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 چکٕذٌ

نيهیات اغالصی ةرای زهّگیری از جخریب ىرجم زىاٌی کارآىد اشث کَ ىٍاـق ىصحهد جخریب طٍاشایی و اكدداىات اغدالصی  ر ایدً 

-ُای فرارجتَاخث وؽهیث ىٍاـق ىصحهد جخریب ىراجم ةَ کيک روشىٍاـق ىحيرکز گر  . اٌسام پژوُض صاؽر، ةرای طٍاشایی و طٍ

ىصحهد جخریب  ىراجمآةخیز ٌّطان اشحان آذرةایسان غرةی اٌسام گرفث. ةرای اونّیث ةٍدی  ۀصّز ر  راجمای ةَ ىٍلّر ىدیریث غضیش ى

اشحفا ه طد.  ر ایً جضلیق، ةرای جهییً ىراجم ىصحهد جخریدب از  PROMETHEE IIای فرارجتَ ۀىهیارگیری چٍد جػيیو از جکٍیک

ُدای ىهیارُای ىحهد ی طاىم ةارش،  رغد طدیب، فرشدایض، رشدّر، رواٌدار،  ةدی، جّنیدد، وؽدهیث ىرجدم، جیدگ گیداُی، گدروه

اؽی، جراکو زيهیث و خاک، ُدایث انکحریکی خاک، کرةً آنی، ةافث خاک، کارةری ار ۀاشیدیحُیدرونّژیکی خاک، واصدُای اراؽی، 

 ُی ىهیارُا ةَ کيک روش آٌحروپی طاٌّن اٌسام گرفث. ةاالجریً وزن ىهیار ىرةّط ةدَ ىهیدار جدراکو وزّ  روشحا اشحفا ه گر ید. وزن

. شپس ةا جّزَ ةَ وزن و ىلدار ُر ىهیدار اشث 0002/0خاک ةا وزن  ۀاشیدیحو کيحریً وزن ىرةّط ةَ ىهیار  1624/0زيهیث ةا وزن 

-جخریدب کدالسجضهیدم طددٌد.  PROMETHEE II ةا اشحفا ه از جکٍیک ُای گیاُیجیگُای ىرةّط ةَ ،  ا هجیگ گیاُیی ُر ةرا

ىرجم زیا ، ىحّشؿ  کالس جخریب شَ ر  K-meansةٍدی و ةر اشاس روش خّطَ PROMETHEEIIپذیری ىرجم ةر اشاس جکٍیک 

 طد. جهییً و کو

 ٌّطانآةخیز زۀ صّةٍدی، ، اونّیثPROMETHEE IIای، فرارجتَجخریب ىراجم، روش :کلٕذ ياشگان
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 مقذمٍ. 1
کظدّرُا  ۀجّشدهىراجم ةَ نٍّان ةصحر صیدات و ناىدم 

اىروزه ىراجم شفاٌَ أىحُيّاره ىّر  جّزَ اٌصان ةّ ه اشث. 

 ر کظّرُای ىخحهف زِان از زيهدَ  ر کظدّر ىدا رو ةدَ 
اٌِدام و ٌاةّ ی گذاطحَ اشث. ٌلض اٌصان ةَ ُيراه نّاىدم 

جدریً اكحػا ی و ازحيانی ةرخّاشحَ از آن ةَ نٍدّان ىِدو
نّاىم جخریب طٍاخحَ طده اشث. ةٍاةرایً اٌصان ةَ نٍدّان 

جّاٌدد  ر جخریدب ایدً ةر ار و یا ىدیر ازرایی ىدیةِرهیک 

 ىٍاةم نلیو و ُيچٍیً  ر زهّگیری از جخریب آن شدِیو
 ٌا رشدث و نددم ازدرای غدضیش ةدر اریةِره .]25[ةاطد 

 جخریب اشاشی ٌلض جّاٌدىی ىراجم اصیاء و نيهیات اغالح

 ۀزىیٍد ر  کظدّر ُدایٌیازىٍددی ندم جأىیً و آر، خاک
جخریدب  ۀزىیٍ ر  .]18[  اطحَ ةاطد پروجئیٍی ُایفراور ه

ىراجم جضلیلی  ر کظّر چیً اٌسام طد کَ ٌحایر آن ٌظدان 
زایی ىهؾم اغهی ىراجدم  ر صال صاؽر جخریب و ةیاةان ا  

ایً کظّر طده اشث کَ  الیم ایً جخریب چرای ىفدرط و 
ةیض از كرفیث، طخو ىراجم، ندم آگاُی از اُيیث ىراجدم 
جّشؿ  ونث و ىدر م، ٌاکدافی ةدّن اكدداىات صفدق ىراجدم 

 جٍِدا ٌدَ ىرجدم . جخریب]10 [جّشؿ  ونث ةیان طده اشث
 و زارُدازارُدا، ةّجدَ نهدف اکّنّژیک شالىث ةرای جِدیدی
 ىدّا  کیفیث یا کيیث کاُض جّاٌدىی ةهکَ اشث، ُاشاوان

 اطدحَ  پدی  ر ٌیز  ام را  شحرس  ر گیاُی پّطض غذایی
زِدث  ر رویَ  ام و طخو ىرجم چرای ةیةارش کو، ةاطد. 

جدریً جػاصب آن و یا  یدو کداری از ىِدوطیب ةَ ىٍلّر 
 و 26، 24، 13[ةاطدٍدىرجم ىدی ۀکٍٍدجخریب یٍدُای آفر
 فرشایض و رشدّرو  فلیرؽهیث ُيچٍیً، ىراجم ةا و. ]28
 جغییدرات .]17و  3[ پحاٌصیم جخریدب ةداالجری  ارٌدد ةاال،

ُدو  پداییًاشیدیحَ، طّری زیا  و ىیزان کرةً  ٌاشازگار  ر

ةا جّزَ ةَ  .]11و  9[ ةاطٍدىیاز نّاىم ىِو جخریب ىراجم 
  رةدر روی جخریدب ىراجدم  ازیا ی آنی ادر  ۀىا  ات،جضلیل

 ةدر ىدثدر نّاىدم ةررشدی کَ ةَ ىٍلّر ر پژوُظی . ]15[

گرفدث، ةیدان ار ةیدم اٌسدام  اشدحان ـتیهدی ىٍاةم جخریب
جخریدب  ر  یکدی از  الیدمکاُض ىیزان جّنید،  گر ید کَ

  ر گیدرانجػديیو .]1[يی ةاطدد اشدحىراجدم ایدً اشدحان 

  و گزیٍدَ جهددا  زیدا ی ةداریدزی ىرجدم ةرٌاىدَو  ىدیریث
 ُداآن ُدایچدانض جدریًازىِو یکی ىّازَ ُصحٍد.ىهیار 

