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 1یباروگ یناضمر نمهب
 ناریا ،تشر ،یمالسا دازآ هاگشناد ،تشر دحاو ،ایفارغج هورگ داتسا

 28/25/2398:شریذپ رودص خیرات 88/15/6398:هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 هک انعم نیدب .دشاب یم رادیاپ هعسوت تیمهااب تاعوضوم نیرتمهم زا یکی ناونع هب یطیحم تسیز یرادیاپ اب هارمه یرگشدرگ
 هدنیآ یاه لسن یارب یناسنا و یگنهرف یاه شزرا ظفح هارمه هب یعیبط یاه طیحم ظفح مزلتسم یرگشدرگ یرادیاپ تیهام
 اب تبسن نامه هب و ناگدننکدیدزاب یاضاقت نیمأت ،نانابزیم یگدنز تیفیک اب هک تسا یدنیآرف ،یرگشدرگرادیاپ هعسوت اذل.تسا

 تسیز یرادیاپ بوچراچ رد یرگشدرگ هعسوت یبایزرا قیقحت نیا فده.تسا طابترا رد یناسنا و یعیبط طیحم عبانم تظافح
 هعماج یدیلک هورگ هس زا همانشسرپ رب یکتم یشیامیپ عون زا یلیلحت– یفیصوت قیقحت شور ور نیا زا.دشاب یم تشر رهش یطیحم
 دروم و نییعت یطیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا صخاش 32 روظنم نیمه هب.تسا تشر رهش عبانم ناریدم و نارگشدرگ ،یلحم
 دش هدافتسا AHPfuzzy یرازفا مرن طیحم رد یزاف یبتارم هسلس لیلحت شور زا اه هداد لیلحت و هیزجت یارب.تفرگ رارق یبایزرا

 ،نارگشدرگ یوس زا یرگشدرگ تیفیک یاه صخاش زا لصاح جیاتن .دش ماجنا نلآ تاکسرپ لدم ساسا رب یرادیاپ یدنب حطس و
 یرادیاپ داعبا ریاس هب تبسن 212.1 زایتما اب هورگ هس هاگدید زا لک یطیحم یرادیاپ هک داد ناشن ،تشر رهش عبانم نالووسم و مدرم
 هافر لک رد .دشاب یم دایز یرادیاپ بولطم دح زا نآ هلصاف و دراد رارق هوقلاب یرادیاپان تیعضو رد و دشاب یم زایتما نیرتمک یاراد
  .دراد رارق رهش نیا رد 992.1 زایتما اب یناسنا هافر هب تبسن هوقلاب یرادیاپان طیارش رد212.1 زایتما اب تشر رهش یعیبط متسیسوکا

 
 تشر رهش ،یطیحم تسیز یرادیاپ ،یرگشدرگ ،رادیاپ هعسوت ،یبایزرا: یدیلک ناگژاو
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 همدقم

 صوصخب دارفا زا یرایسب هجوت دروم یا هژیو روط هب متسیب نرق ینایاپ ههد هس یط یطیحم تسیز یرادیاپ عوضوم
 رامش هب یطیحم تسیز یرادیاپ رب رثؤم لماوع نیرتمهم ناونعب هزورما اهرهش هک ییاجنآ زا و هدوب اه تلود و نیققحم
 مکی و متسیب نرق رد تیرشب یورارف شلاچ نیرتمهم رادیاپ یاهرهش و یرهش یرادیاپ هعسوت یارب اضاقت دنور یم
 دشر و هدیدرگ یلجتم اهرهش رد ناهج یلصا یاه شلاچ و اه تصرف یا هدنیازف روط هب هزورما رگید ترابع هب .تسا

 لباقم رد و شهاک ار یرهش یاه تخاسریز ،یتعنص یاه تیلاعف شرتسگ و هتشذگ ههد دنچ رد ینیشنرهش ناباتش
 طیحم بیرخت لیلد هب هدرک دشر تعرس هب هک ییاهرهش .تسا هداد شیازفا تدش هب ار یطیحم تسیز تاعیاض
 زراب یاه هنومن ناریا یاهرهش نالک و دنا هدش هجاوم یددعتم یطیحم تسیز یاه نارحب اب دوخ رضاح لاح رد یعیبط
 طیحم رد یناسنا هعسوت و یگدنز تیفیک یاقترا یارب یتیلاعف هنوگره هک اجنآ زا .(5398 ،هداز نیسح)دنتسه نآ
 راذگریثأت هعسوت دنیآرف رب یرادیاپان ای یرادیاپ رظن زا نآ عبانم و تسیز طیحم تیعضو اذل ،دبای یم ققحت تسیز
 ققحت یارب مزال طرش یطیحم تسیز یرادیاپ و دوریم رامش هب ام ییاهن فده یرگشدرگ رادیاپ هعسوت .دوب دهاوخ
 هک تسا یدام ریغ و یدام تامادقا رگنایب یطیحم تسیز یرادیاپ .(278 :5398 ،ینامیرب) دشاب یم رادیاپ هعسوت
 ناشن و دروآ یم مهارف ینامزاس یاهمتسیس و ناعفنیذ طباور ،تاررقم تیاعر ،تسیز طیحم راثآ زا یدیلک یتاعالطا
 ,Henri&Journeault) تسا تسیزطیحم رد هتفرگ تروص یاه مادقا یروهرهب و یشخبرثا زا یفیراعت یهدنهد

 و یزیر همانرب دنیآرف رد یطیحم تسیز یرادیاپ شجنس و یبایزرا تهج بسانم یرتسب یزاس مهارف اذل .(2008
 5238ههد زا رادیاپ هعسوت میاداراپ ناهج هعسوت تایبدا رد .دشاب یم یرورض و مزال یرگشدرگ هعسوت هژیو هب هعسوت
 ییاسانش اب 7638 ههد زا رادیاپ یرگشدرگ هب هجوت هک تسا یلاح رد نیا ،دش عقاو نارظن بحاص هجوت دروم دعب هب
 طاقن گنهرف و تسیز طیحم ،داصتقا رب یرگشدرگ یاه تیلاعف تارثا هب هجوت و هوبنا یرگشدرگ هوقلاب تارثا

