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 مقدمه

هاي ریاضي به و روش ي دیگرهامدل توانایي بسيار باالي سيستم اطالعات جغرافيایي در تركيب با

ناوايي مموشيايب باداياتيب نياامي      تأسيساات و یاابي  دهد كه در امر مكانریزان امكان ميبرنامه

هایي كه در روناد   محيطي و پيچيدگي مسائل شیست. را اتخاذ كنندباترین تصميم ممكن در این امر 

گذاري مبتني بر اطالعات جاام   سياستگيري و فرمیند  ها وجود داردب تصميم گيري و يل منيكل

یابي باه فاااتيتي گفتاه    مكان اصوالً(. Makowsi, 2002, p.24) كند ها را ضروري مي ساشي من و مدل

خاص اش نير وجود شماين مناساب و كاافي و     ةهاي یك منطقها و تواناييود كه در من قابليتمي

براي انتخاب مكاني مناسب جاات كااربري    دیگر هاي ياري و روستایيبودن من با كاربريمرتبط

ياادن و  واضااا اساات بااا گسااترد (. Banai, 1989, p.693) ديااومااورد نياار ت زیااه و تحلياال 

نيز پيچيدگي بيشتري یافته اسات   یابي مكانكار  تدریج بهنياشهاي بشر در طول شمانب  تريدن پيچيد 

 طاوري  باه . است تر بيشتر يد ریزي دقيقتر و برنامههاي پيچيد ابزارها و روش كارگيري بهو تزوم 

اصغرپورب )ت ریزي دقيق و منيم اسبرنامه یابيب مكان ةكه در يال ياضر در بسياري اش مواردب الشم

اطالعاات   ةهااي نياامي ساامان   كااربرد  ةدر شمينا  تحقيقاي نسب  جالتيفخري و  (.702ب ص7211

در ساطو  مختلا     GISكاارگيري   باه كاه   ندسيدو به این نتي ه ر اند ان ام داد ( GIS) 7جغرافيایي

هاي گوناگون و تركيب و توتيد نقشه ها انواع گزارش ةنيامي موجب افزایش دقت و سرعت در تاي

هااي نياامي در يارایط    گياري  موجب افزایش تاوان تصاميم  دیگر هاي نيامي این سامانه با سامانه

 ماليياات در تحقيقاي   ي و اعيماي شرقاان . (74ب ص7288نسبب  جالتيفخري و )يود بحراني مي

كيد بر استان خراساان  أبا ت را هاي نيامي گزیني مراكز و استقرارگا امنيتي در ممایش و مكان -نيامي

 هااي  ترین كاانون  ماميناسایي انواع تادیدات نيامي و  ها منهدف . تحليل و بررسي كردندرضوي 

 (.711ب ص7209برقاني و اعيميش)بود  است این نوع تادیدات براي استان خراسان رضوي 

                                                           
1. Geography Information System 
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هاي نيامي را در مدیریت مكان SPOT ايو تصاویر ماهوار  GISكاربرد ( 7003)7وارن و باگلي

بيناي  بندي پويش شمينب پايش  ها براي طبقهكه این ابزار اند رسيد به این نتي ه  ها من. بررسي كردند

 و همكااران  3مندوشا. شيمند استموري داد  و تخمين ظرفيت يمل نيامي ارفرسایش خاکب جم 

منااطق   یاابي  مكاان  يرایط شماين را باراي   GISهاي تحليل چندماياري و با تركيب روش( 3993)

وضايت فرسایشب درصاد   مموشيي سه مايار مثاركردن  ها براي مناكس من. مموشيي ارشیابي كردند

 .كار گرفتند بهپويش گياهي و يرایط برد سال  

. گزینيب پراكندگيب يوشة نفوذب مورفوتوژي و مانند من اثر قاطاي دارندنعوارض طبياي در مكا

در هنگاام  . كنناد  گا  به عنوان عاملي مثبت و شماني به صورت عاملي منفي و باشدارناد  عمال ماي   

