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 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،ینف یاههدکشناد سیدرپ ،تسیز طیحم هدکشناد رایداتسا

 روشحلس یدهم
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،تسیز طیحم یزیر همانرب هتشر یرتکد یوجشناد

 97/04/1396 :شریذپ رودص خیرات 37/74/1396:هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 هار یتسیاب ،دراد هک یدرف هب رصحنم یبسن یاهتیزم و یمیلقا ،یسایس ،یعامتجا ،یداصتقا ،یگنهرف طیارش هب هجوتاب دیاب رهش ره
 رهش ناونع هب انولسراب رهش باختنا اب هلاقم نیا رد .دنک تکرح رتشیب ندش دنمشوه یوسهب و دنیزگرب اههار هوبنا نایم زا ار دوخ
 4 هقطنم نداد رارق هعلاطم دروم اب ات تساهدش یعس رهش نیا رد یزاسدنمشوه تامادقا نتفرگ رظن رد اب نینچمه و دنمشوه
 نیا رد یزاسدنمشوه تهج مزال تامادقا باختنا دروم رد ،دیآیم رامشهب نارهت یزکرم و مهم قطانم زا هک نارهت یرادرهش
 ندرب هرهب اب ،رهش نیا رد هتفرگ تروص تامادقا نتفرگ رظن رد اب ،تساهدش شالت قیقحت نیا رد نینچمه .دوش یریگمیمصت هقطنم
 باختنا ار مادقا نیرتهنیهب ات هدرک یدنبهبتر ار نارهترهش 4هقطنم یزاسدنمشوه تهج رد هنیهب و رثوم یاهتیلاعف ،ناگربخ رظن زا

 رد ات هدومن یدنبهبتر ار تامادقا نیا هرایعمدنچ یریگمیمصت شور زا هدافتسا اب تیاهن رد .دنوش یدنبتیولوا رگید تامادقا و
 هبتر تهج و اهرایعم هب یهد نزو یارب نوناش یپورتنآ شور زا روظنم نیا یارب .دوش باختنا دوجوم شور نیرتهنیهب رخآ هلحرم
 باختنا مادقا نیرتهنیهب ،نارهت یرادرهش 4 هقطنم رد ،هدمآ تسدهب هجیتن اب قباطم .دش هدافتسا TOPSIS شور زا اههنیزگ یدنب

  .دشابیم دنمشوه لقنولمح حرط یارجا ،هدش
 
  TOPSIS .،نارهت یرادرهش 6 هقطنم ،هرایعمدنچ یریگمیمصت ،دنمشوه رهش :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 تامادقا یارجا مزلتسم یرهش قطانم رد لکشم نیدنچ تارثا ندرک لقادح هب زاین و یرهش تیعمج موادم شیازفا
 ذاختا .(9647 ،ایچوک و یرماد) تسا رصاعم یاهرهش رد یگدنز تیفیک دوبهب روظنم هب هدنزومآ تامیمصت و عطاق
 تسا هدرک داجیا دیدج تیعقاو کی رضاح لاح رد دنمشوه یرهش یاه طیحم داجیا و یطابترا و یتاعالطا یروآ نف
 یاه تفرشیپ ،نیا رب هوالع .دوش یم هدید نردم یاهرهش یاهتیلاعف مامت حور رد ًاابیرقت یژولونکت نآ رد هک
 تیریدم و دوجوم تالکشم یارب رثوم یاه لح هار فاشتکا ثعاب و دنک یم لیهست ار اهرهش رادیاپ هعسوت ،یروآ نف
 و یرهش تیریدم هزوح رد هژیو هب و تعنص رد ،یرشب عماوج رد .(6647 ،ودراپ و مان) ددرگیم دوجوم عبانم رتهب
 راذگریثأت دیدپون یاهرهش دنمشوه یحارط رد کرویوین و نارهت دننام دوجوم شیپ زا یاهرهش دوجو ،یزاسدنمشوه
 دنمشوه یاههفلؤم یاراد هک دوشیم هتفگ یرهش هب دنمشوه رهش نونکا .(1647 ،ناراکمه و ولوونب ) تسا هدوب

