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 هدیکچ
 حیحص یرادربهرهب و هرادا ینعم هب نآ هدرتسگ موهفم رد هژاو نیا دشابیم ریخا یاهههد رد میهافم نیرتعماج زا یکی رادیاپ هعسوت
 و راتخاس ،ینف تاناکما یریگراکب هب اب هک تسا بولطم فرصم یوگلا هب یبایتسد یارب ...و یناسنا یورین ،یلام عبانم زا اراک و
 تیولوا و لیلحت قیقحت نیا فده .دوشیم ریذپ ناکما شخب تیاضر روط هب هدنیآ و زورما لسن زاین عفر یارب بسانم تالیکشت
 زا هدافتسا اب ییاضف-یدبلاک و یعامتجا ،یداصتقا ،یطیحم تسیز داعبا یرادیاپ یاه صخاش رظن زا زیربت رهش قطانم یرادیاپ یدنب
 هن زا هدمآ تسدب جیاتن ساسارب .تسا یاهعسوت-یدربراک نآ عون و یلیلحت-یفیصوت شهوژپ شور .تسا AHP و یزاف یاهلدم
 تیعضو رد (4 ،6) هقطنم ود و رادیاپ همین تیعضو رد جنپ هقطنم و رادیاپان تیعضو رد(06 ،2 ،4 ،6 ،0 ،8) هقطنم4 یرهش یهقطنم
 رارق رادیاپ تیعضو رد قطانم دصرد88/88 و رادیاپ همین دصرد66/66 و رادیاپان دصرد44/44 نیگنایم ینعی .دنراد رارق رادیاپ
 بسانم تامدخ دوبن ،یحیرفت و زبس یاهاضف دوبمک ،یتامدخ یاهزاین اب تیعمج دشر قابطنا مدع رادیاپان قطانم رد .دنراد
 راشقا تنوکس ،نییاپ لاغتشا ،یگنهرف ،یشزومآ تاناکما دوبمک ،تیعمج دشر خرن شیازفا ،یشزرو ،یراجت ،ینامرد-یتشادهب

 .تسا هدیشخب تدش یرادیاپان نازیم رب قطانم نیا رد هیور یب شرتسگ و زوجم نودب یاهزاس و تخاس ،نیرجاهم و دمآرد مک
 ناریگ میمصت و ناریدم راک روتسد رد یعامتجا تلادع درکیور لوا هجرد رد ،تسا مزال رادیاپ هعسوت هب ندیسر یارب ،نیاربانب

  .ددرگ لداعتم یتیعمج یاهزاین هب هجوت اب ،زیربت رهش قطانم نیب تاناکما و تامدخ عیزوت ات دریگ رارق زیربت رهش

 
  .زیربت رهش ،یرهش قطانم ،AHP ،یزاف یناشوپمه ،رادیاپ هعسوت یاهصخاش :یدیلک ناگژاو
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 هلاسم نایب و همدقم
 هب هعسوت لاح رد یاهروشک یرهش قطانم رد هژیوب اهروشک هدمع ثحابم زا رادیاپ هعسوت و دشر هب یبایتسد هزورما

 و داصتقا رد یراتخاس لئاسم دوجو و فرط کی زا هتشذگ یاه ههد یط رد عیرس ینیشنرهش هبرجت .دوریم رامش
 قطانم رد هک یا هنوگب .تسا هدیدرگ هعسوت لاح رد یاهروشک رد دمآراکان یرهش یاه متسیس روهظ بجوم تسایس
 بآ ،اوه یگدولآ ،تسیز طیحم بیرخت زین و عبانم و تاناکما رباربان عیزوت ،هعسوت حوطس یرباربان یرهش فلتخم
 رد و هدوب هعسوت دنیارف لوصحم ینیشنرهش هدیدپ هک تسیلاح رد نیا .تسه هدهاشم لباق حوضو هب هریغ و کاخ و
 هیشاح دشر هب هعسوت لاح رد یاهروشک رد اما ،هدش نادنورهش هافر و تورث داجیا بجوم هتفای هعسوت یاهروشک
 ناریدم ور نیا زا .تسا هدش رجنم یطیحم تسیز تالکشم و یعامتجا و یداصتقا فاکش و رقف شرتسگ ،ینیشن

 لداعتم یا هعسوت هب ندیسر یارب و یعامتجا یداصتقا یاهیگدنام بقع ناربج یارب اهروشک نیا رد ییارجا و یسایس
 حطس رد هنیهب و بسانم یزیر همانرب و حیحص تخانش دنمزاین ددرگ هعماج یگدنز دوبهب هب رجنم هک هبناج همه و
 مین رد یطیحم تسیز یاهنارحب و یا هقطنم و یلم حطس رد ینغ و ریقف دیازت هب ور فاکش .دنتسه یا هقطنم و یلم
 زا یرایسب رد .(9296:91 ،یفارص) تسا هعسوت یاهدربهار و فدها لماک تیقفوم مدع رب یدهاوش همه ریخا نرق
 افیا ندش یتعنص دنیارف لیمکت و هعسوت رد یمهم شقن گرزب یاهرهش و اهرهشنالک هعسوت لاح رد یاهروشک
 شیازفا ،تیعمج یالاب دشر اب ،کچوک و ینایم یاهرهش رگید هب تبسن اهرهش زا هورگ نیا لیلد نیا هب .دننک یم
 نیا رد رادیاپان هعسوت قیداصم و هدوب وربور یمسرریغ یاهناکسا شرتسگ ،یدبلاک هیور یب هعسوت ،یریذپرجاهم
 زا راک لحم یرود ،نکسم ینارگ و دوبمک نوچمه ییاهانگنت و لئاسم اب اهنآ نینکاس و هدوب نایامن رتشیب اهرهش
 مدع عومجم رد و زاب یاضف شهاک ،تغارف تاقوا نارذگ و یحیرفت یاهاضف شهاک ،تعیبط زا یرود ،تنوکس
 تامدخ هب تبسن تیعمج دشر تعرس ندوب الاب .(1196:9 ،ناراکمه و هداز نیسح) دندرگ هجاوم یگدنزرس و هافر
 تیریدم رد یلصا شلاچ هب کی تامدخ هب یسرتسد رد یرباربان اهاگ و دوبمک هدش بجوم یساسا و ییانبریز
 یاهاضف ،بسانم نکسم نوچمه یساسا تامدخ هب نادنورهش یسرتسد رد یریاربان و دوبمک .دوش لیدبت یرهش
 رادیاپان هعسوت روهظ رد یمهم لماع هریغ و تغارف تاقوا ناراذگ یاهاضف ،یتشادهب و ینامرد زکارم ،یشزومآ
 راشقا همه عفن هب تاناکما و تامدخ هنیهب عیزوت هب طونم رادیاپ هب رادیاپان هعسوت تیعضو زا رییغت .دشاب یم یرهش
  .(9196:036 ،گاپ) .دشاب یم ییاضف و یعامتجا تلادع ققحت و هعماج یعامتجا یاههورگ و
 داعبا و هرک تسیز هرتسگ رب اهرهش تاریثات زا یشان زین موس هرازه یلصا راعش ناونع هب رادیاپ هعسوت ندش حرطم
 یب ینیشنرهش و اهرهش هب هجوت نودب رادیاپ هعسوت و یرادیاپ زا ثحب ،کش نودب .تسا یناسنا یگدنز فلتخم
 یرادیاپ ،عقاو رد و دنور یم رامش هب ناهج رد یرادیاپان هدننکداجیا یلصا لماع ناونع هب اهرهش .دوب دهاوخ انعم
 اهنت یرهش یرادیاپ .(1196:7 ،ناراکمه و ریلد هداز نیسح) دنتسه دحاو یموهفم ود ره یناهج یرادیاپ و یرهش
 یربارب و یگدنز لباق تسیز طیحم ،یداصتقا ییایوپ هب ندیسر هکلب ،تسین یطیحم تسیز تالوقم هب طوبرم
 یدیلک تاصخشم یخرب .(9196:19 ،نایبیبط) دور یم رامش هب هنیمز نیا رد رگید مهم دراوم هلمج زا یعامتجا
 و ییایفارغج یربارب ،یعامتجا یربارب لماش) اه لسن نورد یربارب ،اه لسن نیب یربارب:زا دنترابع یرهش یرادیاپ
 و یدرف هافر ،ءاکتا دوخ هعماج ،عونت و یداصتقا یاقب ،یندشن دیدجت عبانم زا لقادح هدافتسا ،تموکح رد یربارب
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 یاههریخذ نتفرگ رظن رد ینعی یرهش یرادیاپ .(4196 ،646 ،یدمحم یمظاک) هعماج دارفا یساسا یاهزاین عفر
 یرهش یزیر همانرب تهج زا اهنآ تظفاحم نتفرگ یدج و یناسنا تیلاعف هنوگره رد نیمز عبانم یعیبط
(Diamantini and others,2000:29). دیلوت زا بانتجا ،عبانم زا یداصتقا هدافتسا لیلد هب هک تسا یرهش رادیاپ رهش 
 دوخ تایح ۀمادا هب رداق تدمزارد رد ،دیفم یاهتسایس شریذپ و ناکما دح ات اهتفایزاب و تاعیاض ،دح زا شیب
 دایز مجح لباقم رد یژرنا و داوم یدورو دایز مجح تاصخشم اب ارگون یاهرهش لباقم رد رادیاپ رهش .دشاب

