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  هدیکچ
  هوب  نازوی  ر هومانرب اوت دش بجوم اهرهش یزکرم هت ه رد دمآراکان و هدوسرف و یمیدق یاهتفاب دوجو و ینیشنرهش یناهگان شیازفا
  رووظنم هب ییارگرهشون لوصا یبایزرا رضاح شهوژپ فده .دنشاب اهتفاب نیا یزا هب یارب بسانم ییاههمانرب و اح هار هئارا رکف
  نیوچمه . دوشاب  یوم یرهوش یاههناتدور فارطا  نشتم تالیم هب یشخبتیوه و یمیدق یاهتفاب ءایحا رد اه هفلوم نیا یریگراکب
 تهج رد ،ییارگرهشون لوصا هدش یبایزرا یاههیوگ زا كی مادک هک ،تسا هدوب تالاوس نیا هب ییوگخساپ تهج رد شهوژپ نیا
  هدوش ماجنا یاه حرط و اهیزیر همانرب ایآ و دنا هدوب رادروترب یبسانم تیعضو زا تشر رهش ۱ هقطنم یرهش هدوسرف یاه تفاب ءایحا
 و یدربراک شهوژپ ،فده رظن زا رضاح شهوژپ ؟تسا هدوب رادروترب یبسانم تیفیک زا تالیم هب یشخبتیوه و یزا هب تهج
 و دنت ه تشر رهش ۱ هقطنم نادنورهش یمامت شهوژپ یرامآ هعماج .تسا یطابنتسا و یشیامیپ-یفیصوت راک شور و تیهام رظن زا
   رد ییارگرهوشون لووصا یب   ایوشزرا هونیمز رد .دوشاب  یوم رفن ۱84 دادعت هب هقطنم نادنورهش زا یفداصت تروص هب یریگ هنومن شور
 GIS  ایویم رد ،saw   شور كومک هوب  و هومانشسرپ زا اصاح  یاتن زا تشر رهش رد اه هناتدور میرح یمیدق تفاب ءایحا تهج
  یرویگ    هزادونا ناوبنورک یاوفلآ قویرط زا همانشسرپ ییایاپ نازیم و هدش دییأت ناسانشراک یوس زا همانشسرپ ییاور .تسا هدش هدافتسا
  اوت تسا یاهنیهب اح هار ییارگرهشون درکیور لوصا زا هدافتسا اب تشر ۱ هقطنم تالیم یبایزرا هک دهدیم ناشن  یاتن .تسا هدش
            دروکیور نویا و دونک ایدوبت اوعفلاب تولاح هوب هوقلاوب تولاح زا ار هوناتدور میروح یمیدق یاهتفاب رد دوجوم ینورد یاهتیفرظ
 رد ییارگرهشون لوصا زا كیره تیوقت اب و یزاسون و ءایحا هنیمز رد بسانم راکهار یارجا و یزاسون یهنیهب تیریدم تروصرد
 .دش دهاوت ناماوت یگنهرف و یدبلاک ینیرفآزاب ببس هقطنم