 و دنمشوه یگدنز کبس ،دنمشوه نادنورهش ،دنمشوه تسیز طیحم ،دنمشوه یربارت ،دنمشوه داصتقا لماش

 (نیو ،) یبونج هرک (ناسوب هب ناوتیم دنمشوه یاهرهش نیرتهدش هتخانش هلمجزا .تسا دنمشوه یرادا تیریدم

 و کرامناد ،دنله ،ایناپسا ،ناتسلگنا ،ناملآ ،ایلارتسا ،نپاژ یاهروشک هب و ویکوت ،) هدحتم تالایا (کرویوین ،) شیرتا
 شش ساسارب ًااتدمع ،دنمشوه رهش رد عماج درکیور کی هب رجنم یژتارتسا رد فیرعت نیرت جیار .درک هراشا ایلاتیا
 ،دنمشوه کرحت ،دنمشوه داصتقا ،دنمشوه یگدنز ،دنمشوه تلود :زا دنترابع هک دوش یم هدش هتخانش یساسا دعب
 ،زاسناسنا و یعیبط یاههناماس هیاپرب اهرهش .(2447 ،ناراکمه و رگنیفیگ) دنمشوه تسیز طیحم و دنمشوه دارفا
 لماش هزوح شش هب ناوتیم ار هدنز رهش کی ناگزاسموب یاههفلؤم ،دناهدش انب اهطیحم و اههکبش ،اهتخاسریز
 هدننکنییعت اههزوح نیا یشخبرثا و ییآراک .درک میسقت یژرنا و بآ و تاطابترا ،یربارت ،اهراکوبسک ،نادنورهش
 یاهیژتارتسا رتشیب هک تسا نیا ،تسا هجوت دروم هچنآ .تسا دوخ فادها هب لین یارب یرهش تیریدم تیقفوم
 .دنرادیم رب ماگ ICT6 دربراک قیرط زا یرهش رادیاپ هعسوت هب ندیسر تهج رد ،دنمشوه رهش ققحت رد رثوم
 یاهزاین هک تسا یرهش ،دنمشوه رهش اریز ،دنراد یرهش رادیاپ هعسوت ققحت رد یدایز لیسناتپ دنمشوه یاهرهش
 یتسیز طیحم زمرق طوطخ زا هجیتن رد و دنک یم هدروآرب یعیبط عبانم نتخادنا رطخ هب نودب ار دوخ یلعف نینکاس
 یدرکلمع و یسایس ،یداصتقا یاهدادخر یلصا هنحص اهرهش هزورما .(2647 ،یربیب و یتسگورک) دنک یمن زواجت

