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 هدیکچ
  يافه   يرباربافج رخا فش ودهد يم شيازفا ار يتلادع يب و ترجاام ،ي يشج هيشاح ،يراکيب ،رقف زورب ناکما ،لاغتشا رد يياضف يربارباج
 رايسب زايج شيپ کي (شخب و ناتسراش ،ناتسا ،روشن)فلتخم ييايفارغج هدودحم بوچراچ رد ،نآ شهان و عفر راج رد يياضف
         يبافيزرا فدفه افب رفضاح شهوژفپ  افسا نيارفب ودفيآ يفم رامش هب روشن هچراپکي رفرشيپ و يداصتقا يرادياپ لوصح يارب مام
     افب شهوژفپ نفيا ورفسا هدش ماججا يياتسور و يراش لاغتشا کيکهت هب هعسوت مج پ هماجرب ناياپ رد ناريا ياهناتسا لاغتشا ريعضو
     هف يمز رد رفظج دروفم فادفها ،      هعفسوت مج فپ هفماجرب افيآ هفن دفشاب      يفم لایفس نفيا هفب نداد دفساپ ددفصرد ،  قفيقحت فدفه هب هجوت
      افسارب لاغتفشا هدفمع صخافش 00  زا لایفس هب دساپ راج ؟هج اي رسا هتخاس ققحم ار (اتسور و راش نيب يربارباج شهان)لاغتشا
  دفهد يم ناشج شهوژپ ياه هتفاي ورسا هدش هداهتسا GAIA و PROMETHEE V لدم و 0600 لاس رد ران يوريج يريگرامآ
 ،   رافف يافه    ناتفسا و بوفلطم رايفسب ريعفضو رد Phi  نيرتالافب اب نا مس و ،ناتسدرن ،نارات ،دزي ياهناتسا يراش لاغتشا رد هن
      ودفجراد رارفق بولطمافج رايفسب ريعفضو رد Phi    نيرفتمن افب هافشجامرن و ناتسرل ،زربلا ،دمحاريوب و هيوليکان ،ناتسچولب و ناتسيس
   و ناتفسيس يافه  ناتفسا و رفترب ياههبتر رد Phi رتشيب اب يقرش ناجيابرذآ و نااهصا ،نادمه ياهناتسا يياتسور لاغتشا رد ني نمه
  افه  ناتفسا نيب هلصاف ودجراد رارق رتنيياپ ياههبتر رد Phi رتمن اب دمحاريوب و هيوليکان و ناگزمره ،يرايتخب لاحمرااچ ،ناتسچولب

  ورفسا يراش زا رتشيب يياتسور لاغتشا رد يربارباج دهديم  ناشج هن دشابيم 560/4 و 580/4 بيترت هب يياتسور و يراش لاغتشا رد
  هف يمز رد يربارباج هتسجاوتج هعسوت مج پ هماجرب ،لاغتشا صخاش زا يرادروخرب ظاحل زا اه ناتسا نيب شحاف فالتخا دوجو هب هجوت اب
 ودهد شهان ار لاغتشا

 
 ایاگ و هتمورپ لدم ،ناریا یاهناتسا ،هعسوت مجنپ همانرب ،لاغتشا :یدیلک تاملک
 
 