در . كارد یابي باید به دیناميسم محيط طبياي مثل سيلب شتزتهب بادب گسلب ييب و جز من توجه مكان

هااي   گزیناي بایاد باه پدیاد     يدن نقش و كاربرد ژئومورفوتاوژیكي در مكاان   نناایتب جات روي

(. 722ب ص7218نگاارشب  )ها توجاه ياود    گيري فرایندها و تأثير منژئومورفوتوژیك مؤثر و يكل

 بیاابي  در مكاان  ویاه    هااي يااري باه    ریزيتوجاي به مطاتاات ژئومورفوتوژیكي در برنامه شیرا بي

هاي ساطحيب   هاي شیرشميني و متودگي مب ريب یخبندانب نفوذ ييرابه در مبگي مشكالتي مانند سيل

اراضي ناپایادار و باروش مشاكالت     بها يكستگي بها ييب نامساعد منطقهب قرارگرفتن بر روي گسل

در ایاان ميااانب  (. 19ب ص7218مقاادمب  اصااغري)ریاازشب خاازش و جااز من را بااه دنبااال دارد   

هااي شميناي و درنيار     يناسايب بررساي   هاي توپوگرافيب شماين ها با مطاتاة نقشهژئومورفوتوژیست

انتخااب   را یاابي گذاري هر مايارب محل مناساب جاات مكاان    یابي و ارششرفتن مايارهاي مكانگ

اساتقرار مراكاز    يتوضاا  یييناساا ب پاهوهش  ینا هدف ینمامتر (.11ب ص7210يایانب ) كنند مي

  .است يايداث مراكز نيام مكان مناسبِ يفو مار يطيمح یطيرا يلو تحل یهت زب منطقه ينيام

 318گيارد كاه    ميرا در بر  و موسيان دهلرانيارستان مارانب  يد فاصلمورد مطاتاه  ةمحدود

دقيقه  79درجه و  44جغرافيایي  طوليارستان ماران در . داردكيلومتر مرش مشترک با كشور عراق 

                                                           
Warren & Bagley .1 

2. Mendosa   
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 يار مرشي. متري اش سطا دریا قرار دارد 711 ارتفاعدقيقه و در  1 درجه و 22جغرافيایي  عرضو 

 بباا ياارهاي كارد    كيلومتر 39صفر مرشي فاصله دارد و كمتر اش  ةكيلومتر تا نقط 73ماران يدود 

اتصال مركز استان ایالم با مركز استان واسط و بغاداد   يلقةعراق فاصله دارد و  ةتبار بدر  و شرباطي

در بخاش  . ارتباطي مردمان دو سوي مرش بود  است ا ترین گذرگ ها مام قرندر طول است و  عراق

 هااي  ديت. يفر يد  است هایي در من چا و  بنفت و گاش طبياي كش  يد  مركزي ماران مخاشن

يارستان دهلاران  . دارد و تاریخي راهبرديو ديت با یكدیگر اهميت  دتيل پيوستگي كو  ماران به

 371 ارتفاعو در دقيقه  47درجه و  23يرافيایجغ عرضو دقيقه  74درجه و  41جغرافيایي طولدر 

منااب  عيايم نفات و     بتوریستي بر موقايتاین يار اكنون نيز عالو  . دمتري اش سطا دریا قرار دار

ياار موسايان در   . داردو جغرافياایي بساياري    اهميت اقتصاادي كه دارد اراضي مستاد كشاورشي 

 7 يكل. داردموسيان مناب  عييم نفت و گاش  ةطقمن .عراق استباستاني موسيان در كنار مرش  ةمنطق

 .دهد را نشان مي منطقة مورد مطاتاهموقايت 

 

 
 مورد مطالعه نقشة تقسيمات جغرافيايي استان ايالم به همراه محدودة. 1شکل 
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 روش تحقیق

يامل ژئومورفوتاوژيب  )موري يد و مطاتاات در سطا منطقه  ممار و اطالعات جم  در این مريلهب