 و هدش یگنهرف و یعامتجا ،یعیبط عبانم بیرخت ثعاب هک هوبنا یرگشدرگ لرتنک لباقریغ دشر نینچمه و ،یتسیروت
 ،مئارج نازیم شیازفا ،یلحم تیوه نتفر نیب زا ،یلحم و یتنس گنهرف و ثاریم تساکورف دننامه یبرخم تارثا
 نیا زا .(Choi, 2010) دش زاغآ ،دوب هداهن یاجرب نابزیم قطانم رد ار یطیحم تسیز لئاسم رگید و یغولش و ماحدزا
 و نابزیم هعماج نایم راو ثلثم هطبار و هدرک یسررب اه زرم بلاغ رد ار یرگشدرگ ،رادیاپ یرگشدرگ میاداراپ رظنم
 و دزاس یم رارقرب یرگشدرگ تعنص اب رگید ییوس زا ار نارگشدرگ ینعی نامهیم هعماج و وس کی زا ار نآ نیمزرس
 نآ و ،دزاس رارقرب ار یا هنزاوم تدم ینالوط رد و هدرک لیدعت ار ثلثم علض هس نیب دوجوم نارحب و راشف دراد دصق
  .(098 :7198 ،یرداق)داد رارق هجوت دروم ار
 قیقحت هنیشیپ
 رارق یسررب دروم ار صخاش 588 نانبل روشک رد رادیاپ هعسوت شیاپ یارب یقیقحت رد (1557) 8ناراکمه و ردان
 ،یعامتجا تاعوضوم رد یگدنزرس حطس یبایزرا یارب صخاش 37 زا رگید یشهوژپ رد (5857) 7نچ و گنای.دنداد

                                                           
1. Nader,et.al  
2. Yang, & Chen 
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 رد ،(5857) 8چکوا .تسا هتفرگ هرهب نیچ روشک رد عقاو نکپ رهش رد یکیژولوکا و یداصتقا ،تسیز طیحم

 هلاسر رد (6857) 7وهلیئوک و گنآوه.دنتخادرپ رادیاپ هعسوت یارب یا هراچ ییاتسور یرگشدرگ فده اب یا هعلاطم
 هقطنم رد یرگشدرگ تعنص طسوت یناجرم یاههرخص تظافح رب دیکأت اب رادیاپ هعسوت درکلمع یبایزرا هب یرتکد
 تسیز یرادیاپ یبایزرا ناونع اب یقیقحت رد ،(5398) ناراکمه و هدازنیسح .دنتخادرپ یزنودنا یناجرم ثلثم

 نمکرت ردنب رهش رد هعلاطم هب یطخ صیصخت هرایعم دنچ یریگمیمصت نف زا هدافتسا اب یرهش یحاون رد یطیحم
 هنیهب یاهوگلا هئارا و یرگشدرگ یاه یدنمناوت تخانش هب یشهوژپ رد ،(8398) تین شوخ و یجالعتسا .دنتخادرپ
 طیحم و یرگشدرگ هعسوت یا هطبار شجنس هب ،( 8398) یبلاطوباریم و یفطل .دنتخادرپ یر رهش یرگشدرگ هعسوت
 زا یشان یاه بیسآ هک دنتفای تسد هجیتن نیا هب و دنتخادرپ ناریا لامش رد AHP لدم تسبراک اب رادیاپ تسیز
 و یمدق .تسا هدوب رایسب ناتسرهش تعیبط و تسیز طیحم هب ییاتسور و یرهش یرگشدرگ گنهامهان دشر
 دنتفایرد و دنتخادرپ لکشمت ناتسهد یرادیاپ بوچراچ رد دصقم یرگشدرگ هعسوت یبایزرا هب ،(8398) ناراکمه
 نانکاس یفنم شرگن و نارگشدرگ هعماج یتیاضران ،عبانم بیرخت اب لکشمت ناتسهد رد یرگشدرگ هعسوت دنیارف هک
 و نایرکاذ .دنک یم یوریپ رادیاپان ییوگلا زا و دراد یدایز هلصاف یرگشدرگ رادیاپ هعسوت یاهرایعم و لوصا زا ،یلحم
 هک دنتفایرد دزی ناتسا یاه ناتسرهش رادیاپ هعسوت و یطیحم تسیز لیاسم ناونع اب یقیقحت رد ،(7398) ناراکمه
 نیرترادیاپ ناونع هب داباهب سیسات هزات ناتسرهش و نیرترادیاپان هعلاطم دروم یاه صخاش رد دزی ناتسرهش
 یطیحم تسیز هعسوت یرادیاپ یسررب ناونع اب یشهوژپ رد ،(9398) ناراکمه و یکلم .دنوش یم بوسحم ناتسرهش
 نازیم نیب یرادانعم طابترا هک دنتفایرد ناتسزوخ یزرم ناتسا یاه ناتسرهش رد یرامآ یاه نومزآ زا هدافتسا اب

 قیقحت هب ،(4398) نابراس یردیح و راصح یرای .درادن دوجو یطیحم تسیز هعسوت اب ینیشنرهش خرن و تیعمج
 .دنتخادرپ زربلا و نارهت یاه ناتسا ییاتسور رادیاپ یرگشدرگ تایح هخرچ یبایزرا و شجنس هرابرد
  یرظن ینابم
 یارب بسانم تامادقا ات دزاس یم رداق ار ناراذگ تسایس و ناریگ میمصت هک تسا یرازبا یرادیاپ یبایزرا عقاو رد
 رد اه تیلاعف و حرط هنیهب مهس زا هک تسا نآ یرادیاپ یبایزرا زا فده .دنهد ماجنا ار هعماج رتشیب هچ ره یزاسرادیاپ
 نآ فده هک تسا یشور یطیحم تسیز تاریثأت یبایزرا نیب نیا رد .(Pope:2014)دوش لصاح نانیمطا رادیاپ هعسوت