 .SAW، GIS شور ،تشر رهش ،یمیدق تفاب ،ییارگرهشون ،یرهش یاه هناخدور :یدیلک تاملک
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   همدقم
      و یرهددش زدکارم لاوز و یگدودسرف زا ییادکیرمآ نازادسرهش و نار  اددمعم زا یداددیز داددعت یدالیم 2135 ههد رد
 راهظا ،ددندوب یرهش زکارم اب هلصاف یاراد و لیبموتا هب هتسباو ،قردفتم و هددنکارپ هدک یدلطم عماوج هدنیازف شیازفا
  ییارگرهدشون   شبدنج رودهظ هب رجنم یتیاضران نیا 2335 ههد یادتباو 2135 ههد ینایاپ یاهلاس رد .دندرک یتیاضران
    (تدسا روهدشم یتندس وددئن تالطم یحارط و یتندس تالدطم یدحارط هدب هدک) ییارگرهشون .(Lehrer,2004) .دش
 یدم دوجو هب ار یورهدایپ دعاسم ریطم می رد یورهدادیپ لباق و تسیز لباق تالطم هک تسا یزیر هدمانرب لوصا
      هدب هددتسباو عدماوج ادب هدلباقم یارب ر وم هار می و تسا یردهش یگددنکارپ هب تبسن یشنکاو ییارگرددهشون .دروآ
  یدکی یزاسرهشون درکیور زا هدافتسا (Hikichi,2003) .دودشیدم مادجنا نیدشام اب یرفس ره نآ رد هک تسا لیبموتا
 رد ،      یتندس تادد لطم یزاسددهب ی هددنیمز رد یناددهج حطددس رد یرهدش یزیر همانرب حرطم یاهدرکیور نیرخآ زا
 ، یعاددمتجا یراد هیامردس ،یعادمتجا ی ودلوکا ادب هدک ددیدج یزاسرهش.تدسا یمیدق و یتندس تاد لطم یهدناماس
 زا هدک یرادمعم و یزادسرهش رد تدسا یشبنج»تسا هدروخ دنویپ یعامتجا یسانش هدعماج و یرهدش ی ودلوفروم
 رهدش زدکرم یاردب دیدج درکراک فیرعت اب و دریگ یم ار رهش یقفا شرتسگ یولج و هدرک تدیامح یتندس یدحا رط
    تدیلک ادب نآ قادبطنا و  اده   نآ ینیرفآزادب و ءادیحا ،ظفح .(Charles,2003:762) دنک یم جراخ اوزنا تدلاح زا ار نآ
   و یردتنالک)درب شیدپ رهش اب ماگمه ار یخیرات هیحان تایح دناوت یم هک تسا ییاه ترورض هلمج زا یرهش متسیس
   راتخادس هدب تشگزاب رب نآ لوصا .دراد هیکت اهرهش یتنس یاه شزرا رب ییارگرهشون درکیور .(11 :9195 ،دمطهروپ
  ار یر ودم یاهراکهار ،یعامتجا نیون یاه تیفرظ هب هجوت اب تسا رداق دسر یم رظن هب و دنک یم دیکأت تالطم یتنس
  هدک یروط هب ،(995 :1395 ،نایجاتن و رگ هتسویپ)دهد هئارا یرهش لوفا هب ور و نهک یاه تفاب یایحا یاتسار ار رد
       شوختدسد هدک ار یا هدیحان یدطیطم تدسیز و یعادمتجا ، یددبلاک ،  یدادصتقا ریاردش رد یمئاد دوبهب هک یروط هب
   هددب ندیشددخب میدکطت یاردب یتندس یزاسرهش زا دیدج یزاسرهش .(Roberts, 2000: 17) دنکیم مهارف ،هدشرییغت
 دنک یم هدافتدسا ادههار بدتارم هلسدلس تدیاعر و یگیاسدمه یاهددحاو و تاد لطم رد یعادمتجا ردباور یهعدسوت
  یاهادضف و  اده   نامتخاددس ثادددحا ،   رگیدددکی هددب رهددش تاد لطم عیرس لاصتا یارب (ارگنف) نیون یزاسرهش زا و
 ،نا  زادسرهشون ددید زا .(155 :1195 ، ردیلد هداز نیسح و رذآ) دردیگ یدم هردهب نادنورهدش لادح هادفر یارب یمومع
  یاده تدفاب هب هجوت (Basirat ,2007: 57).دشاب رلتخم یربراک یاراد و هدایپ داردفا یمادح ،هدردشف تسا رتهب هلطم
 ربریذ یاه نامزاس هک یا هنوگ هب ،هدش لیدبت یروطم و یّددج یعوضوم هب ،اه نآ یرادیاپان عفر و یمیدق و هدوسرف
 ی اده  هرود رد ار اده     تدفاب ندیا رد هدلخادم موزدل و هداد قودس روکذم یاه تفاب ینیرفآزاب و یهدناماس یوپاکت هب ار
  رودشک یاهرهش یمیدق و هدوسرف یاهتفاب .(130 :5395 ،رفدیوم و یدابآ یگنز) تسا هدومن حرطم ینامز فلتخم
 نآ یخیرات و یگنهرف ثاریم وزج فرط می زا ،دنهدیم لیکشت ار اهرهش نآ یلصا و هیلوا هتسه دراوم بلغا رد هک
   فردط زا و ددشاب  یدم  ریذدپان بانتجا اهنآ یدرکلمع یزاسدنمناوت و یدبلاک یزاسهب ،ظفح و هدش بوسطم اهرهش
     و یددبلاک لالطمدضا و یگدودسرف رادچد ،بسانم یرادهگن و هجوت مدع و نامز تشذگ اب اه تفاب نیا بلغا رگید
هبنج زا هدوسرف یاهتفاب یزاسهب و ایحا هب هجوت تیمها .(30 :9395 ،ناراکمه و رهم یدمتعم) دندرگ یم یدرکلمع
 هب یبایتسد یاهروتکاف نیرتمهم زا یکی و تسا یسررب و قمعت لباق یدبلاکو یطیطم تسیز ،یداصتقا ،یعامتجا یاه
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     رادهچ هدب ناودت یدم  اده  هدلطم یایحا یناهج قباوس زا .(05-95 :1195 ،امنهر) تساهنادنمشوه دشر و رادیاپ هعسوت
       تالادیا رد ایناولیدسنپ تدلایا گروبدستیپ رهدش یمیددق یاهتفاب یایحا هنیمز رد نایارگرهشون قفوم تایبرجت زا هنومن
   هتدسار یزادس هدنززاب یلک روطم ود ساسا رب ایحا یارب هلخادم .درک هراشا لاس 210 زا شیب یتمدق اب اکیرمآ هدطتم
    لیادسو رارقتدسا زا یریگودلج ،بولطم یرهش رظنم داجیا .دش زاغآ ینوکسم تفاب یزاسون و اه هلطم یلصا یراجت
      و هدنیمز یودگلا ادب ددیدج زادسو تخاس قباطت و دنشابن دید ضرعم رد هک ییاه گنیکراپ ثادحا ،اه نابایخ رد هیلقن
  رد نادنورهدش تکراشم ،حرط رد هجوت روخرد هتکن .(David, 2009: 120) دنتفرگ رارق دیکأت دروم هلطم یلصا رتسب
 ددجم قنور تامادقا نیا هجیتن .تسا هدوب نانکاس یاه هتساوخ و اهزاین ساسا رب یحارط و هدش هتفگ تامادقا یمامت
    و لودصا صودصخ رد.تدسا هدوب هلطم نانکاس ینس رسوتم شهاک و هلطم تیعمج یبسن شیازفا و هلطم یداصتقا
  یرهدش  یزدیر  هدمانرب و شزادرپ تکرش تاراشتنا یوس زا «ییارگرهشون روشنم» مان اب یباتک ،ییارگرهشون یاهرایعم
  یزدیر همانرب ،هناروآون یاهدرکیور زا هدافتسا اب .تسا هتخادرپ ییارگرهشون فلتخم حوطس یسررب هب هک هدش همجرت
   هدب یدلطم عماوج اب لماعت و یمومع تروشم .دنک یوریپ نییاپ هب الاب درکیور زا دیابن رادیاپ هعسوت و اه هناخدور رد
    یزادس هددنززاب ددننام  اده هناخدور فلتخم یاهدرکیور یارب تامادقا یارجا و یزیر همانرب رد یتایح یاه مدق ناونع
 زا ،      یرادا فدلتخم حوطدس نیدب ر ودم یرادکمه هدب زاین ،تامادقا نیا لاح نیع رد .دوش هتفرگ رظن رد دیاب هناخدور
   یعودن هدب دوخ نیا هک .(Mousazadeh & Izsak, 2018: 5) تسا یرورض ،میژتارتسا دانسا یارجا و هیهت رد هلمج
 .دراد ییارگرهشون ثطب رد اه هناخدور شقن هب هراشا
   زا لدصاح یطابنتدسا ی اده هتفای لیلطت هب نآ زا سپ و تسا هدش هدافتسا همانشسرپ عیزوت زا رضاح شهوژپ ماجنا رد
  راردق  لدیلطت دروم ار رظندروم هقطنم رد ییارگرهشون درکیور یاه صخاش زا میره هک تسا هدش هتخادرپ همانشسرپ
  یمیددق ی اده   تدفاب ءادیحا  تدهج رد ،  ییارگرهدشون لودصا یبایزرا یاههیوگ تیفیک تیعضو نییعت هب و تسا هداد
  درودم ،  قدیقطت هزودح رد بسانم یاه نومزآ و SPSS رازفا مرن زا هدافتسا اب شهوژپ یطابنتسا یاه هتفای .دش هتخادرپ
   یبایدشزرا هدنیمز رد ناگبخن و ناسانشراک تارظن زا یریگ هرهب تهج هب نینچمه .تسا هتفرگ رارق لیلطت و شجنس
 .تسا هدش هتخادرپ GIS رازفا مرن و ،SAW لدم زا ییارگرهشون لوصا