 لح ،تشادهب تیوقت .دنتسه ور هب ور یفلتخم یاهشلاچ اب اهرهش ،مهم یاهشقن نیا رانک رد .دنتسه ناهج
 تسیز طیحم یرادیاپ زا نانیمطا ،یرهش یاهنارحب تیریدم ،یژرنا یاهمتسسیس زا تظافح ،لقنولمح تالضعم
 دنمشوه یاهلح هار مزلتسم ،لئاسم نیا .دنتسه ور هب ور نآ اب اهرهش هک دنتسه ییاهشلاچ نیرتمهم زا هریغ و
 هعسوت یارب شالت رد نادنورهش تکراشم لماش دنمشوهرهش تفاب رد مهم لئاسم یخرب .(9647 ،گاداراک) دنتسه
 نادنورهش .تسا زاین دروم ناشیاهزاین عفر یارب تاطابترا و تاعالطا یروآ نف زا هدافتسا و رهش هنادنمشوه داعبا
 دنراد یتکراشم یاه تیلاعف رد تکراشم هب لیامت اه نآ تیرثکا و دنهد یم لیکشت ار رهش ره یساسا و یلصا رصنع
 هب و دننیبب شزومآ دیاب اه نآ لاح نیا اب .دنزادرپب دوخ تالکشم لح یارب اه لح هار نیرتهب هب دنناوتب ات
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 و زدینورفس) دوش داجیا روهظ لاح رد تالکشم شهاک یارب ییازفا مه ات دنوش راگزاس دیدج یاه یژولونکت
 طاقن رد اهرهش زا کیره هک تسا هجوت روخرد هتکن نیا ،یدروم تاعلاطم ثحب زاغآ زا لبق .(1647 ،ناراکمه
 هخسن کی اهرهش همه یارب ناوتیمن هک انعم نیدب .دناهدرک یط ندش دنمشوه یارب ار یفلتخم یاههار ،ایند فلتخم
 ،یعامتجا ،یداصتقا ،یگنهرف طیارش هب هجوتاب دیاب رهش ره هکلب .دننک یوریپ نآ زا ناگمه ات دیچیپ کرتشم
 یوسهب و دنیزگرب اههار هوبنا نایم زا ار دوخ هار ،دراد هک یدرف هب رصحنم یبسن یاهتیزم و یمیلقا ،یسایس
  .دنک تکرح رتشیب ندش دنمشوه
 هک تساهتفرگ تروص انولسراب رهش رد ،اهرهش یزاسدنمشوه هنیمز رد قفوم تامادقا و تاعلاطم هعومجم زا یکی
 ،ناگربخ رظن زا ندرب هرهب اب ،رهش نیا رد هتفرگ تروص تامادقا نتفرگ رظن رد اب تساهدش یعس قیقحت نیا رد
 و باختنا ار مادقا نیرتهنیهب ات هدرک یدنبهبتر ار نارهترهش 1هقطنم یزاسدنمشوه تهج رد هنیهب و رثوم یاهتیلاعف
 یزاسدنمشوه هک تسا تلع نیا هب انولسراب رهش باختنا ،تسا رکذ لباق هچنآ .دنوش یدنبتیولوا رگید تامادقا
  .تسا هدش ارجا قفوم و لماک تروص هب رهش نیا رد
  هعلاطم دروم هقطنم
 زـکرم دـیدج هتـسه بلق رد یریگرارق و نارـهت رهـش رد شـش هـقطنم یناـکم تـیزکرم ،6 لکش اب قباطم
 قطانم ،(76 و 66 ،46) یبوــنج قطاــنم ،( 9 و 6) یلامــش قطاــنم اـب نآ یطابترا تیعقوم و ،وس کی زا یرهـش
 درکلمع عاعـش و حطـس اـب نوگانوگ یاهتیلاعف رارقتسا بجوم ) 9 و 7) یـبرغ قطاـنم و ( 1 و 0) یقرـش
 یاهزرم ساـسا رـب یلعف طیارـش رد هـقطنم نیا .تسا هدیدرگ نآ یدرکراـک تـیزکرم ،تـیاهن رد و هدرتسگ
 و ،راتکه 99 یحاون طـسوتم هـقطنم رد .تـسا هدـش یدـنبزرم و کـیکفت هـلحم هدجیه و هیحان شش هب بوصم
 هـیحان ،هیحان نیرت تیعمج مـک ناـیم نـیا رد .تـسا هدوـب رـفن 44960 ،یـبیرقت روـطهـب زـین نآ تـیعمج طسوتم
 و نیرتکچوک بیترتهب راهچ و هـس یحاون ،زین تعسو ظاحل هب و راهچ هیحان ،هیحان نیرت تـیعمجرپ و کـی
  .(4396 ،ناراکمه و یـقارع عاجـش) دناهـناگ شش یحاوـــن نیـب زا یحاوـن نیرـتگرزب

