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 هدیکچ
  اگررف ر ارم      لرسن و زوررما لرسن راررب ید رنز بولطم طیارش نیمات ف م اب و امرهش هیوو یب شرتسد و  شو لابنگ هب الاه رهش گرکیوو
 وگ ررهش راهما تنوکه وگ رت الاه رریاپ تسیز لابنگ هب ریدارف شبنا کی هب ن ش لی بت اب رگییم 2331 همگ طهاوا وگ و  ش ترطم
 هب زاریش رهش هناد هگ تیحم وگ الاه رهش رام صخاش زا یخرب تیعضو ییاضف لیلحت و یبایزوا ف م اب قیقحت نیا .گوب یناها هرتسد
 رگربواک عون زا شموژپ نیا . شاب یم ی هو رام هگاگ رب ینتبم یلیلحت و یفیصوت ،قیقحت شوو .گوش یم ماجنا قطانم ر نب حطه ووظنم
   نورصخ وگ گوراوم تاعیطا یهورب زا سپ .تها ه ش هگافتها رزاف سیسپات شوو زا ررهش قطانم و تیحم ر نب حطه رارب .تها
     و سورفن یمور ع روا رشره جیارتن زا (صخاش 22 رب غلاب ) الاه رهش گرکیوو یبایزوا رام صخاش باختنا هب تبسن ،هعلاطم گووم هقطنم
     یرلک هترهگ هره سارها رب ام صخاش نیا . یگرد ما قا ی نمرف و یعا تاا ،رگاصتقا رام همانرب رام صخاش نینچ م ،1391 لاه نکسم
  صخارش 22   ررم ریگارقم . نا ه ش هگووآ رگاصتقا و یتیع ا رام صخاش و یطیحم تسیز رام صخاش ،تمیه و یتشا هب رام صخاش
     ارب  رش رووآگررد ،رهرش رام هقطنم رارب صخاش 22 رم ریگاقم هکنیا زا سپ .تها ه ش هگووآ زاریش رهش هناد هگ قطانم کت کت رارب
 رام صخاش هب هاوت اب زاریش رهش قطانم رزاف ر نب هشوخ جیاتن . ش ماجنا ر نب هشوخ C-Means رزاف ر نب هشوخ شوو زا هگافتها
 و 2  ،لوا هرشوخ وگ 6 و 9 ،1 قطانم .گواگ رهش هعو جم لک وگ الاه رهش رام صخاش تیعضو یناس مان و ید نکارپ زا ناشن الاه رهش
 قطانم  مگ یم ناشن جیاتن . نرید یم راا اجنپ هشوخ وگ زین 21 هقطنم و مواهچ هشوخ وگ 3 و 7 ،موه هشوخ وگ 3 و4 ،موگ هشوخ وگ 1
 و هاگوب  یاب ررهش تیری م اال . نا هتشاگ الاه رهش رام صخاش و اموایعم اب او هلصاف نیرتووگ زین 21 هقطنم و هلصاف نیرت کیگزن 9 و1
         گگررد یرم گاهنرشیپ وارک نریا راررب .گگررد نارربا  ارم ییاهوان و امگوب ک نیا زا یشخب ات هتفرد رظن وگ قطانم نیا رارب ررتشیب تاناکما
  هعرهوت ،الاه یمو ع لقن و ل ح هعهوت فا ما رب هک گوش لابنگ ررهش ناری م روه زا نامز م تووص هب زین ییاردرهشون رام تهایه
  یعار تاا و رگاصتقا تیلاعف شیازفا ف م اب ،وادزاه رام رربواک نگرک بیکرت و رزاه هگرشف ،یمو ع رواوه هخرچوگ و اهماو هگایپ
             قورقح رررد هربلاطم تریوقت ترسیاب یرم زرین یرهایه  رعب وگ و گواگ  ریکات ررهرش ه رنکارپ هعهوت رام هنیزم شماک،لاغتشا شیازفا و
 تهاوخ ناونع هب و ر ا تووص هب ین م هعماا و ررهش رام ن جنا و یمگرم بلطواگ راهمورد روه زا یعا تاا تلا ع و ر نورهش
 .گوش لابنگ یمو ع
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 همدقم
 ,Han et al)  ترسا     هترشاد یديدرش شيازرفا اارهرش هب مدرم دايز ترجاهم اب یرهش تیعمج دشر ریخا یاا هاد رد