  یطابنتدسا و یشیامیپ-یفیصوت شهوژپ راک شور و تیهام رظن زا و یدربراک شهوژپ ،فده رظن زا رضاح شهوژپ
   هدنومن شور هدک دنتسه تشر رهش 1 هقطنم لاس 15 یالاب نادنورهش یمامت شهوژپ یرامآ هعماج .تسا هدش ماجنا
   تاردظن .ددشاب یم رفن 119 هدنوش شسرپ دارفا دادعت .دشاب یم هقطنم مدرم زا یقافتا تروص هب شهوژپ نیا رد یریگ
  المادک) 1    دددع ادت (بدسانمان الماک) 5 ددع زا هک هدش یریگ هزادنا یسایقم 1 ترکیل فیط زا هدافتسا اب نایوگخساپ
   زا هدافتدسا ادب اه هنومن دادعت .تسا هدش باختنا هنومن 119 ،هقطنم نیا تیعمج هب هجوت اب .دوش یم لماش ار (بسانم
   .دش نییعت شهوژپ یلام و ینامز یاه تیدودطم هب هجوت اب و نارکوک لومرف
  :یفیصوت رامآ
  شدسرپ  یدادصتقا ت یعدضو ،   دردجت ادی لدهات ،داوس حطس و ینس ،یسنج یاه یگژیو نایب هب یفیصوت رامآ شخب رد
 .ددرگ صخشم ناگدنهد خساپ یهاگآ نازیم ات تسا هدش هتخادرپ ناگدنوش
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 :یطابنتسا رامآ

 .میزادرپ یم همانشسرپ فده زا یشان تاعالطا ینیب شیپ و نییبت هب همانشسرپ یاه هداد زا هدافتسا اب شخب نیا رد
 :همانشسرپ ییایاپ و ییاور
 یم ینورد یگتسبمه رب دیکات اب نومزآ ای همانشسرپ می ییایاپ نییعت یارب ار خابنورک یافلآ بیرض زا هدافتسا شور
      یدم رادک هدب نودمزآ ییادیاپ     بیردض شجندس یاردب هماندشسرپ ی اده تمسق ای ازجا شور نیا رد .درک هدافتسا ناوت
 .دنک یم هبساطم ار نومزآ ییایاپ نازیم ریز هطبار زا خابنورک یافلآ.دنور
 
 (5) 

 
sj ،تالاوس دادعت k ،خابنورک یافلآ بیرض rα نآ رد هک

sx و لاوس ره سنایراو 2
  یدیاور و تسا تالاوس لک سنایراو 2

        ردضاح شهوژدپ هماندشسرپ رد .تدسا هددش ددییأت یرهدش هنیمز رد ناصصختم و ناسانشراک یوس زا زین همانشسرپ
  یریگرادکب روظنم هب ییارگرهشون لوصا یبایزرا فده زین و ییارگرهشون هدننک فیرعت یاهریغتم اب بسانتم یتالاؤس
   هددش حردطم   یرهدش یاده هدناخدور فارطا جنشتم تالطم هب یشخبتیوه و یمیدق یاهتفاب ءایحا رد اه هفلوم نیا
   .دش هدیدرگ عیزوت تشر رهش 1 هقطنم نادنورهش نایم یفداصت روط هب و تسا
 تالحم هب یشخبتیوه و یمیدق یاهتفاب ءایحا تهج رد ییارگرهشون لوصا یبایزرا یاههیوگ تیفیک تیعضو نییعت تهج همانشسرپ دامتعا تیلباق .1 لودج

 یرهش یاههناخدور فارطا جنشتم
 درادناتسا یاهمتیآ ساسا رب خابنورک یافلآ خابنورک یافلآ اههیوگ دادعت

11 2٫ 111 2٫ 111 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
2٫ لداعم ،شهوژپ نیا همانشسرپ خابنورک یافلآ نازیم       یاراد هماندشسرپ هدک تدسا ندیا هددنهدناشن هک دشابیم 111
 :دوش یم حرطم ریز تروص هب شهوژپ تالاوس روظنم نیدب .دشابیم یلاع ییایاپ
  رهدش 1   هدقطنم یرهدش هدوسرف یاه تفاب ءایحا تهج رد ،ییارگرهشون لوصا هدش یبایزرا یاههیوگ زا می مادک -5
 ؟دنا هدوب رادروخرب یبسانم تیعضو زا تشر
  یاده  هدناخدور فاردطا جنشتم تالطم هب یشخبتیوه و یزاسهب تهج هدش ماجنا یاه حرط و اهیزیر همانرب ایآ -0
 ؟تسا هدوب رادروخرب یبسانم تیفیک زا تشر رهش 1 هقطنم رد یرهش
 یرظن ینابم

  یاده   تدفاب یراددیاپان و ینوگمهان هجو ود رد هک تسا یدبلاک یراگزاسان ،ینوگرگد نیا زا یشان بیسآ نیرت هدمع
  هددش نایامن یطیطم تسیز و یگنهرف ،یعامتجا ،یدبلاک فلتخم یاه یراجنهان داعبا رد و زاسون و هدوسرف و یمیدق
   یرهدش تایحددیدجت فده اب ...و یزاسون ،یزاس هدنز ،تمرم ،یزاسهب دننام ییاه همانرب یارجا ،هنیمز نیا رد .تسا
       و یزادسرهش نادیرجم و نادصصختم هدجوت نونادک رد هدک تسا ییاه هویش نیرت مهم زا ،یرهش تفا زا یریگولج ای
 :1395 ،    یردیما) تدسا نادنورهدش تکرادشم ، اده  هدمانرب نیا یارجا یلصا روطم و دراد رارق یرهش تیریدم راتخاس
   تدکرح رودظنم نیمه هب دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار روشک یاه هنهپ زا یهجوت لباق مهس هدوسرف یاه تفاب .(901



