ٞٓتشدد ٔی

سدخت ضدذٖ ا٘تخدبة ادأدٝ ٔسدیش       ٘ظٕی دس ػجٛس ٚ ٔشٚس ٚسبیُ ٘مّیٝ ٚثبضٙذ، ثبػج ٚرٛد ثیس ٔی٘زفی دس حبَ ػجٛ

ای وٝ لػذ سفتٗ ثٝ سٕت ثّٛاس ٘زفی سا داس٘دذ  چٙیٗ ٚسبیُ ٘مّیٝضٛد. ٚ ٞٓٚسبیُ ٘مّیٝ ػجٛسی اص ایٗ تمبعغ ٔی ثشای

ایزبد ضذٜ ػجٛس ٕ٘بیٙدذ، حزدٓ ٚسدبیُ ٘مّیدٝ      ثبیذ اص یه ثشیذٌی ٘بأٙی وٝ دس ٚسظ ثّٛاس ٔٙتٟی ثٝ ضٟشن فشٍٞٙیبٖ

دیٍدش ثبػدج   ی ٚسٚدی یب خشٚری اص ضدٟشن فشٍٞٙیدبٖ اص سدٛی    ػجٛسی ثٝ سٕت ثّٛاس ٘زفی اص یه سٛ ٚ ٚسبیُ ٘مّیٝ

سإٞٙبیی رٟت وٙتشَ تشافیده  ٚرٛد آٔذٖ تػبدفبت صیبدی دس ایٗ ثشیذٌی ضذٜ است. ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ػذْ ٚرٛد چشاؽ ثٝ

ٖ   ػالئٓ ػٕٛدی ٚ افمیبعغ، ػذْ ٚرٛد پُ ػبثش پیبدٜ، ػذْ ٚرٛد ػجٛسی اص ایٗ تم ضدٟشی  ٚ ٚرٛد ایسدتٍبٜ اتٛثدٛس دسٚ

ٖ چٙیٗ تٛلف اتٛثٛسدس ٔىبٖ ٘بٔٙبست ٚ ٞٓ ودشدٖ ٔسدبفش( دس ٔسدیش تمدبعغ      ضدٟشی )رٟدت سدٛاس ٚ پیدبدٜ    ٞبی ثدشٚ

   ((.9))ضىُ  خیضتشیٗ ٔؼبثش ضٟش ٕٞذاٖ تجذیُ ضٛدضذٜ وٝ ایٗ تمبعغ ثٝ یىی اص حبدحٝ ثبػج

 
 فرٌّگیاى-: تقاطغ بعیج9ؼکل 
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 ًتیجِ گیری کلی -5

 AHP:آٔذٜ اص سٚش دستٝ ٘تبیذ ث -

 ،ػجٛس اص چشاؽ لشٔض ،ػذْ تٛرٝ ثٝ رّٛتشتیت  ثٝ AHPثٝ سٚش  دٞیٚصٖ دٞذ ثش اسبس٘تبیذ حبغُ اص پژٚٞص ٘طبٖ ٔی

ػدذْ سػبیدت    ،تغییش ٔسدیش ٘بٌٟدب٘ی   ،خالف رٟتحشوت دس ، ػذْ تٛا٘بیی دس وٙتشَ ٚسیّٝ ٘مّیٝ ،ػذْ سػبیت حك تمذْ

ا٘ذ ٚ ، ثیطتشیٗ تب وٕتشیٗ ٚصٖ سا ثٝ خٛد اختػبظ دادٌٜشدش ثٝ عشص غّظ ،حشوت ثب د٘ذٜ ػمت ،فبغّٝ عِٛی ٚ ػشضی

  ثٙذی ضذ٘ذ.ثٝ ػٙٛاٖ دالیُ تػبدفبت ضٙبختٝ ٚ اِٚٛیت

 خیض:داس ٘مبط حبدحٝپٛضب٘ی ٚصٖآٔذٜ اص ٞٓ٘تبیذ ثذست -

ٓ   GISافضاس ٙىٝ دس ٘شْپس اص ای ٖ ػّٕیدبت ٞد ٝ  پٛضدب٘ی ٚص ٝ      داس سٚی ٘مدبط حبدحد  خیدض ا٘زدبْ ضدذ، ٔطدبٞذٜ ٌشدیدذ ود

