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 چکیدٌ :

ضَد.  ًبهِ سیضی ٍ عشاحی ضْشی هحسَة هیاهشٍصُ ضٌبسبیی هکبى ّبی ثْیٌِ جْت احذاث هشاکض دسهبًی هختلق ضْشی اهشی هْن دس ثش

جْت ایجبد هشاکض خذهبت ضْشی  ٍاقغ ایي هَضَع ثِ تػوین گیشی هٌبست تش هذیشاى ٍ هسئَالى دس اًتخبة هکبى ّبی ثْتشکِ دس 

هی کٌذ. جْت اًجبم ّش چِ ثْتش کبس هکبًیبثی ثبیذ سشاؽ سٍش ّبی ًَیي دس ایي صهیٌِ سكت، اص ایي سٍ اعالػبت هَجَد ثبیذ دس قبلت  کوک

ضًَذ. دس ایي پژٍّص ثشای تؼییي اّویت هؼیبسّبی هَحش دس هکبًیبثی هشاکض دسهبًی اص كشایٌذ تحلیل سلسلِ هذل ّبی تحلیل ػلوی آًبلیض 

غَست گشكتِ ٍ ًتبیج آى دس  ArcGIS( استلبدُ ضذُ است. هحبسجبت ٍ هکبى هشجغ سبصی هؼیبس ّب ٍ دادُ ّب دس هحیظ AHPهشاتجی )

پژٍّص  ًقطِ ًْبیی کِ ًتیجِ ثشسسی کلیِ ی هؼیبس ّبی هشتجظ دس اهش هکبًیبثی دس  قبلت ًقطِ ٍ ًوَداس ّبیی اسائِ ضذُ است. دس ایي

کیلَهتش هشثغ است کِ  275کبثل، پبیتخت جوَْسی اسالهی اكـبًستبى هی ثبضذ کِ هسبحتی حذٍد  هحذٍدُ ضْش کبثل ثِ حسبة هی آیذ،

بیی اص پٌِْ ّبی ثسیبس هٌبست تب ثسیبس ًبهٌبست ستجِ ثٌذی ضذًذ. هکبى ّب ثشای ایجبد هشاکض جذیذ دس ًقطِ ًْدس استبى کبثل ٍاقغ ضذُ، 

دس هحذٍدُ ی پٌِْ ثب قبثلیت ثسیبس هٌبست ٍ هٌبست  ٍ ثیوبسستبًی ًکتِ حبئض اّویت دس ًتبیج ایي پژٍّص، قشاس گیشی اکخش هشاکض دسهبًی

ی دس هحذٍدُ ثب قبثلیت ثسیبسهٌبست ٍ هٌبست هی ثبضذ % هشاکض دسهب53ًجْت احذاث هشاکض دسهبًی ٍ ثیوبسستبى ّبست، ثغَسیکِ ثیص اص 

ٌّذُ ٍجَد هغبلؼبت ػلوی جْت % هشاکض دس ایي پٌِْ قشاس داسًذ، کِ ًطبى د13ٍ دس هحذٍدُ ثسیبس ًبهٌبست ٍ ًبهٌبست کوتش اص 

پیطٌْبد ضذُ کِ دس هشکض ضْش گضیٌی ایي هشاکض دس گزضتِ ثَدُ است. دس ایي پژٍّص سِ پٌِْ ثشای احذاث هشاکض دسهبًی جذیذ  هکبى

 کبثل قشاس داسًذ.
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 مهىدسی فىايری اطالعات مکاوی کىفراوس ملی ديمیه 

 1395دی ماٌ  29

 مقدمٍ -1

 دّیذ، هیی   اص آًجب کِ سالهتی اهشٍصُ یکیی اص اغیلی تیشیي ثخیص ّیبی كؼبلییت کطیَسّبی تَسیؼِ یبكتیِ سا تطیکیل          