 971 ...ءایحا تهج رد ییارگرهشون لوصا یبایزرا

     و نانکادس یدنمیا و هادفر حطدس اقترا فده اب اه حرط نیا .تسا هدش زاغآ اهنآ یزاسون و یزاسهب هب تبسن یا هژیو
  زا یدکی .(19 :5395 ،یتوهال و نایبیبط) دنوش یم هیهت یرهش تاناکما و تامدخ نزاوتم شنکارپ رد تلادع یرارقرب
   و یگدودسرف زا یدشان تالکشم عفر تهج رد روظنم نیدب .دشاب یم ییارگرهشون لوصا زا یریگ هرهب اه تسایس نیا
  و راددیاپ عماوج داجیا یارب شبنج نیا .دمآ دوجو هب ییارگرهشون شبنج اهرهش یقفا شرتسگ و یرهش زکارم لاوز
     ردیخا هدهد ددنچ یدط رد .(21 :3195 ،یدزی هدازرغصا) دناد یم مزال یرما ار یتنس تالطم یوگلا هب تشگزاب اراک
  ناودنع   هدب و تدسا هدش لیدبت یزاسرهش جیار و یتنس یاهوگلا لباقم رد زیگنارب ثطب یعوضوم ناونع هب ییارگرهشون
  ددننامه ،  نایارگرهدشون .تدفای هعسوت متسیب نرق رساوا رد اه هموح و اهرهش تسکش هب خساپ رد ورشیپ شبنج می
  و ریذدپ بیسآ راشقا یاه زاین ندرک فرطرب هب رایسب دیما اب ار دوخ راک ،اه تسینردم اه نآ زا شیپ و اهرهش غاب نایماح
   یادهروطم و هدیحان ، هدلطم .(155 :1395 ،   یددمطم و یدبرق) ددندرک زاغآ اهرهش هب تیصخش و ییابیز ندنادرگزاب
    زا لدادعتم یدبیکرت هدک دنرهش زا یتامیسقتریز ،اه هلطم ،اهنآ فیرعت رد .تساهارگرهشون هعلاطم دروم هصرع ،یرهش
     .ددننکیم نیمأدت ار یدصصخت و صادخ ی اده  تدیلاعف ، یرهدش یاه هیحان هکیلاح رد ؛دنهدیم یاج دوخ رد ار اهتیلاعف
  ییارگرهدشون .(Hikichi, 2003: 14)دننکیم نیمأت ار اهنآ یسرتسد و هدوب اه هیحان و اه هلطم هدنهد لاصتا زین اهروطم
   تالدطم یتندس هعسوت و تسا مزال اراک و رادیاپ عماوج داجیا یارب یتنس تالطم یوگلا هب تشگزاب هک تسا دقتعم
 ی اده   هعدسوت ردب هراومه یلو هدمآ دوجو هب دیدج ینوکسم یاه هعسوت هنیمز رد هچرگ ؛دراد رارق نآ هجوت نوناک رد
  ردده هجیتن رد و رهش هزادنا و دح زا شیب شرتسگ فلاخم و تسا هدرک دیک أت دوجوم یاهتفاب حالصا و تفاب نورد
    ربادع تدکرح شیازدفا روظنم هب ،یرهش یحارط هنیمز رد ییارگرهشون هیرظن .(APA, 2000: 18)دشابیم نیمز نتفر
  و یرهدش  یزدیر  هدمانرب  رد فدلتخم ی اده   هدبنج حالدصا تهج رد جیردت هب و دش زاغآ یگیاسمه یاهدحاو رد هدایپ
      تدطت یرهدش یدحارط یاهدرادناتدسا سادسا رب ار یرهش یحاون درکیور نیا .داد همادا دوخ دشر هب یرهش یحارط
  هدب ، نیدنچمه  .دزادردپ   یدم یزادس نادکم و یگدنز تیفیک شرورپ ، ونصم ریطم حالصا هب هیرظن نیا .داد رارق ری أت
      هدب و دنودش یدم لمادش هادتوک یور هدایپ هلصاف می رد ار ینوگانوگ یاه تیلاعف هک یرهش عماوج قلخ هدیا یبایزاب
 ،     هدردشف هدک تدسا یا هدلطم هعدسوت و یحارط لابند هب یا هفرح شبنج نیا .دزادرپیم یرادم هدایپ یاه ناکم داجیا
    سدح ءادقترا هدب و هدوب یگدنز لباق ییاهه لطم نینچ .دنتسه روطم هدایپ و یربراک طالتخا یاراد ،سایقم مچوک
 .(Elshater, 2012:829) دزادرپ یم ندوب یعامتجا هجرد و یلطم  امتجا
    ینیدشنرهش هعدسوت یاردب بولطم یاه هنیمز دنناوت یم و دنراد قلعت اهرهش زا یرایسب تیوه هب یرهش یاه هناخدور
 ,Mousazadeh) دنا هدوب یرورض یعامتجا یگدنز تیفیک ظفح یارب اهرهش رد یرهش یاه هناخدور هراومه و دنشاب

      هدب یبایتدسد یاتدسار رد ددناوت یدم یزاسرهشون درکیور لوصا یریگراک هب دسر یم رظن هب اتسار نیا رد .(2018:3
    شور مدی هدئارا هدک دسر یم رظن هب یناهج ربتعم نوتم رب یرورم اب .دوش عقاو ر ؤم یرهش یاه هلطم رادیاپ هعسوت
  نیدیعت و  اده   هدناخدور میردح ی اده       هدلطم رد ییارگرهدشون لودصا یرازگری ادت نازدیم شجندس یارب بسانم یلیلطت
     نیددب .تدسا هدتفرگ راردق ثطب  وضوم رتمک لاح هب ات درکیور نیا لوصا رب ینتبم اه هلطم رد هلخادم یاه تیولوا
   ندیا رد هدک ، دردک هدافتسا اهرهش رد ییارگرهشون لوصا یاتسار رد لماع می ناونع هب اه هناخدور زا ناوت یم روظنم
 .تسا هدش هتخادرپ نادب شهوژپ
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 saw هداس یشیازفا یهد نزو شور
     .تدسا هدصخاش ددنچ یردیگ میمصت یاه مینکت نیرت هداس زا یکی SAW راصتخا هب ای هداس یشیازفا یهد نزو شور
       ودیفترپ بادختنا هلئدسم مدی ادب هدهجاوم یارب SAW شور زا هک ،دندوب یناسک نیتسخن (1135)0فوکا و 5نمچرچ
  ددنچ یاه یریگ میمصت یارب شور نیرتدربراکرپ و نیرت هدش هتخانش SAW ًاالامتحا .دندرک هدافتسا (ییاراددبس ،ماهس)
   هدافتدسا ناگددنریگ    میمدصت تادطیجرت شیادمن یارب یطخ یشیازفا عبات می زا شور نیا رد هک ارچ .تسا هصخاش
   .دنتسه مه زا ازجم ای و لقتسم تاطیجرت مینک ضرف هک دنک یم ادیپ دربراک ینامز مینکت نیا لاح نیا اب .دوش یم

Saw (یزاف نیزو هداس  ومجم شور) یزاف (FUZZY Simple Additive Weighting method) و  جیادتن ساسا رب 
   ردب یردیگ    میمدصت هدک ینادمزرد شور نیا .تسا زایتما نیرتشیب ساسا رب یدنب تیولوا یارب یبوخ شور ،اهیسررب
      ریادس ادب هدسیاقم رد شور ندیا ییادیازم زا .تسا مهم رایسب ،دوش یم ماجنا یفیک و یمک رایعم نیدنچ شور ساسا
  فدده و ، دندشاب (یفنم) هنیزه  ون زا یریگ میمصت یاهرایعم زا یضعب هک یطیارش رد هک تسا نآ لوادتم یاه شور
  ینادسآ   هدب شور ندیا ،  ددشاب اده  نآ شیازدفا فده و هدوب (تب م) دوس  ون زا اهرایعم زا یضعب و ،دشاب اه نآ شهاک
     لمادش یتفادیرد تادعالطا .ددنک یم ادیپ ،دشاب اهرایعم همه هب یبایتسد ریداقم نیرتهب زا یبیکرت هک ار یلآ هدیا باوج
  عدیمجت-5) هلحرم 1 راکدوخ تروص هب شور نیا .دشاب یم یریگ میمصت سیرتام یاه هداد و اه هنیزگ ،اه نزو ،اهرایعم
  یددنب هبتر -1 (نیزو سیرتام) هدش زیالامرن سیرتام هب یهد نزو -9 میمصت سیرتام ندرک زیالامرن -0 ناگربخ رظن
 .دهد یم ماجنا ار شور لح یارب ( اه هنیزگ
 هعلاطم دروم هدودحم
   راوتدسا ردخ زا یلامش ضرع هقیقد 10 و هجرد 19 ات هقیقد 22 و هجرد 19 ییایفارغج تاصتخم رد تشر ناتسرهش
  تدنواعم .    نالیدگ یرادناتدسا) اددبم رادهنلا فصن زا ییایفارغج لوط هقیقد 11 و هجرد 31 ات هقیقد 10 و هجرد 31 و
 .تسا هدش عقاو رزخ یایرد و شلات تاعافترا نیب رد (تاعالطا و رامآ رتفد .یزیر همانرب
 ،  دادبآ ظفادح ، رچدودخن ، یدندسرخ ،   بایکدساپ تالدطم لمادش شهوژپ نیا رد یسررب دروم هک تشر رهش 1 هقطنم
   تمدسق رد تدشر رهش راهچ هقطنم .دشاب یم ناگدازآ ،یزار ،میرتکلا ،سدق کرهش ،بارادنامیلس نایدیمح ،سکلو
  نوددب و مظنمان تروص هب تالطم زرم هکلب دنتسین صخشم یسدنه لکش یاراد نآ تالطم و هدش عقاو رهش یبرغ
 .تسا هدش میسرت یصاخ یوگلا زا یوریپ