   هدريدپ کري ناونع هب ،هعسوت لاحرد یااروشک رد هپيو هب ،هتشذگ لاس 22 رد هدننک هریخ تعرس نيا .(133 :2009
    رارنک رد هدرش ارعاب و (ibrahim et al, 2002:1)    هرتفرگ ررب رد ار  رلتتم یاارهرش و اااتسور ،تعرس رپ یکيزیف
     یاررب زرین یرایرسب یارضاقت (Hedblom et al, 2008: 62)یرهش یاازادنا مشچ و یطیحم تسيز هدرتسگ تارییغت
   .دورب نارهج تیعمج لک دصرد 30 ناهج یرهش تیعمج 2238 لاس رد .ديآ دوجو هب هياپ و یساسا یاا تخاسريز
   نازریم نريا زا هک درک دااوخ دشر رفن درایلیم 9/9 دودح ات یرهش یحاون تیعمج ،2920 لاس ات دوش یم ینیب شیپ
 هب هجوت اب مهم رما نيا(Flood, 1997: 1635). دوب دااوخ هعسوت لاحرد یااروشک یرهش طاقن رد دصرد 23 دودح
 ،ديدج یاهااگتنوکس قلخ ،یرهش یحاون لرتنک لباقریغ هعسوت هب ،زاین دروم یاا تخاسريز زا یرایسب ندوبن ماارف
  تمالرس ی ارا  صخارش ديدهت ،یطیحم تسيز نوزفازور تالکشم (Ortega et al,2011:3)یناسنا هافر حطس شااک
         رادرياپ هعرسوت هرب یرسرتسد رترشیب هرچ ررا  عرض هب تياهن رد و یحيرفت تاناکما هب یسرتسد تيدودحم ،مدرم
   هرمانرب ،نادنورهرش تسيز تمالس یازديدهت لماوع نوزفازور و هدننک نارگن ریس هب هجوت اب نياربانب .تسا هدیماجنا
   هرب نآ رد هرک    درننک یرم حررطم ار تمالس یزير همانرب ناونع اب ديدج  اتبسن یحالطصا ،تمالس و رهش هزوح نازير
   یرخرب صورصخ رد ار شيوخ تامیمصت و دنتسا نانیشنرهش یحور و یکيزیف تمالس اب یرهش طیحم دنویپ لابند
  یررم ترريوقت ناررسنا یگدررنز ترریفیک دورربهب و یعاررمتجا هاررفر ،یرهررش تررسيز تمالررس نوررچما یررساسا لئاررسم
  یاررب هک تسا روحم ناسنا و ايوپ ،هدنز یدوجوم رهش هک دنراد داقتعا نادنمشيدنا نيا . (Thompson, 2007:6)دننک
  .دوش یم ساسحا تدمدنلب یزير همانرب هب زاین ملاس رهش نتشاد
  تالکرشم و  دورش ی رم  ررت عی رسو ،داد یم یاج دوخ رد ار یرتشیب دارفا هکزور را هدیچیپ و ايوپ ،هدنز دوجوم نيا
 طی رحم ب ريرتت  ارب ر ریخا ی ارا  هراد یط هعسوت لاح رد یااروشک رد هپيوب اارهش زا یرایسب .دنيرفآ یم ار یرتشیب
  هرب . درنا  هدورب وربور دوخ نانکاس نیب عیسو سایقم رد یداصتقا و یعامتجا ،یتشادهب یاا یرباربان شيازفا و یرهش
 و ی گدرنز  حطرس  هرک  هدرش  ارعاب  ررما ن ريا . درنا  هدرش  ورربور ی رهرش  ررقف اب 2038 هاد زا اارهش نيا ببس نیما
 ک رین و  داپرن ی متارح)  دورش  هرجاوم  لکرشم  ارب  اارهرش زا یرای رسب رد ز رین  ترسيز طی رحم هب طوبرم یاادرادناتسا
  صورصخ رد شيوخ تامیمصت ذاتتا رد تشادهب و تمالس نیلوئسم و یرهش نازير همانرب هتشذگ رد .(3198:0،یپ
  هرک  درندوبن  گرنااما رگيدکي اب نادنچ ،تمالس و یناسنا یگدنز دوبهب ،یعامتجا هافر نوچما یساسا لئاسم یخرب
  رترشیب هچرا هیکت ،یتسيز عونت و یعیبط یاا هاگتنوکس بيرتت ،اارهش یکيزیف یاضف دنياشوخان شرتسگ نآ هجیتن
 عي ررس  درشر (Thompson,2007:9).  ترسا هدوب یرهش یمومع یاااضف شااک و یرهش لقن و لمح رد لیبموتا رب
  هدرش ی رطیحم تسيز تالکشم و اا یگدولآ عاونا راشتنا ببس ،ترجاهم و دیلاوم یزاب خرن لیلد هب اارهش تیعمج
  راررق راشف تحت تدش هب ار یرهش تامدخ تيريدم هک تسا یتالکشم نيرتمهم زا یطیحم تسيز تالکشم .تسا
  عرفد تيري درم و نکسم هلئسم ،یندیماشآ بآ نیمات هب ناوت یم دراوم نيا هلمج زا .(8198:22،داپن یمتاح)تسا هداد
  رورحم  هرمانرب و  گرنااما ،ی رقطنم  تامادرقا زا یا هریجنز لوصحم دناوت یم اهنت ملاس رهش .درب مان دماج دئاز داوم
 . ترسا یرهش یاا همانرب و اا حرط بتارم هلسلس هیلک رد هشيدنا نيا نتشاد نايرج ورگ رد نآ نیمات ور نيا زا .دشاب
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 هرتسگ رد ینویلیم یاارهش یریگ لکش اعاب لوحت نيا .تفاي شيازفا ناهج یرهش تیعمج ،یتعنص بالقنا زا دعب
 راک یوج و تسج رد هک دنداد یم لیکشت یریقف و رجاهم نایياتسور ار تیعمج نيا رتشیب .ديدرگ ناهج یيایفارغج
 ی رهرش  تامدرخ هنوگرا زا رود هب هک اارهش یا هیشاح زکارم رد تیعمج نيا مومع .دندرک تکرح اارهش تمس هب
  دوربمک  ،اارهرش  هدرنيازف  درشر  مکاررت  تالکرشم هلمج زا یرامش یب تالکشم اعاب لماع نيا .دندش نکاس ،دندوب
 هدش یروتوم لياسو ددرت رد کیفارت و ادص ،اوا یگدولآ ،تعیبط و رهش نیب هطبار یگتسسگ ،رقف تالکشم ،نکسم
  گرنج زا  درعب هپ ريو  هرب  ،هرتفاي  هعرسوت یااروشک ات ديدرگ بجوم هديدپ نيا زا یشان یاا ینارگن و اا هغدغد .تسا
 دروم رد یياا هيرظن ،تالکشم نيا هب هجوت اب .دننک نارحب نيا راهم اي لح تهج یتادیهمت ذاتتا هب مادقا مود یناهج
 رد  سپرس و ی تعنرص ی اارورشک  حطرس رد  نوگارنوگ ی اارهرش  رورهظ اعاب هک دش هئارا یرهش تسيز طیحم ظفح
 .تسا هدش هعسوت لاحرد یااروشک
  نیيارپ حطس هجیتن ،هعسوت لاحرد یااروشک رد هپيو هب ،ناهج یااروشک زا یرایسب رد یناسنا یاا هاگتنوکس طيارش
 ۶/2    ارهنت ،نیيارپ درمآرد حطس اب یااروشک رد داد یم ناشن دوجوم تاعالطا .تسا هعسوت هنیمز رد یراذگ هيامرس
 .دوش یم هنيزا یمومع هافر و یعامتجا نیمات ،نکسم یاا شتب رد یزکرم یاا تلود هجدوب دصرد
  و یمورمع تشادهب نیمات هپيو هب و دمآرد ،لاغتشا داجيا هنیمز رد تالکشم شيازفا و ینیشنرهش عيرس دشر عوقو اب
     تروررض و دورش یرم گرنت  ارا  نارسنا رب ملاس یگدنز هصرع ،اارهش رد یعامتجا یاا یراجناان هنماد شيازفا و ...
    یرم سارسحا شیرپ ز    ا شیرب مدررم تکرارشم زا یدرنم هرهب اب نآ ندرک ملاس و رهش تاجن یارب هبناج هما یشالت
 تيريدم ،یوق یسایس تيامح زا دياب یرجم یاارهش ،ملاس رهش هژورپ رد تیقفوم یارب .(3198:198،یداارف)ددرگ
 .(Ahmad,1998:45)دنشاب رادروخرب یشتب نیب یراکما و یعامتجا عیسو تکراشم و لرتنک ،دنمناوت یربار و
      هرب ار مرشش هارگياج نارريا یرهرش ماظن بتارم هلسلس رد هک یتامدخ – یتسيروت رهش کي ناونع هب زین زاریش رهش
 ی ارا     یزرير هرمانرب و هريور یرب ی ارا ترجاهم زا یشان هدنيازف یرهش یاا هعسوت لیلد هب تسا هداد صاصتخا دوخ
    دارجيا نادنورهرش یاررب طاشن اب و ملاس یرهش یاضف تسا هتسناوت رتمک ،ریخا یاا لاس رد یرهش تيريدم یاسران
  ندررک هدروآررب رد   ،درشاب نانیرشنرهش یارب یگدنز بولطم تیفیک رتسب هکنآ یاج هب یرهش یاااضف و طیحم .ديامن
   .درنا هدورب قفوم رتمک و دنتسا لکشم راچد نانآ یگدنز تیفیک و لکش رد تبثم یراذگریثات و دوخ نانکاس یاازاین
    و ملارس رهرش یورگلا    نیریبت هرب ،تمالرس ی ارا  صخارش هنیمز رد رهش دوجوم عضو یسررب نمض شاوپپ نيا رد
  تیعرضو :دوش هداد خساپ ريز لاوس هب دوش یم یعس نياربانب .تخادرپ میااوخ نآ هب یسرتسد یاا هنیمز و اادرباار
       راررق ررظن نريا زا یررتهب طياررش رد قطارنم مادک و تسا هنوگچ زاریش رهش هناگ هد قطانم رد تمالس یاا صخاش
 ؟دنراد
 یرظن ینابم
    و یرعیبط عبارنم هدرننک فرصم نيرت مهم ،یعامتجا گنارف دامن ،نیمز حطس دصرد ود دودح رد یتحاسم اب اارهش
     شيازرفا و تریعمج زرکرمت ررثا رد یتعنص یاارهش .دنتسا اا یگدولآ و دنامسپ مجح نيرتشیب هدننک دیلوت نینچما
 ی ارا نارحب ،لقن و لمح ،نکسم ،اوا یگدولآ نوچ یياا هديدپ راچد ینیشام و یيایمیش یاا هدروارف عاونا زا هدافتسا
 و دنتسین رادروخرب کيژولوکا لداعت و شمارآ زا هتشذگ رد رادياپ یاارهش فالخ رب و هديدرگ یعامتجا و یداصتقا
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     مارمت مرارهچ هرس دودرح نتشاد اب یرهش طیحم یاا یگدولآ .دوش یم ديدهت تدش هب تسيز طیحم و ناسنا طابترا
      هترشاذگ اارهرش راتخارس یرتح و نارسنا یگدنز رب یدايز یفنم تارثا ،تعیبط مادهنا اب و تسيز طیحم یاا یگدولآ
        ،یدارصتقا یياريوپ هرب ،یرعیبط دعارسم طياررش و برسانم تیعقوم رب هوالع دوخ تایح رارمتسا یارب اارهش .تسا
  یرم دوجوم یاارهش تیعضو زا تياضر مدع رگنایب یا هديدپ نینچ روهظ .دنراد زاین زین یگنارف طابترا و یعامتجا
     مرک و رریقف نادنورهرش یاررب  اصوصخ ،یگدنز یارب یملاسان یاا ناکم ینونک یاارهش هک تسا ینعم نيدب و دشاب
  .(Ashton,1988:13)دنا هدوب دوخ دمآرد
  برسانم و ملاس یطیحم داجيا روظنم هب ،درذگ یمن نآ شيادیپ زا یدايز نامز تدم هک یزاسرهش موهفم نآ رب هوالع
     هرک دورب اارهرش رد یگدرنز دعاسمان تیفیک ربارب رد یلمعلا سکع ناونع هب ینعي .تفاي روهظ اا ناسنا یگدنز یارب
     سرکع ناورنع هرب هرک تسا یمومع تشادهب تضهن رد شا هشير یزاسرهش ساسا و دمآ دوجو هب یزاسرهش ماظن
   حررطم یتعنرص   یاارهرش رد رریم و گرم یزاب یاا خرن و بولطمان یدبلاک یاا طیحم ،ارقف نکاسم ربارب رد یلمعلا
  .(Ashton,1988:15)تشگ
  رهرش مالک کي رد و اا ناسنا یگدنز یارب بسانم و ملاس یاا طیحم شنيرفآ یپ رد یزاسرهش شناد ،رت قیقد نایب هب
  یزارسرهش ی ارا      هدريا و اارهرشنامرآ هرلوقم ود رد درياب ار ملارس رهش هشيدنا شيادیپ یاا هشير نياربانب .تسا ملاس
       هرک دورش یرم یرقلت هدریچیپ مرسیناگرا کي ناونع هب رهش ،ملاس رهش هاگديد زا .(3198:9،یدمحا)درک وج و تسج
  طیرحم هک تسا یرهش ملاس رهش .دباي یم لوحت رمتسم روط هب و دنک یم دشر ،دشک یم سفن ،تسا هدنز یدوجوم
    رواري و راري نارشدوخ ی ارا    لیرسناتپ رثکادرح هرب یبایتسد رد دنناوت یم رهش نآ مدرم اذل و دشتب یم دوبهب ار دوخ
   مورهفم .دراد بورخ یتشادهب تاناکما هک تسا یرهش زا شیب یزیچ ملاس رهش کي .(WHO,1992:3)دنشاب رگيدکي
   رد یعطارق شرقن و داد یم لکش ار یناسنا براجت و تاناکما هک تسا یناکم رهش هک تسا نيا نمضتم ملاس رهش
  .(Ashton,1988:14)دراد رهش نانکاس تمالس نییعت
  حررطم  ترشادهب حطس ءاقترا و تسيز طیحم ظفح رد هدرتسگ لوحت کي داجيا روظنم هب عقاو رد هک ملاس رهش هديا
     لارس رد ینارهج ترشادهب نامزارس یوس زا "2220 لاس ات هما یارب تشادهب " یپتارتسا نيودت هب رجنم ،دوب هدش
  ؛ترسا ی رهرش  ملارس رهش .(WHO,2000:4)تسا یگدولآ زا اربم و کاپ یطیحم داجيا نآ فدا هک تسا هدوب 3038
  ندنارسر  رثکادرح  هرب  نمرض و  هدررک یي ارسانش ار شي ورخ تمالسرد راذگریثات لماوع ،دنمناوت نادنورهش نآ رد هک
 یاا طیحم هنوگ نآ هب یشتب دوبهب و شنيرفآ لاح رد رمتسم و موادم روط هب و دننک مادقا هعماج و دوخ یاا تیلباق
 ی مارمت ی اررجا هار رد ار رگيدکي دزاس یم رداق ار مدرم هک تسا هعماج عبانم هنوگ نآ شرتسگ و یعامتجا و یدبلاک
  ملارس ی اارهرش .(,Ashton 28:1138) درنيامن ینابی ترشپ ناشدوخ یاا ناوت رثکادح هب یبایتسد و یگدنز یاادرکلمع
  ارت  دنترسا یگد رنز یارب ینما طیحم .دنتسا تیلاعف یارب بسانم طيارش نییعت هب مزلم و هدوب نینکاس یتمالس ظفاح
 و  هدرناد ی لارعت  ،ملارس یاارهش رد یعامتجا تاطابترا .دنيامن ماارف ار ناویح و ناسنا ،هایگ یارب تایح همادا ناکما
  رهرش ،ی رلک  ترورص  هرب و دنتسا راگزاس رگيدکي اب ملاس رهش رصانع و ازجا .تسا هعماج حالصا و رییغت تهج رد
    و ملارس رهرش کري ،رگيد ترابع هب .(0098:2۶ ،یحلاص و یناخ یجاح)تسا نینکاس عفانم هب دهعتم و نماض ،ملاس
             راررقرب لدارعت شيورخ یرطیحم ترسيز و یدارصتقا ،یعارمتجا یارازاین هریلک نیرب درناوتب هرک تسا یرهش ،قفوم
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          نارشن برسانم شنرکاو کري دورخ هرب هدراو یاارارشف رربارب رد ارت تسا رداق و (2398:22 ،یمدق و نااوپپ)ديامن
 یاا هبنج ما هک یددعتم یاا صخاش زا یياارهش نینچ هعلاطم و تخانش یارب ور نيا زا .(Tsorous, 1997:6)داد
   .دنرب یم هرهب ديامن سکعنم ار اارهش یداصتقا و یعامتجا ،تشادهب ،یطیحم تسيز یاا هنیمز ما و 8یژولومدیپا
 قیقحت شور
   هلیرسو هرب هنيزگ اي لماع n شور نيا رد .ديدرگ هئارا شا ناراکما و 0گناوا هلیسو هب 8138 لاس رد سیسپات لدم
     ررا هرک ترسا هدرش انب موهفم نيا رب کینکت نيا .دنریگ یم رارق یبايزرا دروم هدنریگ میمصت دارفا زا یاورگ اي درف
    تریماا مک)یرفنم لآ هدريا لماع اب ار هلصاف نيرتشیب و (نيرتهم)لآ هديا لماع اب ار هلصاف نيرتمک دياب یباتتنا لماع
  یرم هدیجنس یفنم لآ هديا و لآ هديا لماع اب لماع کي هلصاف نازیم شور نيا رد رگيد ترابع هب .دشاب هتشاد (نيرت
   رريز ترورص هب شور نيا لحارم .(۶198:22،یدازآ)تسا لماوع یدنب تيولوا و یدنب هجرد رایعم دوخ نيا و دوش
   :تسا