هاي مورد نياش اش جمله توپوگرافيب ييبب ان ام گرفت و نقشه( يناسيب هيدروتوژي و جز منمينش

پس اش منب منطقه اش نيار  . تايه يد هاب ژئومورفوتوژيب كاربري اراضي و جز من يناسيب گسلشمين

 choiceافازار   در محايط نارم   AHPدهي به مايارهاب فان  مايارهاي تحقيق بررسي يدب و براي وشن

Expert دهي تحليل سلساله مراتباي   كارگيري فن فوق وشن سپسب با به. كار گرفته يد  به(AHP ) در

هاي متناساب  گذاري يد و نقشه ب مايارها در محدودة مورد مطاتاه ارششARC GISافزار  محيط نرم

ي سااماندهي  دهندة باترین مكان برا در ناایتب نقشة تركيبي اش مايارها كه نشان. با مايارها تايه يد

  .فضاهاي نيامي در این منطقه استب استخراج يد

 تاياة ابتادا باا   مراكاز نيااميب    گزیناي مكاان ثر در ؤبراي تايين ارشش وشني هر یك اش عوامل م

انتخااب مايارهاا   موریمب مي به دستهر یك اش عوامل را  اهميت ةدرج بهاپرسشنامه و تاداد پاسخ

پادگان استب كاه اش باين مايارهاا یااشد  ماياار       یكب محل ثر در انتخاؤعوامل م يبررسبراساس 

باا يامارش تااداد     سپسب .اندب انتخاب يد  است اصلي كه در منطقه مشاودتر اش بقيه عوامل بود 

 ةياد  در ضارایب درنيرگرفتاه   هاا  منیاابي عوامال و ضارب    ها به هر رتباه اش جادول ارشش  پاسخ

با همب  ها منو جم  ( 0) مما اتااد  فوقو ( 1)لي مام ب خي(1)ب مام (2)ب نسبتاً مام (7)يرضروري غ

ارشش نسابي هار    بهاا با تقسيم امتياش كلي بر تاداد كل پاساخنامه . يودامتياش كلي عامل محاسبه مي

 .دست ممده عامل ب

       

  7

5

  

 

N :ها به هر رتبهتاداد پاسخ 

K :ضریب هر عامل 

M :امتياش كلي عامل 
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RV :ارشش نسبي 

N :ها تاداد كل پاسخ

در  .ذكر ياد  اسات   1 در جدول ها گزیني پادگانمكانثر در ؤيد  براي عوامل م ارشش محاسبه

و كمترین امتيااش را دسترساي    (744/9)شارهاي متحرک ماسهاین جدولب باالترین امتياش را فاصله اش 

ضاریب سااشگاري مقایساة    . اناد  باه دسات مورد   ( 924/9و  944/9) و درماني يتفریحبه خدمات 

 .كمتر بود  و مناسب است AHPدر  7/9است كه اش يد قابل قبول  94/9مايارها نيز 
 

 اهپادگان يابي مکاندر ل ارزش نسبي عوام .1جدول 

 وزن معيار ردیف

 914/9 فاصله اش مسيل 7

 744/9 شارهاي متحرکفاصله اش ماسه 3

 914/9 ي به را  مناسبدسترس 2

 924/9 دسترسي به خدمات درماني 4

 910/9 دسترسي به برق 1

 944/9 دسترسي به خدمات تفریحي 4

 981/9 مبدسترسي به  1

 777/9 فاصله اش مناطق مسكوني 8

 790/9 رودخانهفاصله اش  0

 794/9 فاصله اش گسل 79

 722/9 ديت سيالبيفاصله اش  77

افازار    كاارگيري نارم   ياد  باا باه    ستخراجاوشن . كار گرفته يد  است به AHPر این تحقيق فن د

Choice Expert  نشان داد  يد  است 3نتایج من در يكل. 
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 AHPکارگيری فن  دهي معيارها با به نمودار وزن .2شکل 

منااطق   بكاه در من  اينقشه بArcGISر فزاا در محيط نرم داد  و پرداشش AHPكارگيري فن  با به

وشن ب هاا  كردن الیه مقياس باد اش بي .ممد به دستب است مناسب براي ايداث پادگان مشخص يد 

 Calculator ياد  باا دساتور    مقياسدر الیة بي Choice Expertافزار  در نرم AHPممد  اش فن  دست به

Raster ستدار براي هر یك اش مايارها به دست ممد  اضرب يد  و الیة وشن. 