                                                           
1 . CHERMAN 

2 . ECOF 
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 هعلاطم دروم هقطنم تیعقوم :1 هشقن

 ناگدنراگن :عبنم 

 ثحب و اههتفای

  رهدش 4   هدقطنم یمیددق یاه تفاب ءایحا تهج رد ،ییارگرهشون لوصا یبایزرا یاههیوگ تیفیک تیعضو نییعت

   :تشر
 تشر رهش 4 هقطنم یرهش هدوسرف یاه تفاب ءایحا تهج رد ،ییارگرهشون لوصا یبایزرا یاههیوگ تیفیک تیعضو نییعت یرامآ تاصخشم .2لودج
 خددددساپ نیگناددددیم دادعت (همانشسرپ تالاوس) هیوگ لصا

 ناگدنهد

 فارددددددددطنا
 درادناتسا

0٫ 119 اه نابایخ و رباعم رد اهور هدایپ ضرع ندوب بسانم یور هدایپ لصا 31 5٫ 115 

0٫ 119 اهور هدایپ فک رد هدافتسا دروم حلاصم  ون ندوب بسانم 11 5٫ 105 

0٫ 119 رباعم رد یور هدایپ یتحار 31 5٫ 319 

0٫ 119 رباعم یاهور هدایپ رد دوجوم تاناکما 29 5٫ 125 

0٫ 119 نامتخاس رد هدافتسا دروم حلاصم ندوب بسانم راتخاس رد یرادیاپ لصا 11 5٫ 135 

0٫ 119 رباعم رد هتفر راکب تلافسآ ماود 11 5٫ 332 

0٫ 119 اه نامتخاس رد ی رنا فرصم رد ییوج هفرص نازیم 19 5٫ 110 

0٫ 119 هیوهت و یریگرون رظن زا تالطم یاه نامتخاس یحارط ندوب بسانم 11 5٫٫ 130 

0٫ 119 نانکاس رسوت رت و مشخ یاه هلابز میکیفت و یروآ عمج 19 5٫ 312 

   لدقنو لدمح متسیس یزاس هدایپ لصا
 بسانم

0٫ 119 رفاسم ییاجباج تهج ...و سوبوتا ،یسکات هب یسرتسد نازیم 11 5٫ 121 

0٫ 119 ینمیا شیازفا و ثداوح زا یریگشیپ تهج هدنهد رادشه میالع و اهولبات یریگراکب 11 5٫ 110 

19 لقن و لمح رد تلوهس تهج ...و کدوکدهم ،سرادم یاه سیورس زا یریگ هرهب نازیم 1 0٫ 11 5٫ 190 

0٫ 119 اه نابایخ رد یگدننار و لقن و لمح زا یشان تینما نازیم 11 5٫ 900 

0٫ 119 یراجت و یطیرفت ،یتامدخ ،یرادا ،ینوکسم نکاما زکرمت نازیم مکارت شیازفا لصا 90 5٫ 595 

0٫ 119 اه نامتخاس (طایح) هصرع و (انبریز) نایعا بسانت 11 5٫ 110 

9٫ 119 نکمم نامز لقادح رد یگدنز هرمزور یاهزاین عفر و تامدخ هب یسرتسد 11 5٫ 195 
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1٫ 119 هقبطدنچ یاهانبزا هدافتسا و ثادحا هب تبسن نینکاس هقالع نازیم 25 2٫ 513 

0٫ 119 مکارت شیازفا اب ینیشن هیشاح زا یریگولج تهج یرادرهش همانرب تیفیک 11 5٫ 529 

0٫ 119 یلاها رسوت هلطم هدافتساالب و هنهک یاه نامتخاس رد انب دیدجت دنور 51 5٫ 125 

5٫ 119 یرادرهش اب تالطم تیریدم رد مدرم تکراشم نازیم هیوس ود یزیر همانرب لصا 23 5٫٫ 522 

0٫ 119 هقطنم تالطم هرادا و هعسوت تهج نینکاس تاداهنشیپ هب یرادرهش هجوت نازیم 12 5٫ 000 

9٫ 119 هلطم تاروما هرادا یراذگاو تهج(یرایاروش) هلطم یاروش یریگراکب تبسانم نازیم 31 5٫ 912 

5٫ 119 تالطم تالکشم یسررب تهج نینکاس اب رهش یمالسا یاروش یاضعا تاسلج نازیم 11 2٫ 011 

0٫ 119 هلطم یاهاضف یتشادهب تیعضو تیفیک اب یرهش یحارط لصا 09 5٫ 115 

0٫ 119 زبس یاضف هب هجوت نازیم 12 5٫ 150 

0٫ 119 اه نامتخاس و اهاضف یحارط تیفیک 19 5٫ 399 

0٫ 119 تیفیک اب و بوخ یحارط تهج یرادرهش شالت 95 5٫ 310 

0٫ 119 یراجت و یرادا ،یطیرفت ،یتامدخ ،ینوکسم یاه نامتخاس رد یرهاظ تیعضو 11 5٫ 355 

0٫ 119 یخیرات را آ و یمیدق تالطم و یتنس تفاب ظفح تالطم یتنس راتخاس لصا 12 5٫ 125 

5٫ 119 تالطم حطس رد ناگیاسمه نیب طابترا و مدرم تالماعت نازیم 93 5٫ 092 

9٫ 119 یمیدق تالطم یوگلا ساسا رب هرمزور یاهزاین نیمات تهج تالطم لالقتسا نازیم 19 5٫ 110 