 رتمک یدورو اب ییاهرهش داجیا یانبم رب ار ناشفده دیاب رادیاپ رهش نازیر همانرب .تسا یگدولآ و تاعیاض یجورخ
  .(2336:16 ،رنرت) دننک زکرمتم یگدولآ و تاعیاض
 عیرس دشر .دوش یم بوسحم هعسوت یاهبطق و مهم یاهرهش زا یکی ناونع هب روشک برغ لامش رد زیربت رهشنالک
 رهش تامدخ یاهیربراک حوطس ندوب نییاپ نوچمه یددعتم یتالکشم و لئاسم شیادیپ بجوم رهش نیا تیعمج
 زا یدایز شخب یسرتسد نادقف و نکسم نییاپ تیفیک ،یمومع یاهگنیکراپ و تغارف تاقوا ،زبس یاهاضف ریظن

 رد .تسا هدش رهش یمیدق و یزکرم یاهشخب رد صوصخب یگناخ یاهباسپ و بالضاف لاقتنا یاه هکبش هب نینکاس
 و تاناکما رباربان عیزوت مهم هلئسم ،دوش یم بوسحم رهش یدبلاک رادیاپان هعسوت رهاظم زا دوخ هک لئاسم نیا رانک
 مدق نیلوا .دشاب یم زین یداصتقا و یعامتجا رادیاپان هعسوت هدنهد ناشن هک تسه رهش فلتخم قطانم رد تامدخ
 رظن زا یرهش قطانم یرادروخرب نازیم و دوجوم تیعضو تخانش ،یرهش رادیاپ هعسوت یوس هب تکرح یارب

 داعبا زا زیربت رهش هناگهد قطانم رادیاپ هعسوت یبایزرا یارب ساسا نیا رب .دشاب یم رادیاپ هعسوت یاه صخاش
 هب یهاگن اب .دش هتفرگ هرهب اهنآ یاهصخاشریز و یدبلاک ،یگنهرف-یعامتجا ،یداصتقا ،یطیحم تسیز هناگراهچ
 شیازفا مدقت زین و هتشذگ یاه ههد یط رد رهش نیا یریذپ رجاهم یالاب نازیم و یرهش تیعمج عیرس دشر تیعضو
 رد رضاح هلاقم نیاربانب دومن صخشم ار یرهش قطانم حطس رد یرباربان ناوت یم یرهش هعسوت و نارمع رب تیعمج
 رادیاپ هعسوت یاهصخاش رظن زا ار رگیدکی هب تبسن زیربت یرهش قطانم زا کی ره یرادروخرب نازیم تسا شالت

 قطانم نایم دسریم رظن هب :تسا هدش حرطم تروص نیا هب زین قیقحت یلصا ضرف ورنیا زا دیامن صخشم یرهش
  .دراد دوجو توافت رادیاپ هعسوت یاهصخاش زا یرادروخرب رد زیربت رهش
 شهوژپ هنیشیپ
 نازیر همانرب و اهتلود یلامش یاکیرمآ و اپورا رد اریخا .تسا هدش ماجنا یدایز یاهشهوژپ رادیاپ رهش اب طابترا رد
 هب تشگزاب هب ار تیعمج و لیهست ار دایز مکارت رد ندرک یگدنز هک دننک یم قیوشت و بیغرت ار هدرشف رهش یوگلا
 یژرنا فرصم و هاتوم ار راک لحم هب هناخ زا رفس نامز هلیسو نیا هب و دنک یم قیوشت رهش نورد یمیدق یاه هلحم
 رادیاپ هعسوت یاه صخاش یسررب ناونع اب یا هلاقم رد (7396) ناراکمه و یناذا .(637 :9447 ،تربار) .دهاک یم ار
 یاهصخاش رظنم زا و رادیاپ هعسوت ظاحل هب یزرواشک هلحم ،هقطنم نیا تالحم نیب ناهفصا 96 هقطنم یا هلحم
 رد ،(9396) ناراکمه و دحوم .(7396:976 ،یناذا) دراد رارق تالحم ریاس هب تبسن یرتالاب هبتر رد هعلاطم دروم
 عومجم رد هک دنا هتفای تسد هجیتن نیا هب وکام رهش یاههلحم یرادیاپ یاه هجنس یبایزرا و لیلحت ناونع اب یا هلاقم
 و نرتسن .(9396 ،90 ،ناراکمه و دحوم) تسا توافتم رهش نیا تالحم نیب یرادیاپ بیرض ،یقیفلت یاه صخاش
 هجیتن نیا هب یزاف قطنم زا هدافتسا اب جدننس رهش یاه هلحم یرادیاپ شجنس ناونع اب یشهوژپ رد ،(9396) ناراکمه