ٍ           ّویي ثِ تویبم ػییبس جَاهیغ هیذسى ضیذ.       تشتیت ثیوبسسیتبى، ثؼیذ اص آًکیِ قیشى ّیب پٌبّقیبُ كقیشا ثیَد، ًْیبد ًوًَیِ 

ثیوبسستبى چٌذ گبًِ است، جبی هوتبصی ثشای تحقیقبت پضضکی ٍ سضذ تکٌیک ّبی پیطشكتِ است ٍ ًیض جیبیی   ٍظبیق

ِ  است کِ اهشٍصُ اؿلت اًسبى ّب دس آى ثذًیب هی آیٌذ ٍ هذ ای  اٍا هی ضًَذ. تؼییي هکبى ثْیٌِ هشاکض ثیوبسستبًی ثیِ گًَی

 [.1کِ توبهی هشاجؼِ کٌٌذگبى، ثِ ساحتی ثِ آى ّب دستشسی داضتِ ثبضٌذ، اّویت صیبدی یبكتِ است]

یکی اص اّذاف هْن ثشًبهِ سیضی اساضی ضْشی تبهیي هٌبست خذهبت ػوَهی اص جولِ دستشسیی ثیِ خیذهبت دسهیبًی ٍ     

است، تَصیغ كضبیی ایي كؼبلیت ّب ثِ لحبػ تبحیش هسیتقین آى دس سیالهت خبًَاسّیب اص حسبسییت صییبدی       ثیوبسستبى ّب

ٍصی ضیْش یکیی اص كشایٌیذّبی هْین     ثشخَسداس است، ثٌبثشایي اّتوبم ػوَم ضْشسبصاى ثش ثشعیشف کیشدى ضیشٍسیبت اهیش    

 ظ دس هکبى ّبی دسهبًی.  ثبضذ ثِ خػَ ضْشسبصی اًتخبة ثْتشیي هؼیبس دس ثیي هؼیبس ّبی هَجَد هی دس

اهشٍصُ ثِ دلیل حجن ثبالی اعالػبت ًویتَاى آًْب سا ثب سٍش ّبی سٌتی تحلیل ًوَد ٍ اص عشكی ًویتَاى اص ثخطی اص ایي 

اعالػبت استلبدُ ًوَد صیشا کیلیت آى تب حذ صیبدی کبّص پیذا هیکٌذ ٍ ثشای اًجبم اییي کیبس ثیِ تویبم اعالػیبت ًییبص       

سیبصی   اص تکٌیک سیستن ّبی اعالػبت هکبًی استلبدُ هیکٌیین کیِ تَاًیبیی گیشد آٍسی رخییشُ      هیجبضذ ثِ ّویي دلیل

ّبی تَغیلی ٍ  پشداصش تجضیِ ٍ تحلیل ٍ دس پبیبى خشٍجی هٌبست سا داسد. ٍیژگی هْن ایي تکٌیک تحلیل ّوضهبى دادُ

ّبی هٌبست ثشای احیذاث هشاکیض    ٍ سیستن اعالػبت هکبًی، هکبى AHP[. دس ایي پژٍّص اص تللیق 2تحلیلی هی ثبضذ]

 دسهبًی دس ضْش کبثل سا هَسد ثشسسی قشاس هی دّین.

 پیشیىٍ تحقیق-2

هحققیي هختلق ثشای هکبى یبثی هشاکض دسهبًی دس هٌبعق گًَبکَى ثستِ ثِ اّویت ٍ تبحیش ػَاهل هختلیق سٍضیْبیی سا   

گیشدد.   بًی ثِ دٍ دِّ اخییش ثشهیی  دس هغبلؼبت هکبى یبثی هشاکض خذهبت دسه GIS  ٍ AHPاسائِ ًوَدُ اًذ. کبسثشد تشکیت 

 گشدد. صیش ثِ ضشح هختػش ثشخی اص ایي سٍضْب اضبسُ هی  دس

ٍ  GISدس تحقیقی کِ ثب ثشسسی کبسثشی ّبی ػوذُ ضْش سیوٌبى ٍ ثیب اسیتلبدُ اص تللییق سیبهبًِ اعالػیبت جـشاكییبیی        