 ُاگزیٍَ ةٍدیاونّیث و گزیٍَ جریًىٍاشب و ةِحریً اٌحخار
 راةفدَ ایدً اشدث.  ر جهریدف طدده ىهیارُدای ةَ جّزَ ةا

 راُکدار جّاٌددىدیچٍددىهیاره  گیدریجػديیوُای جکٍیک

ةاطد. ةَ ىٍلّر ىددیریث  ىصائم گٌَّایً صم ةرای ىٍاشتی
ُدای ىٍداةم ـتیهدی گیری غدضیش پدروژهکارآىد و جػيیو

 اكحػدا ی، فٍدی، ُدایطاخع طاىم ىخحهفی ُایطاخع
 ر ٌلدر گرفحدَ ىدان أجّىضیفی ةایصحی  زیصث ازحيانی و

گیدری ُدای جػديیوروشدرجریً ثىدجدریً و از كّی طٌّد.
ةاطددد. روش ىددی 1ای پروىحددَفرارجتددَ چٍددد ىهیدداره، روش

PROMETHEE کارگیری ىهیارُدایی َةَ راصحی كا ر ةَ ة

و ىحٍاشدب ةدا  اشدثگیدری اٌددازهُای ىخحهدف ىلیاسةا 
ىسزایی را جهریدف  ۀگاٌاـالنات و ىلیاس ىهیار جّاةم طض 

ُای چٍد ىهیداره کدَ ىهيدّال  گیریکٍد، نذا  ر جػيیوىی
یدک ، اشدثگیری اٌدازهُای ىخحهف ىلیاسىهیارُا  ارای 

. ایً ]8[طّ  گیری ىضصّر ىیجػيیوروش ىٍاشب ةرای 

ُدای زیدا  و ةدر اشداس روش  ر طرایفی کَ ةایدد گزیٍدَ
چٍدددیً ىهیددار کيددی و کیفددی و اغهددب ىحٍدداكؼ ارزیدداةی 

 كا ر  PROMETHEEروش  .اشثطٌّد، شازگار و کارا  ىی

گیری اٌدازه ىخحهف ُایىلیاس ةا ىهیارُایی کارگیریَةَ ة
. اشددثىهیارُددا  شددازی ىلیدداسُيصددان ةددَ ةدددون ٌیدداز

 کارةر ُدای از ـیدف وشدیهی  ر  PROMETHEEروش

 آر، ٌلیر ىددیریث ىٍداةم واكهی  ر  ٌیای ىّزّ  ىخحهف

 یاةی جصِیالتىکان و  رىاٌی، ةٍدی ىراکز ةِداطحیاونّیث

 آةخیدز ةدا ىّفلیدث ُدایصدّزه پدذیریآشدیب و فاؽالر

 ر کظدّر غٍدا ةدرای  .]18و  12، 7 ،5[اٌد کارگرفحَ طدهَ ة

ُددای شددازىاٌی خددّ  از روش ةٍدددی نيهکددر  اپراجددّررجتددَ
PROMETHEE ىهیار را  5 جضلیق ایً  ٌد.  راشحفا ه کر

 PROMETHEEگزیٍدَ و ةدا اشدحفا ه از روش  4 ر كانب 
گیدری کدَ روش جػديیو ٌحایر ٌظان  ا ةٍدی کر ٌد. رجتَ

PROMETHEE  روش کارآىدی  ر صم ىظکالت ىرةدّط
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ةدَ نٍدّان  PROMETHEEروش  .ةاطددةٍدی ىدی ةَ ر ه
MCDMای ُای فرارجتَ جکٍیکجریً کارآىدیکی از 

ةدرای  1

 [اشدث ةیان طدده ر آجً کاُض شیم  ۀةِیٍاٌحخار ـرح 

ریدزی و ىددیریث ىٍداةم ةَ ىٍلّر ةرٌاىَ ر جضلیلی  .]21
ةِدددره  PROMETHEEآر  ر کظدددّر روىددداٌی از روش 

کَ ایً روش، روش کارایی  ٌحایر جضلیق ٌظان  ا زصحٍد. 
 ُی ىهیارُدا  ر ةرای وزن .]2[اشث  ر ىدیریث ىٍاةم آر 

جضلیق صاؽدر از روش آٌحروپدی طداٌّن اشدحفا ه طدد.  ر 
 از اشدحفا ه ةدا روشحایی ۀجّشه پایداری ةٍدیةررشی شفش

روش از جدّافلی  ریدزیىهیاره ةرٌاىدَ چٍد گیریجػيیو فً
 کر ٌدد اشدحفا ه  ُدی ىهیارُداوزنةدرای آٌحروپی طداٌّن 

 غدرر زٍدّر ۀىٍفل  ر ٌّآوری وؽهیث  ر ارزیاةی .]19[

 ر ةررشدی نيهکدر  شدازىان و  ایدران زایگاه جهییً و آشیا
 ىظددحری،، ُددای جضلیددق يىددانیآىّزطددی ةددرای ىهیددار

 ُددی وزنای رطددد و یددا گیری  ةددری،  اخهدد فرآیٍدددُای
 6[ کر ٌدد اشدحفا هی طداٌّن وپدروش آٌحراز ىهیارُایظان 

 ازُدای ىخحهدف ُيچٍیً ىضللان زیا ی  ر زىیٍدَ .]29,

 حٍدزصد ةِدره ُدی ىهیارُدا روش آٌحروپی طاٌّن  ر وزن
]30[ ،]32[ ،]35.[ 

یدَ از ىٍداةم روةدی ۀاشدحفا زيهیدث و  ۀفزایٍددرطد 
 کظدّر ر ةصدیاری از ٌلداط  ـتیهی ةانخ جخریب اراؽدی

ىٍدداـق جخریددب یافحددَ ىیددزان جّنیددد  ر گر یددده اشددث. 