                                                           
 nazmfar@uma.ac.ir (لوئسم هدنسیون) -1



 1199 راهب ،مود هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 595

 همدقم

   دیاکش و نیرکت  مکهم زا یکای تیعمج هب هجوت ،ییایفارغج یاضف ره هعسوت هب یبایتسد تهج و یزیرهمانرب دنور رد
   نکیا رد یهجوکت لبات تاررا تیعمج یفیک و یمک تارییغت هک ارچ ؛دهدیم لیاشت ار روتکاف نیرتیلصا رارغا نودب
 یورین لاغتشا نیمرت مدع ای نیمرت هک ارچ ؛تسا لاغتشا هلرسم تیعمج اب طابترا رد لداسم نیرت مهم زا یای .دراد دنور
 ، ناراکامه و مواعم یریدت) دشاب هتشاد روشک ره هعسوت هب یبایتسد یگنوگچ رب یفنم و تبثم تاررا دناوتیم یناسنا
   و یکنیمج) داکاتتا میقتسم کرحم و تورر یلصا یهدنرو دیدپ ناونعهب یناسنا یورین لاغتشا ور نیازا .(901 :4391
   و یکسیدقت) تکسا  یروکشک  رکه یعامتجا-یدااتتا یزیرهمانرب  ده نیرتیساسا و نیرت مهم (01 :9091 ،ناراامه
 ار  یزکیر  هکمانرب نیرکتهب دیاب اهروشک نیاربانب ،دوشیم هدیجنس ن  ساسا رب اهروشک تردت هک (13 ،1091 ،ناراامه
  هکب ناریا دااتتا رد لاغتشا  وضوم .(149 :0391 ،ناراامه و یرفعج یدباع) دنشاب هتشاد دوخ هیامرس نیرتهب یارب
  یورکین  دکیدج هضرع نوزفازور دشر هب هجوت اب و هدوبن حرطم یلصا هلرسم کی ناونع هب ،یتفن یاهدم رد دوجو ببس
  دیدکشت هتشذگ هب تبسن راک یاضاقت و هضرع یاهلداعت مدع هک دیدرگ بجوم ،رتالاب تیفیک اب راک یورین هویوهب راک
- هکمانرب رد یتح و دنشاب هتشاد لاغتشا  وضوم هب یرتشیب هجوت ریخا ههد رد ناراذگتسایس هک دش ثعاب نیا و ددرگ
 :3391 ،  یکجوزا و روکپ  نیکسح) یکساسا یاهروحم زا یای ناونعهب رادیاپ لاغتشا داجیا و یراایب شهاک ،هعسوت یاه
 94   لکصا ساکسا رب هک یروق .(101 :9091 ،ناراامه و یبیسم) دشاب روشک زیگنارب ثحب و یدج یاهشلاچ و (09
   وکضوم  نکیا و دنک داجیا مدرم مومع یارب ار لماک لاغتشا هنیمز و عفر ار یراایب تسا ففوم تلود یساسا نونات
 و  نازکیر هکمانرب  ارکیز ، تکسا  هکتفرگرارت دیکرت دروم هعسوت مجنپ و مراهچ همانرب رد هویو هب ،روشک یاهىزیرهمانرب رد
  روکشک  فکلتخم ققانم نتک مهم یاهصخاش رد ار دوجوم یاه لداعت مدع ات دننکیم شتت یدااتتا ناراذگتسایس
-   یربارباکن روکشک فکلتخم ققانم رد هک تسا نیا هدنهد ناشن دوجوم یاهتیعتاو .(43 :9091 ،یجوزا) دنهد شهاک
  دوکجوم یرباربان و  ااش .دراد دوجو لاغتشا  وضوم اب طابترا رد هویوهب ،هعسوت یاهصخاش هنیمز رد یدایز یاه
- هکمانرب مدع و یدااتتا هعسوت هنیمز رد فلتخم ققانم یاهدادعتسا و تانااما تخانش مدع لیلد هب یدایز دودح ات
  زا یکبتارم    هلکسلس فکیق ککی یرکیگ  لاکش ببکس ،دوجوم یاهیرباربان .تسا ییایفارغج یاهناام رد حیحص یزیر
 حطس نیرتنییاپ رد ،ساعرب و رادروخرب یاههاگتنواس ،حطس نیرتالاب رد هک هدش ییاتسور و یرهش یاههاگتنواس
  دوکش    یکم عکتاو مورکحم یاکه هاگتنواکس ، رکگید ترابع هب ای و یاههاگتنواس نیرتفیعض ،هدش لیاشت بتارم هلسلس
  راکک یورین یفیک و یمک شرتسگ ،هعسوت یاهیزیرهمانرب زا یرایسب  ده هانیا هب هجوت اب .(911 :4091 ،یزمردات)
   ناوکنع هکب  ؛تکسا هد کش هداد صااتخا لاغتشا دوبهب هب یدراوم زین هعسوت مجنپ و مراهچ یاههمانرب رد ور نیازا ،هدوب
 ،  هدکش هراکشا  یلغکش  یاکه تکصرف  شیازکفا  روکظنم  هکب یراذگهیامرس  ذج هب ،هعسوت مراهچ همانرب 40 هدام رد ،لاثم
  لاغتکشا صواخ رد یاهقطنم یاه لداعت مدع ندومن  رقرب و رادیاپ لاغتشا هب ،هعسوت مجنپ همانرب 93 هدام نینچمه
    هکمانرب رد هدکش یراذکگ    دکه یاکهریغتم زا یای نایم نیا رد .(10 :9091 ،یدهشم تسرپادخ و یمحرت)دراد دیکرت
   هکک تکسا یلاح رد نیا .دسرب دصرد 1  هب دیاب  رن نیا ،همانرب یاهتنا رد هک یروق هب ،تسا یراایب  رن هعسوت مجنپ
   رکه رکییغت ،   راکک رازاکب رد دوکجوم ناراایب دادعت هب هجوت اب و تسا دصرد 91 زا شیب یراایب  رن ینونک  یارش رد
 :3391 ،  یکجوزا و روکپ  نیکسح) دنوکش راایب ای و لغاش زا تسا نامم راک یورین زا یهجوت لبات نازیم ،دصرد دحاو
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-   ناتکسا هعکسوت یاکهیرباربان شهاک و عفر یارب یناوارف یاهشتت  تقنا زا دعب هعسوت یاههمانرب رد هچ رگا .(39
  یاکهیرباربان دهاش نانچمه هتشذگ زا هدناماج هب هعسوت یاهیرباربان تدش و قمع لیلدب یلو تسا هدش ناریا یاه
    و لاغتکشا دکنور لکیلحتو  هکیزجت .(191 :9091 ،ناراامه و یسیو) میتسه ناریا نیمزرس زا یعیسو یهنهپ رد هعسوت
  و اکه  شکخب هوقلاب ناوت و اهدادعتسا قیتد تخانش مزلتسم ن  ییاتسور و یرهش ققانم و روشک حطس رد ن  راتخاس
   ققاکنم و اکه    شکخب زا ککی رکه رد ار یلداعتم و نزاوتم ییازلاغتشا و یزیرهمانرب ناوتب ات تسا ققانم رد ن  بیکرت
  هکب  یباکی تکسد  یارکب ققانم فعض و توت طاقن زا یهاگ  هزورما .(331 :0091 ،ناراامه و یسیدقت) تخاس ققحم
   یکای لاغتکشا .(941 :4091 ،ناراامه و  راز) دوشیم  وسحم اههمانرب و اهحرق هدارا تهج ترورض یعون هعسوت
     شجنکس یاکهرایعم زا یکای ناوکنع   هکب و دراذکگ  یکم ریررت ناسنا یگدنز داعبا مامت رب هک تسا ییاه هفلرم نیرت مهم زا
     هکمانرب ناکیاپ رد نارکیا یاکهناتسا لاغتشا تیعضو یبایزرا  ده اب زین شهووپ نیا .دور یم رامش هب اهروشک هعسوت
   هکک دکشاب یم لارس نیا هب نداد  اوج یپ رد و تسا هدش ماجنا (ییاتسور و یرهش لاغتشا کیافت هب) هعسوت مجنپ
  یکعرف  ادها ؟هن ای تسا هتخاس ققحم ار (یرباربان شهاک) لاغتشا هنیمز رد رظن دروم  ادها هعسوت مجنپ همانرب ای 
 :زا دنا ترابع تساهن  هب ندیسر لابند هب رضاح شهووپ هک
 ؟دنراد رارت یبولطم  یارش رد یرهش لاغتشا تیعضو رظن زا ناریا یاه ناتسا زا کی مادک
 ؟دنراد رارت یبولطم  یارش رد ییاتسور لاغتشا تیعضو رظن زا ناریا یاه ناتسا زا کی مادک
-  هکب ار یتوافتم یاهصخاش مادکره و هتفرگ تروص یفلتخم تاعلاطم زورما هب ات لاغتشا تیعضو شجنس هنیمز رد
 (9091  ) ناراکامه و ییادیکص ،    لاکثم ناوکنع هکب ؛دکناهداد رارت هدافتسا دروم  ولطم لاغتشا تیعضو یاهرایعم ناونع
  یاکه   هکتفای .دکنداد ماکجنا «0991-0391  یاکهلاس یق ناریا رد یراایب و لاغتشا تیعضو یسررب» ناونع اب یشهووپ
 ،   یلامکش ناکسارخ یاکه ناتسا (0391 راهب) رام  نیرخ  قبق هک تسا ن  زا یکاح دشابیم رام  ریسفت  قف هک قیقحت
- یکم الاب یراایب  رن یاراد لیبدرا و ناتسرل ،سراف یاه ناتسا و نییاپ یراایب  رن یاراد یترشناجیابرذ  و یزکرم
    رکب نارکیا یاکه ناتسا ییاتسور ققانم یدنبحطس و شجنس» ناونع اب یشهووپ رد (1091) ناراامه و راحسب .دنشاب
 و  ااش ناریا ییاتسور ققانم رد هک دنتفای تسد جیاتن نیا هب «سیسپات لدم زا هدافتسا اب لاغتشا یاهصخاش ساسا
    و ناتکسچولب و ناتکسیس یاکه  ناتکسا ، رکظن نیا زا هک یروق هب دراد دوجو لاغتشا یاهصخاش رظن زا یدایز یرباربان
     رایکسب حطکس رد لکیبدرا و ناکجنز ، یکبرغ ناجیابرذ  ،یترش ناجیابرذ  یاه ناتسا و فیعض رایسب حطس رد ناگزمره
  ن  یرکگن   هدکنی  و لاغتکشا تالوحت یسررب» ناونع اب یشهووپ رد (1091) هدنفاب لماع و روپکاخ .دناهتفرگ رارت یوت
   ناکسارخ یاکه  ناتکسا رد ،  تکیلاعف هدکمع هورگ 11 زا هک دنتفای تسد جیاتن نیا هب «ناهفصا و دهشم یاهرهش ردام رد
   بیارکض یاراد تکیلاعف هورگ 1 و 1 ،9 ،1 بیترت هب ناهفصا و دهشم یاه ناتسرهش یرهش طاقن و ناهفصا و یوضر
  لکیلحت»    ناوکنع اکب یکشهووپ (0091   ) یکسیدقت و یبیکسم .دنتکسه (C بیرض) یلحم و (B بیرض) یلم تبثم دشر
   .دکنداد ماکجنا «یا  هکشوخ و یلماع لیلحت یریگراکهب اب روشک یاهناتسا رد لاغتشا یاهصخاش یدنبحطس و ییاضف
   مکت و نارکهت یاه ناتسا هک یروق هب ،دراد دوجو روشک حطس رد یدیدش یاهقطنم لداعت مدع0391 لاس رام  ساسا رب
  لکیلحت»    ناوکنع اکب یکشهووپ رد (0091 ) یروکن .تسا هتفرگ رارت مورحم حطس رد یبونج ناسارخ و  یارش نیرتهب
    نازکیم هکک تکفای     تکسد جیاکتن نکیا هکب «سیسپات لدم زا هدافتسا اب روشک رد نانز لاغتشا هدمع یاه صخاش ییاضف
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   هکب) یزککرم ققانم رد و رت  ولطم ناریا ررش لامش و  رغ لامش ققانم رد نانز لاغتشا یاه صخاش زا یدنم هرهب
      یزمرداکت .دراد یبولطماکن تیعکضو روکشک ( رکغ  ونج و ررش  ونج ، ونج) یبونج و (ناهفصا ناتسا ءانثتسا
  هدافتکسا اب «دورناوج ناتسرهش ییاتسور یحاون رد لاغتشا هعسوت یدربهار یزیرهمانرب» ناونع اب یشهووپ رد (4091)
  رد (اتکسور 0 ) دکصرد 11    دودکح یکسررب دروکم یاتسور 10 نیب رد هک تفای تسد جیاتن نیا هبTOPSIS کینات زا
  مورکحم رایسب و مورحم حوطس رد (اتسور 00) دصرد 44 و  سوتم حطس رد (اتسور 90) دصرد 94 ،رادروخرب حطس
  یاکه  شکخب رد لاغتکشا یوگلا ییاضف لیلحت» ناونع اب یشهووپ رد (4091) ناراامه و رابابس یجرف .دناهدش عتاو
  شکخب رد هک دنتفای تسد جیاتن نیا هب «(LQ) یناام بیرض کینات زا هدافتسا اب ناریا ییاتسور یحاون تیلاعف هدمع
 ، یزککرم یحاون زین تعنص شخب رد .دشابیم یاهیاپ یحاون زا ررش  ونج و روشک  رغ لامش و  رغ ،یزرواشک
 ،   یزککرم ققاکنم رد تامدکخ شخب .دشابیم رگید یحاون هب راک یورین هدننک رداص روشک  ونج زا یشخب و لامش
  یتامدکخ     راکک یورکین هدکننک رداکص ناونعهب یحاون نیا هک تسا هیاپ یحاون زا روشک  ونج و یبرغ و یترش لامش
   ناتکسا یاکه   ناتکسرهش یدکنب   حطکس و ییاکضف لیلحت» ناونع اب یشهووپ (0091) ناراامه و رفمظن .دوشیم هتخانش
           نیکب داد ناکشن شهووکپ جیاکتن .دکنداد ماکجنا سیکسپات لدکم زا هدافتکسا اکب « لاغتکشا یاه صخاش ساسا رب ناتسلگ
   ااکش نیا و دراد دوجو یرباربان و  ااش لاغتشا یاه صخاش زا یرادروخرب ظاحل هب ناتسلگ ناتسا یاه ناتسرهش
  نیکشیپ یاه شهووپ هعلاطم اب .دوش یم رتشیب  ارقا تمس هب دراد رارت ناگرگ ناتسرهش هک ناتسا زکرم زا یرباربان و
   شهووکپ هکچن     .تکسا هدکش هدافتکسا SPSS  اکی سیسپات لدم زا رتشیب لاغتشا تیعضو شجنس رد هک هدش صخشم
 یاهناتسا لاغتشا تیعضو یبایزرا تهج هتمورپ دیدج لدم زا هدافتسا دنک یم زیامتم نیشیپ یاه شهووپ زا ار رضاح
 .تسا ییاتسور و یرهش لاغتشا کیافت هب هعسوت مجنپ همانرب نایاپ رد ناریا
 يرظن ینابم