ثیوبسسیتبى جذییذ    3ثیوبسستبى هَجَد،  4ٍ سٍش تحلیل ضجکِ، ػالٍُ ثش  AHPٍصى دّی تحلیل سلسلِ هشاتجی  سٍش

 [3اًذ.] پیطٌْبد دادُ

ضْش تْشاى( اضبسُ ًویَد دس   11)هٌغقِ  GISدس هغبلؼِ ای پژٍّطی هکبى یبثی ثْیٌِ هشاکض دسهبًی ضْشی ثب استلبدُ اص 

( دس هحییظ  AHPتلبدُ اص سٍش سلسیلِ هشاتجیی )  ی ًْبیی ٍ ثب اسی  ق الیِ ّبی اعالػبتی ثش سٍی ًقطِایي تحقیق ثب تللی

GIS    ًدّیذ هکیبى كؼلیی     ی هطیخع ضیذُ ٍ اییي هغبلؼیِ ًطیبى هیی      ، هحذٍدُ ی هٌبست ثیشای اسیتقشاس هشاکیض دسهیب

 [.4ّبی ایي کبسثشی هغبثقت ًذاسد] تْشاى ثب هؼیبسّبی ػلوی ٍ ضشٍست ضْش 11دسهبًی هٌغقِ  هشاکض اکخش

ای دیقییش ثییِ ثشسسییی تَصیییغ جـشاكیییبیی هشاکییض ثْذاضییتی ٍ دسهییبًی دس ضییْش اغییلْبى ًسییجت ثییِ هٌییبعق  دس هغبلؼییِ

 [.5ضْشداسی ّوشاُ ثب اهکبًبت ضجکِ استجبعی دس دست یبثی آسبى هشاجؼبى ثِ هشاکض ثْذاضتی ٍ دسهبًی] دّقبًِ 

 مًاد ي ريش َب-3

سٍش هغبلؼِ دس ایي پژٍّص کبسثشدی است. ثشای جوغ آٍسی اعالػبت ٍ دادُ ّبی هَسد ًیبص اص ثشسسی ّیبی اسیٌبدی ٍ   

کتبثخبًِ ای ٍ هغبلؼبت هیذاًی استلبدُ ضذُ ٍ ثب تَجِ ثِ اعالػبت ثذست آهذُ، ثیِ ثشسسیی هحیذٍدُ هیَسد هغبلؼیِ اص      

ی اص هشاکیض ًظیبهی، كبغیلِ اص سٍدخبًیِ ٍ دسیبچیِ، دٍسی اص      لحبػ دستشسی ثِ هؼبثش اغلی، ًضدیکی ثِ كضبی سیجض، دٍس 
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  …از سیستممکان یابی مراکس درماوی با استفادٌ 

 غالمرضا فالحی، وجمٍ تیمًریاعالػبت

 Expert Choiceدس هحیظ ًشم اكضاس  AHPخغَط گسل ٍ ... پشداختِ ضذُ، ّوچٌیي ثشای ٍصى دّی ثِ هؼیبسّب، اص هذل 

 AHPثب تللییق اییي هؼیبسّیب ثشاسیبن ٍصى ّیبی ثذسیت آهیذُ اص هیذل          ArcGISسپس دس هحیظ  استلبدُ ضذُ است.

 دست آهذُ است.ِ ّبی هٌبست ثشای احذاث هشاکض دسهبًی ث.بىهک ًقطِ

 تئًری تحقیق-4

 شىبسبیی الیٍ َبی تًصیفی -4-1

ثشای ایجبد ًقطِ پٌِْ ثٌذی هکبى یبثی هشاکض دسهبًی ًیبص ثِ كْشست ًوَدى ػَاهلی هی ثبضذ کِ دس تبسیس یک هشکیض  

 عشیق خجشگبى هشتجظ ثب هَضَع ضٌبسبیی هی ضًَذ.دسهبًی یب ثیوبسستبى تبحیش داسًذ. ایي كْشست هؼوَال اص 