 ر واصددد شددفش ةددَ صددداكم و ةددروز  ىضػددّالت ىرجهددی
رشد.  رآىد شاکٍان و ىظکالت ٌاطی از آن ةَ صداکذر ىی

ةر اران از ایً ىٍاـق طدیدا  کاُض یافحَ و ىظکالت ةِره
ازحيانی از كتیم فلر، ةیکاری و ىِازرت  ر ایدً ىٍداـق 

یاةد. ىظکالت ىدذکّر ٌدّاصی ُيسدّار را ٌیدز ىیافزایض 

پیظگیری  ُد. نيهیات ىدیریحی ةرای ىیكرار دیر أججضث 
زىاٌی کار آىد ُصحٍد کَ ىٍداـق و کٍحرل جخریب ىراجم 

ةر روی ایدً  اغالصی ىصحهد جخریب طٍاشایی و اكداىات
 ةدااٌسام پدژوُض صاؽدر، ةٍاةرایً  .ىحيرکز گر  ىٍاـق 

حهد جخریب ةَ ىٍلّر ىدیریث و ىص ىراجم طٍاشایی ُدف
 و ةددا کيددک روش ریددزی غددضیش ایددً ىٍدداـقةرٌاىددَ
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 شىاسٓريش. 2
 مطالعٍ مًرد ّمىطقمعرفٓ  .1 .2

  ر و یغرةدد سددانیآذرةا اشددحان  ر ٌّطددان صددّزه ریددز
 ىّر  ىضدو ه. كرار ار  َیاروى طِرشحان یاشیش ىضدو ه

  37ً   25ً   09ً   ییایدددددزغراف ىخحػدددددات  ر ىفانهدددددَ
 44ً   53ً   42ً  و یطدددديان نددددرض 37ً   31ً   25ً   یاندددد

 ىصداصث. اشدث طدده واكم یطرك ـّل 45ً  00ً   45ً   یان
 ٌّطدان ۀرصّزیز. اشث ُکحار 7439 ىفانهَ ىّر  ۀىضدو 

 ةراشاس و ةّ ه َیاروى یطِرچا ۀرو خاٌ زیآةخ ۀصّز ءزز
 یىفانهدداج كهيددرو کظددّر، آر زدداىم ـددرح ةٍدددیویجلصدد
 ةدارش ًیاٌگیى. اشث َیاروى اچَی ر زیآةر ۀصّز از یةخظ

 ۀ رزد صدداکذر ًیاٌگیدى و ىحدریهیى 405 ۀىٍفل ۀشاالٌ
 گرا یشاٌح ۀ رز -3/3 ىفهق صداكم ىحّشؿ و 16 صرارت
 طده اشث.ارائَ  1ىٍفلَ  ر طکم ٌلظۀ . اشث

غدّرت  میدذ طرح ةَُایی گام اٌسامةا  صاؽر پژوُض
 :پذیرفث

 مرتع بٔتخر در ثرؤم ْارَإمع. تعٕٕه 2. 2
ةر اشاس ٌلدر کارطٍاشدی و ىیدزان ؽدریب جغییدرات 
نّاىم ىخحهف  ر صّزۀ آةخیز ٌّطان از ةیً نّاىم ىحهد  
نّاىم ذیم ةَ  نیدم ؽدریب جغییدرات ةداال  ر صدّزه، ةدَ 

ىّر  ةررشدی كدرار  ىرجم بیجخر  ر درثى یارُایىهنٍّان 
 زانیدى ةدرآور  ىٍلّر ةَ :شاالٌَ یةارٌدگ ىحّشؿگرفحٍد. 

 24 ةدارش اـالندات از ٌّطدان زیدآةخ زۀصدّ  ر یةارٌدگ
 .طد اشحفا ه آةا  ریى صحگاهیا شانحَ
 یدۀال از بیطد ىحّشدؿ  رغدد جِیۀ ٌلظۀ یةرا: بیط

 GIS یافددزار ٌددرم ؿیىضدد  ر ىٍفلددَ DEM یاـالندداج
 .طد ًییجه ىٍفلَ بیط ـتلات و اشحفا ه
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 کشور و یغرب جانیآرربا استان در نوشان سیآبخ ۀحوز ییایجغراف تیموقع. 1شكل 

 

 MPSIAC روش اشداس ةدر ضیفرشا زانیى: ضیفرشا

 .]27[ دیگر  ًییجه

 ًیدیجه  1ي ۀراةف ـتق هزصّ ژهیو رشّر: ژهیو رشّر

 :طد

 QS = 38.77 e0.0353R :1 ۀراةف

m ژهیدو رشدّر QS راةفَ ًیا  ر کَ
3
/ Km

2
.Year و 

R اشداس ةدر گاٌدَ 9 یفاکحّرُا زيمي ی ُرشّر ۀ رز 

 .ةاطدیى  طده میجهد اکیپص

 و فیزیّگرافی نّاىم از اشحفا ه ةا رواٌار زانیى: رواٌار

  2ي ًیزاشدح ۀراةفد اشداس ةدر صّزه ُیدروکهیياجّنّژی

 :دیگر  ًییجه

            :2 ۀراةف
  

       
 

 S ىحدر،یشداٌح بصص ةر اررواٌ ارجفاعR  ۀراةف ًیا  ر

 دگیٌدةار P  رغدد، صصدب ةدر ُدارصّزهیز ىحّشؿ بیط

 صدرارت ۀ رزد T ىحدر،شداٌحی صصدب ةر شانیاٌَ ىحّشؿ

 ؽدریب K و گدرا شداٌحی رزۀ  صصب ةر شانیاٌَ ىحّشؿ

 .ةاطدیى 21/0: یاىٍفلَ

 ةدر ی ةد یىفانهاج ُایصّزه ریز از کی ُر یةرا: ی ة

 :دیگر  ًییجه  3ي اشحدالنی ۀراةف اشاس

                                                                  Q=1/360 C.I.A :3 ۀراةف

 C َ،یدداٌ ةدر ىکهدب ىحر ةَ کیپ ی ة Q راةفَ ًیا  ر

 ىحدرىیهی ةَ ةارش طدت صداکذر I ،یشفض اررواٌ بیؽر

 A و صدّزه جيرکدز زىان ةا ةراةر زىاٌی ۀپای  ر و شانث ةر

 .اشث ُکحار ةَ صّزه ریز ىصاصث

 ۀصدّز گیداُی پّطدض ةٍددیجیدگ: یاُیدگ ُایگیج

 ةراشاس و کیٌّّىیزیف -فهّرشیحک روش ةَ ٌّطان زیآةخ

 .گرفث اٌسام   ائيیي پایا غانب ۀگٌّ شَ یا  و

 ةدر یداٌیدى ةدر اریٌيٌَّ پژوُض ًیا  ر: ىرجم دیجّن

 واصدد. دیدگر  ازدرا کیصدحياجیش -یجػا ف روش اشاس

 ُدایجراٌصدکث ـدّل  ر ىصدحلر ُدایپالت یةر ارٌيٌَّ

  ر ىٍفلدَ، ؿیطدرا ةدَ جّزَ ةا ىٍلّر ًیةد. ةّ ٌد یخف

 و بیطد زِث  ر یىحر 100 جراٌصکث 4 یاُیگ گیج ُر

 ۀىٍفلد  ر بیطد زِدث ةر نيّ  یىحر 100 جراٌصکث 2
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 جراٌصدکث ُر یرو ةر شپس. دیگر  ىصحلر گیج ُر ىهرف