 
 (8931 ،ناگدنسیون) نارهت یرادرهش 6هقطنم ییایفارغج تیعقوم زا یلک ییامن -1لکش

 اهشور و داوم

 ادتبا ،نارهت یرادرهش 1 هقطنم رد دنمشوه رهش ققحت رد رثوم یاهشور نیرتهنیهب باختنا تهج هعلاطم نیا رد
 رد یارب .ددرگ دییات ناگربخ طسوت اهنآ ییایاپ و ییایاور و دوش صخشم رظن دم یاههنیزگ و اهرایعم تسیابیم
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 یارب مزال لحارم سپس .دناهدیدرگ باختنا انولسراب رهش رد قفوم هدش ماجنا تامادقا هعومجم اههنیزگ نتفرگرظن
  .تساهتفرگ ماجنا هنیزگ نیرتهنیهب هب ندیسر یارب یریگمیمصت دنیآرف ماجنا
 :انولسراب رهش یزاسدنمشوه تهج هدش ماجنا تامادقا هعومجم
 ،شور نیا رد اهلمع راکتبا زا یکی هک تسا دنمشوه یرایبآ ،انولسراب رهش رد یزاسدنمشوه تامادقا زا هتسد نیلوا
هار رهش نیا یاهکراپ زا یرایسب رد هک دشابیم انولسراب رهش یاهکراپ یرایبآ یارب دنمشوه متسیس داجیا هب طوبرم
 هب ار یبآ عبانم زا هدافتسا هدش داجیا رهش یرایبآ هکبش رد هک یطابترا تخاسریز طسوت متسیس نیا .تسا هدش یزادنا
 رهش اب بسانتم هک 6SCADA یریگرب هداد و یتراظن لرتنک متسیس زا تخاسریز نیا رد .دنکیم تیریدم نسحا وحن
  .دوشیم هدافتسا ،هدش یحارط انولسراب
 عیزوت ،ریذپدیدجت یژرنا ریظن ییاههفلؤم یاراد هک تسا دنمشوه هکبش یزادناهار ،تامادقا نیا زا مود هتسد

 یمتسیس انولسراب رهش رد قرب دنمشوه عیزوت باب رد .دشابیم دنمشوه یاهوردوخ و دنمشوه یاههناخ ،دنمشوه
 قرب عطق ایند طاقن زا یرایسب رد هزورما .دشابیم قرب عطق راکدوخ صیخشت نآ یدیلک یگژیو هک تسا هدیدرگ داجیا
 مهارف ار ناکما نیا دنمشوه یاهروسنس و اهروتنک ،عیزوت طسوت متسیس نیا اما ،دوشیم هداد عالطا نادنورهش طسوت
  .ددرگ ییاسانش راکدوخ تروصهب تعرسهب قرب عطق تلع و لحم هک تسا هدرک
 طوطخ داجیا اب هکبش نیا .درک هراشا انولسراب لقنولمح هکبش هب ناوتیم هتفرگ تروص یاهشالت زا هتسد نیموسزا
  یاهسوبوتا و دهدیم نارفاسم هب ییاجباج کی اب اهنت ار رهش زا هطقن ره هب رفس ناکما مه رب دومع ینارسوبوتا
  .دهدیم شهاک ار یتسیزطیحم و یتوص یاهیگدنیالآ یهجوت لباق نازیم هب هکبش نیا رد هدش هدافتسا یدیربیاه
 .درک هراشا رهش نیا یاف- یاو متسیس هب دیاب دنمشوه یگدنز هنیمز رد انولسراب رهش رد رگید یاهلمع راکتبا زا 
 نیا نادنورهش هب دوشیم هئارا رهش هقطنم 610 عومجم رد و نابایخ 127 و یرهش تاسیسأت 936 رد هک متسیس نیا
 رد تنرتنیا هب یسرتسد نیا .دنوش لصتم یناجم تنرتنیا هب رهش یاهنابایخ زا یرایسب رد هک دهدیم ار ناکما

 نکاما و اهناتسوب و اهکراپ رد ار متسیس نیا انولسراب رهش یاروش .دشابیم درف هب رصحنم هنومن کی اپورا یاهرهش
  .تسا هداد هعسوت زین اههچب یزاب