 سیستم اطالعبت مکبوی ي مراکس درمبوی -4-2

اٍلی اسیت تیب ضیٌبخت ثْتیشی اص     سیستن اعالػبت هکبًی ثشای یکیی کیشدى خػیػیِ ّیبی هکیبًی ثیب دادُ ّیب ٍ جیذ        

تـییش ضقشكی دس اهش تْیِ ًقطِ ثَجَد آهذ ٍ آى صهبًی ثَد کِ  1963دس سبل  GISٍاقؼی حبغل ضَد. ثب پیذایص   جْبى

یک ثشًبهِ تَاًب ثشای رخیشُ کیشدى، گیشد آٍسدى، ادییت کیشدى،      GISًقطِ ّب ثػَست دیجیتبلی تْیِ ضذ. عجق تؼشیق 

ّیب   ّب ثیِ دادُ  ایي الیِ سا داساست. تحلیل ٍ ًوبیص دادى اعالػبت است الیِ ّب اهکبى اًتخبة ضذى ٍ ثِ تػَیش دس آهذى

ت هکیبًی ثیب سیبیش سیسیتن ّیب      هتػل ّستٌذ هی تَاًٌذ اعالػبت هکبًی سا ًوبیص دٌّذ. ٍجیِ تویبیض سیسیتن اعالػیب    

 ثبضذ. تحلیل هکبًی هی قبثلیت

ّب ٍ ًویبیص ّیبی هَجیَد دس     دس اهکبًبتی است کِ ثشای تحلیل ّوِ جبًجِ كشاّن کشدُ است. تحلیل GISتَاًبیی ثضسگ 

GIS ثِ گًَِ ای است کِ کبسثش هی تَاًذ ثِ ثیطتشیي دیذ اص جْبى ٍاقؼی ثشسذ، تب ثتَاًذ ثْتشیي تػوین سا ثقیشد. 

 ريش تحلیل سلسلٍ مراتبی -4-3

اسیت کیِ اٍلییي ثیبس تَسیظ تَهیبن        (AHPیکی اص کبس آهذتشیي تکٌیک ّبی تػوین گیشی، كشآیٌذ سلسیلِ هشاتجیی )  

 هغشح ضذ، کِ ثشاسبن تحلیل هـض اًسبى ثشای هسبئل پیچیذُ ٍ كبصی پیطٌْبد گشدیذُ است.  1983سبتی دس سبل ال

كشایٌذ تحلیل سلسِ هشاتجی ٌّقبهی کِ ػول تػوین گیشی ثب چٌذ گضیٌِ سقیت ٍ هؼییبس تػیوین گییشی ثیش هقبیسیبت      

لِ تػیوین آؿیبص هیی کٌیذ. دسخیت سلسی       صٍجی ًْلتِ است. تػوین گیشًذُ ثیب كیشاّن آٍسدى دسخیت سلسیلِ هشاتجیی     

تػوین، ػَاهل هَسد هقبیسِ ٍ گضیٌِ ّبی سقیت هَسد اسصییبثی دس تػیوین سا ًطیبى هیی دّیذ. سیپس یکسیشی         هشاتت

هقبیسبت صٍجی اًجبم هی گیشد. ایي هقبیسبت ٍصى ّشیک اص كبکتَس ّب سا دس ساستبی گضیٌِ ّبی سقیت هیَسد اسصییبثی دس   

ْبیت هٌغق كشآیٌذ تحلیل سلسلِ هشاتجی ثِ گًَِ ای هبتشیسْبی حبغل اص هقبیسبت صٍجی سا دّذ. دس ً تػوین ًطبى هی

 .سبصد کِ تػوین ثْیٌِ حبغل آیذ ثب یکذیقش تللیق هی

اّویت ّشیک اص ػَاهل هَحش دس پٌِْ ثٌذی هکبى یبثی ثیوبسستبى ثیب اسیتلبدُ اص ٍصى آى سیٌجیذُ هیی ضیَد. یکیی اص       