  تقنا زا دعب هعسوت یاههمانرب و  تقنا زا لبت ینارمع یاههمانرب
  و یعاکمتجا -     یداکاتتا هعکسوت ناوکنع اکب  تکقنا زا دعب و «ینارمع» ناونع اب  تقنا زا لبت یدااتتا هعسوت همانرب
  هکب 0991     لاکس رد (لکیبدرا ناتکسا) ناکغم تشد یارب (3091-4991) ینارمع همانرب نیلوا .تسا هدش ماجنا یگنهرف
   هکنیمز رد هدکش یبایزرا یاهحرق و اههژورپ زا یاهعومجم لوا همانرب عتاو رد .(139 :0391 ،قیفوت) دش هتشاذگ ارجا
      زککرم) دوکب اکهنیا دکننام و شرورکپو شزوم  و یتشادهب روما ،نداعم زا یرادربهرهب و تافاشتکا و عیانص ،یزرواشک
  و نیودکت ،هیهت زا لصاح تاکیبرجت (0991-1491) مود ینارمع همانرب .(99 :1391 ،یزاسرهش تاقیقحت و تاعلاطم
   یکنارمع هکمانرب .(900 :3191 ،روپ اون) درک داجیا هجدوبو همانرب نامزاس تتیاشت رد ار یتارییغت ،همانرب نیا یارجا
    ناتکسا تاکماقم هکب هک درک سیسرت اه ناتسا زکارم رد ینف ریاود همانرب نامزاس همانرب نیا یق هک (0491-1491) موس
   نکیا لاکح نیااب .دنک کمک یناتسا یاههمانرب یارجا و همانرب یاههژورپ ،اهشرازگ هیهت ،یاهیحان یاهزاین تخانش رد
  نکیا رد (1491 -1091) مراهچ ینارمع همانرب .(490 :9391 ،ریلدهدازنیسح) دندوب یریگمیمات هنوگره دتاف تارادا
 ، هکتفای    هعکسوت رکتمک ققاکنم رد یراذکگهیامرس لیبت زا نوگانوگ داعبا لماش یاهقطنم عماج یاههمانرب هیهت راف همانرب
 -1091  ) مچنکپ یکنارمع همانرب (010 :9191 ،یدیحو) دش حرطم ،اجای روقهب یلحم تاماقم تکراشم و زکرمت مدع
     مدرکم و تاکماقم رتکشیب تکراکشم تابجوم ندرک مهارف و ینارمع زکرمتمریغ ماظن یرارترب یوس هب تکرح (0091
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91 ،یفسوی جاح) دوب ینارمع یاهحرق و اههمانرب یارجا و یزیرهمانرب رد یلحم     مکشش یکنارمع هکمانرب و (904 :31
  لداکعت داجیا هب قفوم ، تقنا زا لبت ینارمع یاههمانرب هعومجم هک تسا نیا تیعتاو .دشن بیوات (1191-1091)
  دکعب یاه لاس .(01 :1191 ،یفارص) دندز نماد یشخب و ییاضف ندش یبطت و اهیرباربان دیدشت هب و دندشن یاهقطنم
    هکعماج تفرکشیپ و هعکسوت یارب شتت دهاش ،ناریا رصاعم خیرات یاه هرود رگید نوچمه یمتسا  تقنا یزوریپ زا
  اکه    ن  فکیک و مکک هکک دش هتشاذگ ارجا هب و نیودت ،هعسوت همانرب جنپ (4091-1091) هرود نیا رد .تسا هدوب ناریا
  یداکاتتا یزاسزاب (3191-0191) لوا همانرب .(99 :0391 ،یدازریش) دناهتشاد ییاهتوافت و تاعونت و هدوبن ناسای
 (9391-4391 ) موکس ،     فکلتخم یاکهرازاب یهدناماکس و یداکاتتا تکیبثت (4191-3191) مود ،گنج نایاپ رد روشک
 (9091-4091      ) مجنکپ و روکحم ییاکناد داکاتتا رادکیاپ دکشر (0391-0391 ) مراکهچ ،اهراتخاس حتصا و یزاسداهن
 .تسا یگنهرف و یسایس ،یعامتجا ،یدااتتا هعسوت یاههمانرب یلصا  ادها زج روحم تلادع تفرشیپ
   لاکمعا نیکبم روشک فلتخم ققانم نیب نزاوت دوبن و یرباربان ،هک تسا ن  زا یکاح روشک رد هعسوت یاه همانرب جیاتن
 و (0 :3391 ،ه  رایکس) تکسا هدم  دوجو هب روشک یزیر همانرب رد ههد نیدنچ زا شیب هک تسا ینوگمهان یاه تسایس
 هجوت مدع .تسا هدرو  ناغمرا هب ققانم زا یخرب یارب ار یراایب شیازفا هلمج زا یدایز یاه یناماسبان هعسوت ثعاب
 رد   تکیعمج زککرمت و اهرهش زا یضعب زا تیعمج ترجاهم و یگدنام بقع شیازفا نوچمه یتاعبت ،یراایب هلرسم هب
 ، یراکایب و  رکقف ، ینیکشن هیشاح ،ناسم دوبمک ریظن یرهش تتاشم شیازفا ،هیوریب یایزیف ةعسوت ،اهرهش زا یدادعت
 و  لداکعت  نتکخیر مه هب ماجنارس هک تسا اهرهش نیا رد ....و اوه و یتوص یگدول  ،یایفارت تتاشم ،تیانج و مرج
  یاکه یرباربان و اه لداعت مدع .(Bollinger & Ihlanfeldt, 2003: 309) دراد یپ رد ار یرهش ماظن رد یرباربان شیازفا
 :Tomul, 2009)   دراد لاکبند هکب ار  ینوگاکنوگ  یکسایس و یعامتجا ،یدااتتا  ولطمان یاهدمایپ ،یشخب و یا هقطنم

  یاهرهکش زا  الاکب  یاکه   رکن  اکب  یکعیبقریغ  یاکه  ترجاکهم ،یا   هکقطنم لداکعت مدع ریذپانزیرگ یاهدمایپ نیلوا .(949
  هدکیدپ  زورکب و  هکقطنم  دکنچ ای کی رد ینیشنرهش عیرس دشر ،رما نیا هجیتن .دنتسه گرزب یاهرهش هب رادروخربریغ
  یکسرتسد و دم رد حطس رظن زا قیمع تافتتخا زورب و دااتتا یمسرریغ شخب شرتسگ ،ققانم نیا رد ینیشن هیشاح
   یعاکمتجا و یداکاتتا یاه یرباربان ،نینچمه .تسا ققانم ریاس اب هسیاقم رد رادروخرب ققانم رد یگدنز تتیهست هب

  تاکباهتلا  دکنناوت  یکم  ینیکشن هیشاح هدیدپ دیدشت و هقطنم دنچ ای کی رد یدااتتا یاه تیلاعف زکرمت ررا رد هدشداجیا
 ظفح و یرباربان شهاک روظنم هب ،اتسار نیا رد .(Shahabadi & SorekhKamal.2009: 76) دننک داجیا یدج یسایس
 و  لکیلحت ، نیارباکنب .دریگ تروص یملع یدنب تیولوا کی ساسا رب راک نیا ات تسا مزال ،روشک یرهش ماظن رد لداعت
 و  یرهکش  لاغتکشا  یگتفاکی  هعکسوت ظاحل زا اه ن  یدنب هقبق و روشک فلتخم ققانم یرهش لاغتشا یاه صخاش ةسیاقم
 رد  روکشک  یرهکش  لاغتکشا  یزکیر  هکمانرب  رکما رد  هکناهاگ  تلاخد یارب ار هنیمز دناوت یم یقطنم یدنب تیولوا کی هدارا
 :0091 ،  ناراکامه و یداکب  یگنز) درو  مهارف یرهش رادیاپ ةعسوت یزاسرتسب و یهاگتنواس ماظن لداعت ظفح یاتسار
  یدکنب   تکیولوا یکپ رد هتمورپ هرایعم دنچ یریگ میمات لدم زا هدافتسا اب یدرایور نینچ اب زین رضاح شهووپ .(111
   یهاکگ  اکب ات تسا ییاتسور و یرهش لاغتشا کیافت هب هعسوت مجنپ همانرب نایاپ رد ناریا یاهناتسا لاغتشا تیعضو
 ، اکه    ن  یرادروککخرب مدکع اکی یرادروخرب نازیم هب تبسن روشک یاه ناتسا رد ییاتسور و یرهش لاغتشا تیعضو زا
 .دوکش یزیر همانرب
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 شهوژپ یسانششور
  ساکسارب ناریا ناتسا 19 قیقحت یرام  هعماج .تسا یدربراک  ده اب یلیلحت -یفیصوت  ون زا رضاح شهووپ شور
      مجنکپ هکمانرب ناکیاپ رد نارکیا یاکهناتسا لاغتشا تیعضو یبایزرا روظنم هب .دشاب یم 4091 لاس راک یورین یریگرام 
       زاکین دروکم تاکعتقا .تکسا هدکش هدافتکسا ییاتسور و یرهش لاغتشا کیافت هب لاغتشا هدمع صخاش 11 زا هعسوت
 ،  ماکخ تاکعتقا ادتبا شهووپ نیا رد .تسا هدش یرو عمج 4091 لاس راهب رد راک یورین یریگرام  جیاتن زا قیقحت
    لدکم .تکسا هدکش هدافتسا ANP هابش لیلحت لدم زا اه صخاش زا کیره تیمها نییعت یارب .دندش یزاس صخاش
 ًالتم  اکک هکقبق 0   رد روکشک اکه ناتسا قیقحت  ده هب هجوت اب .دشاب یم هتمورپ اه هداد لیلحتو هیزجت یارب هدش هدربرااب
  لاغتکشا تیعضو یبایزرا یارب شهووپ نیا رد .دناهدش یدنب هقبق بسانمان ًالتماک و بسانمان ، سوتم ،بسانم ،بسانم
 یا    هکقطنم یربارباکن شجنکس یارب بسانم یاه صخاش ییاسانش .دش هدافتسا یفلتخم یاهصخاش زا ناریا یاهناتسا
     و شجنکس یارکب یرورکض یرازکبا و عماج همانرب کی یلصا هدولاش ناونع هب اه صخاش هک اریز ،دراد یناوارف تیمها
     و هتکشاد دوکجوم عکضو زا یرکت نشور ریوات ات دنک یم کمک یرهش ناراذگ تسایس هب اه صخاش .دنشاب یم یبایزرا
 ، شهووکپ  یکبرجت  تاکعلاطم و  یرکظن  تاکیبدا  هکب  هکجوت  اکب   .دکنیامن ذاکختا هدنی  رد یبسانتم یاهدربهار و اه تسایس
 رد هدیدپ نیا لیلحت روظنم هب یا هقطنم یاه یرباربان شجنس تهج شهووپ نیا رد هدافتسا دروم لاغتشا یاه صخاش
 .تسا هدش هدارا (1) هرامش لودج

 شهوژپ رد هدافتسادروم ياه صخاش :1 لودج
 صخاش دک صخاش دک

C1 یدااتتا تکراشم  رن C5 یصواخ شخب لاغتشا مهس 

C2 یزرواشک شخب لاغتشا مهس C6 یمومع شخب لاغتشا مهس 

C3 تعنص شخب لاغتشا مهس *C7 یراایب  رن 

C4 تامدخ شخب لاغتشا مهس C8 لاغتشا  رن 

C9 لاغتشا تبسن C10 هلاس 01-40 یراایب  رن 

C11 هلاس 01-00 یراایب  رن   
 (دشابیم هنیزه یاهصخاش رگناشن یجنران گنر *) (0091 ،ناگدنراگن :عبنم)

 :دوش یم هداد حرش هصتخ ترواب اههداد لیلحتو هیزجت تهج شهووپ رد هتفرراک هب  لدم ریز رد
  یاکه   شور زا یکای هکک تسا هدش هتفرگ راک هب ییایفارغج یاه یریگ میمات یارب یتوافتم یاه لدم و اه شور نونکات
 هسیاقم هیاپ رب ار درالمع یانبم شور نیا .تسا هرایعمدنچ یاه یریگ میمات رب ینتبم لداسم زا هدافتسا ،ن  یدربراک
  دوکش   یکم میکسقت 0 هکاخاشدنچ و 1  هکفدهدنچ یرکیگ   میمکات یاکه      لدکم یکلک هکقبقود هکب و دکهدیم رارت اه هنیزگ
(Arisoy,2007:37-38). یکحیجرت یدنبهبتر یهتفایراتخاس شور هک دشاب یم اه شور نیا نیرتدیدج زا یای هتمورپ  
    هلیکسو هکب یدتیکم 0301   هکهد رد شور نکیا .(311 :1091 ،میلس یفیرش و ینموم) تسا اهیبایزرا یزاسینغ یارب
 مککهم یاککیازم هککلمج زا .(Caterino et al,2008:4 ) دککش هککدارا یدککنب  هککبتر ماککجنا یارککب 9کککنیو و سنارککب