 ُدر  ر دیدجّن زانیدى و4[ىصدحلر یىرةهد ىحر 2 پالت 10

 .]22[ دیگر  یریگاٌدازه ًیجّز و كفم روش ةَ پالت

 ىرجهدی ُدایجیگ وؽهیث جهییً زِث: ىرجم ثیوؽه

ةا جّزدَ ةدَ ، زیرا ]22[ دیگر  اشحفا ه فاکحّره 4 روش از

 روش یلدیجضل ٌحدایر اشاس ةرو اشحپی ةّ ن ىٍفلَ ٌیيَ

 ىراجدم ثیوؽه یةررش یةرا یىٍاشت روش ،یفاکحّر چِار

 روش ًیدا ًیُيچٍد. اشدث یاشدحپيَیٌ یُارویظگاه  ر

 کدار یراصح ةّ ن، یٍین ازرا، زىان نضاظ ةَ روش ةِحریً

 ضیگددرا. ]20[ث اشد یارزیدداة ىدّر  یپاراىحرُددا جهددا  و

 اشدحفا ه جدرازو روش از ىرجدم ضیگرا جهییً زِث: ىرجم

 .]22[ طد

 ًیدیجه یةدرا: خداک ییایيیطد و یکیزیف اتیخػّغ

 واصد ُر  ر م،یذ طرح ةَ ٌّطان ىٍفلۀ خاک اتیخػّغ

 ُدایٌيٌّدَ شدپس. دیدگر  صفدر خاک میپروف 5 یاراؽ

 ظدگاهیآزىا ةَ ییایيیط و یکیزیف ضیآزىا ىٍلّر ةَ خاک

 .طدٌد ىٍحلم

 ىحددر، pH  شددحگاه از اشددحفا ه ةددا خدداک ۀحیدیاشدد

 اشدحفا ه ةداٌیز  خاک انکحریکی ُدایث و ]12[گیری اٌدازه

 ةدر يدٍسیزی شد صصب ةر  یسیحانی ىحر EC  شحگاه از

 ةدا خداک یآند کدرةً  رغدد. ]14[ گر یدد ىضاشدتَ ىحر

 اشداس ةدر خاک ةافثو ]16[ةالک یوانک روش از اشحفا ه

 .]16[ دیگر  ًییجه یدروىحریُ روش

 ةدَ یحدیزيه ۀٌلف 9 ی ارا ٌّطان زیآةخ ۀزصّ: روشحا

 ٌّطددان ،یشددفه ٌّطددان ا،یددنه ٌّطددان یروشددحاُا ٌددام

 و یارغه  ول، ىٍده طيهکان، ،یرُا یپ پظکهَ، ،ی ارشٍس

 ٌفدر 1591 و خداٌّار 219 ی ارا کدَ اشدث رشدّل اصيد

 .ةاطدیى ثیزيه

 یکدارةر اریىه ةَ ىرةّط اـالنات کَ اشث ذکر انیطا

 جکددو یىٍِدشدد خدددىات طددرکث گزارطددات از ،یاراؽدد

 .اشث دهیگر  اشحخراج  2009ي

 ارَإمع از کٔ َر يزن عٕٕهت .3 .2
 اشداس ةدر ارُایىه از کی ُر وزن قیجضل  وم گام  ر

 ،30 ،23[ طد ىضاشتَ ریز غّرت ةَ طاٌّن یآٌحروپ روش

 ۀ رز ةا گیریجػيیو اةرىاجریس اةحدا. ]34 و 33 ،32 ،31

m×n طدداىم سیىدداجر اةددر ًیددا. طددد میجظددک m شددفر 

 ب،یطد ةدارش اریدىه 15ي شدحّن n و  ُای گیداُی جیگي

 روش از اشدحفا ه ةدا شپس. ةاطدیى...  و رشّر ض،یفرشا

 دیدگر  ىضاشدتَ ریدز غدّرتَةد ُداطاخع وزن یآٌحروپ

]35[: 

 ٌرىدال 4 ۀراةفد ةراشداس یرگیدویجػدي ىداجریس اةر

 ةدر ىداجریس اةدر ُای رایَ ىلدار 4 ۀراةف ةراشاس. دیگر 

 .دیگر  جلصیو طده واكم شحّن زيم

     : 4ۀراةف
   

∑     
   

 

aij جیدگ  ةدَ ىرةدّط سیىداجر ةراةر ىصحلم ُایَی را

 .ام j اریىه  و ام i گیاُی

 :Ej آٌحروپی ىلدار ۀىضاشت

      :5ۀ راةف
 

  ( )
 

(Ln) و اشث پی ند  ىتٍای  ر نگاریحو K  داةدث ند 

 . ار یى ٌگَ کی و غفر ًیة را Ej کَ ةاطدیى

  :dي اٌضراف  رزَ ۀىضاشت

 dj=1-Ej  :6ۀ راةف

  :wي ُاطاخع وزن ىضاشتَ

     :7ۀ راةف
  

∑   
 
   

                                                                                                                                                                                                       

 PROMETHEE ريشپٕادٌ سازْ  .4 .2

 آىدده  شثةَ ُایوزن اشاس ةر ق،یجضل شّم گام  ر

 یرو ةدر PROMETHEE روش طداٌّن، یآٌحروپ روش از

 ىرصهدَ، 5 كاندب  ر یرگیدویجػدي سیىداجر اةر ُای ا ه

 .دیگر  یشازا هیپ

 j یُااریىه از یک ُر ةَ Pj شیجرز جاةم: اول ۀىرصه -

 گزیٍدَ زوج ُدر یةدرا Pj (a,b) ىلدار. طد  ا ه اخحػاص
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 اگدر. ةدّ  ریدىحغ یک، و غفر ًیة ىلدار ایً. طد ىضاشتَ

 و طد گزارش Pj(a,b) ىلدار ةّ ، ةركرار fj(a)=fj(b) ۀراةف

 یٍُگداى و دیدگر  ظحریة ىلدار ایً fj(a)-fj(b) افزایض ةا

 ةدَ ُو Pj(a,b) ىلدار طد، زیا  یکاف ۀاٌداز ةَ اخحالف کَ

 ةَ کَ طد فرض Pj جاةم یةرا یىخحهف یُاطکم. دیرش 1

 . اطث یةصحگ ام j اریىه یشازىدل یچگٌّگ

 ُدر یةدرا π(a,b) یکهد اونّیدث زانیى:  وم ۀىرصه  -

 زانیدى ُرچدَ. طدد ىضاشدتَ b ۀگزیٍد یرو ةدر a ۀگزیٍ

π(a,b) گزیٍدَ ةّ ، ظحریة a اطدث یظدحریة شیجدرز  .π 

(a,b) طد ىضاشتَ  8ي ۀراةف اشاس ةر: 

(   ) :8ۀ راةف  ∑   
 
     (   ) (∑   

 
     )                                                                                                                       