D�
− = (V − VMA�)� = √∑(V�j

n

j=�

− Vj−)�D�
+ = (V− V��n)� = √∑(V�j

n

j=�

− Vj+)�  

      ارب نريزو ساریقم یرب سيرتارم داجيا (ب هدش سایقم یب سيرتام کي هب دوجوم یریگ میمصت سيرتام ليدبت ( لا
    هبرساحم (د یرفنم لآ هدريا و لآ هديا لح هار نییعت (ج یپورتنآ شور زا لصاح نازوا ریظن هب ریظن برض زا هدافتسا
 اا هنيزگ یدنب هبتر و لآ هديا لح هار ات یبسن یکيدزن هبساحم (ه یفنم لآ هديا و لآ هديا زا هنيزگ را هلصاف هزادنا
     تيدودرحم هرب هرجوت ارب نینچما و هعلاطم دروم هقطنم صوصخ رد دوجوم تاعالطا یسررب زا سپ قیقحت نيا رد
      و سورفن یمورمع یرامرشرس جيارتن زا ملارس رهش درکيور یبايزرا یاا صخاش باتتنا هب تبسن ،اا نآ هب یسرتسد
  و یترشادهب ی ارا       صخارش یرلک هترسد هرس سارسا ررب اا صخاش نيا 8 لودج رد .ديدرگ ماجنا 2398 لاس نکسم
  .دنا هدش هدروآ یداصتقا -یتیعمج یاا صخاش و یطیحم تسيز یاا صخاش ،تمالس
 هعلاطم دروم هدودحم
  عرقاو سرگاز یناتساوک هقطنم رد و ايرد حطس زا یرتم ۶128 عافترا رد و سراف ناتسا یزکرم شتب رد زاریش رهش
    یرادرهرش .دريدرگ سیرسات یرادرهش داهن نآ رد هک تسا ناريا رهش نیموس ،نارهت و زيربت زا سپ زاریش .تسا هدش
     یرم لمارش ار عربرم رتمورلیک 220       ررب غلارب یتحارسم  ارعمج و هدريدرگ میرسقت   یرهرش لقترسم هقطنم 28 هب زاریش
 هدوررب رررفن 2200808 ،2398  یرامررشرس رد زاریررش رهررش ترریعمج .(2398،زاریررش یرادرهررش یررنف تنواعم)دوررش
   .(2398:889،نکسم و سوفن یمومع یرامشرس)تسا

