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با استفاده از روش های شهری  های فرسودهارائه الگوی بهینه مدیریت بافت

 ) موردی: محله سرتپوله شهر سنندج(تحلیل تصمیم گیری چند معیاره

 

 3، ريشىک افراخت2ٍ، عاطفٍ احمذی1حسه افراختٍ

 

 چکیذٌ

تيي سىتي هٌاتـ هحيغي ؿذُ اػت؛ دس فيي حال تِ هشٍس  ّاي اخيش هَجة گؼتشؽ تي سٍيِ ؿْشي ٍ اص سؿذ ؿْش ًـيٌي ٍ تَػقِ اىَي ؿْش دس دِّ

 هٌاعٌ داخلي ؿْشّا ٍ تِ خلَف تاىت ٍذين ىشػَدُ تش ٍ خالي اص ػٌِْ هي ؿًَذ. تاىت ٍذين ؿْش ِّ صهاًي اص اًؼجام ىضايي ٍ فولْشد هٌاػة

ىضايي ؿذُ اػت. هـْالت  -ّاي ّالثذيػائيتشخَسداس تَدُ اػت، اٌَّى دس پي تنييش الگَي صيؼت ٍ ؿْل گيشي ًياصّاي جذيذ دچاس ًاس

 اي دٍ ػَيِ هَجة پاييي آهذى ّيييت صًذگي دس ايي هٌاعٌ ؿذُىضايي تثقات اجتوافي ٍ اٍتلادي سا دس پي داؿتِ اػت ِّ تِ گًَِ -ّالثذي

ّاي ّاي ىشاّن آهذُ دس پايگاُ ػيؼتن دُاػتيادُ اص داتا  تاّيذ تش جٌثِ ّاستشدي آى ٍ تا تحليلي ٍ -تش اػاع سٍؽ تَكييي  تحَيٌ حاضش اػت.

ّاي تاؿذ، ايي هٌغَِ تِ جْت داسا تَدى ىاّتَسهٌغَِ هَسد هغالقِ دستحَيٌ حاضش هحلِ ػشتپَلِ ػٌٌذد هي. گشىتِ اػتاًجام اعالفات جنشاىيايي 

ّاي ىشػَدُ هٌغَِ هَسد هغالقِ افن اص  هذيشيت تاىتتْيٌِ  ّاي دس ساػتاي دػتياتي تِ ّش يِ اص الگَيؿاخق ىشػَدگي اًتخاب ؿذُ اػت. 

ّاي هتقذد اعالفاتي ًؾيش ًَـِ ّاي ىشػَدُ ؿْشي اليِّاي اػاػي ؿٌاػايي ًَؿ ىشػَدگي تاىتتشاػاع ؿاخق  ... ٍ تاصػاصي ًَػاصي، تْؼاصي،

ا، ًَـِ هؼاحت ٍغقات تاىت هحلِ، ًَـِ ّّا، ًَـِ تقذاد عثَات، ًَـِ ؿية هقاتش هحلِ، ًَـِ ّاستشيٍيوت، ًَـِ ٍذهت اتٌيِ، ًَـِ دػتشػي

ّاي ىضايي هَجَد دس ّاي ىضايي ٍ تْاسگيشي الگَسيتندس ًْايت تا تجضيِ ٍ تحليلهلالح تاىت،ٍ... تَليذ گشديذًذ. پَؿؾ هقاتش، ًَـِ ًَؿ 

 ؿٌاػايي ؿذًذ.دي تْؼاصي، ًَػاصي داس تشاي تَػقِ تاىت ىشػَدُ تشاػاع ساّْاسّاي پيـٌْاهٌاعٌ اٍلَيت  AHPٍ اػتيادُ اصسٍؽ  GISهحيظ 

 ، ػشتپَلِ ػٌٌذد  AHP: تاىت ّاي ىشػَدُ، ساّْاسّاي هذيشيتي،  سٍؽ َای کلیذیياژٌ

 