 یبایزرا عقاو رد .دشاب هتشاد تسیز طیحم رد یهجوت لباق ریثأت تسا نکمم هک تسا یتامیمصت زا نانیمطا لوصح
 اه یراذگتسایس و تامیمصت هوحن اب طابترا رد تسیز طیحم فلتخم یاه هبنج یریگ هزادنا یطیحم تسیز تاریثأت
 هک تسا یا هویش و دهد یم رارق دیکأت دروم ار طیحم رب حرط یفنم و تبثم یبایزرا عون نیا.(Tukker, 2012) دشاب یم
 رد رثؤم لماوع تخانش قیرط زا ات دنریگ یم راک هب یطیحم یاه تیلاعف هدمع راثآ لیلحت و فیصوت یارب ناصصختم
 یطیحم تسیز یرادیاپ یبایزرا .(Sutcliffe,et al: 2009)دنناسرب لقادح هب ار یفنم راثآ هژیو هب یطیحم یراذگرثا
 طباور ،تاررقم تیاعر ،تسیز طیحم تاریثأت دروم رد یدیلک یتاعالطا هک تسا یدام ریغ و یدام تامادقا رگناشن
 رد هتفرگ ماجنا تامادقا یروهرهب و یشخبرثا زا یفیراعت رگناشن و دروآیم مهارف ینامزاس یاهمتسیس و ناعفنیذ
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 یاهقطنم تشادهگن تیفرظ هنیمز نیا رد دیکأت دروم عوضوم ( Henri &Journeault: 2008) دنشاب یم تسیز طیحم
 رد صخشم روط هب یدنامسپ هیفصت و جورخ و عبانم فرصم نازیم رثکادح تروص هب هک تسا یناسنا هعماج یارب
 هرهب و یکیژولوکا تدحو ،یگچراپکی رب یدعاصت ندناسر بیسآ ،ندز همطل نودب نیعم یزیر همانرب ،هقطنم کی
 .(38 ،7198 ،یراختفا و یردب) دنام یم رادیاپ ،یتسیز یرو
 قیقحت ورملق
 49 و هجرد69 رد رهش نیا.تسا تشر رهش تیزکرم هب ناریا رد نالیگ ناتسا یلحاس یاه ناتسرهش زا تشر رهش
 رهش .تسا هدش عقاو یقرش هقیقد 49 و هجرد 50 ات هقیقد 90 و هجرد 14 و یلامش هقیقد 27 و هجرد 19 ات هقیقد
 هب بونج زا ،تفش و ارس هعموص ،یلزنا یاه ناتسرهش و یلزنا بالات هب برغ زا نیپساک یایرد هب لامش زا تشر
 جیاتن ساسارب تشر .دوش یم دودحم لکهایس و ناجیهال ،هیفرشا هناتسآ یاه ناتسرهش هب قرش زا و رابدور ناتسرهش
 یاراد یدابآ 717) یدابآ 017 و ناتسهد 18 ،رهش 2 ،شخب 6 یاراد ،5398 لاس رد یروشک تامیسقت نیرخآ
  .(7398 ،نالیگ ناتسا یزیر همانرب و تیریدم نامزاس) دشاب یم (هنکس

 
 نالیگ ناتسا و ناریا رد تشر رهش ییایفارغج تیعقوم هشقن - 1 لکش

 ناگدنراگن :عبنم

 قیقحت شور
 یفیصوت روبزم قیقحت شور ،هعلاطم دروم عوضوم تیهام و تیّیمها هب هجوت اب و هدوب یدربراک عون زا رضاح قیقحت
 تشر رهش یرگشدرگ هعسوت یطیحم تسیز یرادیاپ حطس نییعت یاتسار رد.دشابیم یشامیپ عون زا یلیلحت -
 و یسررب دروم ،یرگشدرگ عبانم زا هدافتسا هوحن زین و نارگشدرگ تیاضر ،نابزیم هعماج تیاضر تسیاب یم
 ،(تشر مدرم)یلحم نانکاس یدیلک هورگ هس نیب رد و هیهت ییاه همانشسرپ راک نیا ماجنا یارب.دریگ رارق یهدزایتما
 هعماج لوا هورگ .دیدرگ عیزوت تشر رهش تسیز طیحم و یرگشدرگ هزوح هب طوبرم ناسانشراک و نارگشدرگ
 یاهرامآ هب هجوت اب نازیم نیا هک .دشاب یم تشر رهش نینکاس هیلک لماش نابزیم هعماج شخب رد هعلاطم دروم یرامآ
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 نییعت رد تقد یارب.تسا هدش صخشم رفن 485136 تشر رهش تیعمج هب طوبرم (نالیگ یرامآ همانلاس) 43لاس
 هعماج هنومن مجح رفن 419 دادعت ناگروم لودج ساسا رب و هداس یفداصت یریگ هنومن شور ساسا رب هنومن مجح
 لیکشت تشر رهش هب یدورو نارگشدرگ ار رضاح قیقحت یرامآ هعماج زا هورگ نیمود .دنهد یم لیکشت ار نابزیم
 مالعا 43 لاس رد ناریا رامآ زکرم طسوت هک روشک یلخاد یاهرفس نارگشدرگ یریگرامآ جیاتن نیرخآ قباطم.دنهد یم
 رفن 4332568 ًاالک تشر رهش رد تماقا بش رفن دادعت و رفس عون بسحرب هدش ماجنا رفس دادعت .تسا هدیدرگ
 ،ناریا رامآ زکرم)دنشاب یم هنابش تماقا اب رفن 530856 و هنابش تماقا نودب رفن 0546558 ،دادعت نیا زا هک دنا هدوب

 هتفرگ رارق رظن دم ،دنا هتشاد ار تشر رهش رد هنابش تماقا هک یدارفا دادعت تیعمج شهوژپ نیا رد هک .(4398
 یگنوگچ و یسررب یاتسار رد .دنهد یم لیکشت ار یدورو نارگشدرگ هعماج زا هنومن مجح رفن 419 دادعت هک تسا
 لیکشت تسیز طیحم و یرگشدرگ هزوح ناسانشراک ار موس یرامآ هعماج ،تشر رهش یرگشدرگ عبانم زا هدافتسا
 قوف و سناسیل)الاب تالیصحت اب ناسانشراک شخب نیا زا یرامآ هعماج هنومن دادعت نییعت تهج اذل .دنهد یم
 نییعت تشر رهش تسیز طیحم نامزاس و یتسد عیانص و یرگشدرگ و یگنهرف ثاریم نامزاس رد (الاب هب سناسیل
 لاس رد یلیصحت کردم بسح رب تشر رهش یاه نامزاس و اهداهن و نانکراک دادعت هب طوبرم رامآ بسحرب .دیدرگ
 دادعت ناگروم لودج ساسا رب هک دش صخشم رظن دروم یاه نامزاس رد نانکراک دادعت ،ینادیم تاعلاطم زین و 73
 یدنب فیط ساسا رب همانشسرپ هیهت شور نیا زاین اذل.دهد یم لیکشت ار نالووسم هعماج زا هنومن مجح رفن 51
 یاهرادناتسا زین و ناسانشراک تارظن ساسا رب قیقحت نیا رد .تسا دوجوم یاهرتماراپ یریگ هزادنا یارب ترکیل