فشٍٞٙیدبٖ  -ٔیذاٖ غدذا ٚ سدیٕب، ثسدیذ   -ػاللجٙذیبٖ، استص-ٞبی ٘زفی، ٔضداٌیٙٝ، أبْٞب، تمبعغخیضتشیٗ تمبعغ حبدحٝ

 ثبضذ.ٔی

 ٞب:خیضتشیٗ تمبعغآٔذٜ اص تحّیُ ٚ ثشسسی حبدحٝ٘تبیذ ثذست -

ضذٜ ػالٜٚ ثدش  ٞبی ٔطخعخیضی تمبعغتٛاٖ دسیبفت وٝ دالیُ تػبدفبت ٚ حبدحٝثب تٛرٝ ثٝ ٘تبیذ حبغُ اص پژٚٞص ٔی

ٞب ضدبُٔ ٔطدىالت ٘بضدی اص فشٞٙدً ٚ سفتدبس ٘بدسسدت       سیضی، عشاحی ٚ ارشای ٘بٔٙبست تمبعغٔطىالت ٘بضی اص ثش٘بٔٝ

یدشا ٕٞدب٘غٛس ودٝ ٘تدبیذ پدژٚٞص      ثبضدذ ص ٕبیی ٚ سا٘ٙدذٌی ٘یدض ٔدی   سشپیچی اص ٔمشسات ساٞٙٚ  سا٘ٙذٌبٖ ٚ ػبثشیٗ پیبدٜ

دٞذ ػالٜٚ ثش ٔطىالت عشح ٞٙذسی، ػذْ سػبیت لٛا٘یٗ سإٞٙبیی ٚ سا٘ٙذٌی تٛسظ سا٘ٙذٌبٖ ٚ ػدبثشیٗ ثبػدج    ٔی ٘طبٖ

 ًفشٞٙد  استمدبی  تػبدفبت است ٚ ٘مص ثشٚص ػبُٔ دس ثیطتشیٗ ا٘سب٘ی ثٝ ٚرٛد آٔذٖ تػبدفبت ٌشدیذٜ است. پس ػبُٔ

ً  استمدبی  ثسدیبس ٔدرحش اسدت. پدس ٔسدئٛالٖ ثبیسدتی ثدشای        تػدبدفبت  ودبٞص  دس تشافیه ضدٟشٚ٘ذاٖ   تشافیده  فشٞٙد

 تشافیه سا تشٚیذ دٞٙذ. ٕ٘بیٙذ ٚ آٔٛصش فشًٞٙ سیضی ثش٘بٔٝ

 هراجغ

ٓ  ٔدذِٟبی  اص استفبدٜ ثب ضٟشی خیضحبدحٝ ٘مبط ضٙبسبیی"(، 1390٘ژاد، ػجذاِػبدق )اف، وبٔشاٖ ٚ ثمبَسحیٓ >1= -تػدٕی

ٚ  6ػٕشاٖ،  ٟٔٙذسی ّٔی وٍٙشٜ ، ضطٕیٗ"تٟشاٖ ضٟش ٞبیتمبعغ ٔٛسدی ، ٔغبِؼGISٝٔحیظ  دس چٙذٔؼیبسٜ ٌیشی

 .8-1سٕٙبٖ، غفحٝ  اسدیجٟطت، دا٘طٍبٜ 7

 ایٕٙدی  استمدبی  ثدش  آٖ تدأحیش  ٚ حبدحٝپش ٘مبط سفغ التػبدی اسصیبثی"(، 1391دٚست، اوجش )اف، وبٔشاٖ ٚ ٚعٗسحیٓ> 2=

 .80-61، غفحٝ 19تشٚیزی، سبَ ٟ٘ٓ، ضٕبسٜ  -فػّٙبٔٝ ػّٕی، "تشافیه

 غفحٝ. 234، چبح اَٚ، ٘طش دا٘طٍبٜ غٙؼتی ضبٞشٚد، "ٔؼیبسٜ فبصیٌیشی چٙذتػٕیٓ"(، 1389) ػغبئی، ٔحٕذ >3=

 غفحٝ. 224تٟشاٖ، -، چبح اَٚ، ٘طش ا٘تخبة"ٞبی اعالػبت رغشافیبییٔجب٘ی سیستٓ"(، 1389صادٜ، ٔٙٛچٟش )فشد >4=

 