 های تحقیقیافته

يناساي    هاي دورة اول تا چاارم شمين و اش رسوب ناودیس شاگرس قرار گرفته  استان ایالم در بزرگ

هااي   بخشي اش رياته كاو    به صورتهاب در يركات كوهزایيب  این رسوب همة. تشكيل يد  است

 (.Berberian, 1978, p.39) اند جنوب يرقي داردب درممد  -شاگرس كه امتداد يمال غربي

ها استقرار یافتاه   ترین ساشندهاي منطقة مورد مطاتاه كه تقریباً همة مراكز نيامي بر روي من مام

 199یافتاه نزدیاك باه     ها با مورفوتوژي فرسایشاند اش ساشند مغاجاريب كه این ناشته استب عبارت

درصد سااشندها   7/20بيشتر تيتوتوژي منطقه مربوط به ساشند مغاجاري است كه . متر ضخامت دارد

اي ساشترین وايدهاي سنگ چيانه  یكي اش چار ب كهكنگلاومرایي بختيارييود؛ ساشند يمرا يامل 

كاه   دهاد  يرا پويش م ها سیویه  بخش محوري ناود هاي وسياي را بهاستان ایالم است كه گستر 

كه مورفوتاوژي   واترنرساشندهاي شمان ك بو باالخر . يوديمدرصد ساشندهاي منطقه را يامل  2/78

پويش رویاي  دب با گستردگي شیا اند و نهاي مبرفتي جواكه اش نوع ناشته منطقه را يكل داد  استب
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 هاا  سانگ درصد جنس  4/23كه  ددهن يرا تشكيل م( مارانب دهلرانب ديت عباس)استان  يها ديت

اي بااد اش كاوهزایيب   ها  رویدادهاي تكتونيكي بار ناشاته   ريتداوم و تأث. (2ل يك) يوديمرا يامل 

هااي مبرفتاي   هاي ناانب بر روي ناشته هاي سنگيب در امتداد گسلهيدن نسبي رخنمون راند  ویه  به

 (.WWW.ngdir,1392) تداوم نيروهاي فشاري استان ایالم استدهندة  جوان نشان
 

 
 شناسي منطقة مورد مطالعه نقشة زمين .3شکل

يداكثر فاصله تا يارب تا جاد ب تاا مراكاز صاناتيب تاا      يداقل یا)مايارهایي  به دست موردنبا 

براي انتخااب یاك   ( جز من و ديت سيالبي تاب مسكوني يها گسلب تا خطوط انتقال نيروب تا مكان

را باا   ت زیه و تحليال این  ي ةای اد و نت( GIS)مكانب چندین الیه در سيستم اطالعات جغرافيایي 

. كناد  يو نقاطي را به ما مارفي ما  دهيم يقرار م هانقشهروي  ندبتوجه به موقايت جغرافيایي كه دار

در الیاة   choice Expertافازار    در نارم  AHPممد  اش فان   دست هاب وشن به كردن الیه مقياسباد اش بي

دار براي هر یاك اش مايارهاا باه    ضرب يد  و الیة وشن calculator Rasterيد  با دستور  مقياس بي

 مازارع  انساانيب  اجتماعاات  جادي  تادیادات  جملاه  اش متحارک  شارهااي ماساه . دست ممد  است

ب اسات  نشاان داد  ياد    4طور كاه در ياكل    همان. ندم اور نيامي و اقتصادي مراكز و كشاورشي
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 ینتار با بدر این پاهوهشب منطقه در قسمت جنوب و جنوب غرب منطقه وجود دارند شارهاي ماسه