 اونّیدث ۀ رزد ۀ ٍُدد ٌظدان π(a,b): شدّم ۀىرصه -

 كددرت ۀىضاشدت یةدرا. ةدّ  b ۀگزیٍد ةدَ ٌصتث a ۀگزیٍ

 ةدر یخروز زریان ُا،گزیٍَ  یگر ةَ a ۀگزیٍ یکه شیجرز

 .دیگر  ىضاشتَ  9ي ۀراةف اشاس

∅ :9 ۀراةف  ( )  
 

   
∑  (   )                                                                                                                    

 شدایر ةدر چلددر a ۀگزیٍد کدَ  ا  ٌظدان زریدان ایً

 كددرت لدث،یصل  ر زریدان، ایدً.  ار  اونّیدث ُداگزیٍَ

 گزیٍدَ ةِحدریً یىهٍدا ةَ φ+(a) ةزرگحریً. ةّ  a ۀگزیٍ

 زریدان کدَ a ۀگزیٍد ةدر ُاگزیٍَ شایر شیجرز زانیى. ةّ 

 .دیگر  ىضاشتَ  10ي ۀراةف اشاس ةر طد، دهیٌاى یورو 

∅ :10 ۀراةف  ( )  
 

   
∑  (   )                                                                                                                                        

 زانیدى چدَ جدا ُاگزیٍَ شایر کَ  ا  ٌظان زریان ایً

 ؽدهف لدث،یصل  ر زریدان، ایً.  ارٌد اونّیث a ۀةرگزیٍ

 ةِحددریً ۀ ٍُددد ٌظددان φ-(a) کددّچکحریً. ةددّ  a ۀگزیٍدد

 زریان  و زداگاٌَ یةررش و  اطحً ةا ةٍاةرایً،. ةّ  گزیٍَ

φ +و φ- َطد اٌسام یززئ یةٍدرجت. 

 ر ایدً  :ُداگزیٍدَ کاىدم یةٍددرجتَ: چِارم ۀىرصه -

 اشداس ةدر گزیٍَ ُر یةرا ةٍدیرجتَ خانع زریانىرصهَ 

 .طد جهریف  11ي ۀراةف

( )∅ :11 ۀراةف   ∅  ( )  ∅  ( )  

 ُدر ىلددار طاىم ُای گیاُی،جیگ ةَ ىرةّط ُای ا ه

 .طدٌد میجضه ىذکّر ًیكّاٌ اشاس ةر ُاآن وزن و اریىه

 یةرا Min و Max جّاةم ىرصهَ ًیا  ر: پٍسو ۀىرصه -

 ةدَ جّزدَ ةدا کدَ غدّرت ًیةد. دیگر  ىظخع اریىه ُر

 ییارُدایىه طدده اٌحخار یارُایىه ًیة از پژوُض، ُدف

 جداةم نٍدّان ةدَ طدٌّدیى صّزه ىراجم بیجخر از ىاٌم کَ

Min صدّزه ىراجدم بیجخر ضیافزا شتب کَ ییارُایىه و 

 .دٌدیگر  اٌحخار Max جاةم نٍّان ةَ گر ٌدیى

 َارتبٍ ْبىذطبقٍ .5 .2
 از اشدحفا ه ةا ُارجتَ یةٍدـتلَ قیجضل چِارم گام  ر

ةدَ ُدایرجتدَ. گرفدث اٌسام K-means یةٍدخّطَ روش

 کیددجکٍ اشدداس ةددر جیددگ گیدداُی ُددر از آىددده  شددث

PROMETHEE یافدزار ٌدرم ۀةصح کيک ةَ و SPSS18 

 .طدٌد ةٍدیـتلَ

 

 وتأج. 3

 ارَإمع دَٓيزن .1 .3
 اشداس ةدر ارُایىه از کی ُر  ُیوزن ةَ ىرةّط ریٌحا

 دهیدگر  ارائدَ  1ي زددول كاندب  ر طاٌّن یآٌحروپ روش

 .اشث

وزن ةدا حَیدیاشد اریدىه  1ي زددول ریٌحدا اشداس ةر

 ث،یدزيه جدراکو یارُدایىه و وزن ًجدریًییپا ،0002/0

 بیددجرج ةددَ ُددایوزن  اطددحً ةددا رشددّر و روشددحا وزددّ 

 خددّ  ةددَ را وزن ًیةدداالجر 1093/0 و 1245/0 ،1624/0

 . ا ٌد اخحػاص
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 شانون آنتروپی روش اساس بر معیارها وزنذهی . 1 جذول

 وزن ىهیار وزن ىهیار

 0002/0 خاک ۀاشیدیح 0010/0 ةارش

 0005/0 ُدایث انکحریکی خاک 0017/0  رغد طیب

 0016/0 کرةً آنی 0050/0 فرشایض

 0780/0 ةافث خاک 1093/0 رسوب

 0904/0 کارةری اراؽی 0109/0 رواٌار

 1624/0 جمعیتتراکم  0970/0  ةی

 1245/0 وزّ  روشحا 0560/0 جّنید

 

 دَٓيزن سٔماتر .2 .3
  ُدیوزن سیىداجر  1ي زددول ُای ا ه از اشحفا ه ةا

 .دیگر  میجظک طده

 نوشان آبخیس حوزۀ هایزیرحوزهدهی شذه وزنماتریس ابر . 2 جذول

ی
اُ
گی
گ 

جی
*

 

ش
ةار

 m
m

غد 
 ر

 

ب
طی

ض  
شای

فر

ي
to

n
/h

a/
y

  

ر
شّ

ر
 

ي
to

n
/h

a/
y

  

ر
ن آ

روا
 

ي
cm  

ی
 ة

 

ي
m

3
/s

  

ید
جّن

 

ي
k

g
/h

a
  

ث
هی
وؽ

 

p
H

 E
C

ی 
 آن
ً
کرة

ک 
خا
ث 

ةاف
ی 
اؽ
 ار
ی
رةر

کا
 

ي
h

a
ث  
هی
زي

شحا 
رو
  
زّ

و
 

1 0001/0 0002/0 00073/0 00383/0 0017/0 00304/0 00017/0 00006/0 00004/0 00010/0 00039/0 00025/0 00003/0 0003/0  0044/0 

2 0002/0 0003/0 00101/0 0045/0 0026/0 01255/0 01709/0 00006/0 00005/0 00011/0 00026/0 01283/0 00003/0 0003/0  0044/0 

3 0001/0 0003/0 00073/0 00423/0 0016/0 00152/0 00017/0 00006/0 00004/0 00010/0 00039/0 01283/0 05662/0 05667/0  0440/0 