 1398 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 414

 ابیرقت .(9396 ،99 ،ناراکمه و نرتسن) تسا رتشیب رگید تالحم اب هسیاقم رد یمیدق هلحم رد یرادیاپ هک دنا هدیسر
 نادقف و تیعمج دشر ار یرهش قطانم هژیو هب یناسنا یاههاگتنوکس یرادیاپان للع قافتا هب اهشهوژپ مامت جیاتن
 یاهیدنمزاین و تامدخ نیمات رد اهیزیر همانرب فعض هرخالاب و تالوحت ینیب شیپ رد دمآراک یرهش تیریدم
 تیریدم ماظن رد یروحم تلادع درکیور نادقف مهم هلئسم ،فعض طاقن نیا رانک رد نینچمه .دنناد یم نینکاس
 ار یعامتجا و ییاضف فاکش نادنورهش و اهاضف نایم رد دوجوم عبانم هنالداعریغ میهست و میسقت اب هک تسه یرهش
 اهرهش تالکشم لح یارب یرهش رادیاپ هعسوت درکیور ساسا نیا رب .دیامن یم دیدشت ار یرادیاپان داعبا و داجیا
 یاه یتساک عفر و اهرهش رد دوجوم یداهن و یلحم یاهتیفرظ زا هدافتسا اتدمع هعسوت لاح رد یاهروشک رد هژیوب

 اهرهش روما هاردا رد رتشیب تراظن یارب داهن مدرم یاهنامزاس ،یلحم یاهتموکح شقن تیوقت ،ینامزاس راتخاس
 و هدرک فیرعت یبوخب ار یزیر همانرب هاگیاج یرهشو یا هقطنم نارمع همانرب و یلم حطس رد دیاب اهروشک .دشاب یم
 یداصتقا و یعامتجا هعسوت هب یبایتسد یارب یرازبا و تبثم دنور کی ناونع هب ارنآ ینیشنرهش حطس شیازفا اب

  .(710 :3447 ،رشب ناکسا یناهج شرازگ) دنیامن بوسحم هعماج

 
 ناگدنراگن :عبنم  5931 روشک و ناتسا هشقن زیربت رهش ییاضف تیعقوم -1لکش

 یدبلاک ،یعامتجا ،یداصتقا داعبا اب زیربت رهش قطانم یرادیاپ هنیمز رد هک دیدرگ صخشم عوضوم هنیشیپ یسررب اب
  .تسه راب نیلوا یارب هدافتسا دروم یاهلدم و درکیور نیا اب شهوژپ نیا و هتفرگن ماجنا یشهوژپ یطیحم تسیز و
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 هعلاطم دروم هدودحم ییایفارغج تیعقوم
 نیا .دشاب یم برغ لامش رهش نیرت گرزب و ناریا رهش نالک تفه زا یکی یقرش ناجیابرذآ ناتسا زکرم ،زیربت رهش
96 لاس رد رهش  حرط) دشاب یم رفن 4499996 اب ربارب یتیعمج و راتکه 13007 دودح یتعسو اب یسمش یرجه 43
 دروم هقطنم .دوش یم لماش ار یرهش هقطنم 46 زیربت رهش عماج حرط تاعلاطم ساسا رب .(6396 زیربترهش عماج
 عقاو 10° 77‘ 09“ ات 10° 96‘ 96“ ییایفارغج لوط و 19° 4‘ 39“ ات 19° 2‘ 79“ ییایفارغج ضرع نیب رد هعلاطم
  .تسا هدش
 شهوژپ یسانششور
 هعلاطم شور .تسا رظندروم یاه شور ماجنا یارب ییاهرازبا یریگراگ هب دنمزاین یملع شهوژپ ره هک تسا یهیدب

 عون رظن زا و یلیلحت -یفیصوت شور کی هعلاطم دروم یاههدودحم رد یرادیاپ نازیم نییعت و تخانش تهج
 یروآدرگ یدانسا و یا هناخباتک شور اب ینابم شخب رد شهوژپ زایندروم تاعالطا .تسا هدوب یا هعسوت-یدربراک
 یرامشرسزا نینچمه و زیربت یرادرهش دنامسپ تیریدم نامزاس هب هعجارم اب اهصخاش یمک یاه هداد و تسا هدش
 لیلحت یارب .تسا هدیدرگ جارختسا (4396) یضارا یربراک هشقن و عماج حرط ،زیربت رهش قطانم نکسم و سوفن
 یسیردیا رازفا مرن و Arc GIS رازفا مرن بلاق رد یزاف AHP و یزاف یناشوپمه هرایعم دنچ لدم ود زا ،تاعالطا
 اه هیال شیاریو) هیلوا شزادرپ و هدش ییایفارغج تاعالطا متسیس دراو اه هداد ،ادتبا یزاف لدم رد .تسا هدش هدافتسا

 ره یارب یسیردیا رازفا مرن زا هدافتسا اب سپس ،دش ماجنا اهنآ یور رب( ...و رتسر هب اه هیال لیدبت ،یفیصوت لوادج و
 رد .تفرگ ماجنا اههیال یناشوپمه Arc GIS رازفا مرن زا هدافتسا اب و دش هتفرگ رظن رد یزاف تیوضع عبات صخاش
 هتفر راکب یاهصخاش .دش هدافتسا یتاعالطا یاه هیال یرادیاپ نازیم شجنس تهج یزاف و AHP لدم قیفلت زا همادا
 یاهاضف هنارس ،لک یداوساب تبسن ،راوناخ دادعت) یگنهرف -یعامتجا یاهصخاش:زا دنترابع شهوژپ نیا رد
 تیعمج ،لغاش تیعمج نازیم) یداصتقا ،(هدش دراو نیرجاهم لک دادعت ،هنایار یاراد راوناخ دادعت ،یحیرفت یشدرگ
 یطیحم تسیز ،(لاعفریغ هب یداصتقا لاعف تیعمج تبسن ،یراجت یربراک هنارس ،قطانم رد انب و نیمز کلام ،راکیب
 صلاخ مکارت ،زبس یاهاضف هنارس ،اه کراپ دادعت ،یگناخ هلابز دیلوت هنارس ،هقطنم تحاسم زا هدوسرف تفاب مهس)
 هنارس ،ینامرد یتشادهب یربراک هنارس ،یشزومآ هنارس ،ینوکسم یربراک هنارس :لماش ییاضف -یدبلاک و (تیعمج
  .یمومع لقن و لمح هب یسرتسد ،یشزرو یربراک
 شهوژپ یاه هتفای
  .تسا هدمآ زیربت رهش قطانم یرادیاپ یبایزرا یارب هتفر راکب یاهصخاش ،(6و7) لودج رد
 عباوت زا هدافتسا اب شهوژپ رد هتفر راکب یاهصخاش یمامت ریداقم ،(0و9) لوادج رد:یزاف تیوضع عباتریداقم
 هب 4 شزرا و لماک تیوضع ینعی هعومجم لآهدیا ریداقم هب 6 شزرا هک دندش (6 ات 4) سایقم هب لیدبت زاسیزاف
 نیب رد ،تیوضع هجرد هب هجوت اب ریداقم هیقب .تفای صاصتخا تیوضع مدع ینعی لآهدیا تلاح زا ریداقم نیرترود
  .دهدیم ناشن (6و4) ی هزاب رد تیوضع لامتحا تروص هب ار دوخ یاهشزرا یزاف قطنم .دنتفرگ رارق دح ود نیا
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 زیربت رهش قطانم یداصتقا و یطیحم تسیز یرادیاپ یبایزرا یارب هتفرراکب یاهصخاش .1لودج
 یداصتقا دعب یطیحم تسیز دعب