داياته   ييان  ةفاصله را اش تپ يشترینكه ب یما در نير گرفته یيجایابي مراكز نيامي  براي مكانمكان 

فاصاله باه    تارین  یاك نزد ياوند  يكه با رنگ سبز پررنگ مشاهد  م هایي يكسلپ 4در يكل . بايند

 يمل منفا  یاد  ا ةدهناد  نشاان  یمبيويم یكهر چه به سمت رنگ قرمز نزد بمل مثبت و باتاكس ید ا

 .است

 
 

 زارها له از ماسهمقياس وزني فاصنقشة بي. 4شکل

 هااي ديت و هاافكنه رودهاب مخروط يةمنطقه در ياي ياكثر روستاها و يارها ینكهبا توجه به ا

 يالبيسا  هايديت كار ینا يبرا. هموار  وجود دارد يالبخطر وقوع س دارندباستقرار  گيريالبس

ياد   نشاان داد    1با رناگ سابز در ياكل     یابيمكان برايمكان  ینمنطقه را مشخص كرد  و باتر

 . است
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 سيالبي دشت از فاصله وزني مقياسبي ةنقش. 5شکل 

 يدسترسا  بمواقا   یان در ا. گيرنديقرار م يجنگب يارها مورد ه وم اصل هايهموار  در شمان

 ایان  باه . ياود  ماي مطار    ياش ه وم و امدادرساان  يريمام در جلوگ يعامل يبه مراكز يار ی سر

فاصاله را اش   يشاترین كاه ب يد  اسات   در نير گرفته يمناطق یابيبمكان يرامناطق ب ینباتر بمنيور

 .نشان داد  يد  است 4در يكل  و دارند يمناطق مسكون
 

 
 

 

 مقياس وزني فاصله از مناطق مسکونينقشة بي .6شکل 

 یاا  و باودن  فااال  و هاا گسال  باودن  اصالي  و فرعاي  نيار  اش منطقاه  هااي سيستم گسل ةمطاتا

 پتانسايل  افازایش  باعا   گسال  شیرا است یابي مكان امر در مام بسيار عوامل هاگسل بودن غيرفاال
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رفته يد  اسات  در نير گ یيجایابيب منيور مناطق مستاد مكان ینا براي. يودخيزي منطقه مي ترش 

 .نشان داد  يد  است 1در يكل  وفاصله دايته بايند  بيشترین هاكه اش گسل
 

 
 

 ها وزني فاصله از گسلمقياس نقشة بي .7شکل 

هااي   يابكه  باه  دسترساي  امكان نيروهاب باید به و كاركنان رفا  براي نيامي مراكز یابيدر مكان

ژنراتورهاي قابل يملب تصافيه و   كارگيري مانند بهمواردي  در هااین بررسي. توجه يود رسانيمب

 بمنياور  یان ا يبارا . سات ا اجارا قابال   یگريمل مب اش مناطق د یامب موجود در محل  یيگندشدا

 یييناساا  بدارد( قناات  و چشمهب چا ) رساني هاي مبيبكهفاصله به  ترین یكرا كه نزد یيها مكان

 .مشخص يد  است 8ل كدر ي يود كه مي
 

 
 

 رسانيهای آبمقياس وزني فاصله از شبکهنقشة بي. 8شکل 
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باه   اتمقادور  يبایاد يتا   ونقل و هزینهب مكاان مراكاز نياامي    براي ساوتت و كاهش شمان يمل

 نيار  اش و باود   دوطرفاه  هاا جااد   كارد باید دقت . ارتباطي نزدیك بايد هاي را  و اصلي هاي جاد 

و  دائماي  هااي جاد . بايد مناسب نيامي مراكز به هاكاميون و ت ايزات عبور براي انحناب و عرض

مهان   قه به را منطش مراكز نيامي ا یك  يچمورد مطاتاه ه ةدر منطق. مسفاتته و هموار بايدباید اصلي 