ییبثی   اّیل كیي دس هیَسد هکیبى     ٌذُ اّویت ػَاهل ثَسییلِ ضیخع تػیوین گیشًیذُ ثیب     ّبی تؼییي ٍصى ًطبى دّ سٍش

 ضَد. ثحج ٍ سای گشٍُ خجشگبى تؼییي هی ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ٍصًْبی اّویت کِ اؿلت اص عشیق گیشد. هی اًجبم

هشاتجیی  ایٌیذ تحلییل سلسیلِ    اص كش دس ایي تحقیق ثیِ هٌغیَس تؼیییي اّوییت ّشییک اص ػَاهیل هیَحش دس هکیبى ییبثی         

است. دس هشحلِ اٍل تجضیِ یک هسئلِ ی سلسلِ هشاتجی اص ػٌبغش است کِ ایي هشحلِ ثب ضٌبسبیی ػَاهل  ضذُ  استلبدُ

هَحش تب حذٍد صیبدی اًجبم ضذُ است. كشایٌذ ضٌبسبیی ػٌبغش ٍ استجبط ثیي آًْب هٌجیش ثیِ ایجیبد ییک سیبختبس سلسیلِ       

ّب ٍ هؼیبسّبی تػیوین گییشی(   لیل است کِ ػٌبغش تػوین گیشی )گضیٌِ ضَد. سلسلِ هشاتجی ثَدى ثِ ایي د  هشاتجی هی

 (.1تَاى دس سغَح هختلق خالغِ کشد )جذٍل  سا هی
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 : مقبیسٍ َبی زيجی بب مقیبس مطلق1جديل 

 هقذاس ػذدی تؼشیق

 9 کبهال هْن یب کبهال هغلَة تش

 7 اّویت خیلی قَی

 5 اّویت یب هغلَثیت قَی

 3 یکسبىاّویت یب هغلَثیت 

 1 تشجیح یب اّویت یب هغلَثیت یکسبى

 2ٍ4ٍ6ٍ8 تشجیحبت ثیي كَاغل قَی

 پیبدٌ سبزی-5

 مىطقٍ جغرافیبیی مًرد مطبلعٍ: -5-1

کیلیَهتش هشثیغ اسیت کیِ دس ٍالییت کبثیل        275کبثل، پبیتخت جوَْسی اسالهی اكـبًستبى هی ثبضذ، هسبحتی حیذٍد  

ًلیش، ّویشاُ ثیب دیقیش      3678334ثیب جوؼیتیی حیذٍد     2316-2315 )استبى کبثل( ٍاقیغ ضیذُ، هغیبثق تخوییي سیبل     

 هیلیَى ًلش هی ثبضذ. 4372977جوؼیتی ثبلؾ ثش  تَاثغ

دقیقِ ی ضوبلی ٍ عیَل   33دسجِ ٍ  34هتشی اص سغح دسیب قشاس گشكتِ، دس ػشؼ  2333تب  1333ضْش کبثل دس استلبع 

كیَت قیشاس گشكتیِ اسیت.      6333دقیقِ ضیشقی دس داهٌیِ کیَُ ّیبی آسیوبئی ٍ ضییشدسٍاصُ ثیِ استلیبع          18دسجِ ٍ  69

خلخیی سا گشكتیِ کیِ سان آى ثیِ     ل ضیکل ه كیَت( ضیْش کبثی    7166كیَت( ٍ ضییشدسٍاصُ )   6793کَُ آسوبئی ) هیبى دس

ؿشثی، جبیی کِ دٍ کَُ ثب ّن ثسیبس ًضدیک هی ضًَذ، قشاس داسد. ثیي دٍ کَُ گزسگبّی است کِ ٍادی چْیبسدی سا   جبًت

ثِ کبثل قذین هی پیًَذد ٍ سٍدخبًِ ی کبثل اص آى ػجَس هی کٌذ. ضیْش کبثیل کیِ دس دٍ عیشف اییي سٍدخبًیِ ثٌیب ضیذُ         