                                                           
1
 ي سٍػتايي، داًـگاُ خَاسصهي تْشاىاػتاد گشٍُ جنشاىياي ٍ تشًاهِ سيض 

2
 داًـجَي دّتشي جنشاىيا ٍ تشًاهِ سيضي سٍػتايي، داًـگاُ خَاسصهي تْشاى 

3
 داًؾ آهَختِ ّاسؿٌاػي اسؿذ هحيظ صيؼت 
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 مقذمٍ

ّا ٍ ّاّؾ صهيي تشاي ػًَْت ٍ خذهات اص سٍيِ ؿْشًـيٌي، تَػقِ تيسؿذ جوقيت ؿْش، اىضايؾ ًاگْاًي ؿْش  

ّا ِّ ػاٌّاى تِ ػثة فذم تَاًاييي هالي ٍادس تِ ًَػاصي ٍ س ؿْشّاي ىشػَدُ ٍ ًاّاسهذ دػَ ٍ ٍجَد تاىت يِ

ّايي هٌاػة تشاي تْؼاصي آى ًيؼتٌذ، اص ػَي ديگش هَجة ؿذ تا تشًاهِ سيضاى تِ ىْش اسائِ ساُ حل دس تشًاهِ سيضي

شؽ تيؾ اص حذ ّا تاؿٌذ. ايي هَاسد فالٍُ تش اػتيادُ هغلَب اص ىضا، جلَگيشي اص گؼتتْؼاصي ٍ ًَػاصي ايي تاىت

(. 3:1386خَاّذ داؿت )صًذٍي،ػاخت ٍ ػاصّاي ؿْشي دس صهيي تْشٍّـاٍسصي اعشاه ؿْش سا ًيض دس پي

ّاي هتقذد ٍ هتٌَفي اػت ِّ تش ؿشايظ ّاسّشدي ٍ ّيييت صًذگي جوقي ّاي ؿْشي اص ًاسػائي ىشػَدگي تاىت

تَاى دس استَاي ّا سا هي ؿْشي دس ايي تاىتگزاسد،  هْوتشيي ّذه هذيشيت  دس ايي هٌاعٌ تأحيش جذي تشجاي هي

ّاي هختلو اجتوافي ٍ اٍتلادي ٍ حياؽت اص حًََ  ؿشايظ ّاس ٍ صًذگي جوقيت ػاّي دس ٍالة اٍـاس ٍ گشٍُ

 (. 46:1379اجتوافي پايذاس ٍ حياؽت اص هحيظ ّالثذي داًؼت )ػقيذ ًيا،  -ؿْشًٍذاى، تـَيٌ تِ تَػقِ اٍتلادي

ّاا  ؿْشي، تٌا تِ ػشؿت خَد تا اًَاؿ فَاسم ٍ هـْالت هَاجِ ّؼتٌذ. اص ايي سٍ هقضل آىدس ٍاٍـ ًَاحي ىشػَدُ 

چٌذ ٍجْي ٍ چٌذ تقذي اػت ِّ دس ّش هَسد، تِ ؿْل خاكي تشٍص هي ًوايذ. تِ ّويي دليل، تاشاي حال هـاْالت    

ّياذ داسد، تاا تَجاِ تاِ     ؿَد ِّ ّشيِ تش جٌثِ اي خااف تأ ّاي گًَاگًَي هغشح هيّا هقوَالً اٍذاهات ٍ تشًاهِآى

ّااي  تَاى گيت ِّ سٍيْاشد هاَسدي ٍ ياِ ٍجْاي تاِ هؼاائل تاىات       تجاسب جْاًي ٍ گشايؾ ؿْشػاصي ًَيي هي

اىتاذ ّاِ ضاوي    ّااي ىشػاَدُ ؿاْشي صهااًي اتيااً هاي      ؿْشي چٌذاى هَىٌ ٍ ّاسػاص ًيؼت. هذاخلِ جاهـ دس تاىت