 و GAIA یزاسلدم یایفارگ حرق زا هدافتسا نااما ،جیاتن ییایاپ و حوضو ،یگداس هب ناوتیم PROMETHEEشور

                                                           
1- Multiple Objective Decision Making 
2- Multiple Attribute Decision Making 
3 - Brans and Vincke 



 925 ...ناریا یاهناتسا لاغتشا تیعضو یبایزرا

   ددکع نیرکت   ککچوک اکت نیرت گرزب زا یدنب هبتر تیاهنرد .درک هراشا عیرس و هداس تروص هب تیساسح لیلحت نااما
 .(Gilliams et al, 2005: 142)دریگ یم تروص
    ککینات اکب (لکباقتم کمک یارب یسدنه لیلحت)GAIA یریگراک هب PROMETHEE یاه شور ییاراک شیازفا یارب
    تکفلاخم دروکم رد ار هدکنریگ   میمکات هکک تسا مهم رایسب هاخاشدنچ لیاسم رد .تسا هدش هیصوت هویو یزاس لدم
  داکجیا ار اه لیلحت هنوگ نیا هویو یزاس لدم شور .مینک کمک ینایاپ جیاتن یور اه صخاش نزو دروخرب و اه صخاش
    ار یحیرکشت و یکایفارگ یاکه    لکیلحت ن  هکب و تکسا هدشانب PROMETHEE یاههیاپ ساسا رب لیلحت نیا .دنک یم
   روکشک تامیکسقت نیرخ  ساسا رب .(Figueira et al, 2004; Brans and Mareschal,1994; Brans, 1996)دیازفا یم
   هکب نارکیا ،یروشک تامیسقت دیدج نونات بیوات اب 1191 لاس رد .دوش یم لیاشت ناتسا 19 زا ناریا 9091 لاس رد
     .تکفای شیازکفا نارکیا یاکه ناتسا دادعت ،دیدج یاه ناتسا داجیا اب نامز رورم هب .دش میسقت ناتسرهش 04 و ناتسا 91
 ، نیوزکت ، مکت  ،لیبدرا ناتسا بیترت هب 01 لاس زا .دوب ناتسا 40 یاراد نانچمه ناریا ،یمتسا  تقنا یزوریپ زا سپ
  لاکس رد و هدش میسقت یوضر ناسارخ و یلامش ناسارخ ،یبونج ناسارخ ناتسا هس هب ناسارخ ،هدش لیاشت ناتسلگ
 .(1 لاش) .(ناریا رام  زکرم تیاس) تسا هدش سیسرت نونکات هک دوب یناتسا نیرخ  زربلا 0391

 
 (5931 ،ناگدنراگن :عبنم) هعلاطم دروم هدودحم هشقن :1 لكش

 اه هتفاي و ثحب

    لاغتکشا ککیافت هکب    هعکسوت مجنکپ هکمانرب نایاپ رد ناریا یاهناتسا لاغتشا تیعضو یبایزرا یارب رضاح شهووپ رد
  صخاکش 11 زا نا  رکیا یاکهناتسا لاغتشا تیعضو یبایزرا یارب .تسا هدش هدافتسا هتمورپ لدم زا ییاتسور و یرهش
  یباکیزرا  تکهج بختنم شور هک هتمورپ شور .تسا هدش هدافتسا ییاتسور و یرهش لاغتشا کیافت هب لاغتشا هدمع
  رازکفامرن اب دشاب یم ییاتسور و یرهش لاغتشا کیافت هب هعسوت مجنپ همانرب نایاپ رد ناریا یاهناتسا لاغتشا تیعضو
 :تسا هدش نایب ریز رد هصتخ تروص هب لدم یارجا لحارم ،تسا ماجنا لبات 1هتمورپ لاویو

                                                           
1 - Visual Promethee 
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 (رایعم  ون نییعت و یریگ میمات سیرتام لیاشت) لوا ماگ
 .(9 و 0 هرامش لودج) دشاب یم یریگ میمات سیرتام لیاشت هتمورپ شور رد هلحرم نیلوا

 (يرهش طاقن) شهوژپ رد هدافتسادروم ياه هداد :2 لودج
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 ناتسا
 0/10 0/19 1/09 1/03 0/91 4/41 1/03 1/14 1/14 0/1 9/09 یترش ناجیابرذ 

 1/40 4/09 0/09 1/13 0/01 0/11 1/93 1/10 1/99 9/01 0/94 یبرغ ناجیابرذ 

 0/30 0/00 3/19 1/13 9/91 3/11 0/93 3/10 19 0/0 1/94 لیبدرا

 1/00 0/10 3/19 0/43 1/01 3/01 0/43 1/90 0/04 0/1 0/44 ناهفصا

 09 4/04 1/99 9/93 1/11 3/00 0/11 3/40 9/94 0/1 4/94 زربلا

 9/09 1/34 0/09 03 01 1/99 4/11 3/41 4/10 3/1 1/39 متیا

 0/40 1/99 3/19 9/03 1/91 1/30 0/11 0/41 00 3/1 0/14 رهشوب

 9/01 4/11 1/19 1/00 4/1 3/01 0/93 3/01 4/19 3/9 09 نارهت

 0/10 1/00 4/49 4/03 1/41 4/00 1/91 0/10 19 1/1 9/94 یرایتخب لاحمراهچ

 19 0/99 1/49 1/13 0/01 0/30 3/11 1/30 0/10 4/41 1/09 یبونج ناسارخ

 0/00 0/09 0/19 0/43 3/01 1/11 9/03 0/30 9/09 1/1 3/94 یوضر ناسارخ

 3/00 9/00 0/19 0/13 0/01 0/40 0/01 0/91 0/10 1/11 0/04 یلامش ناسارخ

 0/10 09 19 13 91 4/90 1/11 1/11 1/99 4/0 4/14 ناتسزوخ

 0/40 4/00 0/49 03 11 1/00 4/11 0/40 0/19 1/3 1/39 ناجنز

 40 0/10 1/39 03 11 1/90 9/11 0/90 1/09 1/1 0/94 نانمس

 0/00 3/19 1/19 0/03 0/41 9/19 1/01 3/31 3/10 4/9 1/19 ناتسیس

 0/09 0/09 0/49 9/03 1/41 1/11 4/93 9/00 4/91 4/0 1/94 سراف

 3/00 9/40 1/19 9/13 1/91 0/01 0/43 00 1/19 9/91 4/04 نیوزت

 1/11 1/11 9/09 90 91 1/10 4/31 1/10 0/94 0/1 3/09 مت

 0/31 1/00 1/19 90 91 00 31 9/01 1/09 0 0/14 ناتسدرک

 0/01 3/01 3/99 3/90 0/1 0/90 3/01 1/90 0/99 1/91 19 نامرک

 0/39 0/94 1/19 1/03 9/11 1/90 0/01 01 1/09 9/0 9/39 هاشنامرک

 1/09 0/44 0/99 1/13 4/91 0/14 3/30 3/01 1/49 0/0 1/09 دمحاریوب و هیولیاهک

 0/99 3/39 19 0/13 0/91 1/90 4/01 3/00 00 0/01 1/14 ناتسلگ

 0/09 0/09 3/91 0/13 1/91 0/90 1/01 0/91 1/10 91 9/04 نتیگ

 4/19 9/09 1/99 13 41 1/00 9/11 01 99 0 1/09 ناتسرل

 1/09 0/14 1/39 1/13 9/01 0/01 1/93 91 1/99 9/0 0/44 ناردنزام

 0/40 9/19 0/49 3/13 0/01 1/90 4/11 0/90 0/44 0 1/09 یزکرم

 9/99 1/04 1/19 4/93 1/11 3/90 0/01 0/91 1/99 0/3 1/04 ناگزمره

 3/10 3/11 19 3/90 0/0 0/90 0/01 9/40 49 1/11 1/09 نادمه

 0/90 0/90 0/19 1/10 9/3 0/11 1/03 3/04 1/14 1/1 9/94 دزی

 4091 ،راک یورین یریگرام  :عبنم

 
 (یياتسور طاقن) شهوژپ رد هدافتسادروم ياه هداد :3 لودج

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 ناتسا
 0 0/9 1/10 0/01 1/0 0/4 0/00 1/11 10 4/10 3/00 یترش ناجیابرذ 

 4/11 4/11 1/04 4/00 1/1 1/9 4/10 41 3/11 0/31 0/90 یبرغ ناجیابرذ 

 1/41 0/91 0/10 4/90 1/1 1/0 0/40 3/01 0/01 01 0/40 لیبدرا

 91 4/41 0/04 1/40 9/0 9/11 1/33 0/99 0/09 1/19 9/04 ناهفصا

 0/01 0/11 0/19 9/40 1/0 0/91 0/13 0/09 4/90 1/41 0/94 زربلا

 1/01 9/10 0/94 4/00 1/1 1/4 9/00 1/90 1/00 3/90 9/44 متیا

 9/41 1/90 0/19 90 1 0/01 1/13 0/14 0/99 1/90 94 رهشوب
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 1/91 4/0 1/19 0/90 0/1 1/11 9/33 1/09 1/14 9/91 1/09 نارهت