ثیِ ٍسیؼت خیَد دس عیشف ضیوبل ٍ       هبیل داسد ٍ چَى دٍ عشف آى هحذٍد هی ضیَد عجؼیب ضیْش    8هحیغی ًضدیک ثِ 

 ضشقی سٍخبًِ اكضٍدُ است. جٌَة

 
 : محديدٌ مًرد مطبلع1ٍشکل 

 آمبدٌ سبزی ي پردازش دادٌ َب  -5-2

استلبدُ ضیذُ اسیت. ثیب    الیِ تبحیش گزاس ٍ هْن دس هکبى یبثی هشاکض دسهبًی ٍ ثیوبسستبى ّب  15اًجبم پٌِْ ثٌذی اص  ثشای

ي ثْتیشیي هکیبى هشاکیض دسهیبًی     پشسص اص کبسضٌبسبى ایي حَضِ هؼیبسّب ثشسسیی ٍ اسصش گیزاسی ضیذًذ. ثیشای تؼییی     

 اغل ٍ ضبخع هْن سا ثبیذ دس ًظش گشكت:  چْبس
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  …از سیستممکان یابی مراکس درماوی با استفادٌ 

 غالمرضا فالحی، وجمٍ تیمًریاعالػبت

 .اغل دستشسی: هؼیبس هْن دس هکبى یبثی ایي هشاکض آسبًی دستشسی است 

 یبثی هشاکض، ثش هجٌبی حَصُ ًلَر ٍ آستبًِ جوؼیتی است. اغل كبغلِ: ثشسسی ػبهل كبغلِ دس هکبى 

 .ضؼبع خذهت دّی: ضؼبع پَضطی ػولکشد ّش هشکض دسهبًی ثب سبیش هشاکض دسهبًی 

ب گسیتشش هشاکیض دسهیبًی اسیت.     هؼیبس جوؼیتی: ایي ضبخع یکی اص ضبخع ّبی ثسیبس هْین دس خػیَظ احیذاث یی    

 [.6ؼیت ٍ ًحَُ تَصیغ حوؼیت دس سغح ضْش است]ظشكیت ایي هشاکض تبثؼی است اص تؼذاد جو هیضاى

ًَع هؼیبسّبی عجیؼی، هؼیبسّبی اًسبًی ٍ تشاکن جوؼییت تقسیین ضیذُ اًیذ، کیِ       3ّبی هَجَد دس ایي پژٍّص ثِ  دادُ

، كبغیلِ اص سٍدخبًیِ ٍ دسیبچیِ، كبغیلِ اص      2، پَضیص صهییي  1ػجبستٌذ اص: هؼیبسّبی عجیؼی )ضیت هٌغقِ، کبسثشی صهییي 

گسل(، هؼیبسّبی اًسبًی )كبغلِ اص ثیوبسستبى ّبی هَجَد، كبغلِ اص جبدُ ّبی اغلی ٍ پل ّب، كبغیلِ اص هشاکیض ًظیبهی،    

 آهَصضی ٍ صیبستقبُ ّب، كبغلِ اص كضبی سجض، كبغلِ اص كشٍدگبُ( ٍ تشاکن جوؼیت.

ثشای ّش کذام اص الیِ ّبی كبغلِ ای تؼشیق ٍ هییضاى كبغیلِ    Distanceی آًْب، تبثغ ثؼذ اص تؼییي الیِ ّب ٍ استبًذاسد سبص

هؼیبسّیبی   Reclassifyآیذ، ًقطِ كبغلِ است، سپس ثب استلبدُ اص اثضاس  دست هیِ ّشیک اص هشاکض تْیِ گشدیذ. آًچِ کِ ث

هٌبسیت، هٌبسیت، هتَسیظ، ًبهٌبسیت ٍ     دستِ؛ ثسییبس   5ثٌذی هی ًوبیین، دس ایي پژٍّص هؼیبسّب ثِ  هَسد ًظش سا عجقِ