ّااي  ؿْش ًيض تَجِ ؿَد. اكَالً ّذه هذاخلِ دس تاىت ػاهاًذّي اٍضاؿ ّالثذي تِ ػاختاسّاي اجتوافي ٍ اٍتلادي

ّاي ىيضيْاي ياا   ّاي تْيٌِ تشاي حل هؼائل ٍ هـْالت صيؼتي ؿْشًٍذاى اػت. دس تشًاهِ سيضيؿْشي، ياىتي ساُ حل

تَاى تِ اٍذاهات اػاػي اجتوافي ٍ ىشٌّگي ؿْشًٍذاى ًوي-ّالثذي ؿْش، اكَالً تذٍى تَجِ تِ ػاختاسّاي اٍتلادي

ّاي ؿْشي، تايذ ًؾام اسصؿي، ايذئَلَطي ٍ اٍتلادي ؿْش سا هَسد تَجِ يادي دػت صد. ّشگًَِ هذاخلِ دس تاىتٍ تٌ

 (1390،60ٍشاس دّذ )ؿوافي ٍ پَساحوذ،

ّااي اهاي ٍ هغلاَب تاشاي صًاذگي ٍ ىقاليات       گياشي هحايظ  اص آًجايي ِّ تحٌَ فذالت اجتوافي ٍ ايجااد ٍ ؿاْل  

اص اّذاه ّالى ػٌذ چـن اًذاص ّـاَس اػات، تاذٍى    ّاي تشاتش صًذگي ص ىشكتؿْشًٍذاى دس ساػتاي تشخَسداسي ا

ّاايي سا دس تضااد تاا    ّاي ىشػَدُ ؿْشي تا داؿتي هؼائل ٍ هقضالت ّالثذي، اجتوافي ٍ اٍتلادي هحيظؿِ تاىت

ُ    اًذ. ايي ّذه ايجاد ًوَدُ ياٌ ٍ  ي ؿاْشي، هؼاتلضم سٍيْاشدي دٍ   اص ايي سٍ سّياىت هٌاػاة تاىات ٍاذين ٍ ىشػاَد

ٍ تْؼاصي  ّايي ٍاتل اجشاتْيِ ٍ تذٍيي دٍيٌ تشًاهِ ّاي آى ٍ تش ايي اػاع،ًگشؿي ّوِ جاًثِ تِ تاىت ّْي ٍ ٍيظگي

 .(77،ف1382)اسجوٌذ ًيا، تاىت ٍذين اػت
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تاؿذ اياي هحلاِ ّاِ دس هشّاض ٍ      هٌغَِ هَسد هغالقِ دس تحَيٌ حاضش، هحلِ ػش تپَلِ، ػٌٌذد دس اػتاى ّشدػتاى هي

ٍليِ ؿْش ٍشاس گشىتِ اػت عي ػالياى هتوادي مثاس صهاى گشىتِ ٍ دچااس ىشػاَدگي ّالثاذي ا ىضاايي ٍ تقضااً       ّؼتِ ا

اجتوافي ٍ اٍتلادي ؿذُ اػت. ايي تاىت اص يِ ػَ تِ فٌَاى تخـي اص ؿْش ّاِ جايگااُ ٍ هحال صًاذگي هشدهااًي      

اًذ ٍ اص ػَي  ي تخؾ اص ؿْش ػٌْي گضيذُاػت ِّ تٌا تِ دالليل ىشٌّگي )حيؼ َّيت( يا اجتوافي ا اٍتلادي دس اي 

ديگش تِ جْت داسا تَدى آحاس اسصؿوٌذ تاسيخي ِّ گَياي ٌّش ٍ ىشٌّگ ايشاًي ٍ هشدهاى ايي هشص ٍ تَم اػت، لاضٍم  

ّا، تا ّاستشد الگَّاي تْيٌِ هذيشيتي علة ّا تِ هٌؾَس احيا ٍ تاصگشداًذى صًذگي تِ ايي تاىت تَجِ جذي تِ ايي تاىت