                                                           
1 Epidemiology 
2 Hwang 
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 7931 ،هدنراگن میسرت :عبنم ،یرهش هناگ هد قطانم و سراف ناتسا رد زاریش رهش تیعقوم ،(1 )هرامش هشقن

 اه هتفای و ثحب

 اه صخاش و اهریغتم یفرعم
      ريرعت هرجیتن ناورنع هرب هک دراد دوجو صخاش یدايز دادعت ،ملاس رهش درکيور یبايزرا یاا صخاش صوصخ رد
           یداريز دادرعت یورتحم هرک درماجنا یرم ترسیل یداريز دادرعت هرب نيا و دور یم راک هب عماوج رد تشادهب هدرتسگ
    هرب هرجوت ارب نینچما و هعلاطم دروم هقطنم صوصخ رد دوجوم تاعالطا یسررب زا سپ .تسا عورشم یاا صخاش
  جيارتن زا (صخاش 22 رب غلاب ) ملاس رهش درکيور یبايزرا یاا صخاش باتتنا هب تبسن ،اهنآ هب یسرتسد تيدودحم
    رد یرگنارف و یعارمتجا ،یدارصتقا یاا همانرب یاا صخاش نینچما ،2398 لاس نکسم و سوفن یمومع یرامشرس
    هترسد هرس سارسا رب اا صخاش نيا 8-2 لودج رد .ديدرگ مادقا ،سراف یرادناتسا یزير همانرب تنواعم 2398 لاس
   .دنا هدش هدروآ یداصتقا و یتیعمج یاا صخاش و یطیحم تسيز یاا صخاش ،تمالس و یتشادهب یاا صخاش یلک
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 زاریش رهش فلتخم قطانم رد ملاس رهش تیعضو یبایزرا یاه صخاش و اهرایعم ،(1)هرامش لودج

 
 ((WHO,2000 ساسا رب :2398 ،هدنسيون :عبنم 

    نازریم ،هزادرنا ارب تمالس و تشادهب تیعضو ؟تسا هنوگچ زاریش رهش نینکاس نیب رد تمالس و تشادهب تیعضو
      ندورب سرترسد رد هرک ترسا حرضاو ؟دشاب هتشاد دناوت یم یطابترا هچ رهش یحارط یگنوگچ زین و تیعمج مکارت
       درورم رد هرچراپکي و نرشور ترسایس کري سارسا و هياپ دناوت یم بسانم و دامتعا لباق ،ماگنهب تاعالطا و اا هداد
  .دشاب یرهش لئاسم
     راررقرب لدارعت یرطیحم ترسيز و یداصتقا ،یعامتجا یاازاین هیلک نیب دناوتب هک تسا یرهش ملاس و قفوم رهش کي
   یترسياب نیرنچم    ا نآ .دراد زوررب برسانم شنرکاو ،فارطا زا هدراو یااراشف ربارب رد ات دشاب رداق یترابع هب .ديامن
         زا لارح نیرع رد هرکنيا نمرض .دراذرگب یزرير هرمانرب ررا یورارف رد ار نادنورهش یاا هغدغد و تايرورض دناوتب
    زا .دوررب نئرمطم هدرنيآ کي یوس هب اا نآ ساسا رب و هدوب علطم شيوخ نینکاس دادعتسا و یطیحم ،یعیبط تاناکما
        زا عمارج ترسیل کري یترسياب هرک ترفرگ لکرش رواب نيا مدرم و یتشادهب نیلووسم ،ناققحم نیب رد بلغا ور نيا
     ملارس رهرش رد .درشاب هترشاد دوجو ،دشاب میمعت و هدافتسا لباق ااروشک رتشیب رد هک یناگما و ریگارف یاا صخاش
      یرم رارک هرب  رلتتم عرماوج رد تشادهب هدرتسگ  يرعت هجیتن ناونع هب هک دنراد دوجو اا صخاش زا یدايز دادعت
  ،یعارمتجا ،یطیحم تسيز یاا صخاش زا یلک هعومجم ات هتفرگ هدش یدنب هتسد یژولویمدیپا یاا صخاش زا .دنور
 .یداصتقا و یتیعمج
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          شلارچ عورضوم هراورما  رلتتم یاارورشک رد ملارس رهرش یباريزرا یاررب بسانم یاا صخاش هعسوت و باتتنا
       هرک دراد یرم نارشن ترسا هدرمآ ت  رسد هرب  ارا صخاش لیلحت و یسررب زا نونکات هک یجياتن .تسا هدوب یزیگنارب
    هرن زرین هدرمآ تسد هب تاعالطا و هدوب میمعت لباق و سرتسد رد ،کرد لباق  لتتم یااروشک یارب دياب اا صخاش
   .دنشاب اراد زین ار یللملا نیب حطس رد هسياقم یگتسياش نینچما هکلب دنشاب رادروخرب 0یياور و 8یياياپ زا اهنت
     زا سرپ .ترسا هدرش هدروآ زاریرش رهش هناگ هد قطانم کت کت یارب صخاش 22 را ريداقم( 0-2 )هرامش لودج رد
 C-Means    یزارف یدرنب هرشوخ شور زا هدافتسا اب دش یروآدرگ ،رهش یاا هقطنم یارب صخاش 22 را ريداقم هکنيا
   ريرعت C-means) (  متيرورگلا نآ رد هرک MATLAB  رازرفا مرن رد یدنب هشوخ نيا لحارم .دش ماجنا یدنب هشوخ
  .دش ماجنا تسا هدش
      ینارسماان و یگدرنکارپ زا نارشن ملارس رهرش ی ارا    صخارش هرب هرجوت اب زاریش رهش قطانم یزاف یدنب هشوخ جياتن
  یدرنچ یاا هشوخ نایم رد قطانم عيزوت ،رگيد ترابع هب .دراد رهش هعومجم لک رد ملاس رهش یاا صخاش تیعضو
 ی ارا هقطنم تیعضو نییعت رد رثوم تاناکما و تامدخ زا یدنم هرهب رد توافت رب لیلد رما نيا و تسا هتفرگ تروص
 یاا صخاش ساسا رب زاریش یرهش یاا هلحم ،اا هتفاي ساسا رب .دراد قیقحت یاا صخاش بوچراچ رد رهش  لتتم
   .دنوش یم یدنب هقبط هشوخ 2 رد ملاس رهش درکيور رد شجنس دروم
  زرین 28 هقطنم و مراهچ هشوخ رد 3 و 0 ،موس هشوخ رد 1 و0 ،مود هشوخ رد 2 و 2 ،لوا هشوخ رد ۶ و 9 ،8 قطانم
   زاریرش رهرش یاا هقطنم رياس زا ارنآ لوا هشوخ رد شش و هس ،کي قطانم یریگرارق .دنریگ یم یاج مجنپ هشوخ رد
  تیعرضو ندوب رت بولطم زا ناشن رتزاب هشوخ رد هطقن و متيآ کي نتفرگ رارق یا هشوخ لیلحت رد .تسا هدرک ادج
   رهرش قطارنم یا هشوخ هلصاف .داد یم ناشن ار نيرياس اب نآ ینگما تیعضو طقف هکلب تسین نيرياس هب تبسن نآ
     و ترسا هلرصاف یيارضف لرماع زا لقتسم زاریش رهش قطانم زا کي را تیعقوم هک تسا هتکن نيا ديوم ما هب تبسن
     قطارنم ناریم رد .ترسا هترشادن   ارهنآ رد ملارس رهش یاا صخاش تیعضو رد یریثات روکذم یرهش قطانم یراوجما
   ملارس رهرش یاا صخاش زا یدنم هرهب حطس و عيزوت رد یوق یياضف توافت زاریش رهش زکرم و قرش ،لامش یرهش
 .دوش یمن هديد
 . دشاب یم رگيدکي هب تبسن رهش قرش و زکرم لقادح یا هشوخ هلصاف ،اعدم نيا دااوش رگيد زا لاح نیع رد
   اتبرسن تیعرضو هک درک هراشا 0 و 8 یاا هشوخ رد یرهش قطانم زا یمین دودح زکرمت هب ناوت یم رگيد یاا هتفاي زا
       یرهرش قطارنم زا ررگيد یورضع ود هرشوخ ود .دراد یرم زاربا قطانم نيا نیب ملاس رهش یاا صخاش رد ار یهباشم
  یيارضف ل     رماع لارح نريا رد هرک درشاب یم قطانم نيا رد ملاس رهش یاا صخاش تیعضو ینگما هناشن زین راوجما
   .تسا هدننک نییعت اا هشوخ رد تيوضع نازیم رد یراوجما
  ،زرکرم قطانم رد ملاس رهش یاا صخاش تیعضو رد یراد ینعم یياضف یوگلا هک تسا نآ قیقحت یاا هتفاي رگيد زا
   هرب .ميدورب یيازجم هشوخ رد هقطنم را نتفرگ رارق دااش تروصنيا ریغ رد اريز دوش یمن هديد رهش قرش و بونج
 کي را هک یلقتسم یاا هشوخ تفر یم راظتنا ،رهش  لتتم قطانم نیب راد ینعم توافت دوجو تروص رد هک یروط