0٫ 119 اه هلطم هدودطم و زکرم ندوب صخشم 21 5٫ 519 

0٫ 119 هدایپ تروصب تالطم یاه شخب همه هب یسرتسد ناکما 12 5٫ 100 

0٫ 119 اهنابایخ و اه هچوک حطس رد رگیدکی رانکرد نامتخاس فلتخم  اونا دوجو نازیم رلتخم نکسم لصا 01 5٫ 010 

0٫ 119 فلتخم یاه هزادنا اب لزانم نازیم 22 5٫ 512 

9٫ 119 فلتخم یاه تمیق اب لزانم نازیم 13 5٫ 515 

0٫ 119 فلتخم راشقا تیکلام اب لزانم نازیم 15 5٫ 010 

0٫ 119 رلتخم یاه یربراک دوجو نازیم رلتخم یاه یربراک لصا 51 5٫ 219 

0٫ 119 یعامتجا رلتخم یاه یربراک تهج نیمز زا هدافتسا نازیم 92 5٫ 920 

0٫ 119 رلتخم یاه یربراک داجیا رد یرادرهش یاه حرط تبسانم نازیم 91 5٫ 535 

0٫ 119 قطانم ریاس اب طابترا و ناسآ ییاجباج و کرطت ناکما راتخاسرد یریذپ طابترا لصا 25 5٫ 112 

0٫ 119 جنرطش هکبش دننامرگیدکی هب رباعم یسرتسد ناکما 95 5٫ 915 

0٫ 119 اه یسرتسد بتارم هلسلس تیاعر 30 5٫ 310 

0٫ 119 تالطم حطس رد هخرچود زا هدافتسا ناکما 11 5٫ 219 

0٫ 119 یعرف رباعم هلیسوب یلصا یاه نابایخ لاصتا 91 5٫ 112 

  ریادس اب هقطنم و یحاون ،تالطم طابترا حطس یاقترا رد یلقن و لمح فلتخم یاه یوگلا
 رهش یاه شخب

119 53٫2 5٫ 150 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رب همانشسرپ تالاوس و .دریگ یم رارق یسررب دروم هدش نییعت یاه صخاش یانبم رب همانشسرپ تالاوس شخب نیا رد
  .دوش یم یدنب هقبط ییارگرهشون دعب 25 ساسا

  رهدش 4  هدقطنم رد یمیدق یاه تفاب ءایحا رد نیون یدرکیور ،ییارگرهشون لوصا یبایزرا (SAW) لدم لیلحت

 :تشر

 :تشر رهش 4 هقطنم رد یور هدایپ لصا صخاش یاه هیوگ (SAW) لدم لیلحت
 .دهد یم ناشن ار ییودود تروص هب ار یور هدایپ لصا صخاش یاه هیوگ زا میره بیارض نییعت (9) لودج

 ییودود تروص هب یور هدایپ لصا صخاش یاه هیوگ زا کیره بیارض نییعت .3 لودج

 Q1 Q2 Q3 Q4 
Q1  5.1 3.1 2.1 
Q2   2.1 3.1 
Q3    2.1 
Q4 INCON:0.01    

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم 



 871 ...ءایحا تهج رد ییارگرهشون لوصا یبایزرا

 
 یور هدایپ لصا صخاش یاه هیوگ زا کیره ییاهن نزو .2 لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

      رادودمن ندیا سادسا ردب .ددهد یم ناشن ار یور هدایپ لصا صخاش یاه هیوگ زا میره ییاهن نزو (0)لکش نینچمه
2٫  ادب  اده  نادبایخ و رباعم رد اهور هدایپ ضرع ندوب بسانم هیوگ    خردن نیدنچمه   .تدسا نزو نیردت  شیدب یاراد 911
2٫ ربارب یراگزاسان   صخادش ی اده هیوگ تیولا بیترت نیدب.تفریذپ ار تاسیاقم یراگزاس ناوت یم نیاربانب .تسا 52
 رد اهور هدایپ ضرع ندوب بسانم یاه هیوگ لودج نیا ساسا رب .دوش یم هداد ناشن قوف لودج رد یور هدایپ لصا
   ردگید ترادبع هب .دشاب یم مود و لوا یاه تیولا بیترت هب رباعم یاهور هدایپ رد دوجوم تاناکما و اه نابایخ و رباعم
     هادگن زا یور هدادیپ لدصا صخادش ی اده    هدیوگ یددنب تدیولا رد یجوز تاسیاقم و یبتارم هلسلس لیلطت ساسا رب
  نادیم رد تیولوا نیرتالاب یاراد 91122 ییاهن نزو اب اه نابایخ و رباعم رد اهور هدایپ ضرع ندوب بسانم ،ناسانشراک
2٫ ییاهن نزو اب رباعم یاهور هدایپ رد دوجوم تاناکما ،لصا نیا یاه هیوگ ریاس   یور هدادیپ یتحار ،مود هبتر رد 010
2٫ ییاهن نزو اب رباعم رد 2٫    ییادهن نزو ادب ادهور هدایپ فک رد هدافتسا دروم حلاصم  ون ندوب بسانم و 115  رد 112
 .دنراد رارق دعب یاه هبتر
 :تشر رهش 4 هقطنم رد راتخاس رد یرادیاپ لصا صخاش یاه هیوگ (SAW) لدم لیلحت
   لوددج .ددنا هدش لیلطت و هسیاقم رگیدکی اب دوجوم هیوگ 1 ،راتخاس رد یرادیاپ لصا صخاش یاه هیوگ یبایزرا رد
 .دهد یم ناشن ار ییودود تروص هب ار راتخاس رد یرادیاپ لصا صخاش یاه هیوگ زا میره بیارض نییعت ریز

 ییودود تروص هب راتخاس رد یرادیاپ لصا صخاش یاه هیوگ زا کیره بیارض نییعت .4 لودج
 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 
Q5  3.0 4.0 2.0 5.0 
Q6   2.0 2.0 4.0 
Q7    2.1 2.0 
Q8     4.0 
Q9 INCON:0.02     

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم 

 
 راتخاس رد یرادیاپ لصا صخاش یاه هیوگ زا کیره ییاهن نزو .3 لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