 0/90 9/00 09 0/13 0/01 1/3 0/10 0/00 1/44 4/09 94 یرایتخب لاحمراهچ

 0/91 0/41 4/09 1/00 9/4 1/1 9/00 0/01 1/30 4/10 1/14 یبونج ناسارخ

 0/11 90 1/14 4/03 1/91 0/9 3/10 0/41 0/00 91 0/14 یوضر ناسارخ

 9/11 1/91 1/14 0/90 3/1 4/9 1/10 9/01 11 1/31 10 یلامش ناسارخ

 0/11 1/31 09 0/90 0/0 4/0 1/40 0/30 0/90 0/14 1/94 ناتسزوخ

 1/11 1/0 0/04 0/00 0/4 3/9 0/10 4/11 9/31 9/91 34 ناجنز

 1/01 0/40 9/39 3/90 0/0 0/3 1/10 3/00 09 1/09 0/04 نانمس

 11 0/90 00 1/90 0/0 91 90 1/00 1/49 9/19 0/09 ناتسیس

 0/41 4/11 3/09 0/10 0/3 0/0 0/40 0/10 1/00 0/14 0/94 سراف

 1/01 0/01 0/04 0/00 1/1 0/4 3/00 4/90 9/40 0/00 0/34 نیوزت

 91 1/31 9/09 4/90 1/0 1/91 9/03 1/90 9/19 1/94 09 مت

 9/10 0/09 04 0/90 0/0 0/0 1/10 1/91 0/31 31 1/04 ناتسدرک

 1/01 0/91 1/99 0/40 0/0 3/0 0/40 0/01 4/01 4/01 1/09 نامرک

 11 41 1/04 9/00 1/1 9 10 1/41 1/01 1/01 3/90 هاشنامرک

 0/14 1/10 3/00 13 01 1/11 4/33 0/10 19 0/19 3/19 دمحاریوب و هیولیاهک

 3/90 3/19 1/09 9/33 1/11 1/0 9/40 0/10 1/10 1/14 9/44 ناتسلگ

 0/11 1/41 0/14 0/40 3/0 1/4 0/00 3/10 1/41 1/19 3/04 نتیگ

 1/01 9/01 0/14 4/40 1/0 0/4 0/00 9/01 0/90 3/91 4/44 ناتسرل

 0/00 1/10 0/94 0/00 0/1 0/1 1/00 1/99 0/99 1/09 0/14 ناردنزام

 4/91 0/91 1/19 1/00 4/4 3/0 0/40 01 0/10 1/40 0/39 یزکرم

 0/40 1/99 1/99 3/03 0/41 1/11 9/33 9/19 39 1/00 1/09 ناگزمره

 1 1/0 1/04 4/10 1/0 0/9 0/10 1/01 0/00 3/40 0/94 نادمه

 1/01 9/01 14 0/90 1/1 1/91 4/03 0/00 09 1/19 1/90 دزی

 4091 ،راک یورین یریگرام  :عبنم

 ی هکطبار ی     هکیاپ رکب دکیاب تکسخن ماگ رد یریگ میمات سیرتام لیاشت زا سپ
 max     صخاکش یارکب تواکفت نکیا  .درو  تکسدب رگیدای هب تبسن اه صخاش زا کیره رد اه هنیزگ زا کیره توافت
  زا سکپ     .تکسا ساعرکب هکطبار نکیا min  یاکه صخاش یارب .دشاب  هک دوب دهاوخ رادانعم ینامز
 رد   نداد رارکت زا رادکقم نیا دوش یم هدرو  تسد هب رادقم ،رگیدای اب اه هنیزگ توافت نازیم هبساحم
      تکسا هدکش هدافتکسا یداکع عباکت زا اه هداد ندوب هتسسگ هب هجوت اب .دی  یم تسدب صخاش ره هب طوبرم یرترب عبات
 .(9 لودج)

 رترب عباوت عاونا :3 لودج

 مان هطبار لاش مان هطبار لاش

 

P(d)={ حطس مه 
 

P(d)={ یداع 

 

P(d)={ 
 vیککب هککیحان اککب لاککش
 یتوافت

 

P(d)={ یشخب 

 

P(d)={1- یسواگ 
 

P(d)={ یطخ 

[Cho et al, 2004:53 ; Brans& Mareschal, 2005 ; Kalogeras et al, 2004; Bogdanovic et al, 2012] 

                                                                                                     (اه صخاش نزو نییعت)مود ماگ
  رکضا   ح شهووکپ رد .تکسا هکاخاشدنچ یریگ میمات لداسم یهمه رد مزال یراک ،فلتخم یاهصخاش نزو نییعت
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 ی  هابکش هکتفای  شرتکسگ شورANP لدم .تسا هدش هتفرگ هرهب ANPشور زا ،اه هفلرم یبسن تیمها هبساحم تهج
AHP (4 لودج) دوش یم لدات تیمها یریگ میمات حوطس نیب ینورد  باور هب هک تسا. 

 شهوژپ رد هدافتسادروم ياه صخاش نزو :4 لودج

  ون نزو صخاش دک  ون نزو صخاش دک  ون نزو صخاش دک

C1 دوس 919/9 یدااتتا تکراشم  رن C5 دوس 139/9 یصواخ شخب لاغتشا مهس C9 دوس 009/9 لاغتشا تبسن 

C2 دوس 009/9 یزرواشک شخب لاغتشا مهس C6 دوس 109/9 یمومع شخب لاغتشا مهس C10 هنیزه 039/9 هلاس 01-40 یراایب  رن 

C3 دوس 091/9 تعنص شخب لاغتشا مهس C7 هنیزه 339/9 یراایب  رن C11 هنیزه 939/9 هلاس01-00یراایب  رن 

C4 دوس 009/9 تامدخ شخب لاغتشا مهس C8 دوس 309/9 لاغتشا  رن  
 0091 ،شهووپ یاه هتفای :عبنم

 (هنیزگ یرترب نوزوم  ومجم نازیم) موس ماگ
   هکتفگ یکلک رادقم ن  هب هک دی  یم تسد هب اهصخاش یهمه تیولوا ندرک عمج اب هنیزگ تیولوا ای ینایاپ یدنب هبتر
 :(Leeneer and Pastijn, 2002) دی  یم تسدب ریز هطبار اب و دوش یم

 
 .تسا ما jصخاش نزو ربارب:هک یا هنوگ هب
 .دنوش یملامرن سپس و نییعت هدنریگمیمات  سوت اه نزو
 
 (یفنم و تبثم یدنب هبتر نایرج) مراهچ ماگ
   ریداکقم  وکمجم ی    هلیکسو هکب یناکیاپ یدکنب هبتر ،دشاب اتود زا رتشیب (دوش یم هداد ناشن n اب هک) اههنیزگ دادعت رگا
   ناکیرج ناوکت یمرگید یاه هنیزگ نتفرگرظنرد اب ویهنیزگ ره یارب .دی  یم تسد هب یجوز تاسیاقم
 :(Brans et al,1998) درو  تسدب ار ریز یدنب هبتر

  تبثم یدنب هبتر نایرج :0 هطبار
   نیرکتهب یاکنعم هب نیرت گرزب .دراد تیولوا رگید یاه هنیزگ رب ردقچ a هنیزگ هک دهد یم ناشن نایرج نیا
 .تسا هنیزگ

  یفنم یدنب هبتر نایرج :9 هطبار
  نیرکت   ککچوک .دکنراد  تکیولوا a ی  هکنیزگ رکب ن   ازکیم هکچ اکت رگید یاه هنیزگ هک دهد یم ناشن نایرج نیا
   ود نکیا .درکک یدنب هبتر یفنم نایرج ای تبثم نایرج اب ناوت یم ار اه هنیزگ یدنب هبتر .تسا هنیزگ نیرتهب ی هدنهد ناشن
  یدکنب  هکبتر ناهاوخ هشیمه هدنریگ میمات اما .(Brans and Mareschal,1994)دنتسین ناسای لومعم روق هب یدنب هبتر
     مهارکف ار ناکاما نکیا یدکنب    هکبتر صلاکخ ناکیرج ی    هبکساحم .دوکب دکهاوخ رکت هداکس یریگ میمات اریز ،تسا لماک
    ناکیرج .تکسا یکفنم و تبثم یدنب هبتر نایرج نایم نزاوت لصاح نایرج نیا (Babic and Plazibat, 1998)دزاس یم
     صلاکخ ناکیرج هبکساحم یارکب .(Brans and Mareschal,1994  )تکسا رکترب ی هکنیزگ ی  هدکنهد ناشن ،رتالاب صلاخ
  .(0 لودج)دوش یم هدافتسا ریز هطبار زا یدنب هبتر

   :4 هطبار 



 525 ...ناریا یاهناتسا لاغتشا تیعضو یبایزرا

 صلاخ و یفنم ،تبثم يدنب هبتر نايرج :5 لودج

 ناتسا
 ییاتسور طاقن یرهش طاقن

Phi+ Phi- Phi حطس هبتر Phi+ Phi- Phi حطس هبتر 

34 410/9 یترش ناجیابرذ   دزی 309/9 1/9

 الاب یلیخ

 نادمه 119/9 199/9 401/9

 ناهفصا -119/9 990/9 334/9 نارهت 399/9 114/9 410/9 یبرغ ناجیابرذ  الاب یلیخ

 یترش ناجیابرذ  090/9 309/9 991/9 ناتسدرک 309/9 044/9 140/9 لیبدرا

 ناجنز 109/9 099/9 011/9 نانمس 109/9 914/9 400/9 ناهفصا

 
 الاب

 نادمه -019/9 131/9 919/9 زربلا

 الاب

 دزی 011/9 094/9 330/9

 یلامش ناسارخ -091/9 440/9 044/9 نامرک -019/9 131/9 019/9 متیا

 لیبدرا -919/9 190/9 114/9 رهشوب 100/9 039/9 011/9 رهشوب

 زربلا 011/9 194/9 000/9 یلامش ناسارخ 109/9 099/9 011/9 نارهت

 
  سوتم
 

 نیوزت -991/9 900/9 144/9 یرایتخب لاحمراهچ

  سوتم
 

 یزکرم -919/9 011/9 119/9

 یبونج ناسارخ 101/9 904/9 110/9 ناجنز -049/9 010/9 914/9 یبونج ناسارخ

 ناتسرل -101/9 400/9 994/9 ناردنزام -091/9 900/9 444/9 یوضر ناسارخ

 نارهت 010/9 339/9 191/9 لیبدرا 100/9 039/9 091/9 یلامش ناسارخ

 نیوزت -011/9 030/9 194/9 مت 009/9 434/9 090/9 ناتسزوخ

 نتیگ 030/9 409/9 941/9 ناهفصا 091/9 944/9 340/9 ناجنز

 هاشنامرک -111/9 030/9 094/9 یبرغ ناجیابرذ  399/9 149/9 041/9 نانمس

 ناردنزام -119/9 101/9 149/9 یترش ناجیابرذ  -009/9 001/9 399/9 ناتسچولب و ناتسیس

 نامرک -199/9 990/9 104/9 ناتسزوخ -100/9 911/9 139/9 سراف

 
 نییاپ

 