                                                           
1 Reliability 
2 Validity 
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       یورگلا نیرنچ جيارتن و ترسا هدارتفاین قارفتا تیعضو نيا هک دریگب لکش ديامن ادج ما زا ار هقطنم را زراب روط هب
   .داد یمن ناشن ار یياضف

 هعلاطم دروم یرهش قطانم کیاکی یارب صخاش 14 ریداقم ،( 2 ) هرامش لودج
 28هقطنم 3هقطنم 1هقطنم 0هقطنم ۶هقطنم 2هقطنم 2هقطنم 9هقطنم 0هقطنم 8هقطنم صخاش
 ۶0/9 21/9 23/9 20/9 ۶2/9 21/9 21/9 ۶3/9 20/9 00/9 راوناخ دعب
 229 880 990 22/928 22/880 02/030 92/۶18 22/880 02/030 30/088 تیعمج مکارت
 92/8 33/8 ۶0/8 8/0 90/8 20/8 ۶2/8 88/8 32/8 09/8 تیعمج دشر خرن
 29/32 22/22 22/02 2۶/۶2 22/۶0 ۶۶/2۶ 02/22 22/2۶ 99/2۶ 23/32 ینیشنرهش تدم خرن
 3/20 2/80 2/20 0/81 22/23 1/90 9/11 22/03 22/۶1 22/31 داوس خرن
 22/20 22/81 22/20 22/21 22/83 22/20 22/10 22/23 22/01 22/31 سرادم مهس
 22/29 ۶0/09 22/۶9 21/89 20/29 0/۶9 22/99 19/09 00/29 20/29 لاعف تیعمج تبسن
 20/80 29/38 22/20 90/80 22/3 1/28 29/18 3/3 23/۶8 88/1 یراکیب خرن
 20/10 2۶/21 22/۶0 00/10 22/23 0/21 20/81 8/23 28/91 31/83 لاغتشا خرن
 98/28 18/28 08/۶8 22/00 ۶0/30 08/20 80/90 22/92 22/80 82/99 یشزرو یاضف هنارس
 02/2 22/2 28/2 00/2 22/2 80/2 28/2 08/2 80/2 99/2 یدیلوت بآ هنارس
 38/2 90/2 28/2 80/2 99/2 00/2 28/2 20/2 38/2 18/2 یفرصم بآ هنارس
 33/2 33/2 33/2 33/2 33/2 33/2 33/2 33/2 33/2 33/2 بآ هکبش ششوپ تحت تیعمج
 23/3 32/3 ۶0/3 09/28 18/18 20/28 28/28 22/38 93/08 00/20 دنامسپ لک هب تيريدم تحت دنامسپ تبسن
 22/3 22/1 22/3 22/3 22/08 22/88 22/28 22/۶8 22/28 22/28 هلابز یروآ عمج یاا هناماس دادعت
 22/2 22/2 22/2 22/2 92/2 02/2 02/2 82/2 22/2 82/2 زبس یاضف هنارس
 11/2 ۶1/2 20/2 13/2 90/8 23/2 21/2 ۶2/8 28/8 22/8 یمومع زبس یاضف تحاسم
 0۶/28 88/08 90/88 2۶/3 90/28 13/29 ۶0/3 90/92 98/20 9۶/22 هدش یشکاز یضارا تحاسم تبسن
 2۶۶ 0328 2۶0 ۶03 13 201 ۶29 289 222 828 بالضاف
 32/2 98/2 ۶2/2 88/2 99/2 32/2 88/2 20/2 28/2 ۶2/2 ناتسرامیب 
 12/2 ۶۶/2 01/2 31/2 ۶2/8 20/2 10/2 2۶/8 0۶/2 32/8 سناژروا زکارم
 39/2 09/2 22/2 82/2 33/2 22/2 22/2 23/2 02/2 11/2 لاعف سنزوبمآ دادعت
 28/2 08/2 08/2 92/2 32/0 11/2 28/8 23/9 08/8 12/9 یکشزپ یاا هاگشيامزآ
 80/2 08/2 90/2 90/2 22/8 22/2 10/2 23/8 11/2 32/8 یراگنوترپ زکارم
 32/2 ۶۶/2 01/2 21/2 22/8 11/2 93/2 30/8 80/2 90/8 ینامرد یتشادهب زکارم
 09/3 22/1 20/0 90/2 90/88 30/0 30/2 ۶2/28 02/0 30/28 تشادهب هناخ
 32/2 02/2 ۶2/2 ۶2/2 28/2 02/2 12/2 28/2 22/2 88/2 یتسيزهب عمتجم
 22/3 20/3 09/28 2۶/3 2۶/28 12/1 29/1 88/88 20/3 81/28 صصتتم کشزپ
 22/88 21/28 93/88 90/88 28/28 99/3 20/0 00/۶8 22/08 21/18 یمومع کشزپ
 22/0 23/0 21/8 02/0 ۶2/2 23/2 21/8 22/۶ 92/0 32/9 کشزپنادند
 30/0 ۶2/9 ۶1/8 20/0 20/9 9/0 ۶2/0 9۶/0 ۶3/0 02/0 زاسوراد
 22/22 90/0۶ 02/۶2 92/22 22/21 2۶/8۶ 22/32 0۶/20 22/31 03/8۶ یتشادهب نانکراک
 88/8 22/8 00/0 29/0 22/2 20/8 20/8 22/2 92/2 22/2 هام 8 زا رتمک نادازون ریم و گرم
 99/9 88/2 92/0 2۶/0 32/28 93/08 2۶/08 23/0 22/88 08/۶ لاس 8 زا رتمک نادازون ریم و گرم
 22/۶8 01/38 12/28 00/28 ۶2/98 22/0 38/20 82/88 22/98 00/0 لاس 2 زا رتمک ناکدوک ریم و گرم نازیم
 22/8 20/9 22/0 22/8 22/2 20/8 92/0 22/2 08/0 22/2 مرگ 2220 زا رتمک نزو اب نيدلوتم نازیم
 22/2 92/2 22/3 09/88 21/8 22/9 22/08 21/0 98 01/1 دیلاوم خرن
 22/80 22/00 22/20 22/80 22/20 22/20 22/20 22/۶0 22/20 22/00 دلوت ودب رد یگدنز هب دیما
 88/8 92/8 11/1 02/8 22/2 02/9 9۶/0 12/9 ۶0/28 0۶/8 یناذ هدنام بقع
 22/2 0/0 2/8 28/۶ 28/2 ۶2/9 99/2 00/2 38/3 38/2 ديدش یناور رامیب
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 5931 ،اه هشوخ کیکفت هب زاریش یرهش قطانم رد ملاس رهش یاه صخاش ریداقم ،(3) هرامش لودج
  8هقطنم 0 م 9 م 2 م 2 م ۶ م 0 م 1 م 3 م 28 م
 8 هشوخ 822/2 202/2 322/2 822/2 882/2 298/2 822/2 822/2 133/2 822/2
 0 هشوخ 822/2 202/2 138/2 822/2 002/2 802/2 3۶3/2 922/2 822/2 022/2
 9 هشوخ 822/2 202/2 922/2 822/2 882/2 298/2 822/2 822/2 222/2 822/2
 2 هشوخ 823/2 ۶20/2 028/2 223/2 002/2 ۶22/2 222/2 283/2 222/2 093/2
 2 هشوخ 082/2 902/2 028/2 322/2 198/2 ۶00/2 282/2 202/2 222/2 182/2
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 5931 ،زاریش رهش هناگ هد قطانم یدنب هشوخ ،(4) هرامش لودج