 و یتبقارم یتامدخ ،متسیس نیا هک تسا ینفلت تبقارم تامدخ متسیس یزادناهار ،هدش ماجنا تامادقا زا هتسد نیمجنپ
 هک تمدخ نیا .دننکیم یرپس اهنت ار یدایز تاعاس هک دهدیم هئارا ناوتان و لولعم ای و لاسنهک دارفا یارب ینامرد
 نایضاقتم هناخ رد .دوشیم هئارا لاس مامت رد زور هنابش تعاس 07 تروصهب تسا یسناژروا تامدخ نیرتهب وزج
 کی راشف اب اهنت ششوپ تحت دارفا و دوشیم لصتم تامدخ زکرم هب نفلت متسیس قیرط زا هک دوشیم بصن یروسنس
  .دننکیم یگدیسر اهتساوخرد هب تعرس هب زکرم نیا دارفا و دنوشیم لصتم زکرم هب همکد

 شفده هک تسا دنمشوه یامنهار غارچ ،دنمشوه لقنولمح هنیمز رد هتفرگ تروص یاهلمعراکتبا زا هتسد نیمشش
 لرتنک دنمشوه هاگتسد کی لماش متسیس نیا .دشابیم یتوص یگدولآ شهاک و نابایخ زا رذگ یارب انیبان دارفا هب کمک
 تدم یارب یتوص ییاهلانگیس غارچ ندش زبس ماگنه هب و دوشیم بصن امنهار غارچ یکیدزن رد هک تسا رود هار زا
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 یارب ریسم ییاشگزاب دنمشوه یاهغارچ نیا رگید دربراک نآ ربهوالع .دنکیم شخپ نایانیبان روبع تهج بسانم نامز
 یزاسدنمشوه تهج رد انولسراب رهش رد هک یدراوم .(9647 ،سیرایگیاز) دشابیم یناشنشتآ یاهوردوخ روبع
 نارهت رهش زاین دروم یتسیز طیحم و یداصتقا ،یعامتجا رظن زا هک تسا یدراوم لماش اتدمع ،تساهدش ماجنا
  .تسا
 :قیقحت رد هدافتسا دروم یریگمیمصت شور
 هک تسا هتفرگ رارق یسررب دروم نآ ییاوتحم ییاور ،ییاهن یریگمیمصت سیرتام ییاور تابثا یارب ،قیقحت نیا رد
 ییایاپ هبساحم یارب نینچمه .تسا هدش هدافتسا اوتحم ییاور صخاش و اوتحم ییاور تبسن زا روظنم نیا یارب
 رازفامرن رد بیرض نیا رادقم و هدش هدافتسا خابنورک یافلآ بیرض زا یریگمیمصت سیرتام هب طوبرم همانشسرپ
6SPSS سیرتام نیاربانب ،تسا هدش رتشیب 2/4 زا خابنورک یافلآ بیرض رادقم هک ییاجنآ زا .تسا هدش هبساحم 
 یریگمیمصت درکیور رد تابساحم یانبم دناوتیم ایاپ و اور سیرتام نیا و دشابیم ایاپ هدش نییعت یریگمیمصت
 شهوژپ نیا رد روظنم نیا یارب هک دوش نییعت اهرایعم نزو دیاب ادتبا هنیزگ نیرتهب باختنا تهج .دریگ رارق هطوبرم
 نییعت ناگربخ طسوت صخاش ره رد هنیزگ ره تیعضو نینچمه .تساهدش هدافتسا نوناش یپورتنآ یهدنزو شور زا

 زا اههنیزگ یدنبهبتر تهج و هدش هتفرگ رظن رد ییاهن یریگمیمصت سیرتام ناونع هب نانآ تارظن نیگنایم و هدش
 یاههنیزگ مه و لآهدیا یاههنیزگ مه هک تسا نیا ،شور نیا زا هدافتسا تلع .تساهدش هدافتسا 7TOPSIS شور
  .تساهدش هتخادرپ لحارم ماجنا حرش هب همادا رد .دریگیم رظنرد ار لآهدیا ریغ
 :نوناش یپورتنآ شور اب اهرایعم نزو نییعت
 D میمصت سیرتام ،شور نیا رد .دنکیم نییعت ار اهرایعم نزو ،یریگ میمصت سیرتام یاه هداد ساسا رب ،یپورتنآ
 .دهدیم ناشن jرایعم هب تبسن ار iهنیزگ تیعضو xij نآ رد هک دوشیم هتفرگ رظن رد xijیازجا اب رایعم nو هنیزگ mاب