 یاضف هنارس یتیعمج صلاخ مکارت قطانم
 زبس

 تبسن یگناخ هلابز دیلوت هنارس هدوسرف تفاب مهس یرهش یاه کراپ مهس
 ریغ تیعمج
 لاعف هب لاعف

 تیعمج
 لغاش

 تیعمج
 راکیب

 دصرد
 راوناخ
 و انب کلام
 نیمز

 هنارس
 یربراک
 یراجت

 13/6 19 42646 72999 31/4 491 447 97 62/9 919 6هقطنم

 13/6 09 9691 09200 93/4 922 167 79 92/2 149 7هقطنم

 91/6 29 2013 26221 73/4 091 117 16 13/7 070 9هقطنم

 11/6 19 41376 73111 73/4 101 4466 99 66/7 929 0هقطنم

 61/7 30 2309 33117 93/4 031 99 47 0/76 909 9هقطنم

 93/7 29 7940 91697 03/4 491 91 16 11/9 797 1هقطنم

 04/0 30 1799 16639 93/4 972 4 67 33/6 709 2هقطنم

 91/16 49 0196 6772 63/4 661 416 1 36/4 497 1هقطنم

 9/7 29 9632 21979 63/4 729 400 3 11/4 490 46هقطنم

 (نکسم و سوفن یرامشرس ،یضارا یربراک هشقن ،زیربت عماج حرط) :عبنم

 رد هک تسا نآ زا یکاح شهوژپ یطیحم تسیز یرادیاپ تهج هدافتسا دروم یاه صخاش:یطیحم تسیز دعب
 رادقم نیرتمک یاراد 9 هقطنم و بسانم طیارش رد لماک تیوضع رادقم اب 1 هقطنم یتیعمج صلاخ مکارت صخاش
 ثحابم رد یدیلک یرایعم ناونع هب ،هقطنم لمحت لباق تیفرظ هک درک ناعذا ناوتیم .دشابیم یزاف تیوضع
 رایعم نییبت صخاش) اه کراپ و زبس یاضف هنارس صخاش نینچمه .دراد یرتهب تیعضو 1 هقطنم رد ،یرادیاپ
 زیربت رهش قطانم نیرتدمآ تفررپ زا یکی هک 1 هقطنم ینعی رهش یزکرم هقطنم رد(یطیحم و یکیژولوکا تیبولطم
 0 هقطنم و زبس یاضف هنارس رظن زا 9 هقطنم نینچمه؛تسا هدوب زاین دروم یاضف لقادح و درادناتسا زا رتمک دشابیم
  .دنراد رارق قطانم رگید هب تبسن یبولطم طیارش رد یرهش کراپ مهس رظن زا
 لاعف هب لاعفریغ تیعمج تبسن صخاش یزاف تیوضع رظن زا 6 هقطنم دهدیم ناشن (9) لودج جیاتن:یداصتقا دعب
 رارق قطانم رگید هب تبسن یبولطمان طیارش رد 9و 7 قطانم و دراد قطانم رگید هب تبسن یرت بسانم طیارش رد
 ور نیا زا .دشابیم زیربت هقطنم نیرت تیعمج مک 1هقطنم و نیرت تیعمجرپ0هقطنم ،دش هراشا البق هک روطنامه .دنراد
 دراد رارق بسانمان تیعضو رد یراکیب رظن زا و ،بسانم تیعضو رد لغاش تیعمج رظن زا 0 هقطنم یزاف تیوضع
 رد راکیب تیعمج رظن زا و بسانمان تیعضو رد لغاش تیعمج رظن زا 1 هقطنم یزاف تیوضع نآ سکعرب و
 دراد رارق قطانم رگید هب تبسن بسانمان تیعضو

 زیربت رهش قطانم یدبلاک و یگنهرف-یعامتجا یرادیاپ یبایزرا یارب هتفر راکب یاه صخاش .2لودج
 ییاضف یدبلاک دعب یگنهرف یعامتجا دعب زیربت قطانم

 هنارس یشدرگ یحیرفت یربراک دصرد هنایار یارادراوناخ دصرد هدش دراو نیرجاهم لک دادعت یداوساب نازیم راوناخ دادعت
 ینوکسم

 هنارس
 یشزومآ

 یربراک هنارس
 لقن و لمح

 یربراک
 یتشادهب
 ینامرد

 هنارس
 یربراک
 یشزرو

 69/4 20/4 91/4 97/6 06/17 1/4 00 9923 914197 11691 6 هقطنم

 9/4 92/6 64/6 19/6 62/79 24/6 91 16066 264297 39169 7 هقطنم

 00/7 92/4 0/6 72/6 29/97 14/4 70 11766 462217 16102 9 هقطنم

 10/4 97/4 21/6 30/6 17/17 64/4 99 39766 119997 31111 0 هقطنم

 79/4 17/4 31/9 17/9 13/17 36/4 41 7471 12799 49917 9 هقطنم

 6/6 19/4 10/9 77/9 06/90 04/4 30 9241 17336 16637 1 هقطنم

 90/4 34/4 31/9 77/6 97/37  .4 29 9019 09119 03290 2 هقطنم

 97/4 30/4 2/6 32/7 90/90 77/4 09 4066 91396 3023 1 هقطنم

 9/4 29/4 27/4 74/6 7/77 4 37 6079 99329 11019 46 هقطنم
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 (نکسم و سوفن یرامشرس ،یضارا یربراک هشقن ،زیربت عماج حرط) :عبنم

 تیعضو رد 2 و 9 هقطنم رد و بسانم تیعضو رد 46و1 ،9 هقطنم رد انب کلام راوناخ صخاش یزاف تیوضع .
 و بسانم هقطنم نیا یراجت یربراک هنارس یزاف تیوضع 1 هقطنم ندوب یراجت هب هجوت اب .دراد رارق بسانمان
 دراد رارق یبولطمان تیعضو رد یراجت یربراک هنارس صخاش رظن زا 9 هقطنم یزاف تیوضع و دشابیم درادناتسا
  .(9هرامش لودج)
 هدافتسا زیربت رهش قطانم یگنهرف_یعامتجا یرادیاپ شجنس یارب هک ییاه صخاش نایم رد:یگنهرف و یعامتجا دعب