4 0001/0 0004/0 00083/0 00485/0 0017/0 00114/0 00855/0 00006/0 00005/0 00011/0 00030/0 00025/0 03400/0 03400/0  0440/0 

5 0002/0 0003/0 00093/0 00515/0 0028 03386/0 00855/0 00006/0 00005/0 00011/0 00030/0 00025/0 02203/0 02203/0  0440/0 

6 0002/0 0003/0 00162/0 00608/0 0038/0 06734/0 01709/0 00004/0 00006/0 00013/0 00026/0 02566/0 05667/0 05667/0  0440/0 

، Stachis spp - Stipa barbata: 3جیگ گیاُی ، Bromus tomentellus – Festuca ovina : 2جیگ گیاُی ، Astragalus – Thymus kotschyanus: 1جیگ گیاُی :*

 Poa bulbosa - Stipa barbata :6جیگ گیاُی  Astragalus spp – Noea mucronata,: 5جیگ گیاُی Artemisia fragrans – Salvia spp,  : 4جیگ گیاُی 

 

 متىاسب َاْتابع. 3. 3
 كاندب  ر ُاآن ةا ىحٍاشب ُایجاةم و اریىه ُر ثیوؽه

 جداةم ُدااریىه اکذدر ىحٍاشدب جاةم. طدٌد ارائَ  3ي زدول

 U-shape جداةم یفیک ُایاریىه ةا ىحٍاشب جاةم و ًیگّش

 ىرجدم، ثیوؽده د،یدجّن ةدارش، ُایاریىه زز ةَ. ةاطدیى

 Min ُداآن ثیوؽه کَ یاراؽ یکارةر و یاُیگ ُایگیج

 اخحػداص خّ  ةَ را Max ثیوؽه ارُایىه یۀةل ،ةاطدیى

 . ا ٌد

 ٓف سانٕم .4 .3
 ىٍفلدۀُدای گیداُی جیدگ از کید ُر یةرا یف زانیى

 زددول  ر جیگ گیداُی، آن یارُایىه اشاس ةر یىفانهاج

 .اشث طده ارائَ  4ي

 PROMETHEE II.  وضعیت و توابع معیارهای به کار برده شذه با روش 3جذول
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 جاةم وؽهیث ىهیار جاةم وؽهیث ىهیار

 گّشیً Max ُدایث انکحریکی خاک گّشیً Min ةارش

 گّشیً Max کرةً آنی گّشیً Max  رغد طیب

 گّشیً Max ةافث خاک گّشیً Max فرشایض

 گّشیً Min کارةری اراؽی گّشیً Max رشّر

 گّشیً Max زيهیث گّشیً Max رواٌار

 Max U-shape وزّ  روشحا گّشیً Max  ةی

 Min U-shape وؽهیث ىرجم گّشیً Min جّنید

 

 PROMETHEE IIبه روش   آبخیس نوشانحوزۀ گیاهی ی هاتیپ .  میسان فی4جذول 

ی
اُ
گی
ی 

ُا
گ 

جی
 

ش
ةار

 m
m

غد 
 ر

 

ب
طی

ض  
شای

فر

ي
to

n
/h

a/
y

  

ر 
شّ

ر

ي
to

n
/h

a/
y

  

ر
ن آ

روا
 

ي
cm  

ی
 ة

 

ي
m

3
/s

  

ید
جّن

 

ي
k
g

/h
a

  

ث
هی
وؽ

 

p
H

 

E
C

ی 
 آن
ً
کرة

ک 
خا
ث 

ةاف
ی 
اؽ
 ار
ی
رةر

کا
 

ي
h

a
ث  
هی
زي

شحا 
رو
  
زّ

و
 

1 0/0759 - 521/0  - 2104/0  - 0548/0  - 121/0  - 148/0  - 0237/0  0833/0  027/0- - 014/0  01/0 - 023/0  715/0 333/0- 333/0- 

2 - 510/0  - 255/0  039/0 - 013/0  5/0 5/0 - 023/0  083/0 018/0- 005/0- 007/0- - 023/0  - 579/0  333/0- 333/0- 

3 332/0 - 234/0  - 206/0  - 028/0  - 26/0  - 498/0  - 023/0  083/0 027/0- - 014/0  01/0 - 023/0  51/0 875/0 708/0 

4 250/0 800/0 - 124/0  005/0 - 121/0  - 588/0  - 002/0  083/0 018/0- 005/0- 002/0- 002/0- 514/0 583/0 708/0 

5 - 71/0  214/0 - 028/0  024/0 706/0 808/0 - 002/0  083/0 018/0- 005/0- 002/0- 002/0- 666/0- 5/0 708/0 

6 - 572/0  897/0 692/0 207/0 584/0 583/0 023/0 083/0 058/0 018/0 007/0- 023/0 833/0- 333/0- 333/0- 

      

 ٌصدتث جیگ گیداُی کی ؽهف  ٍُدۀٌظان یىٍف یف

 ةاطدد ةاالجر یف ند  ُرچَ. ُای گیاُی اشثجیگ ریشا ةَ

 .اشث ةرجر جیگ گیاُی آن

 َاْ گٕآَتٕپبىذْ رتبٍ .5 .3
 5ُدای گیداُی  ر كاندب زددول جیگةٍدی رجتٌَحایر 

 طده اشث.ارائَ 

 PROMETHEE IIبه روش   آبخیس نوشان ۀحوزهای گیاهی تیپبنذی رتبه. 5جذول 

 رجتَ اىحیاز         جیگ گیاُی

1 2891/0 2292/0 0599/0 69/45 4 

2 2453/0 3187/0 0734/0- 98/34 6 

3 3884/0 2478/0 1406/0 79/53 2 

4 3772/0 2701/0 1071/0 24/50 3 

5 5224/0 1866/0 3357/0 49/81 1 

6 2652/0 3176/0 0525/0- 48/36 5 
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 از اشددحفا ه  و ةددا 6و ي  5ي ولازددد ریٌحددا اشدداس ةددر

 کدالس  ر 5جیگ گیاُی   K-means یةٍدخّطَ کیجکٍ

 بیدجخر کدالس  ر 4و  3 ،1 ُایجیگ ا ،یز ىرجم بیجخر

 ىرجدم بیدجخر کدالس  ر 6و  2 ُایجیگ وىحّشؿ  ىرجم

 .گرفحٍد كرار کو

 K-means  روش اب آبخیس نوشانحوزۀ های گیاهی تیپبنذی خوشه. 6جذول 

 رجتَ اىحیاز خّطَ جیگ گیاُی

1 2 69/45 4 

2 3 98/34 6 

3 2 79/53 2 

4 2 24/50 3 

5 1 49/81 1 

6 3 48/36 5 

 

 گٕرْبحث ي وتٕجٍ. 4
 ارای پحاٌصدیم  ُدای گیداُیجیدگ ر ٌحایر ٌظان  ا  

 ر کدَ جضلیلدی  ر . اشثجخریب زیا ، ىلدار ةارٌدگی کو 

ةررشی ارجتاط پّطض گیاُی و ةارٌدگی ةا جخریدب زىیٍۀ 

کَ ةا افزایض ةارٌددگی،  ةیان طده اشثچٍیً ، اٌسام طده

ىیزان پّطض گیاُی زیدا  طدده و از جخریدب ىراجدم ُدر 

 ا  جضلیدق ٌظدان ٌحدایر ]. 26[ طدّ زیرصّزه کاشحَ ىی

ةداالیی طدیب ُای گیاُی  ارای اشحهدا  جخریب ةاال جیگ

طدت چرا و طیب ةر ُدر رفث آر دیر أج ر ةررشی   ارٌد.