 (یطیحم تسیز-یداصتقا-یعامتجا داعبا)رادیاپ هعسوت رد رثؤم یاه صخاش و داعبا زا یتسیل(87 راک روتسد) یناهج
 مرن رد صخاش ره هیلوا یهدزایتما و یدنب هجرد یارب ترکیل یدنب فیط سایقم .دیدرگ هیهت صخاش 04 بلاق رد
 یبتارم هلسلس لیلحت شور زا ییاهن یهد نزو و اه هداد لیلحت و هیزجت یارب.تفرگ رارق هدافتسا درومSPSS رازفا
 تاکسرپ لدم قباطم اه صخاش ندرک یتایلمع یارب سپس .دش هتفرگ هرهب AHP Fuzzyرازفا مرن زا هدافتسا اب یزاف
 هب .دش هزیلامرن و سایقم یب رازفا مرن طسوت صخاش ره یاه نزو ،( کی و رفص نیب اه صخاش یریگ رارق)نلآ
 لدم زا ،زین یطیحم تسیز یرادیاپ یدنب حطس و هعلاطم دروم هدودحم رد یرگشدرگ هعسوت یرادیاپ یبایزرا روظنم
 .دیدرگ هدافتسا نلآ تاکسرپ یرادیاپ یرتموراب
 (FAHP)یزاف یبتارم هلسلس لیلحت شور
 یدنله ققحم ود طسوت9138 لاس رد ادتبا ،دوب هدش هداهن انب یمتیراگل تاروذجم لقادح شور یانبم رب هک لدم نیا
 لابقتسا دروم یسانش شور و یتابساحم لحارم یگدیچیپ تلع هب یلو دیدرگ داهنشیپ زکیردپ و نروهرال یاه مان هب
 رب یا هعسوت لیلحت شور ناونع تحت ار یشور گناچ مان هب ینیچ یققحم 6338 لاس رد هک نیا ات ،تفرگن رارق
 یزاف دادعا .دش یم هدافتسا یثلثم یزاف دادعا زا نآ رد هبساحم یارب هک درک هئارا یزاف یبتارم هلسلس لیلحت یانبم
 یسدنه یاضف .دوب دهاوخM=(m,α,β ) تروص هب هک دشاب یم یثلثم یزاف دادعا تروص هب لدم نیا رد هدافتسا دروم

 .تسا هدمآ (7) لکش رد یزاف طیحم رد یا هعومجم نینچ
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 یزاف طیحم رد یثلثم دادعا تیوضع عبات -2 لکش

 :3198 ،ییاطع) تسا ریز حرش هب یلحارم یاراد یزاف یبتارم هلسلس لیلحت لدم ،گناچ شور ساسا رب نیاربانب
 هب یزاف دادعا هلحرم نیمود رد :مود ۀلحرم .دوش یم میسرت یبتارم هلسلس رادومن هلحرم نیا رد :لوا ۀلحرم:(658
 زین و تسا هتفرگ تروص صوصخ نیا رد هک یتاعلاطم یانبم رب .دنوش یم فیرعت یجوز یاه هسیاقم ماجنا روظنم
 ۀلحرم .تسا هدش هدروآ (8) لودج رد شهوژپ نیا رد هدافتسا دروم یزاف فیط ،دهد یم هئارا گناچ هک یا هیصوت

 هدیسر ماجنا هب رضاح شهوژپ رد یثلثم یزاف دادعا یریگراک هب اب هک دوب دهاوخ یجوز ۀسیاقم سیرتام لیکشت :موس
 هبساحم: مشش هلحرم .اهSi یگرزب ۀجرد هبساحم :مجنپ هلحرم .(Si) اهرایعم رادقم هبساحم : مراهچ هلحرم .تسا

 مامت.دنریگیم رارق یبایزرا دروم و دنوشیم هزیلامرن اه صخاش هک رخآ هلحرم و هدشن لامرن یاه صخاش نزو
 .تسا هتفرگ ماجنا AHP Fuzzy یرازفا مرن طیحم رد قیقحت زا شخب نیا ماجنا لحارم

 اهرایعم تاسیاقم روظنم هب یزاف فیط - 1 لودج
  یزافددع  تبسن  ینابز ترابع
 (5و5 و 05/5) 3 هب 8  تیمها یب تیاهنیب
 (5 و 0/5 و 8/5) 1 هب8 3 هب 8 و 1 هب8 یاه تبسن نیب تیمها یب
 (05/5 و8/5و 08/5) 2 هب8  تیمها یب رایسب رایسب
 (078/5و028/5و077/5) 6 هب8 2 هب 8 و 0 هب 8 یاهتبسن نیب تیمها یب
 (7/5و07/5و9/5) 0 هب8 تیمها یب رایسب
 (027/5و079/5و029/5) 4 هب8 0 هب 8 و 9 هب 8 یاهتبسن نیب تیمها یب
 (09/5و4/5و04/5) 9 هب 8  تیمها یب اتبسن
 (4/5و04/5و0/5) 7 هب8 9 هب 8 و 8 یاه تبسن نیب تیمها یب
 (04/5و0/5و00/5) 8 ناسکی تیمها
 (0/5و00/5و6/5) 7 9 و 8 نیب تیمها
 (00/5و6/5و06/5) 9  یبسن تیمها
 (076/5و026/5و072/5) 4 0 و 9 نیب تیمها

 (2/5و02/5و1/5) 0 مهم یلیخ
 (022/5و071/5و021/5) 6 2 و 0 نیب تیمها
 (01/5و3/5و03/5) 2  یتایح تیمها
 (3/5و03/5و8) 1 3 و 2 نیب تیمها
 (03/5و8و8) 3  مهم تیاهن یب

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای:عبنم

  قیقحت یاه هتفای

  تشر رهش یرگشدرگ رادیاپ هعسوت یاه صخاش و اه هفلوم نییعت (فلا

 ،تشر رهش یطیحم تسیز یرادیاپ بوچراچ رد یرگشدرگ هعسوت یبایزرا رب دیکات اب قیقحت یسانش شور قباطم
 و یناسنا تیفیک بلاق رد یرگشدرگ یرادیاپ یبایزرا یموهفم بوچراچ ،یرادیاپ فادها نییعت زا سپ ادتبا
 رد و دیدرگ نییبت یرگشدرگ یرادیاپ یدیلک یاه صخاش و اه هفلؤم سپس و هدش صخشم یعیبط متسیسوکا



 144 ...تشر رهش یرگشدرگ هعسوت یبایزرا

 ندرک یتایلمع یارب نارگشهوژپ طسوت لقتسم تاقیقحت و یناهج براجت زا یریگ هرهب و یسررب اب دعب هلحرم
 هدودحم تایضتقم و طیارش اب اهنآ ندش یموب روظنم هب و یحارط یرگشدرگ هعسوت یرادیاپ یاه صخاش ،میهافم
 و یعامتجا ،یداصتقا داعبا رد ییاهن صخاش 04 دادعت و دش یهاوخرظن ناسانشراک و دیتاسا هاگدید زا هعلاطم دروم
 باختنا یرگشدرگ هعسوت یرادیاپ یبایزرا تهج ( 9 لکش ) رادیاپ هعسوت یدیلک هفلؤم 6 بلاق رد یطیحم تسیز
 و هیزجت دروم و دیدرگ یروآ عمج و عیزوت یرامآ هعماج فلتخم حوطس رد ازجم یاه همانشسرپ تروص هب و
 .تفرگ رارق لیلحت
  

 
 
 
 
 