 (.4: 1390) احوذي ٍ ديگشاى، ٌّذ هي

 محذيدٌ مًرد مطالعٍ

 32دسجاِ ٍ   35دٍيَِ تا  1دسجِ ٍ  35ّيلَهتش هشتـ ِّ تيي  2906ؿْشػتاى ػٌٌذد هشّض اػتاى ّشدػتاى تا هؼاحت  

دٍيَِ عَل ؿشٍي اص ًلو الٌْاس گشيٌَيچ ٍ دس استيااؿ   16دسجِ ٍ  47دٍيَِ تا  18دسجِ ٍ  46دٍيَِ فشم ؿوالي ٍ 

اص ػغح دسيا دس هٌغَِ ّشدػتاى دس جثال صاگشع دس جثِْ هشّضي هتوايل تاِ جٌاَب اػاتاى ٍاٍاـ گشدياذُ       هتَػظ

 (. 4: 1383اػت )عشح هغالقاتي هشاّض تجاسي ،

تاؿذ ّاِ اص ًؾاش هاٍَقيتي اص ؿاوال تاِ خياتااى كاالح        هحلِ هَسد هغالقِ ِّ يْي اص هحالت ٍذيوي ؿْش ػٌٌذد هي

شّض ؿْش ٍ هحَس تجاسي خياتاى اهام خويٌي، اص ؿشً تِ خياتاى عالَاتي ٍ هحلِ چْاس تااك  الذيي ايَتي، اص جٌَب تِ ه

تاؿاذ. ٍ جوقيات ػااّي دس     ّْتاس هاي  15ؿَد، هؼاحت هٌغَِ تالل تش  ٍ ّوچٌيي اص مشب تِ خياتاى ؿْذا هحذٍد هي

 تاؿٌذ.  خاًَاس هي 500آى 

 

 

 هٍَيقت هٌغَِ هَسد هغالقِ دس اػتاى ّشدػتاى
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 َای تحقیقکار، مذل سازی، دادٌريش 

ّاي تحيلي ٍ تا تْيِ تش جٌثِ ّاستشدي آى تشاػاع اعالفات ٍ دادُ -تحَيٌ حاضش هثتٌي تش سٍؽ تَكييي

اي، تاصديذ اًجام ّاي اعالفات جنشاىياي ؿْشداسي ػٌٌذد ٍ هغالقات ّتاتخاًِگشدآٍسي ؿذُ دس پايگاُ ػيؼتن

داس تشاي افوال الگَّاي تْيٌِ هذاخلِ دس تاىت ) تْؼاصي، ًَػاصي اٍلَيت گشىتِ اػت. دس ىشايٌذ ؿٌاػايي هٌاعٌ

اليِ اعالفاتي ّواًٌذ، ٍيوت  10ٍ...(، هذل هيَْهي تحَيٌ، هتنيشّاي هَحش دس  هذل ٍ... ؿٌاػايي ٍ تقذ اص تقشيو 

ّا ػاصي ايي اليِ. آهادُّا ٍ...تقشيو ٍ تثييي ؿذُ اػتاتٌيِ، ٍذهت اتيٌِ، ًَؿ هلالح تِ ّاسسىتِ، ٍضقيت دػتشػي

ّاٍ... اًجام گشىتِ اػت. دس ايي ساػتا هتٌاػة دس ٍالة ػاخت تَپَلَطي، تلحيح ٍ ٍيشايؾ، تلحيح ٌّذػي ًَـِ

ّاي ّليذي ىشػَدگي ٍ ّاي تاىت هَسدًؾش اص ًؾش ؿاخقّاي هختلو آى تش اػاع ٍيظگيتا ًَؿ ىشػَدگي تخؾ

داس تشاي احيا ٍ ػاهاًذّي تاىت ) تْؼاصي، شاي ؿٌاػايي هٌاعٌ اٍلَيتّاي اعالفاتي هَسد اؿاسُ، تتْيِ اليِ