 اری ىهٍدیٍد کَ طیب ادر و خاک ةر ایً اىر اذنان  اطح

 آر و جخریدب ىرجدم  ر ـدّالٌی ىددت  ار ةر جّنید روان

کارةری اراؽی و  ۀراةفةررشی زىیٍۀ  ر   ر جضلیلی. ]24[

 ۀرو خاٌدُدای زٍدّةی طیب ةا جّنید رشّر  ر زیرصّؽَ

ةا افزایض طیب، ىیدزان فرشدایض و  گزارش طد کَىِاةا  

ةدر اشداس ٌحدایر جضلیدق . ]28[ یاةددجخریب افزایض ىی

ةیظحری  ىرجم کَ پحاٌصیم جخریب ُای گیاُیجیگصاؽر 

ُصدحٍد.  ر  ةداالیی ارای ىیزان فرشایض و رشّر ،  ارٌد

ُدای شدفش ةررشدی جغییدرات طداخعزىیٍۀ  ر جضلیلی 

ُای نيهکر ی ىرجدم  ر اددر طددت چدرا و خاک و ویژگی

 ىظخع طدد ،دطـانلان اٌسام  ۀىٍفلکَ  ر  طخو ىرجم

ةا افزایض فرشایض و رشّر ىیزان جخریب ىراجدم ٌیدز کَ 

، کَ ةا ٌحایر جضلیق صاؽدر ُيخدّاٌی ]3[ یاةدافزایض ىی

 ارای  ُای گیاُیجیگةر اشاس ٌحایر جضلیق صاؽر،   ار .

 ارای ةیظدحریً ىیدزان  ی ىرجدمپحاٌصیم ةا جخریدب ةداال

 فانهداتىزىیٍدۀ ی کدَ  ر ةاطدٍد.  ر جضلیلدرواٌار ىدی

اٌسدام گرفدث،  آةخیدز ۀصدّز آر ىٍداةم و مىراجد راُتر ی

آر شدتب جخریدب کَ افزایض ىیزان روان طدةیان چٍیً 

. ٌحایر پدژوُض صاؽدر ٌظدان ]25[ گر  ةیظحر ىراجم ىی

 اشدحهدا   ُد ةا کاُض ىیزان جّنید  ر ُکحدار ىیدزانىی

یاةدد.  ر افزایض ىی ُای گیاُیجیگیک از جخریب  ر ُر 

 ىٍاةم جخریب ةر ىثدر نّاىم ةررشی کَ ةَ ىٍلّرپژوُظی 

ةدا  گرفدث، ةیدان گر یدد کدَار ةیم اٌسدام  اشحان ـتیهی

کاُض ىیزان جّنید، ىیزان جخریب  ر ىراجدم ایدً اشدحان 

 ُد کَ . ٌحایر جضلیق صاؽر ٌظان ىی]1[یاةد ىیافزایض 

پحاٌصدیم جخریدب و گدرایض ىٍفدی  فلیرؽهیث ىراجم ةا و

 جهیدیًزىیٍدۀ  ر  ی کَکَ ةا ٌحایر جضلیلاج ةاالجری  ارٌد

اٌسدام  خاک فرشایض ةیّنّژیکِ کٍحرل ةرای ىٍاشب ىراجم

  ُددىفاةلث  ار . ٌحایر ایً پژوُض ٌظان ىی، ]17[طد 

و اشدیدیحَ  جر، کرةً کوجرىیزان طّری ةاال ُرچَ كدرکَ 

اشحهدا  ىرجم ةرای جخریدب  ،ةاطدخیهی زیا  یا خیهی کو 

 آنی ىّا  نّاىهی ٌلیر ٌتّ  ةاالجر اشث. ىضللیً  یگر ٌیز

 شداخحار خدّر ن ُدو ةدر خاک،  ر صاغهخیزی کاُض و
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اشدیدیحَ، طدّری  ٌاشدازگار  ر جغییرات فرشایض، و خاک

را ةَ نٍّان ىهیارُای جخریب ةیان زیا  و ىیزان کرةً کو 

ةَ ارجتاط ةیً جخریدب پّطدض گیداُی ةدا و  ]11[کر ٌد 

خػّغیات خاک اطاره کر ٌد. ةا جّزَ ةَ جضلیدق ایظدان 

آندی،  رغدد طدً، و ُددایث انکحریکدی ةدَ جرجیدب  ۀىا 

. ٌحدایر ]15[ ةیظحریً ادر را ةر روی جخریب ىراجم  اطحٍد

 ُد ىٍداـلی کدَ  ارای صاغم از جضلیق صاؽر ٌظان ىی

ىرجدم یم جخریدب ةاطدٍد پحاٌصدکارةری کظدث  یدو ىدی

ٌیددز  ر ىفانهددات خددّ   ىضللددیً  یگددرةیظددحری  ارٌددد. 