 (.0يكل )ندارند  يو فرودگا  دسترس
 

 
 

 

 ها مقياس وزني فاصله از راهنقشة بي .9شکل 

 منطقاه  مورفياك  هايوايد با نيامي مراكز باید تا يد ممكن بكز نياميادر طرايي مربنابراینب 

 منطقه كامل باني دید  امكان بيايط عارضة یك عنوان به هم هابراي مثال كو  .دساشگاري دايته باي

 ایان  در نياامي  مراكاز  يفاظت هزینة و دارد را منطقه بر كامل ايراف ضمنب در .كنند مي ممكن را

 هااي ه اش جنباه چا ود و پسات اگر گ هايشمين كه ياتي در .یابد كاهش مي مقدار كمترین به ياتت

 تار پایين كه علت این به مناطق این يطبيا يرایط نير اش وتي بايندب مفيد مواق  گاهي نيامي دیگر

 یاك  را منطقه اگر جاتب بدین دارندب قرار هاسيالب مارض در بيشتر اندبگرفته قرار شمين سطا اش

 و ياوند  ماي  گيرشمين منطقه نيروهاي كل جنگب هايدر شمان ویه  به تحت تأثير قرار دهدب سيالب
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عباور و   ياز اش يد منطقاه ن  بيش ناهمواربودن. دكن مي خواهد غيرممكن را نيروها ساشماندهي عمالً

 يازان منااطق مختلا  در م   يبيا  يازان و ارتفاع و م كند يم ديوار يو ادوات جنگ مرور خودروها

باه علات مشاكالت دفا       بدرصاد  یككمتر اش  هاييبكه ي يطور به استثر ؤمصرف سوخت م

اش  یااد ش يماندسا  ياات ه عملب ياشبه علت ن بدرصد 2اش  يشترب هاي يبو ي يستندفاضالب مناسب ن

 یاك  يكاه بارا   ايدر منطقاه . كنناد  يل ما يا را تحم یاديش هايینههز يبردار و خاک ياجمله تسط

منطقهب عماق   هايناشته و هاهاب جنس سنگدامنه يباش جمله ي يمسائل يودبيانتخاب م یشرشما

ارتفاعاات   ينبشما  ير روهاب اثر باد با  دامنه نيمرخ هابمقاومت سنگ يبسنگركن يعناصر منفصل برا

منطقاه اش   يات منطقه در مقابل رطوبتب موقا ةمشرف به منطقهب رطوبت خاک و واكنش مواد ساشند

 .يردمدنير قرار گ یدبا جز من تغزشب بامن و یزشبر يلبمانند س يايطب هاينير خطر

 اناد  توف من اش جنس ةكه رسوبات ساشند ايدر منطقه یيهوا -يني مانور شم ينمونهب اجرا براي

بودن گرد و غباار  یادنبودن رطوبت و ش يكاف يلدر فصل خشك به دت وشدب يدر من م یديد يو بادها

 و فرعاي  نيار  اش منطقاه  هايسيستم گسل ةخيزي منطقهب مطاتا بررسي ترش . است يهوا كار ديوار

 شیارا گسال   .دانا  یاابي مكاان  در مام بسيار عوامل هابودن گسل بودن و یا غيرفاال بودنب فاال اصلي

 ياد   بياان  هااي و نير یادياد   دالیال  به توجه با. يودخيزي منطقه مي ترش  پتانسيل افزایش باع 

 يمراكاز نياام   یاابي در مكاان  ژیكينقش عوامل ژئومورفوتو بپرسشنامهپاسخ در  توسط كاريناسان

 .تأیيد يد و استمام  يليخ

مشاخص ياد  اسات     سبزكه با رنگ مورد مطاتاه  ةاش منطق هایيقسمتب 79با توجه به يكل 

باا رناگ    هااي و قسامت اسات  ياد  مناساب    ياش نير عوامل بررس يمراكز نيام ینيگز مكان يبرا