   ندیا سادسا رب .دهد یم ناشن ار راتخاس رد یرادیاپ لصا صخاش یاه هیوگ زا میره ییاهن نزو (9) لکش نینچمه
2٫ اب نامتخاس رد هدافتسا دروم حلاصم ندوب بسانم هیوگ رادومن    خردن نیدنچمه   .تدسا نزو نیردت  شیدب یاراد 151
2٫ ربارب یراگزاسان   یراددیاپ لصا صخاش یاه هیوگ تیولا.تفریذپ ار تاسیاقم یراگزاس ناوت یم نیاربانب .تسا 02
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2٫         ییادهن نزو ادب نامتخادس رد هدافتدسا درودم حلادصم ندودب بدسانم هیوگ هک دهد یم ناشن راتخاس رد  یاراد 151
2٫   ییادهن نزو ادب هیوهت و یریگرون رظن زا تالطم یاه نامتخاس یحارط ندوب بسانم ،هبتر نیرتالاب    بدیترت هدب510
2٫   ییادهن نزو ادب   ربادعم رد هدتفر راکب تلافسآ ماود هکنیا نمض .دشاب یم مود و لوا یاه تیولا    هفردص نازدیم ،3152
2٫ ییاهن نزو اب اه نامتخاس رد ی رنا فرصم رد ییوج     ردسوت ردت و مدشخ ی اده هلابز میکفت و یروآ عمج و 13
2٫ ییاهن نزو اب نانکاس    .دنراد رارق همادا رد 112
 :تشر رهش 4 هقطنم رد بسانم لقنو لمح متسیس یزاسهدایپ لصا صخاش یاه هیوگ (SAW) لدم لیلحت
       هدب ار بدسانم لدقنو لدمح متدسیس یزادس هدایپ لصا صخاش یاه هیوگ زا میره بیارض نییعت (1) هرامش لودج
 .دهد یم ناشن ار ییودود تروص

 ییودود تروص هب بسانم لقنو لمح متسیس یزاس هدایپ لصا صخاش یاه هیوگ زا کیره بیارض نییعت .3 لودج 
 Q10 Q11 Q12 Q13 
Q10  3.0 3.0 2.0 
Q11   5.0 4.0 
Q12    2.0 
Q13 INCON:0.02    

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم 

 
 بسانم لقنو لمح متسیس یزاس هدایپ لصا صخاش یاه هیوگ زا کیره ییاهن نزو .4 لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

      نادشن ار بدسانم لدقنو لدمح متدسیس یزاس هدایپ لصا صخاش یاه هیوگ زا میره ییاهن نزو (1) لکش نینچمه
  لدمح رد تلوهس تهج ...و کدوکدهم ،سرادم یاه سیورس زا یریگ هرهب نازیم هیوگ رادومن نیا ساسا رب .دهد یم
2٫ اب لقن و 2٫ ربارب یراگزاسان خرن نینچمه .تسا نزو نیرت شیب یاراد 911     یراگزادس ناودت یدم نیاربانب .تسا 02
  نزو فعدض و تدش هدنهد ناشن لقن و لمح بسانم متسیس یزاس هدایپ لصا یاه هیوگ لیلطت.تفریذپ ار تاسیاقم
 رد بسانم لقنو لمح متسیس یزاس هدایپ لصا صخاش یاه هیوگ تیولا بیترت نیدب .دشاب یم اه هیوگ نایم رد ییاهن
  کدوکددهم ، سراددم یاه سیورس زا یریگ هرهب نازیم یاه هیوگ لودج نیا ساسا رب .دوش یم هداد ناشن ریز لودج
 ی اده  تدیولا بیترت هب اه نابایخ رد یگدننار و لقن و لمح زا یشان تینما نازیم و لقن و لمح رد تلوهس تهج ...و
    رد تلوهدس تدهج ...و کدوکددهم ، سراددم ی اده سیورس زا یریگ هرهب نازیم ،رگید ترابع هب .دشاب یم مود و لوا
2٫ ییاهن نزو اب لقن و لمح 2٫   ییادهن نزو ادب  اده نا دبایخ رد یگدننار و لقن و لمح زا یشان تینما نازیم ،911 110، 
2٫ نزو اب رفاسم ییاجباج تهج ...و سوبوتا ،یسکات هب یسرتسد نازیم      راددشه مدیالع و ادهولبات یریگرادکب و 215
2٫ ییاهن نزو اب ینمیا شیازفا و ثداوح زا یریگشیپ تهج هدنهد    .دنراد رارق مراهچ ات لوا یاه هبتر رد 912
 :تشر رهش 4 هقطنم رد مکارت شیازفا لصا صخاش یاه هیوگ (SAW) لدم لیلحت
 .دهد یم ناشن ار ییودود تروص هب ار مکارت شیازفا لصا صخاش یاه هیوگ زا میره بیارض نییعت ریز لودج

 



 171 ...ءایحا تهج رد ییارگرهشون لوصا یبایزرا

 ییودود تروص هب مکارت شیازفا لصا صخاش یاه هیوگ زا کیره بیارض نییعت .0 لودج
 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 
Q14  2.0 4.0 2.0 5.0 7.0 
Q15   3.0 2.0 5.0 6.0 
Q16    2.0 2.0 4.0 
Q17       3.0 5.0 
Q18      2.0 
Q19 INCON:0.02      

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم 

 
 مکارت شیازفا لصا صخاش یاه هیوگ زا کیره ییاهن نزو .3 لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  ندیا ساسا رب .دهد یم ناشن ار مکارت شیازفا لصا صخاش یاه هیوگ زا میره ییاهن نزو (1) هرامش لکش نینچمه
2٫  ادب یلاها رسوت هلطم هدافتساالب و هنهک یاه نامتخاس رد انب دیدجت دنور هیوگ رادومن   نزو نیردت  شیدب یاراد 201
2٫ ربارب یراگزاسان خرن نینچمه .تسا   و رادودمن لیلطت  .تفریذدپ ار تادسیاقم یراگزاس ناوت یم نیاربانب .تسا 02
  و هدنهک ی اده     نامتخادس رد ادنب ددیدجت ددنور   هدک تدسا نیا یایوگ مکارت شیازفا لصا یبتارم هلسلس لیلطت لودج
2٫ ییاهن نزو اب یلاها رسوت هلطم هدافتساالب  ، یتامددخ ،یرادا ، ینوکدسم نکاما زکرمت نازیم و تیولوا نیرتالاب 201
2٫ ییاهن نزو اب یراجت و یطیرفت      زا ددنترابع بدیترت هدب زدین  اده هیوگ ریاس .دشاب یم تیولوا نیرت نییاپ یاراد 212
2٫ ییاهن نزو اب مکارت شیازفا اب ینیشن هیشاح زا یریگولج تهج یرادرهش همانرب تیفیک   تامددخ هب یسرتسد ،110
2٫ ییاهن نزو اب نکمم نامز لقادح رد یگدنز هرمزور یاهزاین عفر و    و ثاددحا هدب تبسن نینکاس هقالع نازیم ،115
2٫ نزو اب هقبطدنچ یاهانبزا هدافتسا 2٫   ییادهن نزو ادب  اده نامتخاس (طایح) هصرع و (انبریز) نایعا بسانت ،032 112 
 ..دنراد رارق
 :تشر رهش 4 هقطنم رد هیوس ود یزیر همانرب لصا صخاش یاه هیوگ (SAW) لدم لیلحت
  هدتخادرپ هیوسود یزیرهمانرب لصا لیلطت و یبایزرا هب یرتسکاخ لیلطت دنیارف رد ییارگرهشون لوصا لیلطت همادا رد
  نادشن ار ییودود تروص هب ار هیوس ود یزیر همانرب لصا صخاش یاه هیوگ زا میره بیارض نییعت (1) لودج .دش
 .دهد یم