 جػاصب زِث ىرجم طخو  ام، ۀرویةینّاىهی ٌلیر چرای 

 ۀکٍٍد جخریب یٍدُایآفر جریًىِو از کاری را یو یا و آن

 شث آىده َ. ةا جّزَ ةَ ٌحایر ة]13 [دٍکٍىرجم ىهرفی ىی

افدزایض افزایض زيهیث و وزدّ  روشدحا یکدی از نّاىدم 

 ر . ةدّ  آةخیدز ٌّطدان ۀصدّز ر  ىرجدم پحاٌصیم جخریدب

ةر جخریب ىراجم در ثىةررشی نّاىم زىیٍۀ  ر  کَ یجضلیل

جریً نهم جخریب ىِواٌسام طده اشث،  زاگرس ۀىٍفل ر 

 افدزایض ٌیازُدا و افدزایض زيهیدث ،ىٍاةم ـتیهی ىٍفلَ

نّاىدم ىدذکّر شدتب  . ةدیً غّرت کَاشث گزارش طده

ُای  رخحان، جتدیم ىراجم ةَ کارةری ۀرویةی افزایض كفم

رویَ، چرای زو رس و ٌاىٍلو و  ر ٌحیسَ زرانی، چرای ةی

ُيچٍدیً  .]10و 9[ةیان طده اشث افزایض جخریب ىراجم 

 ام و  ۀرویدةدیچدرای ةر اشاس ٌحایر شایر ىضللیً ٌیدز، 

جدریً طخو ىرجم زِث جػاصب آن و یا  یو کاری از ىِو

 ].13[ةاطٍد ىرجم ىی ۀکٍٍدجخریب یٍدُای آفر

 ُددی ىهیارُددا  ر جضلیددق صاؽددر از روش ةددرای وزن

 ةٍددیآٌحروپدی طداٌّن اشدحفا ه طدد.  ر ةررشدی شدفش

 گیدریجػديیو فدً از اشحفا ه ةا روشحایی ۀجّشه پایداری

 ُدی جدّافلی روش ىٍاشدب وزن ریدزیىهیاره ةرٌاىَ چٍد

 ر  .]19[ روش آٌحروپددی طدداٌّن ةیددان کر ٌددد را ىهیارُددا

 و آشدیا غدرر زٍدّر ۀىٍفلد  ر ٌّآوری وؽهیث ارزیاةی

روش آٌحروپی طداٌّن کَ اكِار کر ٌد  ایران زایگاه جهییً

 ر  .]6[ةاطدد ىدی  ُدی ىهیارُداروش ىٍاشتی ةرای وزن

ُدای جضلیدق ةررشی نيهکر  شازىان آىّزطی ةرای ىهیار

رطدد و یدا گیری  ةدر ی،  اخه فرآیٍدُای ىظحری،، يىانی

 ُدی ىهیارُایظدان ی طداٌّن  ر وزنوپدکارایی روش آٌحر

-ُيچٍیً ىضللدان زیدا ی  ر زىیٍدَ. ]29[ کر ٌدکید أج

 ُدی ُای ىخحهف ةر کارایی روش آٌحروپی طاٌّن  ر وزن

 ر جضلیق صاؽدر  ].35 و 32، 30[  اطحٍدکید أجىهیارُا 

آةخیدز ٌّطدان از  ۀصدّز جیگ ُای گیاُیةٍدی ةرای رجتَ

از ىیدان اشحفا ه طد.   PROMETHEE IIایروش فرارجتَ

 اٌددای ارائَ طددهُای فرارجتَُایی کَ  ر كانب روشروش

 ر ـیددف وشددیهی از کارةر ُددای  PROMETHEEروش 

 ُدایایصدحگاه ۀةِیٍد یاةی ىکان اٌد.ىخحهف اشحفا ه طده

از شددَ روش ٌیددز ةددا اشددحفا ه ُددّا  آنددّ گی پددایض

PROMETHEE ،ELECTRE  وWSM .اٌسام طده اشث 

ُای صاغم از صاکی از ةِیٍگی زّار جضلیق ایظان ٌحایر

 ر  .]18[ و ا غددام شددَ گاٌددَ ةددّ  PROMETHEE روش

ُدای شدازىاٌی ةٍدی نيهکدر  اپراجدّرکظّر غٍا ةرای رجتَ

را پیظٍِا   ا ٌد.  PROMETHEEاشحفا ه از روش  ،خّ 

گزیٍدَ ةدا  4 ىهیدار را  ر كاندب 5 خدّ  ایظان  ر جضلیق

. ةٍدددی کر ٌدددرجتددَ PROMETHEEاشددحفا ه از روش 

روش ، روشایدً  ر ٌحایر کار خّ  ةیان کر ٌد کدَ ایظان 

 ةاطددةٍددی ىدی ر صم ىظکالت ىرةّط ةَ ر ه یکارآىد

کاُض شیم اٌسدام گرفحدَ، زىیٍۀ .  ر جضلیلی کَ  ر ]5[

ةددَ نٍددّان یکددی از کارآىدددجریً  PROMETHEEروش 

جّاٌدد کدَ ىدی طدهةیان  MCDMای َُای فرارجتجکٍیک

ةرای اٌحخار ـرح ةِیٍَ ةرای کاُض شیم ىّر  اشدحفا ه 

ةدَ ىٍلدّر ُيچٍدیً،  ر جضلیلدی کدَ  .]21 [كرار گیدر 

ریزی و ىدیریث ىٍاةم آر  ر کظّر روىداٌی از روش ةرٌاىَ

PROMETHEE کَ  ٌحایر جضلیق ٌظان  ا  ،ةِره زصحٍد

 ةاطددایً روش، روش کارایی  ر ىددیریث ىٍداةم آر ىدی

ای ُدای فرارجتدَىضللان  یگری ٌیز ةر کدارایی روش .]2[

PROMETHEE پیظدٍِا   .]12 و 8، 7[ اٌدداطاره کدر ه

 و TOPSISای  یگدری ٌلیدر ُداز جکٍیدکطدّ  کدَ ىی

VIKOR َآةخیدز صدّزۀ  ُدای گیداُیجیگةٍدی ةرای رجت

ةا ٌحایر ایً جضلیدق ىدّر  ىلایصدَ   ٌّطان اشحفا ه طّ  و

گدر   کدَ ـتق ٌحایر جضلیق صاؽر جّغیَ ىی .كرار گیر 

اكداىات اغالصی ىٍاشب ةرای ىٍاـق  ارای جخریب زیدا  
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و ُيچٍیً اكداىات ىدیریحی ىٍاشب ةرای زهدّگیری ُدر 

ٌحدایر  کار گرفحدَ طدّ .َچَ ةیظحر جخریب شایر ىٍاـق ة

ةدَ نٍدّان ىددنی ةدرای ىدی جّاٌدد صاغم از ایً جضلیق 

ریدزی اكدداىات ىددیریحی  ر ةرٌاىَزِث  ،ىدیران ازرایی

. كدرار گیدر ىدّر  اشدحفا ه  ىرجدم ىٍاـق ىصحهد جخریب

 ر  ٌحدایر، ةَ ىٍلّر افزایض غضث و  كثطّ   جّغیَ ىی

جضلیلددات ةهدددی جددالش گددر   جددا صددد ىيکددً جيدداىی 

گذار ةر جخریب ىراجم طٍاشدایی و جهیدیً جأدیر ىهیارُای 

کدارگیری َةدزىیٍۀ گر  . ُيچٍیً جضلیلات ةیظحری  ر 

ُای نػدتی و ، طتکَیکاوُای  یگر از زيهَ  ا هجکٍیک

ی جیدگ ُدای ةٍدزِث رجتَ ییرگیوجػي ُایشایر روش

 گیاُی ىّر  ةررشی كرار گیر .
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