 سراف -009/9 904/9 040/9 نتیگ 091/9 444/9 900/9 نیوزت

 یبرغ ناجیابرذ  -001/9 310/9 014/9 یزکرم 109/9 144/9 940/9 مت

 یبونج ناسارخ 109/9 009/9 001/9 ناتسدرک

 نییاپ

 رهشوب -940/9 111/9 419/9

 متیا -199/9 104/9 104/9 ناتسلگ 940/9 019/9 101/9 نامرک

 -304/9 401/9 110/9 هاشنامرک
 لاککککککحمراهچ
 یرایتخب

 مت 909/9 014/9 000/9

 ناتسزوخ -044/9 901/9 410/9 یوضر ناسارخ -099/9 911/9 199/9 دمحاریوب و هیولیاهک

 نانمس -010/9 091/9 919/9 ناگزمره -139/9 940/9 904/9 ناتسلگ

 سراف 919/9 004/9 090/9 نتیگ

 نییاپ یلیخ

 یوضر ناسارخ 339/9 004/9 940/9

 ناتسدرک 091/9 104/9 100/9 ناتسیس -939/9 431/9 499/9 ناتسرل

 ناتسلگ 099/9 104/9 990/9 هیولیاهک 009/9 144/9 140/9 ناردنزام

 ناتسیس -111/9 414/9 010/9 متیا 099/9 034/9 104/9 یزکرم

 نییاپ یلیخ
 -139/9 131/9 099/9 زربلا -991/9 910/9 994/9 ناگزمره

 لاککککککککحمراهچ
 یرایتخب

 ناگزمره 149/9 109/9 011/9 ناتسرل 930/9 109/9 491/9 نادمه

 هیولیاهک 940/9 199/9 110/9 هاشنامرک 109/9 499/9 111/9 دزی

 0091 ،شهووپ یاه هتفای :عبنم
     لاغتکشا ککیافت هکب هعکسوت مجنپ همانرب نایاپ رد ناریا یاهناتسا لاغتشا تیعضو لیلحت زا لصاح جیاتن (0) لودج
     نیرتالاکب بکسک اکب نانمکس و ناتسدرک ،نارهت ،دزی یاه ناتسا یرهش لاغتشا رد :هک دهد یم ناشن ییاتسور و یرهش

Phiهکیقب اکب هکسیاقم رد لاغتکشا یاکهصخاش زا یرادروخرب ظاحل هب و دنراد رارت الاب یلیخ لاغتشا هنماد رد صلاخ      
   ناکسارخ و رهکشوب ، ناکمرک ،  نادکمه یاکه ناتسا الاب لاغتشا هنماد رد ن زادعب .دنراد ل هدیا تیعضو روشک یاهناتسا
  ناکجیابرذ  ، ناهفکصا ، مکت ، لکیبدرا ،ناردنزام ،ناجنز ،نیوزت یاه ناتسا  سوتم لاغتشا هنماد رد .دناهتفرگ رارت یلامش
  لاکحمراهچ ، ناتکسلگ ،   یبوکنج ناکسارخ یاکه   ناتکسا .دنکشاب  یکم یزکرم و نتیگ ،ناتسزوخ ،یترش ناجیابرذ  ،یبرغ
  و هکیولیاهک ،  ناتکسچولب و ناتکسیس ،  سراکف یاکه     ناتکسا و نییاکپ لاغتکشا زا ناکگزمره و یوضر ناسارخ ،یرایتخب
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       رادروکخرب نییاکپ یکلیخ یرهکش لاغتکشا زا صلاکخ Phi نیرتمک بسک اب هاشنامرک و ناتسرل ،زربلا ،متیا ،دمحاریوب
 .دنشاب یم
  رد صلاکخPhi  نیرتالاکب  بکسک اب یترشناجیابرذ  و ناهفصا ،نادمه یاه ناتسا هک دهد یم ناشن ییاتسور لاغتشا رد
 رد ،  لکیبدرا و یلامکش ناسارخ ،دزی ،ناجنز یاه ناتسا الاب لاغتشا هنماد رد ن زادعب .دنراد رارت الاب یلیخ لاغتشا هنماد
  و ناردکنزام و هاشنامرک ،نتیگ ،نیوزت ،نارهت ،ناتسرل ،یبونج ناسارخ ،یزکرم ،زربلا یاه ناتسا  سوتم لاغتشا هنماد
  ناکسارخ ، نانمکس ، ناتکسزوخ ، مکت ، متکیا ، رهکشوب ، یکبرغ ناجیابرذ  ،سراف ،نامرک یاه ناتسا نییاپ لاغتشا هنماد رد
 ،  یراکیتخب لاکحمراهچ ،  ناتکسچولب و ناتکسیس  یاکه   ناتکسا رکخ  یاه هبتر رد .دنراد رارت ناتسلگ و ناتسدرک ،یوضر
       نییاکپ یکلیخ ییاتکسور لاغتکشا زا هکک دکنا هتفرگ رارت صلاخPhi نیرتمک بسک اب دمحاریوب و هیولیاهک و ناگزمره
 .دنریگ رارت یزیرهمانرب تیولوا رد روشک لاغتشا یت  یاهیزیرهمانرب رد تسیابیم هک دنشاب یم یرادروخرب
 GAIA Web ليلحت

        اکب طاکبترا رد درکفنم یاکهرایعم زا ککی رکه صلاکخ phi نایرج هدنهد شیامن GAIA Web رد یایفارگ یاهرادومن
   یباکختنا هکنیزگ اب طابترا رد اهرایعم نیب هطبار زا یعبات رگنایب اهرادومن نیا زا هلصاح لاش .تسا فلتخم یاههنیزگ
   لوکح مظنکم ریاود هک اجن  زا .تسا هدش هدیشک نوماریپ هب زکرم زا اهرایعم زا مادک ره هب طوبرم یاهروحم .دشابیم
      هکب اکهروحم هزادکنا رکه .دکشاب یم هریاد زکرم زا هریاد نیرت یجراخ +1 ات زکرم زا صلاخ نایرج ریداقم رگناشن زکرم
      رود رگیدکمه زا هزادکنا رکه و صلاکخ ریداکقم یهدنهد ناشن دنشاب هتشاد یرتمک  تتخا و دنشاب رتایدزن رگیدمه
  ککی PI  ریداکقم هب طوبرم نیچ هطقن هریاد و میمات روحم تیعتوم رادومن نیا رد .دشابیم رتشیب  تتخا ناشن دنشاب
  لاغتکشا رد .تسا یفنم رادقم رگناشن زمرت گنر و تبثم ریداقم دشاب گنرزبس نیچ هطقن هریاد هچنانچ ،دنتسه  اختنا
   رد هکک روطناکمه   .دکیدرگ میکسرت ایاگ  و هحفص رد روشک ناتسا نیرت مورحم و نیرترادروخرب هب طوبرم PI یرهش
   زا  وکلطم یرادروکخرب زا ناشن نیا و دشاب یم گنر زبس دزی ناتسا هب طوبرم PI دشابیم صخشم (0) هرامش لاش
  و ندوکب یفنم زا ناشن هک دشاب یم گنر زمرت هاشنامرک ناتسا هب طوبرم PI لباقم رد .تسا شهووپ دروم یاه صخاش
 .تسا شهووپ دروم یاه صخاش زا  ولطم یرادروخرب مدع

 
 (ناگدنراگن :عبنم) دزي ناتسا طوبرم PI :(2)لكش
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 هاشنامرک ناتسا طوبرم PI :(3)لكش

 (ناگدنراگن :عبنم)

   شکخب و یموکمع شخب یاه صخاش زج هب هک تسا ن  زا یکاح ایاگ  و هحفص رد دزی ناتسا یاه صخاش تیعضو
 ناتسا یاهصخاش تیعضو لباقم رد .(0 لاش)تسا رادروخرب  ولطم رایسب تیعضو زا اه صخاش هیقب رد تامدخ
 اه صخاش هیقب رد یصواخ شخب و تامدخ شخب صخاش ود زج هب هک دهد یم ناشن ایاگ  و هحفص رد هاشنامرک
  تکراکشم  رن ،هلاس 00-01 یراایب  رن ،هلاس 40-01 یراایب  رن ،یراایب  رن ،لاغتشا  رن یاه صخاش رد هویوب
 .(9 لاش) دراد یبسانمان رایسب تیعضو یزرواشک شخب لاغتشا مهس و یدااتتا
   میکسرت اکیاگ  و هحفص رد روشک ناتسا نیرت مورحم و نیرترادروخرب هب طوبرم PI زین ییاتسور لاغتشا رد نینچمه
     زا ناکشن هکک تکسا گکنر زبس نادمه ناتسا هب طوبرم PI دشابیم صخشم (4) هرامش لاش رد هک روطنامه .دیدرگ
  مهکس ،    یداکاتتا تکراکشم  رکن یاکهصخاش هلمج زا شهووپ دروم یاه صخاش زا ناتسا نیا  ولطم یرادروخرب
   رکن ،  یراکایب  رکن ،   یکصواخ شکخب مهکس ،تامدخ شخب مهس ،تعنص شخب مهس ،یزرواشک شخب رد لاغتشا
  هدافتکسا دروم یاه صخاش نیب رد .دراد هلاس 00-01 یراایب  رن و هلاس 40-01 یراایب  رن ،لاغتشا تبسن ،لاغتشا
  رارکت دعاسمان تیعضو رد یمومع شخب لاغتشا مهس صخاش  قف نادمه ناتسا ییاتسور لاغتشا رد شهووپ نیا رد
    گکنر زکمرت دکمحا ریوکبوهیولیاهک ناتسا هب طوبرم PI لباقم رد .دنراد رارت یبولطم تیعضو رد اهصخاش هیقب دراد
  دکمحاریوبوهیولیاهک ناتسا .دشاب یم ییاتسور لاغتشا ظاحل هب ناتسا نیا نییاپ هبتر و ندوب یفنم زا ناشن هک دشاب یم
    رد تامدکخ شکخب رد لاغتکشا مهس و یمومع شخب لاغتشا مهس یاهصخاش رد ءزج هب ییاتسور لاغتشا ظاحل هب
   شکخب رد لاغتکشا مهس ،هلاس 00-01 یراایب  رن ،هلاس 40-01 یراایب  رن یاهصخاش هلمج زا یاهصخاش هیقب
   رایکسب تیعکضو رد یدااتتا تکراشم  رن و لاغتشا  رن ،یصواخ شخب رد لاغتشا مهس ،یراایب  رن ،یزرواشک
 .دراد رارت  ولطمان
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 (ناگدنراگن :عبنم) نادمه ناتسا طوبرم PI :(4)لكش