 (6) هلداعم اب یپورتنآ رادقم صخاش ره یارب .دنوشیم لیدبت Pijهب و هدش یزاس لامرن Dسیرتام یازجا سپس
  .(7647 ،ناراکمه و گنشناچ) ددرگیم نییعت
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 R دیآیم تسد هب (7) هطبار زا هدافتسا اب و تسا تباث رادقم کی.  

 (7) 1
R =

lnm 
  .ددرگیم هبساحم (9) هطبار زا هدافتسا اب رایعم ره یارب djیفارحنا هجرد سپس

 (9) j jd = 1- E 
  .(7647 ،ناراکمه و گنو) دیآیم تسد هب (0) هطبار زا هدافتسا اب یپورتنآ شور اب ما jرایعم نزو 
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 :اههنیزگ یدنب هبتر
 یریگمیمصت سیرتام داجیا (6هلحرم
-یم هداد ناشن xij اب jرایعم هب تبسن i هنیزگ تیعضو و تسا هدش لیکشت رایعم n و هنیزگ m زا یریگمیمصت سیرتام
  .تسا m×n (xij)سیرتام کی نیاربانب و دوش
 سایقمیب یریگمیمصت سیرتام داجیا (7هلحرم
 تهج .درک سایقمیب ار اهنآ دیاب ،هسیاقم لباق یاههداد هب یبایتسد تهج ،دنراد یتوافتم یاهنزو اهرایعم هک ییاجنآ زا
  .دوشیم هدافتسا 9 هطبار زا یزاس سایقمیب

 (9)  

 1,2,...,i m=  1,2,...,j n=  
 نوزوم سایقمیب سیرتام هبساحم (9هلحرم
  .دیآیم تسدهب 1 هطبار زا نوزوم هدش سایقمیب سیرتام ،یزاس سایقمیب زا سپ

Vij=wj×nij ) (1 

nij: سایقمیب یاههداد 
wj: رایعم نزو j ما 

 :لآهدیا دض و لآهدیا یاهباوج نییعت (0هلحرم
  .دوشیم هدافتسا 1 و 2 طباور زا لآهدیا دض و لآهدیا یاهباوج نییعت یارب

A+= (maxi Vij Ι j Є J1) , (mini Vij Ι j Є J2)  ) (2  

A-= (mini Vij Ι j Є J1) , (maxi Vij Ι j Є J2)  ) (1  

 هتشاد ار رادقم نیرتمک یفنم یاهصخاش یارب و رادقم نیرتشیب تبثم یاهصخاش یارب هک تسا یباوج ،لآهدیا باوج
 نیرتشیب یفنم یاهصخاش یارب و رادقم نیرتمک تبثم یاهصخاش یارب هک تسا یباوج ،لآهدیا دض باوج .دشاب
  .دشاب هتشاد ار رادقم
 لآهدیا دض و لآهدیا باوج زا هنیزگ ره هلصاف هبساحم (9هلحرم

 (3) 

 1,2,...,j n=  
1,2,...,i m=  

 (46) 