 یرگشدرگ رادیاپ هعسوت یدیلک یاه هفلؤم نایم طباور-3 لکش

  اه صخاش هب یهدزایتما(ب
 زا کیره رد هیوگ تروص هب اه هفلؤم زا کیره هب طوبرم یاه صخاش ،یرگشدرگ یرادیاپ یاه هفلؤم نییعت زا سپ
 9 زا هدمآ تسد هب تاعالطا و اه هداد.دیدرگ یروآ عمج و عیزوت هطوبرم یرامآ هعماج نیب و نییبت اه همانشسرپ

 0 سایقم)ترکیل سایقم رد تارظن لیدبت رازفا مرن زا هدافتسا اب .دش SPSS رازفا مرن دراو فلتخم یرامآ هعماج
 .دیدرگ نییعت اه صخاش ریغتم زایتما ناونع هب تارمن نیگنایم و تفرگ تروص (یا هطقن
  نارگشدرگ هورگ یاهریغتم زایتما
 یبایزرا و یسررب دروم یرگشدرگ رب عبانم ریثات شخب رد تشر رهش رد نامهیم هعماج ناونع هب نارگشدرگ تارظن
 .تسا هدش هداد ناشن(4)لکش رد صخاش نیا هب طوبرم یاهریغتم تازایتما جیاتن هک تفرگ رارق

 
 0398 ،شهوژپ یاه هتفای:عبنم  نارگشدرگ هاگدید زا یرگشدرگ رب عبانم ریثات هفلوم یاهریغتم هدش بسک تارمن نیگنایم - 4 لکش

نابزیم هعماج  
(یلحم هعماج)  

نامهیم هعماج  

(نارگشدرگ)  

 عبانم

  یرگشدرگ
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   یداصتقا

 یرگشدرگ عبانم تيفيك دوبهب و هعسوت رد یرگشدرگ شقن

  یعامتجا

  یمومع شخب ناريدم و نيلوئسم تيساسح و یهاگآ حطس شيازفا

 عبانم تيريدم نالوئسم و مدرم نايم ديفم یلماعت یرارقرب

 دصقم هعماج هب یشخب تيوه

 ناشتيفرظ دح زا شيب عبانم رب راشف

 یرگشدرگ عبانم تيفيك یجيردت شهاك

 تسيز طيحم ندرك هدولآ

 عبانم زا تظافح هب هجوت هجيتن رد مدرم یگدنز طيحم تيفيك ءاقترا

4.1 
4 

3.4 
4.3 
4.4 

3.9 
4.1 

3.9 
4.2 

3.1 
3.2 
3.3 

3.5 
2.9 

3.2 
4 

4.2 

 (تشر رهش مدرم)یلحم هعماج هورگ هب طوبرم یاهریغتم زایتما
 نیا هک تفرگ رارق یسررب دروم زین یرگشدرگ رد یلحم هعماج ناعفنیذ ناونع هب تشر رهش مدرم شرگن و هاگدید
 عبانم ریثات و یطیحم و یعامتجا ،یداصتقا داعبا رد یلحم هعماج رب یرگشدرگ ریثات هب طوبرم یاه صخاش تارظن
 هدش هداد ناشن (0) لکش رد قیقحت زا شخب نیا هب طوبرم جیاتن.دندش یم لماش ار یداصتقا دعب زا یلحم هعماج رب
  .تسا

 
 مدرم هاگدید زا اه هفلوم هب طوبرم یاهریغتم هدش بسک تارمن نیگنایم -5 لکش

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای:عبنم

 نالووسم هورگ هب طوبرم یاهریغتم زایتما
 داعبا رد یلحم هعماج رب عبانم ریثات ،یطیحم دعب رد عبانم رب یلحم هعماج ریثات یاه هفلوم هب طوبرم یاهریغتم زایتما
 دعب رد یرگشدرگ رب یلحم هعماج ریثات و یعامتجا و یداصتقا داعبا رد عبانم رب یرگشدرگ ریثات ،یطیحم و یعامتجا
 لکش رد هک دشاب یم تشر رهش تسیز طیحم و یرگشدرگ هزوح نالووسم و ناسانشراک هاگدید زا ،یطیحم
 .تسا هدش هدروآ اهریغتم نیا هب طوبرم نیگنایم(6)
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 0398 ،شهوژپ یاه هتفای:عبنم  نالووسم هاگدید زا اه هفلوم هب طوبرم یاهریغتم هدش بسک تارمن نیگنایم - 6 لکش



 944 ...تشر رهش یرگشدرگ هعسوت یبایزرا

 AHP Fuzzy رازفا مرن زا هدافتسا اب اه صخاش هب یهد نزو (ب
 مرن طیحم رد و دیدرگ یروآ عمج هطوبرم یرامآ یاه هورگ زا کیره یاهریغتم زا مادک ره هدش بسک تازایتما
 مرن طسوت هتفرگ تروص تابساحم لحارم لک)دش هبساحم اه صخاش زا کیره یهد نزو AHP Fuzzy یرازفا
 نیگنایم و یریذپ عمج تیلباق نیاربانب دنا هدش هبساحم یزاف تروص هب اه نزو هک اجنآ زا.(تسا هتفرگ تروص رازفا
  .تسا هدش هدروآ ،اهریغتم زایتما ساسا رب هدمآ تسدب یاه نزو (7) هرامش لودج رد.دنتسه اراد ار یریگ

 تشر رهش رد یرگشدرگ رادیاپ هعسوت یاه رییغتم نزو و اهریغتم حیرشت -2 لودج

  نزو ریغتم زایتما (اه هنیزگ)اهریغتم حیرشت اه هفلوم هطبار
 ریغتم

 
 یلحم هعماج رب یرگشدرگ ریثات

 75425 - یداصتقا
 83425 029  یلحم نانکاس دمآرد شیازفا و داجیا -
 99725 127  تامدخ و الاک هنیزه شیازفا -
 41425 729 نانکاس یلغش یاه تصرف داجیا -
 69925 - یگنهرف- یعامتجا
 75425 829 مدرم یگدنز درادناتسا حطس ءاقترا -
 65425 029 یحیرفت تالیهست و تاناکما هعسوت و دوبهب -
 85725 827 یرگشدرگ هزوح حطس رد یغولش و ماحدزا شیازفا -
 09725 -  یطیحم
 95425 9  دح زا شیب زاس و تخاس هجیتن رد طیحم بیرخت -
 20725 227 ..و اه هناخدور بآ یگدولآ نازیم شیازفا -
 00725 627 یعیبط عبانم میرح هب زواجت و بیرخت -
 38525 328 یرهش کیفارت نازیم شیازفا -
 94725 827 دئاز داوم و هلابز دیلوت شیازفا -