 
 (ناگدنراگن :عبنم)دمحاريوبوهيوليكهک ناتسا طوبرم PI :(5)لكش 

   رکگا یروکق هب دراد اهصخاش رثکا رد ندوب ل هدیا زا یکاح ایاگ  و هحفص رد نادمه ناتسا یاهصخاش تیعضو
-   هکمانرب تکیولوا رد ناتکسا نیا ییاتسور لاغتشا رد یدااتتا تکراشم  رن و یمومع شخب لاغتشا مهس صخاش ود
   تیعکضو لکباقم رد .(4  لاکش) تشاد دهاوخ ییاتسور لاغتشا ظاحل هب یل هدیا تیعضو ناتسا نیا دریگب رارت یزیر
   هکب ندیکسر یارب هک یروق هب دراد اه صخاش رثکا رد رادروخرب مدع زا یکاح دمحاریوبوهیولیاهک ناتسا یاهصخاش
     شکخب رد لاغتکشا مهکس یاکهصخاش رد هویوب یلوصا یزیرهمانرب دنمزاین ییاتسور لاغتشا ظاحل هب ل هدیا تیعضو
 .(0 لاش) دراد یدااتتا تکراشم  رن و لاغتشا  رن ،یصواخ شخب رد لاغتشا مهس ،یراایب  رن ،یزرواشک
 يريگ هجيتن
  و دکشر ، لاغتکشا  صوکاخ رد   موکس ناکهج یاهروشک رد یعامتجا و یملع شلاچ نیرت مهم ،متسیب نرت مود همین رد
       زککرمت .دوکب اهرهکش رکگید رد یراکایب دیدکشت و  صوکاخ      هکب یرهکش هکطقن دکنچ اکی کی رد ن  یهدنیازف زکرمت
   ییاکضف یاکه    یربارباکن تدکم دکنلب رد ات هدش بجوم صاخ ییاه ناام رد یراذگ هیامرس و یدااتتا یاه تخاسریز



 995 ...ناریا یاهناتسا لاغتشا تیعضو یبایزرا

 ،یا هکقطنم  حطکس رد  یربارباکن ریظن فلتخم یاهسایقم رد لاغتشا ییاضف یرباربان .دی  دیدپ روشک ققانم نایم دیدش
       یکلم تدکحو ساکسا هکب و داد شیازکفا ار یتلادکع یب و رجاهم ،یراایب ،رقف زورب نااما دناوتیم ییاتسور و یرهش
  تکیلاعف و تیعمج بسانم عیزوت هزورما لیلد نیمه هب .دزاس فتوتم زین ار دااتتا یمومع تفرشیپ و هدناسر بیس 
   رایکسب تکیمها زا نیمزرس شیام  رب دیکرت اب یاهقطنم و یرهش ماظن شیام  و یهدناماس و ییایفارغج یاهاضف هنهپ رد
  تاکعلاطم اب نیمزرس شیام  یزیرهمانرب اریز .تسا رادروخرب ناهج رد یزیرهمانرب و یراذگ تسایس هصرع رد یدایز
 رو کظنم  هکب  صخکشم ینیمزرس هنهپ رد لاغتشا و تیعمج شنکارپ بسانم یبایزرا ددصرد عماج و یدربهار ،هبناج همه
   ییاکیفارغج هدودکحم  وچراچ رد اه یلداعت یب و اه یرباربان تخانش .تسا ییاضف رادیاپ هعسوت یهدناماس و یحارق
       عکضو هکب دوکجوم عکضو لیدککبت و اکه   یربارباکن نککیا عفر یارب شتت و (شخب و ناتسرهش ،ناتسا ،روشک)فلتخم
    اکی یرادروکخرب نازکیم هب تبسن اکت تسا «یرادروخرب» رظن زا نوگانوگ یحاون یدنب هقبق و یبایزرا مزلتسم ، ولطم
    هکمانرب اکی  هکک نیا هب ییوگخساپ  ده اب زین رضاح شهووپ ساسا نیارب .دوکش یزیر همانرب ،اه ن  یرادروکخرب مدع
    اکی تکسا هتخاکس ققحم ار (فلتخم ققانم نیب یرباربان شهاک)لاغتشا هنیمز رد دوخ رظن دروم  ادها ،هعسوت مجنپ
  لکصاح جیاتن .تسا هدش هدافتسا هتمورپ و ANP هابش لیلحت لدم زا  ده هب ندیسر یارب .تسا هتفرگ تروص ؟هن
  صلاکخ Phi نیرتالاب بسک اب نانمس و ناتسدرک ،نارهت ،دزی یاه ناتسا یرهش لاغتشا رد هک دهد یم ناشن شهووپ زا
 ،  ناتکسچولب و ناتکسیس ،  سراکف یاکه ن    اتکسا و الاکب یکلیخ لاغتکشا هنماد رد 399/9 و 109 ،109/9 ،109/9 بیترت هب
 ،-009/9 ،-100/9    بکیترت هکب صلاکخ Phi  نیرکتمک بسک اب هاشنامرک و ناتسرل ،زربلا ،متیا ،دمحاریوب و هیولیاهک
 لاغتککشا رد .دنککشاب  یککم رادروککخرب نییاککپ یککلیخ یرهککش لاغتککشا زا -304/9 و -939/9 ،-019/9 ،-019/9 ،009/9
 و 109/9 ،149/9    بکیترت هکب صلاکخPhi  نیرتالاکب بسک اب یترش ناجیابرذ  و ناهفصا ،نادمه یاه ناتسا ،ییاتسور
   و هکیولیاهک و ناکگزمره ،  یراکیتخب لاکحمراهچ ،ناتسچولب و ناتسیس یاه ناتسا و الاب یلیخ لاغتشا هنماد رد 119/9
  یکلیخ ییات  کسور لاغتکشا زا -044/9 و -139/9 ،-919/9 ،-119/9 بیترت هب صلاخ Phi نیرتمک بسک اب دمحاریوب
 .دنشاب یم یرادروخرب نییاپ
    هکب دنتکسه  وکلطم ییاتسور و یرهش لاغتشا یاراد هک ییاهناتسا دهدیم ناشن شهووپ نیا زا هدم  تسد هب جیاتن
  شکخب مهس هویوب و ،یدااتتا تکراشم ،تعنص شخب رد لاغتشا مهس ،یراایب  رن ،لاغتشا  رن یاهصخاش ظاحل
     و یموکمع شکخب رد لاغتکشا صخاکش ود مهس لباقم رد ،دنراد رارت ل هدیا تیعضو رد یصواخ شخب رد لاغتشا
      لاغتکشا رد هکک دراد ن  زا یکاکح شهووکپ نکیا جیاتن یسررب .دشابیم نییاپ حطس رد اهناتسا نیا رد تامدخ شخب
  شکخب  لاغتکشا صخاش ود دنراد رارت یدعاسمان تیعضو رد لاغتشا ظاحل هب هک روشک یاهناتسا ییاتسور و یرهش
  ناوکت  یکم یلکروکق  هکب .دناهداد صااتخا دوخ هب ار یرتشیب مهس اهصخاش رگید هب تبسن تامدخ شخب و یمومع
   شکخب لاغتکشا هدش دراو یمومع شخب هک اجک ره روشک یاهناتسا یاتسور و یرهش لاغتشا رد هک درک یریگهجیتن
  یناتکسا ره رد لباقم رد ،دشخب اقترا ار ییاتسور و یرهش لاغتشا تیعضو تسا هتسناوتن و هتشاد لابند هب ار یتامدخ
 دعاسم تیعضو ییاتسور و یرهش لاغتشا ظاحل هب هداد صااتخا دوخ هب ار ییالاب مهس یصواخ شخب لاغتشا هک
   .تسا هتشاد یپ رد روشک یاه ناتسا رگید اب هسیاقم رد ار یرترادیاپ و
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   مجنکپ هکمانرب نایاپ رد ییاتسور و یرهش لاغتشا زا یرادروخرب رظن زا روشک یاه ناتسا نیب شحاف تافتتخا دوجو 
  ارکجا هب ققانم نیب یاه یرباربان عفر و تلادع یرارترب تیروحم اب هک یگنهرف و یسایس ،یعامتجا ،یدااتتا هعسوت
 دیدشت هب و دندشن یاهقطنم لداعت داجیا هب قفوم  تقنا زا دعب یاههمانرب هعومجم هک دراد ن  زا یکاح ،دوب هدم رد
  دکنناوت یم ریز یاهداهنشیپ یارجا شهووپ یاه هتفای یاتسار رد .دندز نماد یشخب و ییاضف ندش یبطت و اهیرباربان
 :دنوش عتاو رررم یا هقطنم یاه یرباربان عفر و ییاضف تلادع یاقترا رد
   یارکب مزال هکنیمز ن   تخاکس مهارکف و یرهکش و ییاتسور مورحم ققانم رد لاغتشا یاه تخاسریز شرتسگ و تیوقت -
 نوگانوگ یاه شخب رد یجراخ و یلخاد یاه یراذگ هیامرس  ذج
   و یاهرهکش رد ریذکپ  هرقاکخم یاکه    هیامرکس هکب یکسرتسد ناکاما ندومن مهارف و ینیرف راک یاهتخاسریز هعسوت -
 .روشک مرحم یاهاتسور
     یاتکسار رد مورکحم ققاکنم نداکعم  زا یرادرکب    هرکهب شرتکسگ تکهج مزال یاه هنیمز و ینونات  یارش ندومن مهارف -
 .ییاز لاغتشا
 .روشک یاهناتسا ییاتسور و یرهش لاغتشا رد یصواخ شخب لاغتشا مهس تیوقت -
     رد یکشخب لداکعت ندوکمن مهارکف روظنم هب یاه تخاسریز داجیا هار زا مورحم یاه ناتسا رد ینایم یاهرهش تیوقت -
 ییاضف نامزاس
 .رادروخربورف و رتاچوک یاه ناتسرهش هب رادروخرب ارو یاه ناتسرهش و اهرهشنتک زا عیانص لاقتنا -
     یاهاتکسور و اهرهکش ندرکک هزینردکم و یصواخ شخب تیوقت یاتسار رد یهاگراک و کچوک عیانص زا تیامح -
 .لاغتشا زا مورحم
 عبانم
 ،11  لاکس ،  هکجدوب و یزکیر هکمانرب ،هعسوت مراهچ همانرب رد راک رازاب یاهقطنم یاهیرباربان لیلحت و شجنس ،(9091) نیدلاءتع ،یجوزا