 2 هشوخ 2 هشوخ 9 هشوخ 0 هشوخ 8 هشوخ
 28 هقطنم 0 هقطنم 0 هقطنم 2 هقطنم 8 هقطنم
 - 3 هقطنم 1 هقطنم 2 هقطنم 9 هقطنم
 - - - - ۶ هقطنم
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     رهرش  رلتتم قطارنم نیرب رد تفرگرظن رد نآ یارب ار یصاخ یياضف یوگلا ناوتب هک یرادانعم یاا توافت نياربانب
   برلاق رد ملارس رهش یاا صخاش یبیکرت تیعضو ساسا رب زاریش رهش هناگ هد قطانم لک هلحرم نيا ات .درادن دوجو
      قطارنم زا کري ررا یدرنب حطرس هک دوش یم حرطم اجنيا رد یرگيد لاوس اما .دندش یدنب هقبط هناگادج یاا هشوخ
    هرک ارريز ؟ترسا هنوگچ ملاس رهش یاا صخاش زا هطوبرم یرهش  لتتم قطانم یرادوخرب تیعضو ساسا رب رهش
  .تسین رتشیب یگتفاي هعسوت ینعم هب لوا هشوخ رد یرهش هقطنم یریگرارق
  ررا یدنب حطس روظنم هب اتسار نيا رد .تسین یگتفاي هعسوت حطس هب میقتسم ریبعت ،اا هشوخ هرامش ،رگيد یترابع هب
   ،ملارس رهرش یاا صخاش زا هطوبرم یرهش قطانم یرادروخرب تیعضو ساسا رب زاریش یرهش  لتتم قطانم زا کي
 28  رد یعارمتجا -  یدارصتقا و یرطیحم تسيز ،یتشادهب تامدخ ،تمالس یاارایعم بلاق رد بتتنم صخاش 22 زا
  .تسا هديدرگ نيودت Topsis سیسپات لدم زا هدافتسا اب زاریش یرهش هقطنم
 نگما یلکش هب ملاس رهش یاا صخاش زا یرهش قطانم زا کي را یرادروخرب نازیم داد یم ناشن قیقحت یاا هتفاي
   هرب تبرسن یرت بولطم تیعضو رد اا صخاش زا یخرب دروم رد یرهش هقطنم را نایم نيا رد و تسین تخاونکي و
    سارسا نريا ررب .دنتسا ور هب ور ناصقن و دوبمک اب اا صخاش زا یخرب اب هطبار رد لاح نیع رد و دراد رارق نيرياس
        درعب ،یفررصم بآ هناررس ،لارعف سنزوربمآ دادرعت ،ناترسرامیب دادعت یاا صخاش ظاحل هب ۶ و 9 و 8 یرهش قطانم
   و گررم نازریم ،ناکشزپنادند و ناکشزپ دادعت ،تشادهب هناخ و زاسوراد دادعت ،ینیشنرهش خرن ،سرادم مهس ،راوناخ
 ی ارا     نیرمز هرب یرسرتسد ظارحل هب ۶ هقطنم ،هقطنم داصتقا رد لاعف تیعمج مهس ظاحل هب 3 هقطنم ،... و ناکدوک ریم
  .دنراد رارق یرت بولطم تیعضو رد دلوت ودب رد یگدنز هب دیما صخاش و زبس یاضف هنارس ،یشزرو
  هرب ،8 و 9     هرقطنم دراد یرم نارشن ملاس رهش یاا صخاش زا رهش قطانم زا کي را تیمورحم نازیم یقیبطت هسياقم
    ،یرناذ هدرنام برقع دادعت و هلابز یروآ عمج یاا هناماس دادعت ،یراکیب خرن ،لاغتشا خرن ،داوس خرن صخاش ظاحل
 یرهش قطانم رياس هب تبسن یرتهب طيارش رد لاعف تیعمج مهس ،یفرصم بآ نازیم صخاش ظاحل هب 28 و 1 هقطنم
    رد یگدرنز هرب دریما ظاحل هب .دنتسا ششوپ تحت و هتشاد یسرتسد بآ هکبش هب رهش قطانم هما ابيرقت .دنراد رارق
  .دنراد ار یناسکي یگدنز هب دیما هنماد قطانم مامت ،ضامغا یمک اب  ابيرقت دلوت ودب
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 یاراد 8 و ۶ ،9        یرهرش قطارنم دراد یرم نارشن یرپورتنآ لدرم یجورخ زا هدافتسا اب سیسپات لدم زا هدافتسا جياتن
     هرب یبرسن یرکيدزن نيرترشیب اب و تسا یفنم لآ هديا نازیم اب هلصاف نيرتشیب و تبثم لآ هديا نازیم اب هلصاف نيرتمک
    راررق ملارس رهرش ی ارا   صخارش زا یرادرورخرب ظاحل هب یرهش هقطنم هد نایم رد موس ات لوا هبتر رد لآ هديا نازیم
 هنارس ،لرتنک تحت دنامسپ تبسن نيرتشیب زا هقطنم نيا ندوب رادروخرب هب ناوت یم رما نيا ليزد نيرت مهم زا .دنراد
  .درک هراشا یکشزپ مولع یاهااگشناد رد لغاش نانکراک دادعت و یمومع زبس یاضف تحاسم ،زبس یاضف
 ار رخآ هبتر تبثم لآ هديا نازیم هب یبسن یکيدزن نازیم نيرتمک و یفنم لآ هديا نازیم اب هلصاف نيرتمک اب زین 3 هقطنم
   بآ هناررس ندورب نیياپ ،لاغتشا یاا هنیمز دوبمک هب ناوت یم رما نيا ليزد نيرت مهم زا .تسا هداد صاصتخا دوخ هب
  .درک هراشا یراکیب خرن ندوب رتشیب و یدیلوت

 ملاس رهش یاه صخاش یفنم و تبثم لآدیا هب زاریش یرهش قطانم یبسن یکیدزن و یدنب هبتر ،( 5 ) هرامش لودج
 هبتر لآ ديا هب یبسن یکيدزن یفنم لآديا تبثم لآديا هقطنم مان
9 02812/2 ۶۶098/2 1۶38۶/2 8 
8 21188/2 98208/2 11082/2 0 
۶ 90۶08/2 20۶88/2 29102/2 9 
2 2۶108/2 22۶88/2 28202/2 2 
2 22208/2 02828/2 ۶2۶22/2 2 
0 91098/2 29288/2 ۶0922/2 ۶ 
0 ۶1098/2 2۶928/2 20192/2 0 
1 80۶98/2 18228/2 21292/2 1 
28 30998/2 12828/2 20092/2 3 
3 28898/2 80828/2 29282/2 28 
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   نارشن ارهنآ یدنب هبتر هوحن و ملاس رهش یاا صخاش یفنم و تبثم لآديا هب یرهش قطانم زا کي را ترواجم نازیم
     .دنترسا رادرورخرب هرنیمز نريا رد یرت بولطم تیعضو زا رهش برغ لامش و لامش رد عقاو یرهش قطانم داد یم
   هاگرشناد ،یرارجت هتسا ،اا کینیلک و اا ناتسرامیب ،اا کناب ،یلصا تارادا و اا نامزاس یریگرارق لحم قطانم نيا اريز
    نيرترشیب زاریرش رهرش رد ۶ و 8 ،9 قطانم بیترت نيدب .دشاب یم رهش هفرم راشقا تنوکس و تاناکما زکرمت لحم و
  ار ملارس رهش یاا صخاش هب یکيدزن نيرتمک زین 3 و 28 ،1 قطانم و دنا هتشاد ار ملاس رهش یاا صخاش هب یکيدزن
  ترسياب یم هتکن نيا دوش یم ماجنا زاریش رد هک یرهش یاا یزير همانرب و اا حرط رد اذل .دنا هداد صاصتخا دوخ هب
    نريا زا یرشتب ارت دوش هتفرگ رظن رد قطانم نيا یارب یرتشیب تاناکما و هجدوب هک دشاب یرهش تيريدم هجوت دروم
 تروص هب زین 8یيارگرهشون یاا تسایس ددرگ یم داهنشیپ نینچما راک نيا یارب .ددرگ ناربج اا یياسران و اادوبمک
       و ارهاار هداریپ هعرسوت ،ملارس یمورمع لرقن و لمح هعسوت فاداا رب هک ددرگ لابند یرهش ناريدم یوس زا نامزما
    و یدارصتقا تریلاعف شيازرفا   فدرا ارب ،راگزاس یاا یربراک ندرک بیکرت و یزاس هدرشف ،یمومع یراوس هخرچود
     هربلاطم تريوقت زرین یرسایس دعب رد و دراد دیکات یرهش هدنکارپ هعسوت یاا هنيزا شااک،لاغتشا شيازفا و یعامتجا
  هرب یندم هعماج و یرهش یاا نمجنا و یمدرم بلطواد یاهاورگ یوس زا یعامتجا تلادع و یدنورهش قوقح یرگ
    .دوش لابند یمومع تساوخ ناونع هب و یدج تروص