 
 عبانم رب یرگشدرگ ریثات

 34025 -  یداصتقا
 95625 824 عبانم زا تظافح هب یداصتقا کمک رد یرگشدرگ شقن -
 42025 4 یرگشدرگ عبانم تیفیک دوبهب و هعسوت رد یرگشدرگ شقن -
 82425 429 نآ هب تراسخ ندرک دراو و عبانم هب ندز بیسآ رد یرگشدرگ شقن -
 30025 -  یعامتجا
 85625 924 عبانم تیمها هب تبسن مدرم یهاگآ حطس شیازفا -
 یمومع شخب ناریدم و نیلوئسم تیساسح و یهاگآ حطس شیازفا -

 عبانم تیمها هب تبسن
424 15625 

 16425 129 عبانم زا تنایص و تظافح رما رد نارگشدرگ تکراشم -

 
 رب یلحم هعماج ریثات

 یرگشدرگ
   

 41925 -  یطیحم
 11425 729 ناشتیفرظ دح زا شیب عبانم رب راشف -
 95425 9 یرگشدرگ عبانم عیرس ای یجیردت لاوز و بیرخت -
 76725 927 یرگشدرگ عبانم تیفیک یجیردت شهاک -

 
 یرگشدرگ رب عبانم ریثات

 85025 -  یعامتجا
 35625 624 نارگشدرگ یطیحم یاه یهاگآ حطس شیازفا -
 75425 9 ددجم یاهرفس یارب نارگشدرگ رد هزیگنا داجیا رد عبانم تیفیک -
 09425 229 رگشدرگ رد تعیبط هب تیلوئسم سح داجیا -
 60425 129 نارگشدرگ ی ارب یگنهرف لدابت تصرف ندرک مهارف -
 45625 924 نارگشدرگ اب یلحم هعماج راتفر ندوب هنابدوم و هناتسود -
 15025 - یداصتقا
 85025 329 نارگشدرگ تماقا نامز تدم -
 68025 824 رتشیب ناگدننکدیدزاب بذج -
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 0398 ،شهوژپ یاه هتفای:عبنم

 یبایزرا جیاتن
 زا مادک ره یارب اه نزو زا هدمآ تسد هب تازایتما ،یرادیاپ داعبا یاه صخاش زا کیره ییاهن نزو نییعت زا سپ
 یبایزرا دروم ،تسا هدش هدروآ 9 هرامش لودج رد هک نلآ تاکسرپ یرگشدرگ یرادیاپ یدنب هقبط قباطم اه هفلوم
 .تفرگ رارق

  یرادیاپ حوطس یدنب هقبط تهج نلآ تاکسرپ هناگ جنپ تاقبط-3 لودج
 تیعضو لداعم شزرا

 رادیاپان 5 -725 57-5
 (فیعض)هوقلاب یرادیاپان 425-725 54-57
 طسوتم 425 -625 56-54
 (بوخ)هوقلاب یرادیاپ 625 -125 51-56
 رادیاپ 825-125 558-51

 5398 :ناراکمه و یراختفا:عبنم

 عبانم نالووسم و مدرم ،نارگشدرگ یوس زا یرگشدرگ تیفیک یاه صخاش هنیمز رد هدمآ لمع هب یاه یسررب قبط
 داعبا ریاس هب تبسن 41725 زایتما نیرتمک اب هورگ هس هاگدید زا لک یطیحم یرادیاپ هک داد ناشن اههتفای ،تشر رهش
 تاکسرپ یرگشدرگ یرادیاپ یدنب حطس قباطم) هوقلاب یرادیاپان تیعضو رد دهد یم ناشن هک دشاب یم یرادیاپ
 یتوص یاه یگدولآ نازیم شیازفا اب یرگشدرگ ،نابزیم هعماج هاگیاج رد تشر رهش نانکاس هاگدید زا.دراد رارق(نلآ
 نینچمه.دراد رارق رادیاپان تیعضو ینعی نکمم دح نیرت بولطمان رد 38525 زایتما اب یرهش کیفارت زا یشان
 زایتما اب یعیبط یاهاضف و اه هناخدور بآ یگدولآ نازیم شیازفا زین و 94725 زایتما اب دئاز داوم و هلابز دیلوت شیازفا

 رد یرگشدرگ یطیحم یاه صخاش تیفیک شهاک ببس رما نیا هک دنراد رارق هوقلاب یرادیاپان تیعضو رد 20725

 59725 - یطیحم
 72725 427 یور هدایپ یاهریسم و اه نابایخ یگزیکاپ نازیم -
 17825 028  اه بالات و اه هناخدور میرح یگزیکاپ نازیم -
 24725 027 اه هاگحیرفت و یتماقا زکارم یگزیکاپ -
 02725 627 رهش یاه هبذاج یطیحم تسیز تیفیک زا نارگشدرگ تیاضر -

 
 عبانم رب یلحم هعماج ریثات

 33425 -  یعامتجا
 94425 429 عبانم تظافح زا تیامح -
 60025 029 یلحم هعماج فرط زا دصقم هدنیآ رد عبانم تیمها کرد -
 31725  یطیحم
 92425 029 عبانم زا یطارفا یرادرب هرهب -
 76825 327 تسیز طیحم ندرک هدولآ -
 52725 9 دصقم هزوح متسیسوکا نداد رطخ ضرعم رد -

 
 یلحم هعماج رب عبانم ریثات

 33925 -  یداصتقا
 44425 929 یلحم مدرم یداصتقا تیعضو دوبهب رد ریثات -
 00925 627 یلحم هعماج یارب دایز عفانم ندرک مهارف یلک روط هب -
 65025 - یعامتجا
 89025 824 عبانم تیریدم نالووسم و مدرم نایم دیفم یلماعت یرارقرب -
 58425 329 طیحم و عبانم ظفح لابق رد مدرم تیلوئسم ساسحا -
 12025 724 دصقم هعماج هب یشخب تیوه -
 31425 - یطیحم
 09425 4 عبانم زا تظافح هب هجوت هجیتن رد مدرم یگدنز طیحم تیفیک ءاقترا -
 44025 724 دصقم هزوح رد عبانم زا تظافح عوضوم نتفای تیمها -
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 مدع زین دنراد رارق نامهیم هعماج هاگیاج رد هک نارگشدرگ هاگدید زا.تسا هدش تشر رهش نینکاس هاگدید زا رهش
 زا تیاضر مدع زین و رادیاپان تیعضو رد 17825 زایتما اب اه بالات و اه هناخدور میرح یگزیکاپ نازیم زا تیاضر
 تشر رهش یطیحم تسیز تیفیک نازیم زا تیاضر مدع لک رد و 24725 زایتما اب اه هاگحیرفت و یتماقا زکارم یگزیکاپ
 یوس زا تسیز طیحم ندرک هدولآ زین نالووسم هاگدید زا.دراد رارق هوقلاب یرادیاپان تیعضو رد 02725 زایتما اب