 .93-191 صص ،ISCرد هیامن
    ساکسارب نارکیا یاکه    ناتکسا ییاتکسور ققاکنم یدکنب  حطکس و شجنکس ناونع ،(1091) دمحا ،یسیدقت ؛دواد ،ینیمج ؛اضردمحم ،راحسب

 .091-311 صص ،1 هرامش ،موس لاس ،یرهش یسانش موب یاهشهووپ همانلاف ود ،لاغتشا یاهصخاش
 هعلاطم) یزاف قطنم شور زا هدافتسا اب یرهش ققانم رد ازلاغتشا یاهشخب ییاسانش ،(9091) یدهم ،یدهشم تسرپادخ ؛داهرف ،یمحرت

 .00-191 صص ،1 هرامش ،یرهش تیریدم و دااتتا ،(ناتسچولب و ناتسیس ناتسا :یدروم
-03 ) یاکه  هرود یکق هنحص ناتسرهش رد یراایب و لاغتشا دنور لیلحت و یسررب ،(1091) تران ،یدارم ؛دواد ،ینیمج ؛دمحا ،یسیدقت

 .13-191 صص ،9 هرامش ،1 لاس ،(ایفارغج) ییاضف یزیر همانرب ،(0191
 کیافت بیرض لدم زا هدافتسا اب روشک یاه ناتسا لاغتشا ییاضف عیزوت یسررب ،(0091) داجس ،تسرد ؛دمحا ،نایراجح ؛دمحا ،یسیدقت

 .331 -190 صص ،99 هرامش ،هعسوت دربهار ،لاغتشا
 یرامعم و یزاسرهش تاقیقحت و تاعلاطم زکرم ،نارهت ،ناریا عضو اب ن  رابطنا و یناهج هبرجت :نیمزرس شیام  ،(0391) رهچونم ،قیفوت

 .ناریا
 ، هاکشنامر  ک ناتکسا یاکه ناتسرهش رد یراایب و لاغتشا ییاضف لیلحت و یسررب ،(9091) اضریلع ،یدیشمج ؛دمحا ،یسیدقت ؛دواد ،ینیمج

 .31-33 صص ،0 هرامش ،1 لاس ،همانهویو ،یناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن
 .نارهت ،ناریا دااتتا تاعلاطم زکرم ،ناریا رد یا هقطنم یزیر همانرب ،(3191) یفسوی جاح
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 کینات زا هدافتسا اب) :هعسوت مجنپ همانرب رد یدااتتا یاه شخب ییاز لاغتشا ناوت هبساحم ،(3391) نیدلاءتع ،یجوزا ؛دیجم ،روپ نیسح
 .39-04 صص ،011 هرامش ،هعماج و راک هلجم ،(هدناتس - هداد
 .نارهت ،تمس تاراشتنا ،یاهیحان یزیر همانرب ،(9391) میرک ،ریلد هدازنیسح
 - 0191 ) ناهفکصا     و دهکشم یاهرهکش رداکم رد ن  یرکگن هدنی  و لاغتشا تالوحت یسررب ،(1091) یدهم ،هدنفاب لماع ؛یلعتارب ،روپکاخ

 .11-991 صص ،9 هرامش دیدج هرود ،مهدزون لاس ،یا هقطنم هعسوت و دااتتا هلجم ،(0391
  هعکسوت  یاکه صخاش ساسا رب یوضر ناسارخ ناتسا یاه ناتسرهش یبایزرا ،(4091) داوجدمحم ،یمزر ؛دوعسم ،رفینویامه ؛هنم  ، راز

 .941-141 صص ،91 هرامش دیدج هرود ،0 لاس ،یا هقطنم هعسوت و دااتتا هلجم ،رادیاپ
 و  اکیفارغج ،  نارکیا یاکه  ناتکسرهش یرهش لاغتشا یاه صخاش یقیبطت لیلحت ،(0091) هنامس ،یبیسم ؛اضریلع ،یمیحر ؛یلع ،یداب یگنز

 .301-091 صص ،0091 راهب ،1 هرامش ،04 یپایپ ،40 لاس ،یطیحم یزیر همانرب
 .http://amar.org.ir ،(0091) ناریا رام  زکرم تیاس
    رداکص اکمنهار داتکسا ،  هتکسیاش راکک یاه هفلرم ساسا رب اه ناتسا یدنب هبتر و لاغتشا یاه یرباربان لیلحتو هیزجت ،(3391) یضترم ،هرایس

 .ناهفصا هاگشناد ،دااتتا هورگ ،یرایتخب
 .00-94 صص ،11 هرامش ،یسایس مولع یااخت همانلاف ،یمتسا  تقنا زا دعب ناریا رد هعسوت یاههمانرب ،(0391) اضر ،یدازریش
 .نارهت ، ه جدو ب و  ه ما نر ب  نا مزا س تاراشتنا ،یا هقطنم هعسوت یزیر همانرب ینابم ،(1191) رفظم ،یفارص
 دربهار ،0991-0391 یاهلاس یق ناریا رد یراایب و لاغتشا تیعضو یسررب ،(9091) ریما ،یعراز ؛یسیع ،یراهب ؛ردناسادیس ،ییادیص

 .110-140 ،00 هرامش ،سای
 ، یکهووپ هدنی  یدرایور :هعسوت مجنپ همانرب یناسنا عبانم یاهزاین یسررب ،(0391) هبوبحم ،دنمدار ؛دواد ،یناملس ؛نسح ،یرفعج یدباع

 .049-419 صص ،10 هرامش ،مهدزون لاس ،دربهار همانلاف
    ییاتکسور یحاوکن تکیلاعف هدمع یاهشخب رد لاغتشا یوگلا ییاضف لیلحت ،(4091) مارهب ،یرجاه ؛ردان ،ییتم ؛یلعنسح ،رابابس یجرف

 .1-41 صص ،1 هرامش ،مراهچ لاس ،ییاتسور هعسوت و اضف دااتتا همانلاف ،ناریا
    هعکسوت و اکضف داکاتت ا همانلکاف ،    دورناوکج ناتکسرهش ییاتکسور یحاوکن رد لاغتشا هعسوت یدربهار یزیرهمانرب ،(4091) ردات ،یزمردات

 .091-991 صص ،1 هرامش ،4 لاس ،ییاتسور
     ناتکسا ییاتکسور یحاوکن رد لاغتکشا تالوحت و دشر دنور یرام  یسررب ،(4391) دیمح ،یترب ؛دوعسم ،یودهم ؛یبتجم ،مواعم یریدت

 .901-011 صص ،9 هرامش ،39 هرود ،ییایفارغج یاهشهووپ ،ناهفصا
 .راک یورین یریگرام  جیاتن ،(4091) ناریا رام  زکرم
 .ناهفصا یدبلاک یزیر همانرب سنارفنک تالاقم هعومجم ،یا هقطنم لداعت و هعسوت ،(1391) ناریا یرهش هعسوت و یزاسرهش تاعلاطم زکرم
 و یلماع لیلحت یریگراکهب) روشک یاهناتسا رد لاغتشا یاهصخاش یدنبحطس و ییاضف لیلحت ،(0091) دمحا ،یسیدقت ؛هنامس ،یبیسم

 .119 ک 939 صص ،0 هرامش ،0 هرود ،نیمزرس شیام  ،(یاهشوخ
  لکیلحت زا هدافتسا اب لاغتشا یاهصخاش ییاضف لیلحت ،(9091) اضریلع ؛یمیحر ؛یلع ،یداب یگنز ؛ردناسادیس ،ییادیص ؛هنامس ،یبیسم

 .101 ک 910 صص ،14 هرامش ،31 لاس ،یزیر همانرب و ایفارغج ،(ناهفصا یاهناتسرهش :دروم هنومن) یاهشوخ و یلماع
   تکرکش تکیامح اب نافلرم رشان ،نارهت ،هاخاشدنچ یریگمیمات یاهرازفامرن و اه لدم ،(1091) اضریلع ،میلس یفیرش و روانم ،ینموم

 .ریسکا یزاسوراد

  رکب ناتسلگ ناتسا یاه ناتسرهش یدنب حطس و ییاضف لیلحت ،(0091) یلع ،یقشع ؛میهاربا ،یکتکیدهاز ؛همقاف ،یدمحم ؛نیسح ،رفمظن
 .1-90 صص ،11 هرامش ،0 هرود ،یطیحم تاعلاطم و ایفارغج ،لاغتشا یاه صخاش ساسا
 .نارهت ،ناریا دااتتا تاعلاطم زکرم ،ناریا رد یرام  ماظن و همانرب ماظن ،(3191) اضردیمح ،روپ  اون
  هرامکش ،11 لاس ،نانز یتخانشناور یعامتجا تاعلاطم ،روشک رد نانز لاغتشا هدمع یاه صخاش ییاضف لیلحت ،(0091) هللاتیاده ،یرون
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 .13-091 صص ،9
 ترازو ، نارکهت ،  یدکبلاک یزکیر   حرکق تالاکقم هعومجم ؛ن  ینونات هاگیاج ناریا رد یا هقطنم یزیر همانرب دنور ،(9191) رهچونم ،یدیحو

 .نارهت ،یزاسرهش و ناسم
  و اکیفارغج ، نارکیا یاهناتسا ریاس اب ناتسدرک ناتسا هعسوت یرباربان هسیاقم ،(9091) رایتخب ،هانپترع ؛میرک ،ریلد هدازنیسح ؛ربکا ،یسیو

 .191-091 صص ،01 هرامش ،9 لاس ،یطیحم تاعلاطم
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