 اػتيادُ ؿذُ اػت.  AHPّواًٌذ، سٍؽ   GISّا ٍ تَاتـ تحليليّا اص هذلًَػاصي،....(، دس تجضيِ ٍتحليل دادُ

 َای تحقیقیافتٍ

ّاي ىشػَدُ ٍ اسائاِ الگاَي تْيٌاِ    داس تشاي ؿٌاػايي ًَؿ ىشػَدگي تاىتدس ايي ساػتا جْت ؿٌاػايي هٌاعٌ اٍلَيت

ّاي پايِ تِ كَست اليِ ّاي ًَـِ ايي تْيِ ؿذُ ٍ هَسد تجضياِ ٍتحليال ٍشاسگيشًاذ. دس    هذاخلِ، تايؼتي ايي ؿاخق

اًذ خَد سٌّوَى ؿٌاخت ٍ ؿاشايغي  ٍاٍـ تـخيق ٍ تقييي ؿاخق ّايي ِّ تافج ىشػَدگي يِ تاىت ؿْشي ؿذُ

جْت ؿٌاػايي هٌااعٌ   (.19:1382ش ؿذُ اػت )جْاى ؿاّي، هحوذ حؼيي،ّاي ؿْاػت ِّ هَجة ىشػَدگي تاىت

ّاي هَحش)هقياسّا( دس ؿٌاػايي ًَؿ ىشػَدگي تاىات  تايؼت اليِ، هيّاي ىشػَدُ ؿْشياٍلَيت داس تَػقِ دس تاىت

ًَذ ِّ تتَاى آًْاا  گيشي تِ هَياػي تثذيل ؿّا سا تا اػتيادُ اص ٍَافذ تلوينّاي ىشػَدُ سا اػتاًذاسد ٌّين. يقٌي اليِ

 (. تذيي هٌؾَس اص سٍؽ تحليل ػلؼلِ هشاتثي اػتيادُ ؿذُ اػت.9:1388سا تا يْذيگش ادمام ّشد )ؿْاتي،

اسائِ گشديذُ تش هثٌاي ػِ اكل  1980(، ِّ تَػظ ػافتي دس ػال AHPسٍؽ ىشآيٌذ ػلؼلِ هشاتثي تحليلي)

-(. دس اكل تجضيِ الصم اػت ِّ هؼألِ تلوينsatty,1980) ّا تاؿذ: تجضيِ، ٍضاٍت تغثيَي ٍ ػٌتض اٍلَيت هي

گيشي تِ ػلؼلِ هشاتثي تجضيِ ؿَد ِّ فٌاكش دس ػغح هقيي ػاختاس ػلؼلِ هشاتثي، تا دس ًؾش گشىتي هٌـأ آى دس 

ّاي هْاًي داساي هَياع ًؼثتي تقييي ؿذُ سا دس ػغَح هتقذد  ػغَح تاالتش داسد. اكل ػٌتض ّش يِ اص اٍلَيت

تشيي ػغح ػلؼلِ هشاتة )يقٌي  ّا سا تشاي فٌاكش دس پاييي دّذ ٍ هجوَفِ هشّثي اص اٍلَيت ػت هيػلؼلِ هشاتة تذ

 (2003 ,ٌّذ. تا هقلَم تَدى اكَل، سٍؽ تحليل ػلؼلِ هشاتثي ؿاهل هشاحل اكلي صيش اػت ّا( ايجاد هي گضيٌِ

(Ghodsipoor. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ّاي  تشاي تقييي هيضاى اٍلَيت 9تا  1ديش اص : يِ هَياع اػاػي سا تا هَاالف( تًلیذ ماتریس مقایسٍ ديتایی

 گيشد ًؼثي دٍ هقياس تْاس هي

 (: هَياع هَايؼِ دٍتايي1جذٍل)

 

 (1384هاخز: )ٍذػي پَس،

 