 تیعضو رد 0 هقطنم و قطانم ریاس هب تبسن یرتهب تیعضو 1 هقطنم رد راوناخ دادعت یزاف تیوضع ،دنا هدش
 رد 9 هقطنم رد تسا یعامتجا یهاگآ رایعم فرعم هک یداوساب نازیم صخاش یزاف تیوضع .دنراد رارق یبسانمان
 قطانم یدورو نارجاهم دادعت صخاش .دراد رارق رفص تیعضو رد 1 هقطنم و رتهب تیعضو قطانم ریاس اب هسیاقم
 1 هقطنم رد و هدوب رتشیب 7 هقطنم نیب رد رضاح شهوژپ رد یا هقطنم و هلحم تینما و یناکم رطاخ قلعت صخاش)
 راوناخ صخاش ود رد ار 46 هقطنم یزاف تیوضع مدع هدمآ تسدب جیاتن .دراد یرتهب تیعضو هجیتن رد و رتمک
 تبسن یبولطم تیعضو رد صخاش هس نیا رظن زا 7 هقطنم و دهدیم ناشن ار یحیرفت-یشدرگ هنارس ،هنایار یاراد
 تیعضو رد یشدرگ و یحیرفت یربراک دصرد صخاش رظن زا زین 2 هقطنم نینچمه .دراد رارق قطانم رگید هب
  .(0لودج) دراد رارق یبولطمان

 قطانم یداصتقا و یطیحم تسیز یاه صخاش یزاف تیوضع ریداقم .3لودج
  قطانم
 زیربت

 یداصتقا دعب  یطیحم تسیز دعب

 یاضف هنارس یتیعمج صلاخ مکارت
 زبس

 تبسن یگناخ هلابز دیلوت هنارس هدوسرف تفاب مهس یرهش یاه کراپ مهس
 ریغ تیعمج
 لاعف هب لاعف

 تیعمج
 لغاش

 تیعمج
 راکیب

 راوناخ دصرد
 و انب کلام
 نیمز

 هنارس
 یربراک
 یراجت

 1674/4 921/4 1007/4 639/4 6 0362/4 6161/4 7991/4 9117/4 9049/4 6هقطنم

 174/4 971/4 1240/4 2410/4 4 17/4 1941/4 1131/4 9261/4 9091/4 7هقطنم

 4 6 2437/4 9702/4 9/4 12/4 7192/4 1960/4 3177/4 7166/4 9هقطنم

 0164/4 921/4 4 6 9/4 1172/4 4 6 7296/4 99/4 0هقطنم

 9224/4 4 0491/4 9607/4 4 7619/4 93/4 1710/4 6 9220/4 9هقطنم

 1114/4 6 2612/4 0477/4 2116/4 4 2773/4 1009/4 110/4 3433/4 1هقطنم

 9196/4 4 6791/4 9639/4 9999/4 1300/4 6 7269/4 0206/4 3430/4 2هقطنم

 6 976/4 6 4 2111/4 2391/4 9091/4 4 4 6 1هقطنم

 2674/4 6 2700/4 6099/4 2111/4 6 1/4 0946/4 9194/4 7220/4 46هقطنم

 9396 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 قطانم ییاضف یدبلاک و یگنهرف_یعامتجا یاه صخاش یزاف تیوضع ریداقم .4لودج
 رهش قطانم
 زیربت

 ییاضف یدبلاک دعب  یگنهرف یعامتجا دعب

 هنارس یشدرگ-یحیرفت یربراک دصرد هنایار یارادراوناخ دصرد هدش دراو نیرجاهم لک دادعت یداوساب نازیم راوناخ دادعت
 ینوکسم

 هنارس
 یشزومآ

 هنارس
 لمح یربراک
 لقن و

 یربراک
 یتشادهب
 ینامرد

 هنارس
 یربراک
 یشزرو

 2176/4 377/4 7416/4 3734/4 0916/4 2419/4 2160/4 1616/4 0921/4 219/4 6هقطنم

 2694/4 6 0047/4 1207/4 1030/4 6 6 4 321/4 1169/4 7هقطنم

 6 9919/4 7769/4 2349/4 736/4 6194/4 6619/4 2764/4 6 9997/4 9هقطنم

 6966/4 0134/4 700/4 147/4 736/4 9344/4 2116/4 9964/4 9111/4 4 0هقطنم

 7696/4 0746/4 6 6 6369/4 1226/4 6611/4 0249/4 1716/4 9112/4 9هقطم

 9334/4 0226/4 2111/4 9923/4 0913/4 0294/4 9999/4 9997/4 9974/4 2222/4 1هقطنم

 2939/4 4 1003/4 911/4 1499/4 4 7777/4 1619/4 0314/4 3941/4 2هقطنم

 4 607/4 939/4 7912/4 6 1947/4 0031/4 6 4 6 1هقطنم

 2694/4 7317/4 4 4 4 4 4 641/4 9034/4 3910/4 46هقطنم
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 9396 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

-نارحب رب هوالع ،تسا شرتسگ لاح رد هک یدیدج هعسوت و ریخا یاه لاس یکیزیف هعسوت هب هجوت اب:یدبلاک دعب
 یسرتسد مدع و یرهش یاه یربراک بسانمان شنکارپ لیبق زا ،یعامتجا یاهیرادیاپان و لئاسم ،یطیحم تسیز یاه
 یارب هک ییاهصخاش نایم رد .تسا هتشاد هارمه هب فلتخم یاه تفاب رد ار یرهش تاناکما و تامدخ و بسانم
 1 هقطنم رد ینوکسم هنارس یزاف تیوضع ،دنا هدش هدافتسا زیربت رهش قطانم ییاضف-یدبلاک یرادیاپ شجنس
 هنارس صخاش یزاف تیوضع .دراد رارق یبسانمان تیعضو رد 46 هقطنم و قطانم ریاس هب تبسن یرتهب تیعضو
 تیوضع .دراد رارق رفص تیعضو رد 46 هقطنم ردو رتهب تیعضو قطانم ریاس اب هسیاقم رد 9 هقطنم رد یشزومآ
 رارق یبسانمان تیعضو رد 46 هقطنم رد و لآهدیا تلاح رد 9 هقطنم رد لقن و لمح یربراک هنارس صخاش یزاف
 بسانمان تیعضو رد 2هقطنمو بسانم تیعضو رد 7 هقطنم ینامرد -یتشادهب یربراک هنارس یزاف تیوضع .دراد
 تیوضع اب 1 هقطنم و لآهدیا تیعضو رد لماک تیوضع اب 9 هقطنم یشزرو یربراک هنارس صخاش رد .دنراد رارق
 هنارس صخاش هس رد ار 46 هقطنم یزاف تیوضع مدع هدمآ تسدب جیاتن .دراد رارق بسانمان تیعضو رد رفص یزاف
 و تامدخ بولطمان عیزوت هدنهد ناشن هک دهدیم ناشن ار لقن و لمح یربراک هنارس ،یشزومآ هنارس ،ینوکسم
  .(0لودج) دشابیم هقطنم نیا رد یرهش تاناکما
 (1/4 یاماگ) یزاف یناشوپمه زا اهصخاش زا مادک ره یزاسیزاف زا سپ هلحرم نیا رد:یزاف یناشوپمه یاههتفای