 اههنیزگ یدنبهبتر (1هلحرم
-یم رارق یرتالاب هبتر رد هنیزگ ،دشاب رتشیب Ci رادقم هچره .دنوشیم هسیاقم مه اب اه Ci ریداقم اههنیزگ یدنبهبتر تهج

i                                                                                   .(2647 ،ناراکمه و ناکزوا) دریگ
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 اه هتفای
-همانرب ،یزاسرهش ناسدنهم لماش هک ناگربخ زا رفن 16طسوت یریگمیمصت همانشسرپ ییایاپ و ییاور دییات زا سپ
 ناگربخ نیب ایاپ و اور یریگمیمصت سیرتام ،دنشابیم تسیز طیحم و تارباخم ،یزرواشک ناسدنهم ،یرهش نازیر
 ،ناگربخ تارظن نیگنایم ندروآ تسدهب زا سپ .دننک نییعت ار رایعم ره هب تبسن هنیزگ ره تیعضو ات دش عیزوت
  .تسا هدش هداد ناشن 6 لودج رد هک ،دمآ تسدهب یریگمیمصت ییاهن سیرتام

 یریگمیمصت سیرتام -1لودج
 هنیزگ رایعم یداصتقا یتسیز طیحم یعامتجا

 دنمشوه یرایبآ 99/1 3 2
 دنمشوه هکبش 2 11/2 2/9
 دنمشوه لقن و لمح هکبش 3 3 9/1
 دنمشوه یاف-یاو متسیس 99/1 9 0/1
 ینفلت تبقارم تامدخ متسیس 11/9 9 3
 دنمشوه یامنهار غارچ 99/1 99/0 1/2

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ناشن 7 لودج رد هک دمآ تسدهب نوناش یپورتنآ شور اب اهرایعم نزو ،هدمآ تسدهب یریگمیمصت سیرتام کمک هب
  .تساهدش هداد

 اهرایعم نزو و فارحنا هجرد ،یپورتنآ ریداقم -2لودج
 رایعم رایعم نزو فارحنا هجرد یپورتنآ
 یداصتقا 7/4 144/4 733/4
 یتسیز طیحم 01/4 074/4 923/4
 یعامتجا 16/4 3944/4 033/4

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یتسیاب ادتبا روظنم نیا یارب .دیدرگ یدنبهبتر TOPSIS شور هلیسوهب اههنیزگ ،اهرایعم نزو ندروآ تسدهب زا سپ
  .تساهدش هداد ناشن 9 لودج رد هدش لامرن سیرتام .دوش لامرن یریگمیمصت سیرتام

 یریگمیمصت سیرتام هدش سایقمیب -3لودج
 هنیزگ رایعم یداصتقا یتسیز طیحم یعامتجا

 دنمشوه یرایبآ 720/4 179/4 319/4
 دنمشوه هکبش 139/4 490/4 137/4
 دنمشوه لقن و لمح هکبش 349/4 379/4 290/4
 دنمشوه یاف-یاو متسیس 399/4 037/4 390/4
 ینفلت تبقارم تامدخ متسیس 679/4 937/4 020/4
 دنمشوه یامنهار غارچ 399/4 997/4 040/4

  .دمآ تسدهب 0 لودج اب قباطم نوزوم سایقمیب سیرتام و دش لامعا هدش سایقمیب سیرتام رد اهرایعم نزو سپس
 نوزوم سایقمیب سیرتام -4لودج

 هنیزگ رایعم یداصتقا یتسیز طیحم یعامتجا

 دنمشوه یرایبآ 934/4 099/4 194/4

 دنمشوه هکبش 414/4 317/4 204/4

 دنمشوه لقن و لمح هکبش 946/4 399/4 114/4

 دنمشوه یاف-یاو متسیس 724/4 316/4 314/4

 ینفلت تبقارم تامدخ متسیس 914/4 116/4 024/4

 دنمشوه یامنهار غارچ 724/4 016/4 914/4

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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  .دمآ تسدهب 9 لودج قباطم لآهدیا دض و لآهدیا یاههنیزگ ،رایعم ره یارب
 رایعم ره لآهدیا دض و لآهدیا رادقم -5لودج
 لآهدیا دض رادقم لآهدیا رادقم اهرایعم
 1014/4 9746/4 یداصتقا
 1916/4 3399/4 یتسیز طیحم
 1104/4 6024/4 یعامتجا