مناساب   یطيارا . اسات نامناساب   با رنگ قرمز هايو قسمت بمتوسط ینيگز مكان یطيرا بمتوسط

 يماة سابت باه ن  را ن يشاتري مورد مطاتاه مساايت ب  ةمنطق ييمال غرب يمةدر مركز و ن ینيگز مكان

 .است ياناش مارانب دهلران و موس یاديش هایيقسمت يرندةكه در برگ يوديمنطقه يامل م يجنوب
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 يابي مناسب مراکز نظامي در منطقة مورد مطالعهنقشة مکان. 11شکل

ینايب  گزمكان ي موجود در منطقه اش نيرهادرصد پادگان 14 ب3براساس جدول  بدر يال ياضر

-پادگان. ي قرار دارندمناسبدر محدودة نا هاپادگاندرصد  34و  ي قرار دارندمناسب مينيدر پانة سرش

ب را  مبسااوتت دسترساي باه    )اند كه اش نير عوامل مورد بررسي  هایي در پانة مناسب قرار گرفته

يرایط الشم را دارند و با برخي عاوارض طبيااي   ( خدمات درمانيتفریحيب خدمات ب برقمناسبب 

 . شارهاي متحرکب ديت سيالبيب مسيل و گسل فاصله شیادي دايته بايندهمثل ماس
 

 های موجود در منطقهوضعيت نهايي پادگان .2جدول 

 درصد هاتعداد پادگان هاوضعيت استقرار پادگان ردیف

 47 71 مناسب شیاد 7

 22 74 مناسب متوسط 3

 34 79 نامناسب كم 2

 3 7 نامناسب شیاد 4

 799 43 م موع

 

گیری نتیجه

دهادب شیارا جواناب مختلفاي در من      ها را پويش ميیابي درصد باالیي اش مطاتاات و طرايي مكان
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كااربردن تمايادات پدافناد غيرعامال در      هاي شیادي براي باه امروش ب در كشور هزینه. يود دید  مي

ناسبي ان ام گيارد و  گزیني م يودب و چنانچه در ابتدا مكان برداري صرف مي هاي در يال بار  پروژ 

كار گرفته يودب ياهد يفا  ت ايازات و نيروهااي     هاي يفاظتيب امنيتي و ایمني به خوبي به ييو 

هاي بنيادي و مغاشین مطاتااات   یابي اش اقدامبا توجه به اینكه مكان. كارممد با هزینة كم خواهيم بود

پاذیر و بااهميات    ن امكاا ب اعي منكارگيري عوامل عمومي و دفا  بهب افزاري است است و فااتيتي نرم

  .است

پراكنش فضایي مراكز نيامي در محادودة ماورد مطاتااه     AHPكارگيري فن  در این تحقيقب با به

بر ایان اسااسب   . كار گرفته يد به GISافزار  در نرم AHPفن  يلو تحل يده وشن یجنتا. مشخص يد

 يانزارهاي متحارک  امتيااش را فاصاله اش    باالترینمايارهایي در نير گرفته يد و طبق وشن مايارهاب 

كساب  ( 924/9و  944/9)تفریحاي و درمااني   و كمترین امتياش را دسترساي باه خادمات     ب(744/9)

اي بين نقشاة  دهد تفاوت قابل مالييه نشان مي GISهاي ياصل اش اجراي این فن در نقشه. كردند

تاوان   در نقشة وض  موجاود ماي   با كمي تأمل. هاي به دست ممد  وجود داردوض  موجود و نقشه

هااي يامال غاربب جناوب و      فضایي مراكز نياامي در قسامت   –دریافت بيشترین پراكنش مكاني

هاي ياصالب پاس اش تلفياق باا یكادیگرب      صورتي كه نقشه جنوب غرب این منطقه قرار دارندب در

نيااميب در دو   هااي  كار گرفته ياد  باراي اياداث مكاان     مناطق مناسب را با توجه به مايارهاي به

 . دهد قسمت يمال غربي به سمت مركز نشان مي
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