  .دیدرگ لصاح{0-9و 9-9 ،7-9 ،6-9لکش}یرادیاپ یاههشقن و هدش هدافتسا اه صخاش قیفلت و یراذگمهیور تهج
 و رادیاپ همین هورگ رد 2و6قطانم ،رادیاپ هورگ رد یطیحم تسیز یرادیاپ نازیم رظن زا 9و7 قطانم ،7 لکش قباطم
 و رادیاپ هورگرد 1 و 6 قطانم ،یداصتقا یرادیاپ نازیم رظن زا .دنراد رارق رادیاپان هورگ رد 46 ،1 ،1 ،0 ،9قطانم
 نتشاد اب 9و6 قطانم یعامتجا یرادیاپ نازیم رظن زا .دنراد رارق رادیاپان قطانم هورگ رد 46 ،1 ،2 ،9 ،0 ،9 ،7قطانم
 ،0) قطانم و رادیاپ همین هورگ رد 1و9 قطانم ،رادیاپ هورگ رد شهوژپ یاهصخاش رفص زا رتالاب و بسانم تیعضو
 هورگ رد 2 ،46 ،1 ،0 ،9قطانم ،یدبلاک یاه صخاش یرادیاپ رظن زا .دنراد رارق رادیاپان هورگ رد(7 ،46 ،1 ،2 ،1
 (7لکش) .دنراد رارق رادیاپ قطانم هورگ رد1و9 قطانم ورادیاپ همین هوزگ رد 7و6 قطانم و رادیاپان

 



 514 ...زیربت یرهش قطانم یرادیاپ لیلحت

 9396 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم   زیربت هناگ هد قطانم یرادیاپ داعبا یزاف یناشوپمه یاه هشقن .2لکش

 روظنم نیا هب .تسا هدش یهد نزو یپ چا یا شور زا هدافتسا اب اهصخاش داعبا تمسق نیا رد :AHP یزاف دنیآرف
 نزو نییعت یارب .دشابیم شهوژپ یرادیاپ داعبا لماش نآ نوتس و رطس هک ،دیدرگ لیکشت 0 رد 0 سیرتام کی ادتبا
 هدش نییعت نازوا زا داعبا زا کی ره ییاهن نزو نیگنایم و هدش هدافتسا صصختم ناسانشراک تارظن زا سیرتام
 هعسوت ققحت تهج رد هک ،تفگ ناوتیم ،دهدیم ناشن یرادیاپ داعبا تیمها بیرض هک روطنامه .تسا هدمآ تسدب
 و یدبلاک و یعامتجا یاهصخاش بیترت هب یدعب یاه تیولوا و یداصتقا دعب هب طوبرم ریثات نیرتشیب ،یرهش رادیاپ
 و یدبلاک ،یعامتجا یاهصخاش یدعب تیولوا رد و یداصتقا یاهصخاش تیوقت نیاربانب .دشاب یم یطیحم تسیز
  .دومن دهاوخ افیا یرهش رادیاپ هعسوت ققحت رد ار ریثات نیرتشیب یطیحم تسیز

 تیمها بیرض و یجوز سیرتام لودج .5لودج
 تیمها بیرض یدبلاک یعامتجا یداصتقا یطیحم تسیز داعبا

 9214/4 6 1/6 2/6 6 یطیحم تسیز

 1479/4 1 7 6 2 یداصتقا

 0199/4 9 6 7/6 1 یعامتجا

 9924/4 6 9/6 1/6 6 یدبلاک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ،فلتخم یاهتیوضع اب یاهلسکیپ یناوارف هب هجوت اب و ،هدمآ تسدب یجورخ هیال راهچ یزاس یزاف زا سپ اتیاهن
 داعبا رظن زا قطانم یرادیاپ نازیم و دش قیفلت هدمآ تسدب تیمها بیارض اب هدش یزاس یزاف هرابود اه هیال نیا

  .دمآ تسدب (0لکش) ییاهن یجورخ هشقن کی تروص هب هناگ راهچ

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم یرادیاپ هناگراهچ داعبا ساسا رب زیربت هناگ هد قطانم یرادیاپ تیعضو هشقن .3لکش

 قطانم ناونع هب 1 هقطنم و 6 هقطنم یعامتجا و یداصتقا دعب یالاب تیمها بیرض هب هجوت اب ،قوف لکش قباطم
 هب 9 هقطنم ،بسانم الماک تیعضو رد هن و لآ هدیا ای کی هب کیدزن تیعضو رد ،قطانم رگید هب تبسن رترادیاپ
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 دصرد 21ینعی) دنتفرگ رارق رادیاپان قطانم هورگ رد (46 ،1 ،2 ،0 ،9 ،7) قطانم و رادیاپ همین یا هقطنم ناونع
 هدمع روط هب تیعضو نیا .(0لکش) تسا یرادیاپ یاهصخاش رظن زا قطانم نیب ییاضف یرباربان رگنایب هک ،(قطانم
 و ددرگیمرب یرهش هعماج و رهش یاهزاین نیمات و تامدخ و تاناکما و اه یربراک هنالداعان عیزوت و شنکارپ هب
  .دوشیم هدید اهیربراک نیا تیفیک و یرادروخرب ظاحل زا فلتخم قطانم نیب رد هدمع توافت
 یریگ هجیتن و ثحب
 یرادرب هرهب و هرادا نامه هک نآ تلاسر هب هجوت اب .دشاب یم یرهش تیریدم رد دیدج یرکیور یرهش رادیاپ هعسوت