                                                           
1 New Urbanism 
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   یریگ هجیتن
 ی ارا هلوقم حرط رظان ،متسیب نرق لالخ رد هپيو هب ،ناهج رد ینیشنرهش نوزفازور شرتسگ و تیعمج عيرس دشر اب
   تمالرس ،یرطیحم تیعضو دوبهب تيروحم اب رادياپ هعسوت نيون رکفت .میتسا تمالس و ناسنا اب طابترا رد یديدج
   رهرش نورچما یي ارا هديا دوخ نطب رد هک تسا روکذم دراوم نيرت مهم زا یکي هریغ و ناسنا یگدنز تیفیک ،تسيز
     هرک دررک حررطم ینارهج تشادهب نامزاس یوس زا ار ملاس رهش عوضوم 2138 هاد زا رکفت نيا .دنارورپ یم ار ملاس
   .تسا تمالس همانرب هب یباي تسد هنیمز رد یمدرم تکراشم و یشتب نایم یراکما رب ینتبم
      و هفرسالف هرجوت درورم هرشیما هترشذگ ر   ارصعا و نوررق لورط رد نآ هب یبایتسد هک تسا یرهش نامرآ ،ملاس رهش
   زا هرعماج  رلتتم یاا شتب ناراذگ تسایس و نازير همانرب راک روتسد رد زین هزورما و تسا هتشاد رارق نادنمشيدنا
  مرئاد روط هب هک تسا یرهش ملاس رهش ،یناهج تشادهب نامزاس ریبعت هب .تسا هتفرگ رارق هعسوت نازير همانرب هلمج
  ،هارفر و تمالس و یکيزیف طیحم نوچ یروحم تمالس یاازادنا مشچ و دشتب هعسوت ار دوخ یمومع یاا تسایس
  ،هرما یارب عیسو حطس رد عبانم و براجت هب یسرتسد ،یيايوپ و یروآون ،هدنز یرهش داصتقا ،یساسا یاازاین نیمات
   ،ینارمرد تامدرخ و   یمورمع ترشادهب زا بسانم حطس لقادح نتشاد ،یگنارف ثاریم اب طابترا یارب هعماج قيوشت
 و هدوب عونتم و هدرتسگ رایسب ملاس رهش یاا صخاش .داد یم یاج دوخ رد ار هریغ و بسانم یرهش راتخاس نتشاد
       رد .درریگ یرم ررب رد ترشادهب و یکرشزپ و یرگنارف -  یعارمتجا ،یدارصتقا ،یدبلاک یاا هزوح رد ار یعیسو هنماد
   یرورحم تمالرس باتزاب هک یفلتتم یاا صخاش ظاحل هب زاریش رهش هناگ هد قطانم ات ديدرگ شالت رضاح شاوپپ
      یراد نزو ،یرادرورخرب مدرع اري یرادرورخرب نازیم هنیمز رد زاریش رهش  لتتم قطانم و هدش یسررب تسا یرهش
        سیرسپات لدرم کرمک هرب قطارنم یدرنب حطرس .دندرگ یدنب هبتر هناگادج یاا هشوخ رد قطانم نيا سپس و هديدرگ

Topsis کرت یاررب صخاش 22 را ريداقم .تسا هتفرگ ماجنا دور یم رامش هب یدنب هبتر رد دربراکرپ یاا لدم زا هک   
  یروآدررگ ،رهش یاا هقطنم یارب صخاش 22 را ريداقم هکنيا زا سپ .تسا هدش هدروآ زاریش رهش هناگ هد قطانم کت
    رازرفا مررن رد یدرنب هشوخ نيا لحارم .دش ماجنا یدنب هشوخ C-Means یزاف یدنب هشوخ شور زا هدافتسا اب دش