ثسیبس ًبهٌبست اسصش گزاسی ضذُ اًذ. دس کالسِ ثٌذی هؼیبسّب عجقبت ثػَستی است کِ ثشای هؼیبس كبغلِ هبًٌذ گسیل،  

سٍدخبًِ ٍ دسیبچِ، جبدُ ّب، هشاکض دسهبًی هَجَد، هشاکض ًظبهی ٍ كشٍدگیبُ ّشچیِ كبغیلِ ثیطیتش هکیبى ثیشای احیذاث        

ضیبی سیجض ًضدیکیی هیذ ًظیش اسیت.       ت تش هی ثبضیذ، دس حبلیکیِ ثیشای خییبى ّیبی اغیلی ٍ ك      ثیوبسستبى جذیذ هٌبس

ِ اّوییت آتْیب ثشسسیی هیی ضیَد،      هؼیبسّبیی هبًٌذ ضییت، کیبسثشی صهییي ٍ ... عجقیِ ثٌیذی ّیب ثشاسیبن دسجی         ثشای

 سداس است. جوؼیت ًیض ّشچِ جوؼیت ثیطتش ثبضذ آى هٌغقِ اص اّویت ثیطتشی ثشای احذاث هشاکض جذیذی ثشخَ ثشای

  

                                                 
1
 Geology 

2
Landcaver 
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  …از سیستممکان یابی مراکس درماوی با استفادٌ 

 غالمرضا فالحی، وجمٍ تیمًریاعالػبت

 

 

 

 

 بىدی شدٌ تحقیق گبوٍ کالسٍ 15َبی  : الی2ٍشکل
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 AHPمحبسبٍ يزن معیبرَب از طریق ريش  -5-3

ِ دٍییی هؼیبسّیب ثیب تَجیِ ثیِ      ثؼذ اص کالسِ ثٌذی هؼیبسّب، هبتشیس هقبیسِ صٍجی تطیکیل دادُ ٍ ثیب هقبیسیِ ی دٍ ثی    

ّییب  دسییت آٍسدُ ٍ ٍصى ًْییبیی توییبم ضییبخعِ ثیی Expert Choiceٍصى هؼیبسّییب سا دس هحیییظ ًییشم اكییضاس  ((1) )جییذٍل

 ثبضذ. غَست جذٍل صیش هیِ دست آهذُ ثِ دسٍى هؼیبسّب(، هحبسجِ هی ضَد. ٍصى ًْبیی ث )ػٌبغش

 : يزن معیبرَب ي زیر معیبرَب2جديل

 ٍصى صیشهؼیبسّب ٍصى هؼیبسّب

 3.463 هؼیبسّبی اًسبًی

 3.295 كبغلِ اص هشاکض دسهبًی

 3.219 كبغلِ اص خیبثبى ّبی اغلی

 3.163 كبغلِ اص هشاکض آهَصضی

 3.114 كبغلِ اص هشاکض هزّجی

 3.381 كبغلِ اص پبسک ّب

 3.357 كبغلِ اص هشاکض ًظبهی

 3.342 كبغلِ اص كشٍدگبُ

 3.332 كبغلِ اص پل ّب

 

 

 هؼیبسّبی عجیؼی

 

 

3.319 

 3.334 كبغلِ اص گسل ّب

 3.239 صهیي ضٌبسی

 3.169 ضیت

 3.117 پَضص صهیي

 3.383 كبغلِ اص دسیبچِ

 3.359 كبغلِ اص سٍدخبًِ

 - 3.221 تشاکن جوؼیت
 

دادُ،  اًجیبم  Raster Calculatorّب سا ثب سٍش  هذى ٍصى ّش هؼیبس، ّوپَضبًی الیِآخش ثؼذ اص عی ایي هشاحل ٍ ثذست آ دس

ثغَسیکِ ٍصى ّش الیِ سا دس خَد الیِ ضشة کشدُ ٍ جوغ ججشی الیِ ّب سا ثب ٍصى ّبی اػوبل ضیذُ ثیِ آًْیب اًجیبم دادُ،     