 نداتفا رطخ رد و عبانم تیفیک یجیردت شهاک رما نیا هک دراد رارق رادیاپان تیعضو رد 76825 زایتما اب یلحم هعماج
 طیارش رد41725 زایتما اب تشر رهش یعیبط متسیسوکا هافر لک رد.تشاد دهاوخ هارمه هب ار تشر رهش متسیسوکا
 هعسوت هک تفگ ناوت یم ساسا نیمه رب .دراد رهش نیا رد 66425 زایتما اب یناسنا هافر هب تبسن هوقلاب یرادیاپان
  .تسین یطیحم تسیز یرادیاپ اب ماوت ،تشر رهش رد یرگشدرگ

 نایوگخساپ هاگدید زا تشر رهش رد یعیبط متسیسوکا هافر و یناسنا متسیس هافر لک تیعضو -4 لودج
 لک یرادیاپ یعیبط متسیسوکا هافر یناسنا هافر یرامآ هعماج 

 85925 09725 16925 مدرم
 26925 59725 45025 نارگشدرگ
 20425 21925 27025 نالووسم
 20925 41725 66425 لک

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 

 
 نارگشدرگ و نالووسم ،مدرم کیکفت هب تشر رهش یرگشدرگ یرادیاپ رتموراب رادومن -7 لکش

 0398 ،هدنراگن ینادیم یاه هتفای :عبنم
 نایوگخساپ هاگدید زا تشر رهش رد یرگشدرگ یرادیاپ داعبا تیعضو-5 لودج

  لک یرادیاپ یطیحم یرادیاپ یداصتقا یرادیاپ یگنهرف – یعامتجا یرادیاپ یرامآ هعماج
 97925 09725 55425 69925 مدرم
 98425 59725 15025 85025 نارگشدرگ
 22425 21925 34025 65025 نالووسم
 45425 41725 01425 50425 لک

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای:عبنم
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 ناشن تشر رهش رد یرادیاپ داعبا ظاحل زا ار یرگشدرگ ناعفنیذ هاگدید(0 )هرامش لودج رد هدمآ تسدب جیاتن
 هک دسر یم رظن هب 69925 زایتما اب یعامتجا دعب رد ،مدرم هاگدید زا هدمآ تسد هب تازایتما هب هجوت اب .دهد یم
 و مدرم نیب یگنهرف تالدابت تصرف و یگنهرف یرگشدرگ هعسوت رد ینادنچ ریثات تشر رهش رد یرگشدرگ
 رد یداصتقا تعفنم یرگشدرگ هک تسا نآ رگناشن 55425 زایتما اب یداصتقا رظن زا اما .تسا هتشادن ار نارگشدرگ
 هک دهد یم ناشن 09725 زایتما اب یطیحم دعب زا نینچمه و تسا هتشاد هارمه هب رهش نیا نانکاس یارب ار طسوتم دح
 یرادیاپان تیعضو رد هک تسا هدروآ دوجو هب هعلاطم دروم هزوح تسیز طیحم رد ار یفنم تاریثات یرگشدرگ
 و یعامتجا داعبا هب تبسن 55425 زایتما اب یداصتقا دعب تشر رهش مدرم هاگدید زا لک رد .درب یم رس هب هوقلاب
 و زایتما نیرتالاب 15025 زایتما اب یداصتقا یرادیاپ زین نارگشدرگ هاگدید زا .تسا هدوب اراد ار زایتما نیرتشیب یطیحم
 نارگشدرگ تیاضر مدع .دهد یم صاصتخا دوخ هب ار هوقلاب یرادیاپان زایتما نیرتمک 59725 زایتما اب یطیحم یرادیاپ
 دعب رد .دشاب راذگریثات هاگدید نیا رد دناوت یم یرهش و یعیبط قطانم رد تشر رهش یطیحم تسیز تیفیک زا
 هاگدید .تسا هتشاد هارمه هب نارگشدرگ یارب ار طسوتم یرادیاپ تیعضو 65025 زایتما زین یعامتجا یرادیاپ
 هاگدید زا ،دهد یم ناشن هدش بسک تازایتما هب هجوت اب رهش رد یرگشدرگ هب تبسن عبانم ناریدم و نالووسم
 21925 زایتما اب یطیحم دعب هب زایتما نیرتمک و 34025 زایتما اب یرادیاپ یداصتقا دعب هب زایتما نیرتالاب نالووسم
 زین ار طسوتم یرادیاپ 65025 زایتما اب یگنهرف و یعامتجا یرادیاپ دعب .دشاب یم هوقلاب یرادیاپان تیعضو
 .دریگ یمربرد
  تشر رهش رد یرگشدرگ متسیس لک یرادیاپ یبایزرا
 یبایزرا جیاتن .دوش یم هتفرگ رظن رد یرادیاپ بولطم حطس ناونع هب 8 زایتما ،نلآ تاکسرپ یرادیاپ رتموراب ساسا رب
 نازیم نییعت روظنم هب .دراد رارق هوقلاب یرادیاپان تیعضو رد تشر رهش رد یرگشدرگ هعسوت متسیس ،دهد یم ناشن

 هب ( نابزیم هعماج ،نامهیم هعماج ،عبانم) یرگشدرگ یرادیاپ یاه هفلؤم نایم یا هطبار یاه هبنج زا کی ره تکرح
 هداد ناشن جیاتن(6 )هرامش لودج رد هک دیدرگ هبساحم بولطم تیعضو زا اهنآ زا کی ره هلصاف ،یرادیاپ یوس
 .تسا هدش

 تشر رهش رد یرگشدرگ یرادیاپ یبایتسد حطس ظاحل زا اه هفلؤم تیعضو -6 لودج
 یرادیاپ تیعضو بولطم عضو زا هلصاف یرادیاپ شزرا نیگنایم یطابترا هبنج
 هوقلاب یرادیاپان -62625 47925  یلحم هعماج رب یرگشدرگ ریثات
 طسوتم یرادیاپ -64425 40025 عبانم رب یرگشدرگ ریثات
 هوقلاب یرادیاپان -68625 41925  یرگشدرگ رب یلحم هعماج ریثات
 طسوتم یرادیاپ -09025 46425 یلحم هعماج رب عبانم ریثات
 هوقلاب یرادیاپان -65625 43925 عبانم رب یلحم هعماج ریثات
 طسوتم یرادیاپ -21025 98425  یرگشدرگ رب عبانم ریثات