MATLAB متيروگلا نآ رد هک) (C-means دش ماجنا تسا هدش  يرعت.   
      ینارسماان و یگدرنکارپ زا نارشن ملارس رهرش ی ارا    صخارش هرب هرجوت اب زاریش رهش قطانم یزاف یدنب هشوخ جياتن
  یدرنچ یاا هشوخ نایم رد قطانم عيزوت ،رگيد ترابع هب .دراد رهش هعومجم لک رد ملاس رهش یاا صخاش تیعضو
 ی ارا هقطنم تیعضو نییعت رد رثوم تاناکما و تامدخ زا یدنم هرهب رد توافت رب لیلد رما نيا و تسا هتفرگ تروص
     سارسا ررب زاریرش یرهرش ی ارا  هرقطنم ، ارا     هرتفاي سارسا ررب .دراد قریقحت ی ارا صخاش بوچراچ رد رهش  لتتم
   .دنوش یم یدنب هقبط هشوخ 2 رد ملاس رهش درکيور رد شجنس دروم یاا صخاش
  زرین 28 هقطنم و مراهچ هشوخ رد 3 و 0 ،موس هشوخ رد 1 و0 ،مود هشوخ رد 2 و 2 ،لوا هشوخ رد ۶ و 9 ،8 قطانم
   زاریرش رهرش یاا هقطنم رياس زا ارنآ لوا هشوخ رد شش و هس ،کي قطانم یریگرارق .دنریگ یم یاج مجنپ هشوخ رد
        رارشقا تريرثکا و درنور یرم رامرش هرب زاریرش یاوا و بآ شوخ و رادروخرب رایسب قطانم زا اريز .تسا هدرک ادج
   .دنراد تنوکس رهش زا قطانم نيا رد زین یرهش دنمتورث
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  ،زرکرم قطانم رد ملاس رهش یاا صخاش تیعضو رد یراد ینعم یياضف یوگلا هک تسا نآ قیقحت یاا هتفاي رگيد زا
   هرب .ميدورب یيازجم هشوخ رد هقطنم را نتفرگ رارق دااش تروصنيا ریغ رد اريز دوش یمن هديد رهش قرش و بونج
 کي را هک یلقتسم یاا هشوخ تفر یم راظتنا ،رهش  لتتم قطانم نیب راد ینعم توافت دوجو تروص رد هک یروط
       یورگلا نیرنچ جيارتن و ترسا هدارتفاین قارفتا تیعضو نيا هک دریگب لکش ديامن ادج ما زا ار هقطنم را زراب روط هب
   رد ترفرگرظن رد نآ یاررب ار یصاخ یياضف یوگلا ناوتب هک یرادانعم یاا توافت نياربانب .داد یمن ناشن ار یياضف
  رهرش ی ارا   صخارش زا رهرش قطانم زا کي را تیمورحم نازیم یقیبطت هسياقم .درادن دوجو رهش  لتتم قطانم نیب
  عرمج ی ارا    هنامارس دادرعت ،یرارکیب خرن ،لاغتشا خرن ،داوس خرن صخاش ظاحل هب ،8 و 9 هقطنم داد یم ناشن ملاس
     رد لارعف تریعمج مهرس ،یفررصم بآ نازیم صخاش ظاحل هب 28 و 1 هقطنم ،یناذ هدنام بقع دادعت و هلابز یروآ
    ترحت و هترشاد یرسرتسد بآ هکبش هب رهش قطانم هما ابيرقت .دنراد رارق یرهش قطانم رياس هب تبسن یرتهب طيارش
  ینارسکي یگدنز هب دیما هنماد قطانم مامت ،ضامغا یمک اب  ابيرقت دلوت ودب رد یگدنز هب دیما ظاحل هب .دنتسا ششوپ
  .دنراد ار
 یاراد 8 و ۶ ،9        یرهرش قطارنم دراد یرم نارشن یرپورتنآ لدرم یجورخ زا هدافتسا اب سیسپات لدم زا هدافتسا جياتن
     هرب یبرسن یرکيدزن نيرترشیب اب و تسا یفنم لآ هديا نازیم اب هلصاف نيرتشیب و تبثم لآ هديا نازیم اب هلصاف نيرتمک
    راررق ملارس رهرش ی ارا   صخارش زا یرادرورخرب ظاحل هب یرهش هقطنم هد نایم رد موس ات لوا هبتر رد لآ هديا نازیم
 هنارس ،لرتنک تحت دنامسپ تبسن نيرتشیب زا هقطنم نيا ندوب رادروخرب هب ناوت یم رما نيا ليزد نيرت مهم زا .دنراد
 .درک هراشا یکشزپ مولع یاهااگشناد رد لغاش نانکراک دادعت و یمومع زبس یاضف تحاسم ،زبس یاضف
     نیمارت یاررب .دورش یرم هدااشم یياا توافت ملاس رهش یاا صخاش ظاحل هب زاریش رهش  لتتم قطانم نیب نياربانب
 ف    درا و تلارسر هرک یرهرش یگدنز تاناکما و اا تصرف زا یرهش هعماج داحآ یرادروخرب و یياضف تلادع فدا
  یرطیحم تلادع نیمات فدا اب ار یناکم تاقارتفا و اا توافت هک تسا هدش یزير همانرب انبم نيا رب زین ایفارغج شناد
  طیرحم ی ارا لح هار تسياب یم یرهش طیحم یاا تسب نب زا جورخ یارب زین نانادیفارغج ام ؛ديامن هعلاطم یياضف و
  و حررط را یارجا ديدرت نودب .میيامن هئارا دشاب هارما یياراک و تعفنم نيرتشیب اب بیسآ و هنيزا نيرتمک اب هک ارگ
  یررتمک یداصتقا و یعامتجا تردق زا  زومعم هک رگيد یاورگ نايز هب و هدناسر دوس یا هدع هب دناوت یم یا همانرب
  تمرس    هرب و هرتفرگ هلرصاف یراعش تلاح زا دناوت یم ینامز روحم تلادع یرهش یزير همانرب .دوش مامت دنرادوخرب
  ،تردرق طباور رد نیياپ تاقبط یادص ندرک دنمتردق ،هعماج رد اا توافت شريذپ لوصا هب هک دنک تکرح یرگشنک
   .درشاب درنبياپ یرهش یزير همانرب ندرک یناگما و رهش هدنيآ یارب یراذگ تسایس ماگنا رد نادنورهش نداد تلاخد
  درناوت یمن ،تيرمآ و یيارگدرخ ینالقع یاا هراگنا هب شا یگتسباو لیلد هب ناريا رد یرهش یزير همانرب ،هناتتبروش
     زا ترسياب یرم یدنورهرش قرح و یياضف تلادع نوچ یياا شزرا .دسرب اارهش رد یياضف تلادع یقیقح یانعم هب
        راتخارس زا رادرياپ یيورگلا هرب ندیرسر یاررب .درننک شالت نآ داجيا رد دوخ و هدش هبلاطم یرهش هعماج دارفا یوس
     یرهرش یورگلا ناورت یرم رادياپ هعسوت و ملاس رهش یااوگلا رب هیکت اب و زاریش رهش رد یعامتجا - یياضف نزاوتم
   ینیبزارب زاریرش رهش زادنا مشچ رد ار یطیحم تسيز و یداصتقا و یعامتجا یاا تصرف بسانتم عيزوت یارب مکارتم
      .درنا هدورمن یرفرعم رادرياپ یرهرش   هعرسوت یاراوگلا زا یکي ناونع هب ار هدرشف و مکارتم رهش رضاح لاح رد .دومن
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      نارکما ،هرلحم کري رد مکاررت شيازرفا اب هک صتشم یاازرم اب هناگدنچ درکراک یاراد ،زاب یتیعمج مکارت اب یرهش
 ی ارا      تریلاعف نازریم شيازرفا هرب ررجنم یرهش یزاس هدرشف .دوش یم ماجنا یرت هنیهب لکش هب دمآ و تفر و ديرخ
  ،اارهرش هنوگنيا رد .دوش یم یعامتجا و یداصتقا یاا تیلاعف شرتسگ و ینامتخاس و یتیعمج مکارت شيازفا ،یرهش
  دراد یلورقعم و یقطنم لکش ،مکارت ،وگلا نيا رد .دنا هتفرگ رارق ما رانک رد هدرشف و یفيدر تدروص هب اا نامتخاس
   راوترسا لریبموتا زا طرفم هدافتسا هب هکنآ زا شیب یرهش یگدنز و هتفاي قیفلت یفلتتم یاادرکلمع زا یرهش یاضف و
      دارجيا یاررب یراذرگ هيامررس یارج هب نياربانب .دوب دااوخ اا هخرچود زا هدافتسا و یور هدایپ متسیس رب ینتبم دشاب
 هعماج و یسارکومد تيوقت و یرهش داصتقا قنور ،یمومع لقن و لمح هعسوت ،اارهش رد لیبموتا تکرح تخاسريز
    یرادرياپ ،ملارس رهرش هديا هب ندش کيدزن یارب صتشم ریسم کي ،یرگ هبلاطم یوق هیحور اب زاریش رهش رد یندم
  .دوب دااوخ ور شیپ قفا رد یياضف تلادع ققحت و یرهش
   عبانم
  و تاریبدا هدکشناد ،یرهش یزير همانرب و ایفارغج هتشر دشرا یسانشراک هماناياپ ،نيارفسا ملاس رهش یزير همانرب ،(۶198)،دومحم ،یدازآ

 دزي هاگشناد ،یناسنا مولع
  صرص،۶ هرامش ،موس لاس ،رهش تخاس یسدنهم و ینف یللملا نیب همانلصف ،ملاس رهش ی هديا شيادیپ یاا هشير،(2198)،نسح،یدمحا

2-9  
 یس یدنب هشوخ شور و سیسپات لدم زا هدافتسا اب نارادنزام ناتسا یاارهش یدنب هبتر و لیلحت ،(2398)یفطصم ،یمدق ،یسوم ،نااوپپ

 29-22 صص ،۶ هرامش ،مود لاس ،یرهش یزير همانرب و شاوپپ ،ملاس رهش درکيور اب زنیم
 یاا رنا هدکشناد ،یزاسرهش هتشر دشرا یسانشراک همان ناياپ ،ملاس رهش هديا یارب یزاس رهش یاا رایعم ،(0098)،اضرمالغ ،یناخ یجاح

 نارهت هاگشناد ،ابيز
 22ص ،82 هرامش ،اهيرادرهش هماناام ،ملاس رهش یاا یگپيو ،(8198)،نیسح،داپن یمتاح
    یرلم شيارما نیرمود .دزي دابآ مساق هلحم رد (ملاس رهش) رادياپ رهش یاا صخاش یسررب ،(3198)،دیحو ،یپکین و نیسح ،داپن یمتاح

 0-9،راوزبس ملعم تیبرت هاگشناد یعامتجا و یيایفارغج مولع یشاوپپ زکرم :راوزبس ؛ملاس رهش
 یایفارغج نمجنا یشاوپپ-یملع همانلصف)ایفارغج ،«نابآ 98 یوک ملاس رهش هژورپ رد مدرم تکراشم یبايزرا » ،(3198)،هبادور ،یداارف

 098-028صص ،00 هرامش ،متشا لاس ،ديدج هرود ،ناريا
 ینف رتفد ،زاریش ناتسرهش یلیصفت حرط جياتن ،(2398) ،زاریش یرادرهش ینف تنواعم
 سراف ناتسا یرامشرس ،نکسم و سوفن یمومع یرامشرس ،(2398) ،ناريا رامآ زکرم
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