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هک هدمآ تسدهب هنیزگ ره یارب اههنیزگ یدنبهبتر و یدنبهبتر صخاش ،لآهدیا دض ،لآهدیا هلصاف دعب هلحرم رد
  .تسا هدش هداد ناشن 1 لودج قباطم

 لآهدیا دض و لآهدیا هلصاف زا هدافتسا اب اههنیزگ یدنبهبتر -6لودج
 اههنیزگ یدنبهبتر یدنبهبتر صخاش لآهدیا دض هلصاف لآهدیا هلصاف اههنیزگ
 7 143/4 616/4 164/4 دنمشوه یرایبآ

 9 721/4 276/4 614/4 دنمشوه هکبش
 6 423/4 916/4 944/4 دنمشوه لقن و لمح هکبش
 9 616/4 094/4 096/4 دنمشوه یاف-یاو متسیس
 0 936/4 294/4 196/4 ینفلت تبقارم تامدخ متسیس
 1 734/4 164/4 326/4 دنمشوه یامنهار غارچ

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اب قباطم هک دندش یدنب هبتر ،نارهت یرادرهش 1 هقطنم یارب یزاسدنمشوه تامادقا 1 لودج اب قباطم بیترت نیاهب
 هکبش ،مود هبتر رد دنمشوه یرایبآ ،لوا تیولوا ناونع هب دنمشوه لقنولمح هکبش حرط یارجا یدنبهبتر نیا
 و مجنپ هبتر رد دنمشوه یاف-یاو متسیس ،مراهچ هبتر رد ینفلت یتبقارم تامدخ متسیس ،موس هبتر رد دنمشوه
  .تسا هتفرگ رارق مشش هبتر رد دنمشوه یامنهار غارچ
 یریگ هجیتن و ثحب

 هجوت دروم ناهج فلتخم طاقن رد یرهش یزاسدنمشوه ثحب ،تیعمج راشف نوزفازور شیازفا و اهرهش دشر اب
 ور نیا زا .تسا شیازفا هب ور نارهت نوچمه ییاهرهشنالک رد تیعمج یناوارف زین ناریا روشک رد .تساهتفرگ رارق
 یرهش لئاسم ،تیعمج شیازفا اب هک ارچ ،دسریم رظنهب یرورض یرما اهرهشنالک رد یرهش یزاسدنمشوه ققحت
 هب نارهت یرادرهش 1 هقطنم نتفرگ رظن رد اب هلاقم نیا رد اذل .دنوریم ینوزف هب ور زین یرهش یاهنارحب نآ یپ رد و
 تیاهن رد هک دنتفرگ رارق یسررب دروم هقطنم نیا یارب یزاسدنمشوه فلتخم یاههنیزگ ،هعلاطم دروم هقطنم ناونع
 حرط یارجا تارباخم و یزرواشک ،تسیز طیحم ،یرهش یزیرهمانرب ،یزاسرهش یاههزوح ناگربخ رظن ساسا رب

 متسیس ،موس هبتر رد دنمشوه هکبش ،مود هبتر رد دنمشوه یرایبآ ،لوا تیولوا ناونع هب دنمشوه لقنولمح هکبش
 هبتر رد دنمشوه یامنهار غارچ و مجنپ هبتر رد دنمشوه یاف-یاو متسیس ،مراهچ هبتر رد ینفلت یتبقارم تامدخ
 هب یرادرهش هک تسا نیا ،تسا یرورض و مهم هچنآ ،هتفرگ تروص یدنبتیولوا نیا اب قباطم .دندش باختنا مشش
 هب هریغ و بآ هرادا ،قرب هرادا ،تارباخم هرادا ریظن یتامدخ یاهنامزاس اب یتسیاب ،یرهش روما ماجنا یلوتم ناونع

 رد ور شیپ تالکشم و عناوم ییاسانش .درادرب ماگ یرهش یزاسدنمشوه حرط یارجا تهج رد گنهامه تروص
  .دیامن مادقا نآ ماجنا هب تبسن یرادرهش دیاب هک تسا یدراوم رگید زا یرهش یزاسدنمشوه حرط یارجا
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