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 هعماج رب عبانم ریثات و یرگشدرگ رب عبانم ریثات ،عبانم رب یرگشدرگ یراذگریثات دراوم رد اهنت دهد یم ناشن جیاتن
 یرادیاپ هب یبایتسد بولطم حطس ات اه هلصاف ،طباور یقبام رد و طسوتم دح رد یرادیاپ هب یبایتسد حطس یلحم
 یلحم هعماج رب یرگشدرگ ریثات ،اه هفلؤم نایم رد یرادیاپ هب یبایتسد نازیم نیرتمک.تسا دایز رایسب (8 زایتما ینعی)
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 طباور یرادیاپ هب یبایتسد حطس (1)لکش رد .دراد ار بولطم دح هب ندیسر لقادح هک تسا 47925 زایتما اب

  .تسا هدش هداد ناشن رادومن بلاق رد تشر رهش رد یرگشدرگ یرادیاپ یاه هفلوم

 
 تشر رهش رد یرگشدرگ یرادیاپ یاه هفلوم طباور یرادیاپ هب یبایتسد حطس -1لکش

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای:عبنم

  یریگ هجیتن
 نتفرگ رظن رد اب متسیس تیعضو ،دهد یم ناشن تشر رهش رد یرگشدرگ متسیس لک یرادیاپ یبایزرا لدم جیاتن
 ود هطبار6 بلاق رد عبانم و نابزیم هعماج ،نامهیم هعماج ینعی ؛یرگشدرگ رادیاپ هعسوت یدیلک هفلؤم هس یراذگرثا

 دح رد هک یدراوم رد زج هب بولطم عضو ات اه هفلؤم زا کی ره هلصاف و دراد رارق رادیاپان هوقلاب طیارش رد ،هفرط
 هک تشر رهش رد یرگشدرگ هعسوت یلعف دنور زا ییاهر یارب تسیابیم نیاربانب .تسا دایز رایسب ،دنشاب یم طسوتم
 نالووسم و مدرم نایم تکراشم داجیا اب ،تسا هدش یعیبط و یطیحم تسیز لیاسم هنیمز رد ییاهشلاچ زورب ببس
 رهش نیا رد یرگشدرگ داعبا نیب نزاوت و لداعت یرارقرب و رادیاپ یرگشدرگ یوس هب تکرح یاتسار رد یریبادت
 تسیز طیحم و عبانم هب یریذپان ناربج یاه بیسآ ،یرگشدرگ یلعف دنور همادا تسا نکمم هکارچ دوش هدیشیدنا

 .دنک دراو تشر رهش
 عبانم
 زا یرگشدرگ هعسوت هنیهب یاهوگلا هئارا و یرگشدرگ یاه یدنمناوت تخانش» ؛ (8398) دمحم ،یتایب تین شوخ و اضریلع ،یجالعتسا

 ،مهد لاس ،دیدج هرود ،ناریا یایفارغج نمجنا یشهوژپ-یملع همانلصف ،« (یر رهش یدروم هعلاطم)یدربراک یایفارغج هاگدید
 .49 هرامش

 ناتسبات ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف ،«شور و موهفم :یرادیاپ یبایزرا » ؛ (7198) یراختفا نیدلا نکر اضرلادبع و یلع دیس ،یردب
 .3-49 صص ،7 هرامش ،18 هرود ،7198

 زا هدافتسا اب ناتسیس ییاتسور یاه هاگتنوکس یطیحم تسیز یرادیاپان تدش نییعت»؛ (5398) قداص ،یناجفل یرغصا و زرمارف ،ینامیرب
 .38 هرامش ،هعسوت و ایفارغج هلجم ،«یرایعم دنچ یبایزرا لدم

 رد یطیحم تسیز یرادیاپ یبایزرا » ؛ (5398) اضر ،ینیدلا سمش و یفطصم ،یدلگتسیا ؛اضر ،یگیب یورسخ؛ اضردیس ،هداز نیسح
 زادنا مشچ هلجم ،« (نمکرتردنب رهش :یدروم هعلاطم) یطخ صیصخت هرایعم دنچ یریگ میمصت نف زا هدافتسا اب یرهش یحاون

 .89-80 صص -5398 زییاپ ،68 هرامش ،مشش لاس ،(یناسنا تاعلاطم) ییایفارغج
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 ،«دزی ناتسا یاه ناتسرهش رادیاپ هعسوت و یطیحم تسیز لیاسم» ؛(7398) یلع ،یلوکشک یرقاب و فجنریم ،یوسوم ؛ هحیلم ،نایرکاذ
 .7398 ناتسمز ،39 هرامش ،مهدزای لاس ،دیدج هرود ،ناریا یایفارغج نمجنا یللملا نیب همانلصف

 .سردم تیبرت ،یرتکد همان نایاپ ،رادیاپ ییاتسور هعسوت رد ییاتسور یرگشدرگ شقن ،) 7198) ،لیعامسا ،یرداق

 ناتسهد: یدروم هنومن یرادیاپ بوچراچ رد دصقم یرگشدرگ هعسوت یبایزرا» ؛ (8398) رصان ،ییاجزوریف هداز یلقیلع و یفطصم ،یمدق
 .458 یپایپ هرامش ،8398 راهب ،لوا هرامش ،27 لاس ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف ،« نباکنت ناتسرهش/لکشمت

 رد AHP لدم تسبراک اب رادیاپ تسیز طیحم و یرگشدرگ هعسوت ی هطبار شجنس »؛(8398) هموصعم یبلاطوباریم و هقیدص ،یفطل
 -8398 زییاپ ،38 هرامش ،متفه لاس ،(یناسنا تاعلاطم) ییایفارغج زادنا مشچ هلجم ،« (رسمار ناتسرهش :یدروم هنومن) ناریا لامش
 .78-47 صص

 یاه نومزآ زا هدافتسا اب یطیحم تسیز هعسوت یرادیاپ یسررب »؛(9398) دمحم یگونعم و داجس ،درفنم ؛اضر ،یدمحا ؛دیعس ،یکلم
 ناتسبات ،53 هرامش ،97 هرود ،رهپس ییایفارغج تاعالطا یشهوژپ - یملع همانلصف ،« ناتسزوخ یزرم ناتسا یاه ناتسرهش رد یرامآ
93. 

 :یدروم هعلاطم ییاتسور رادیاپ یرگشدرگ تایح هخرچ یبایزرا و شجنس » ؛ (4398) لیکو ،نابراس یردیح و وطسرا ،راصح یرای
 ،4 لاس ،ییاتسور یزیر همانرب و شهوژپ هلجم ،« زربلا و نارهت یاه ناتسا یرگشدرگ یاهروحم رد عقاو یاهاتسور یقیبطت یسررب

 .78 یپایپ هرامش ،4398ناتسمز ،4 هرامش
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