 َای معیار ي تخمیه وسبت تًافق ( محاسبٍ يزنب

 ايي تٌْيِ گيشي چٌذ هقياسُ هْاًي ّؼتٌذ. تِّا دس تلوين اص هتذاٍلتشيي تٌْيِ 4دّي اىضٍدًي ػادُ سٍؽ ٍصى

تش هثٌاي هيَْم هياًگيي ٍصًي اػتَاس  ؿَد. ايي سٍؽًيض گيتِ هي 6يا سٍؽ اهتياصدّي 5ّوچٌيي تلييٌ خغي ٍصًي

دّذ. ّايي تِ هقياسّا هيگيشًذُ يا تحليلگش هؼتَيواً تش هثٌاي اّويت ًؼثي ّش هقياس هَسد تشسػي، ٍصىاػت. تلوين

ذاس آى خليلِ، يِ هَذاس ًْايي تشاي ّش گضيٌِ ) هخالً فٌلش تلَيش ػپغ اص عشيٌ ضشب ّشدى ٍصى ًؼثي دس هَ

ّايي ِّ تيـتشيي هَذاس سا آيذ. پغ اص آًِْ هَذاس ًْايي ّش گضيٌِ هـخق ؿذ، گضيٌِدس تحليل ىضايي( تِ دػت هي

َاًذ تقييي ت(.  ّذه هَسد ًؾش هي1387تشيي گضيٌِ تشاي ّذه هَسد ًؾش خَاٌّذ تَد )ؿْاتي،داؿتِ تاؿٌذ، هٌاػة

         تٌاػة صهيي تشاي يِ ّاستشد خاف يا اسصياتي پتاًؼيل يِ سخذاد ٍيظُ تاؿذ.              

 

                                                           
4
- Simple Additive Weigting Model   

5
- Weighted Linear Combination 

6
- Scoring Method  
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 اعمال مذل بر ريی بافت فرسًدٌ محلٍ سرتپًلٍ شُر سىىذج 

ا تا تشاي اًجام ايي سٍؽ، اتتذا تِ تِ هقياسّاي هَسد تشسػي سا هَايؼِ ًوَدُ ٍ هيضاى اّويت ًؼثي ّش جيت ًؼثت س

ّا ٍ ًؼثت ٌّين. پغ اص آى ٍصى( اختلاف دادُ ٍ آى سا دس يِ هاتشيغ ٍاسد هي3تٌذي جذٍل ؿواسُ )تَجِ تِ اهتياص

ّاي ّا ٍاتل ٍثَل ٍ ٍصى تاؿذ، هَايؼِ 0.1(، چٌاًچِ ايي ًؼثت ّوتش اص 1( سا هحاػثِ ًوَدُ، ًوَداس ؿواسُ )CRتَاىٌ )

تيـاتش تاؿاذ، آًگااُ تاا افواال تنييشاتاي دس        0.1ستي ّاِ ًؼاثت تَاىاٌ هاا اص     ٌّين. دس كَهحاػثِ ؿذُ سا اػتخشاد هي

 ٌّين.هاتشيغ هَايؼِ دٍتايي آى سا تشاي حذ ٍاتل ٍثَل تٌؾين هي

گياشد. چٌاچاِ   اًجاام هاي   Expert Choiceّا ٍ هحاػثِ ًؼثت تَاىٌ تاا اػاتيادُ اص ًاشم اىاضاس     فوليات هحاػثِ ٍصى 

( اص CRثَل تاؿٌذ، ًتيجِ افالم خَاّذ ؿذ. ؿشط ايي افالم ًتيجِ ًيض ّوتش تَدى ًؼاثت ) ّاي اًجام ؿذُ، ٍاتل ٍهَايؼِ

-تذػات آهاذ ّاِ ًـااى     0.1ّاي ها ّوتش اص تشاي دادُ (CR)(. ؿاياى رّش اػت ايي ًؼثت1388تاؿذ)ؿْاتي، هي 1/0