 یفلتخم تاعوضوم ،ناگدنیآ یارب عبانم نیا موادت تازاوم هب زورما لسن یاهزاین نیمات یارب عبانم زا اراک و حیحص
 نایز هعسوت زا ینابیتشپ مدع ،اه تفایزاب زا تیامح ،یا هیحان و یرهش یاه طیحم یاهیگدولآ زا یریگولج نوچمه
 راکهار میداراپ نیا .تسا هدرک حرطم ار ینغ و ریقف نیب فاکش ندرب نیب زا نوچمه یساسا ثحابم رانک رد روآ
 یارب هیرظن نیا .دناد یم فلتخم حوطس رد دماراک تیریدم و یزیر همانرب رد ار اهرهش زورما تالکشم و لئاسم
 :2196 ،یدمحمروپ) دشاب یم لئاق نادنورهش تکراشم و یلحم یاهتموکح شقن هب یدایز مهس فادها نیا ققحت
 و اهیرباربان تخانش ،مدق نیلوا ،تامدخ و تاناکما بسانم ییاضف یهدنامزاس و اهیتساک نیا عفر روظنم هب .(09
 یاه هفلوم زا یرادروخرب رظن زا زیربت یرهش قطانم هک داد ناشن زین رضاح شهوژپ .تسا قطانم نایم فاکش
 دوجو رهشنالک نیا رد یدبلاک و ییاضف یرباربان و هدوبن حطس کی رد یطیحم تسیز و یدبلاک ،یعامتجا ،یداصتقا
 اتبسن تیعضو رد 9 هقطنم ،بولطم تیعضو زا 1و6 قطانم یرهش رادیاپ هعسوت یاهصخاش رظن زا یا هنوگب .دراد
 و یرباربان دوجو رب ینبم تاقیقحت رگید جیاتن ظاحل نیا زا .دنراد اررق یبولطمان طیارش رد قطانم یقبام و بولطم
 نینچمه .دوش یم دییات زین شهوژپ نیا رد یرهش رادیاپان هعسوت و یرهش قطانم نایم رد یدبلاک و ییاضف فاکش
 تلادع درکیور نادقف و یرهش تیریدم رد یزیر همانرب یاه متسیس یاهدمآراکان و فعض هدنهد ناشن تیعضو نیا
-یتشادهب ،یشزومآ ریظن یتایح یتامدخ هنارس نیمات و یرهش یزاسون و نارمع یارب هجدوب صیصخت رد یروحم
 یقرش و لامش قطانم ،یرادیاپ ییاهن هشقن 9قباطم هکیروظب .دشاب یم یرهش قطانم نایم رد تغارف تاقوا ،ینامرد
 تسیز و یدبلاک هلمج زا یرهش رادیاپ هعسوت یاهصخاش داعبا یمامت رد هدوب رادروخرب مه زاسون تفاب زا اتبسن هک
 دوجو نوچمه یلئاسم تسا یهیدب .دنتسه رادروخرب یبولطم تیعضو زا یبونج و یزکرم قطانم هب تبسن یطیحم
 دوجو لباقم رد ،یشزرو زکارم و اهکراپ ثادحا ،یرهش بالضاف هکبش لیمکت ،اههارگرزب ،زاسون یاهنامتخاس
 یالاب مکارت ،داح تالکشم لیلد هب بالضاف هکبش لیمکت مدع ،ضرع مک رباعم ،یرهش راد هلئسم و هدوسرف یاهتفاب

 نیاربانب .دشاب یم رثوم لامش قطانم یرادیاپ یاهصخاش ندوب الاب رد ،رهش یمیدق و یزکرم قطانم هریغ و یتیعمج
 و یتیریدم یاهراتخاس فعض رب ینبم یرهش رادیاپ هعسوت هنیمز رد 1336 لاس لوبناتسا ود تاتیبه سنارفنک هجیتن
 ریغ تاسسوم و اهنمجنا ،داهن مدرم یاهنامزاس ریظن یتراظن راکو زاس دوبن و یلحم یاهتموکح هاگیاج فیرعت نادقف
 نایاش .(3447 ،رشب ناکسا یناهج شرازگ) دریگ یم رارق دییات دروم ینارمع هجدوب صیصخت رب تراظن یارب یتلود
 رگید دننام لیلحت یارب یزاف و یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف یبیکرت یاهلدم زا هدافتسا و شهوژپ نیا هک تسا رکذ
 و یا هقطنم یاهترجاهم زا یرایسب دصقم هک یرهشنالک یحاون هژیوب عیرس ینیشنرهش تیعقاو تسا هتسناوت اهشهوژپ
 و یتلود یاه هیامرس زکرمت هک اریز .دزاس نایامن رتشیب ار یرهش تیریدم فعض طاقن رتمهم همه زا و هدوب یلم
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 و زاس نادقف و قطانم نیا هب هیور یب ترجاهم بجوم قطانم رگید هب هجوت مدع رانک رد اهرهشنالک رد یصوصخ
 شهوژپ نیا اذلف .تسا هدش یرهش رادیاپان و نازاوتمان هعسوت تابجوم یناعالطا و ینف و یتراظن ،یتیریدم یاهراک
 یدنب هبتر و لیلحت رد نارگشهوژپ ریاس یارب دمآراک و رثوم شور ناونع هب دناوت یم نآ رد هحورطم یاهلدم و
 دیلوت بجوم رتشیب یاهشهوژپ ماجنا نینچمه .دریگ رارق هدافتسا دروم (اهرهش و اتسور) ییایفارغج قطانم یرادیاپ
 و نیلوئسم یزاس میمصت و یهاگآ رد رما نیا .دیدرگ دهاوخ روشک ییایفارغج یاهاضف زا ییاضف -یناکم یاه هداد
  .دوب دهاوخ رثوم دیدج یاهلدم و اهشور زا هدافتسا و یزیر همانرب یاه هویش رد رظن دیدجت
 ببس عیرس دشر نیا و هدرک دشر رایسب باتش اب یناهج نیون مظن ریثات تحت ریخا نرق کی رد زیربت رهشنالک
 ،یطیحم تسیز داعبا رد صخاش تسیب نتفرگ رظن رد اب .تسا هدش نآ ییاضف لکش رد یمهم تارییغت و تالوحت
 نیا هعسوت یرادیاپان و یرادیاپ یدنب هبتر تهج زیربت یرهش هقطنم هن رد یدبلاک و یگنهرف -یعامتجا ،یداصتقا
 هقطنم7 ،رادیاپ هقطنم7) یطیحم تسیز؛لوا دعب:دش لمع ریز تروص هب ،یزاف یناشوپمه شور زا هدافتسا اب قطانم
 یگنهرف-یعامتجا؛موس دعب ،(رادیاپان هقطنم2 و رادیاپ هقطنم7) یداصتقا؛مود دعب ،(رادیاپان هقطنم9 ،رادیاپهمین
 هقطنم9 ،رادیاپ همین هقطنم7 ،رادیاپ هقطنم7) یدبلاک؛مراهچ دعب ،(رادیاپان هقطنم9 ،رادیاپهمین هقطنم7 ،رادیاپ هقطنم7)
 فلتخم یاه شخب رد رادیاپ هعسوت یاهصخاش رظن زا یرهش یحاون رثکا هک دش لصاح هجیتن نیا .(رادیاپان
 قیفلت یپ چا یا بیارض اب و مه اب اه صخاش همه ،یزاف یپ چا یا شور زا هدافتسا اب نینچمه .تسا هدوب رادیاپان