 آیذ. دست هیِ ّب ث ستبًی ضْش کبثل اص ّوپَضبًی الیًِْبیت ًقطِ ًْبیی هکبى یبثی هشاکض دسهبًی ٍ ثیوبس دس 

 

 AHPبس ريش : وقشٍ پُىٍ بىدی میسان مطلًبیت براس3شکل 
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  …از سیستممکان یابی مراکس درماوی با استفادٌ 

 غالمرضا فالحی، وجمٍ تیمًریاعالػبت

 وتیجٍ گیری-6

% 11.4دس تحقیق حبضش، هکبى یبثی هشاکض دسهبًی ضْش کبثل هَسد ثحج ٍ ثشسسی قشاس گشكیت، ثیب تَجیِ ثیِ قشاسگییشی      

ًی دس اییي هحیذٍدُ قیشاس گشكتیِ،     % هشاکیض دسهیب  13هسبحت کل هٌغقِ دس پٌِْ ثب قبثلییت ثسییبس ًبهٌبسیت، کوتیش اص     

% هشاکیض دسهیبًی ٍ   53دس پٌِْ ثب قبثلیت ثسیبس هٌبست هی ثبضذ کیِ ًضدییک ثیِ     % هسبحت هٌغق3.6ِغَستیکِ تٌْب  دس

ثیوبسستبى ّب دس ایي هحذٍدُ قشاس گشكتِ است. ثب تَجِ ثِ ثشسسی ّبی هَجَد کِ دس اهش هکبى یبثی دقت ثیبالیی ٍجیَد   

ذاث هشاکیض دسهیبًی ٍ   داضتِ ٍ ًطبى اص اًجبم کبسّبی هغبلؼبتی ٍ ػلوی دس ساستبی ضٌبسیبیی ًقیبط هغلیَة جْیت احی     

 دّذ. ثیوبسستبًی هی

 AHP: درصد پُىٍ َب بٍ ريش 2جديل 

 دسغذ اص کل هسبحت هسبحت ثِ کیلَهتش هشثغ AHPپٌِْ ثٌذی 

 11.4 117.3 ثسیبس ًبهٌبست

 19.5 231.3 ًبهٌبست

 19.3 199.1 هتَسظ

 11.1 114.4 هٌبست

 3.6 37.2 ثسیبس هٌبست
 

( کِ دس 4پیطٌْبدی ثشای احذاث هشاکض دسهبًی ٍ ثیوبسستبًی جذیذ پیطٌْبد ضذُ است )ضکلدس ایي پژٍّص پٌِْ ّبی 

هشکض ضْش کبثل قشاس گشكتِ، ثب تَجِ ثِ ًقطِ ّبی ًْبیی هحذٍدُ حبضیِ ی ضْش کبثل ثذلیل ٍجیَد گسیل ّیب ٍ ضییت     

ًیض ثیطتش ایي هشاکض دس هشکض ضْش ّبی تٌذ ثشای ایجبد هشاکض دسهبًی ٍ ثیوبسستبًی هٌبست ًوی ثبضذ، هغبثق ثشسسی ّب 

 کبثل قشاس گشكتِ است.

 

 AHP : مىبطق پیشىُبدی مدل4شکل 

 پیشىُبدات-7

ثب تَجِ ثِ ٍجَد گسل ّب ٍ ضیت ّبی ًبهٌبست دس حبضیِ ی ضْش کبثل ٍ هحذٍدیت خیذهت سسیبًی ثیِ اییي هٌیبعق،      

ّیبی   ٍ اییي هَضیَع ًییض دس آیٌیذُ ثیب سٍش     ثْتشیي هسیش ثشای دستشسی سبکٌیي ایي هٌبعق هَسد ثشسسی قشاس گییشد،  

 هَسد اسصیبثی قشاس گیشد. ANPدیقشی چَى هٌغق كبصی ٍ تحلیل 
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