 تاؿذ.دٌّذُ ٍاتل ٍثَل تَدى ًتيجِ هي

 

 تايي تشاي ًَػاصي تاىتاص سٍؽ هَايؼِ دٍ دّي تِ هقياسّا تا اػتيادٍُصى  -(2جذٍل )

 

 ٍصى دّي تِ هقياسّا تا اػتيادُ اص سٍؽ هَايؼِ دٍ تايي تشاي تْؼاصي تاىت -3جذٍل 
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-ٍ  ادمام اليِ Weighted overlayياتي دس ّاي هَحش دس هْاىّاي تِ دػت آهذُ دس اليِدس ًْايت تا ضشب ٍصى

داس تشاي تْؼاصي، ًَػاصي ٍ هشهت ؿٌاػايي ؿذًذ )ًَـِ ّاي اٍلَيتْاىه Raster calculatorداس دس ّاي ٍصى

 (.1ٍ2ٍ3ؿواسُ 

 

 (: هٌاعٌ پيـٌْادي تشاي تْؼاصي هحلِ ػشتپَل1ًَِـِ ؿواسُ )

 

 

 هحلِ ػشتپَلًَِػاصي  (: هٌاعٌ پيـٌْادي تشاي2ًَـِ ؿواسُ )
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 گیریجمع بىذی ي وتیجٍ

ايي عثيقي ٍ ميش ٍاتل حذّاي ػاختواًي تِ لحاػ ىيضيْي )اػتْالُ( پذيذُتٌضل ٍ ىشػَدگي ٍ پاياى فوش تٌاّا ٍ ٍ ا

ّايي ِّ تتَاًذ جشياى صًذگي سا دس ايي هٌاعٌ دايوي اجتٌاب اػت. تٌاتشايي تالؽ تشاي اًتخاب الگَ يا اػتشاتظي

ؿٌذ. يقٌي دسٍى تش هـاسّت هشدهي تا تٌيثٍ هٌّذ، ضشٍسي اػت. چٌيي الگَّايي تايذ داساي هٌـاء هحلي ٍ تَهي 

صا  ٍ پايذاس ًِ تشٍى صا ٍ هَغقي تاؿذ. ّوچٌيي ّوگاهي تا گزس صهاى سا داؿتِ تاؿذ ٍ دس فيي حال هيشاث تاػتاًي سا 

 اجتوافي ػاٌّاى اكلي سا هذًؾش ٍشاس دّذ. –حياؽت ٍ هؼايل اٍتلادي 

غَاِ هاَسد هغالقاِ افان اص تْؼااصي،      ّااي ىشػاَدُ هٌ  دس ساػتاي دػتياتي تِ ّش يِ اص الگَّاي هذيشيتي تْيٌِ تاىت

صهيٌاِ تاشاي    GIS ّاي هزَّس دس هذل هزَّس  ٍ ّوي ّشدى آًْا دسًَػاصي، تاصػاصي ٍميشُ ... تا ّاستشد ؿاخق

دّذ ِّ ىشاّن آهذ ٍ دس ًْايت تْتشيي الگَي هذيشيتي پيـٌْاد گشديذ. هغالقات ًـاى هي AHPافوال افوال  سٍؽ 

دُ هحلِ هَسد هغالقِ تايذ تِ دٍ ؿْل هختلو كَست گياشد. ّواًگًَاِ ّاِ دس ًَـاِ     الگَي هذيشيت دس تاىت ىشػَ

ّاي تْيِ ؿذُ ًـاى دادُ ؿذُ اػت، تشاي ٍؼوتي اص هحلِ ِّ داساي ىشػَدگي ّالثاذي ّؼاتٌذ، الگاَي ًَػااصي ٍ     

  .تشاي ٍؼوتي اص هحلِ ِّ داساي ىشػَدگي فولْشدي ّؼتٌذ، الگَي تْؼاصي افوال گشدد
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