 قطانم یدنبهبتر جیاتن نیاربانب .دنا هدوب رادیاپان هقطنم 1 و رادیاپ همین هقطنم6 ،رادیاپ هقطنم ود تیاهن رد هک دش
  .دناهدوب رادیاپان یرادیاپ یاه صخاش رظن زا قطانم زا دصرد 21 هک دهدیم ناشن زیربت یرهش
 کی موزل هک درک نایب هنوگنیا ناوتیم یسررب دروم یاهلدم زا هدمآ تسدب جیاتن و هتفرگ ماجنا شهوژپ هب هجوت اب
 اب طبترم یاهناگرا دیاب و دشابیم یرورض زیربت رهش قطانم رد تیعمج و تامدخ عیزوت هوحن رد یرگنزاب
 کی رد زیربت رهش قطانم ات دنریگب شیپ رد زیربت رهش ینونک عضو اب بسانتم یزیر همانرب کی ،زیربت رهش تیریدم
 ناوتیم ،هدش رکذ بلاطم هب هجوت اب .دنبای تسد یرهش تامدخ عیزوت رد بسانتم شنکارپ کی هب ،صخشم تدم
 حطس شیازفا-7 نیمز یربراک ماظن رد لیدعت -6:داد هئارا زیربت رهش قطانم رترادیاپ هعسوت یارب ار ریز تاداهنشیپ
 رتبسانم هدافتسا تهج یرهش تاسیسات و تامدخ هنالداع عیزوت-9 تغارف تاقوا نارذگ ،یحیرفت ،زبس یاهاضف
 و هزیناکم یروآ عمج -9 یعامتجا یاهیراجنهان شهاک رد نآ ریثات تیاهن رد و یراکیب نازیم شهاک-0 مومع
 رد نآ عفد یگنوگچ و هلابز دیلوت شهاک هنیمز رد گنهرف ءاقترا-1 قطانم حطس رد دئاز داوم و اههلابز بسانم
 مدع تروص رد 0هقطنم صوصخب هدوسرف یاهتفاب رد دوجوم یاه نامتخاس یزاسهب و یزاسون و حالصا-2 قطانم
 شهاک -3 رهش حطس رد ییازلاغتشا اب اههنیزه شهاک و مدرم دمآرد حطس شیازفا تهج مادقا-1 یزاسزاب ییاناوت
  .اهانب بسانم یحارط اب یژرنا فرصم یاههنیزه
 عبانم
 هلجم ،ناهفصا 96هقطنم یاهلحم رادیاپ هعسوت یاهصخاش یسررب ،(7396) ،هرهش ،ییالوم ،اضر ،یدابآ کلم یراتخم ،یرهم ،یناذا

  .366-706صص ،7هرامش ،(ایفارغج) ییاضف یزیر همانرب یشهوژپ-یملع
  .ناهیک تاراشتنا ،نارهت ،نارهت هعسوت یسانش هعماج ،(0196) ،یفطصم ،ایکزا



 1398 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 114

 یاروش یاهشهوژپ زکرم تاراشتنا ،یدیجم ناسحا همجرت ،رادیاپ یرهش یزیر همانرب ،(3447) ،دحتم للم نامزاس رشب ناکسا همانرب
  .دهشم (6396) ،دهشم رهش یمالسا

 ،مشش لاس ،اهیرادرهش هلجم ،رادیاپ هعسوت هاگدید زا مالیا رهش یعامتجا-ییاضف یاهلداعت مدع یسررب ،(9196) نیسحدمحم ،یناچوب
  .92هرامش

 تاقیقحت و تاعلاطم زکرم ،نارهت ،داژن مرحم رصان ،مجرتم ،هعسوت لاح رد یاهروشک رد رادیاپ یاهرهش ،(9196) کیردس ،گاپ
  .یرامعم و یزاسرهش

 تاراشتنا ،نایرون داشرف ۀمجرت ،یرهش یزیر همانرب و یحارط هب ییارگونارف زا رتارف یشرگن ،زادنا مشچ نوچمه رهش ،(2336) ،مات ،رنرت
  .نارهت ،یرهش یزیر همانرب و شزادرپ تکرش

  .هجدوب و همانرب نامزاس تاراشتنا ،موس ناهج رد یداصتقا هعسوت ،(9447) یداجرف ،یلعمالغ همجرت ،لکیام ،ورادوت
  .(زییاپ) 46هرامش ،9لاس ،یدابآ ی هلجم ،یا هقطنم یاه صخاش قیفلت و یلماع لیلحت ،(7296) ،زوریف ،قیفوت
 همانلصف ،اه یرایاروش درکلمع رب دیکات اب نارهت رهشنالک یاه هلحم یرادیاپ لیلحت ،(1196) ،روصنم ،سیس یداتسا ،هلیمج ،این یلکوت

  .27-39ص ،42هرامش ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ
 و تاعلاطم ،زیربت رهش رد یرهش یرادیاپ یاههجنس یفیک یبایزرا و لیلحت ،(1196) یرپ ،یرکش ،لوسر ،ینابرق ،میرک ،ریلد هداز نیسح

  .6-16صص ،7هرامش ،لوا لاس ،یاهقطنم و یرهش یاهشهوژپ
  .46 هرامش ،ابیز یاهرنه هلجم ،یاهقطنم و یرهش یزیر همانرب رد یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف دربراک ،(4196) ،رایدنفسا ،تسدربز
  .نارهت ،اه یرادرهش نامزاس تاراشتنا ،ییاتسور و یرهش تیریدم همانشناد ،(2196) ،لیعامسا ،هعیش
  .نارهت ،76هرامش ،یزاسرهش و یرامعم هلجم ،یرهش نازیر همانرب تیلوئسم و رادیاپ هعسوت ،(9296) ،رفظم ،یفارص
  .ناتسبات ،09هرامش ،76لاس ،اهیرادرهش هلجم ،یرهش رادیاپ هعسوت ،(9196) ،رهچونم ،نایبیبط
 71هرامش ،16لاس ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف ،اه هاگدید و میهافم:یرهش رادیاپ هعسوت ،(4196) ،یسوم یدهمدیس ،یدمحم یمظاک

  .(زییاپ)
 شیامآ و یزیر همانرب هلجم ،(نارهت ناتسا:یدروم هنومن) رهش هب اتسور لیدبت رد یزاف قطنم دربراک ،(9196) ،یلع ،یرگسع ،یلع ،یلگ

  .396-396صص ،7هرامش ،46هرود ،اضف
 زا هدافتسا اب وکام رهش یاه هلحم یرادیاپ یاه هجنس یبایزرا و لیلحت ،(9396) ،ناروس ،بحاص یوفطصم ،رهظم ،یدمحا ،یلع ،دحوم

  .90-41ص ،96هرامش ،0لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب همانلصف ،یرامآ یاه کینکت
 متسیس زا هدافتسا اب ینوکسم یاه تفاب رد یرهش یاه هلحم یرادیاپ شجنس ،(9396) ،دادرهم ،یدمحمو ثرمویک ،یبیبح ،نهیم ،نرتسن

  .99-21ص ،2هرامش ،7لاس ،یرهش یزیر همانرب تاعلاطم همانلصف ،(جدننس رهش تالحم یدروم هنئمن) یزاف جاتنتسا
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