 ییودود تروص هب هیوس ود یزیر همانرب لصا صخاش یاه هیوگ زا کیره بیارض نییعت .7 لودج
 Q20 Q21 Q22 Q23 
Q20  3.0 5.0 2.0 
Q21   2.0 2.0 
Q22    3.0 
Q23 INCON:0.02    

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم 
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 هیوس ود یزیر همانرب لصا صخاش یاه هیوگ زا کیره ییاهن نزو .0 لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  ندیا ساسا رب .دهد یم ناشن ار هیوس ود یزیر همانرب لصا صخاش یاه هیوگ زا میره ییاهن نزو (1) لکش نینچمه
2٫ اب یرادرهش اب تالطم تیریدم رد مدرم تکراشم نازیم هیوگ رادومن   نیدنچمه   .تدسا نزو نیردت شیب یاراد 911
2٫ ربارب یراگزاسان خرن  .تفریذپ ار تاسیاقم یراگزاس ناوت یم نیاربانب .تسا 52
 :تشر رهش 4 هقطنم رد تیفیک اب یرهش یحارط لصا صخاش یاه هیوگ (SAW) لدم لیلحت
   نادشن ار یدیودود تروص هب ار تیفیک اب یرهش یحارط لصا صخاش یاه هیوگ زا میره بیارض نییعت (1) لودج
 .تسا هدش هتخادرپ نآ لیلطت هب شخب نیا رد هک تسا هدش هدافتسا هیوگ 1 زا لصا نیا یبایزرا رد.دهد یم

 تیفیک اب یرهش یحارط لصا صخاش یاه هیوگ زا کیره بیارض نییعت .2 لودج
 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 
Q24  2.0 6.0 5.0 3.0 
Q25   5.0 4.0 3.0 
Q26    2.0 3.0 
Q27       2.0 
Q28 INCON:0.02     

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم 

 
 تیفیک اب یرهش یحارط لصا صخاش یاه هیوگ زا کیره ییاهن نزو .7 لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

   سادسا ردب .دهد یم ناشن ار تیفیک اب یرهش یحارط لصا صخاش یاه هیوگ زا میره ییاهن نزو (1) لکش نینچمه
2٫ اب هلطم یاهاضف یتشادهب تیعضو هیوگ رادومن نیا     یراگزادسان خردن نیدنچمه  .تدسا نزو نیرت شیب یاراد 101
2٫ ربارب    یتدشادهب تیعدضو یاه هیوگ (3) لودج ساسا رب.تفریذپ ار تاسیاقم یراگزاس ناوت یم نیاربانب .تسا 02
   تیعدضو هدیوگ رگید ترابع هب .دشاب یم مود و لوا یاه تیولا بیترت هب زبس یاضف هب هجوت نازیم و هلطم یاهاضف
2٫ ییاهن نزو اب هلطم یاهاضف یتشادهب   اده هیوگ ریاس نایم رد تیولوا نیرتالاب هجیتن رد و نزو نیرتشیب یاراد ،101
2٫ نزو اب زبس یاضف هب هجوت نازیم یاه هیوگ هکنیا نمض.دشاب یم  ، ینوکدسم یاه نامتخاس رد یرهاظ تیعضو ،330
2٫ ییاهن نزو اب یراجت و یرادا ،یطیرفت ،یتامدخ     نزو ادب تدیفیک ادب و بوخ یحارط تهج یرادرهش شالت ،195
2٫ ییاهن 2٫ ییاهن نزو اب اه نامتخاس و اهاضف یحارط تیفیک و 012    .دنراد رارق دعب یاه هبتر رد 912
                             :تشر رهش 4 هقطنم رد تالحم یتنس راتخاس صخاش یاه هیوگ(SAW) لدم لیلحت
   ییارگرهدشون نیدیبت رد لوصا نیرتمهم زا یکی تالطم یتنس راتخاس لصا ،تشگ نایب یرظن ینابم شخب رد هکنانچ



 911 ...ءایحا تهج رد ییارگرهشون لوصا یبایزرا

  هدب ار تالطم یتنس راتخاس لصا صخاش یاه هیوگ زا میره بیارض نییعت هب (3) لودج بلاق رد ور نیا زا .تسا
 .تسا هدش هتخادرپ ییودود تروص

 تالحم یتنس راتخاس لصا صخاش یاه هیوگ زا کیره بیارض نییعت .0 لودج 
 Q29 Q30 Q31 Q32 Q33 
Q29  7.0 5.0 2.0 3.0 
Q30   3.0 5.0 4.0 
Q31    3.0 2.0 
Q32      2.0 
Q33 INCON:0.02     

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم 

 
 تالحم یتنس راتخاس لصا صخاش یاه هیوگ زا کیره ییاهن نزو .2 لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

    سادسا ردب .ددهد  یدم ناشن ار تالطم یتنس راتخاس لصا صخاش یاه هیوگ زا میره ییاهن نزو (1) لکش نینچمه
2٫ اب یخیرات را آ و یمیدق تالطم و یتنس تفاب ظفح هیوگ رادومن نیا  .تسا نزو نیرت شیب یاراد 211
 :تشر رهش 4 هقطنم رد طلتخم نکسم لصا صخاش یاه هیوگ(SAW) لدم لیلحت
  صخادش ی اده    هدیوگ زا مدیره بیاردض نییعت (25) لودج ،ییارگرهشون لوصا یاه هیوگ یرتسکاخ لیلطت همادا رد
 .دهد یم ناشن ار ییودود تروص هب ار رلتخم نکسم لصا

 طلتخم نکسم لصا صخاش یاه هیوگ زا کیره بیارض نییعت .31 لودج 
 Q34 Q35 Q36 Q37 
Q34  2.0 5.0 3.0 
Q35   4.0 2.0 
Q36    3.0 
Q37 INCON:0.01    

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم 

 
 طلتخم نکسم لصا صخاش یاه هیوگ زا کیره ییاهن نزو .0 لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رادومن نیا ساسا رب .دهد یم ناشن ار رلتخم نکسم لصا صخاش یاه هیوگ زا میره ییاهن نزو (3) لکش نینچمه
2٫ اب اهنابایخ و اه هچوک حطس رد رگیدکی رانکرد نامتخاس فلتخم  اونا دوجو نازیم هیوگ  نزو نیرت شیب یاراد 911
2٫ ربارب یراگزاسان خرن نینچمه .تسا        بدیترت نیددب .تفریذدپ ار تادسیاقم یراگزادس ناودت یم نیاربانب .تسا 02
 ی اده    هدیوگ لوددج ندیا ساسا رب .دوش یم هداد ناشن (25) لودج رد رلتخم نکسم لصا صخاش یاه هیوگ تیولا
       رادشقا تدیکلام ادب لزادنم نازدیم و ادهنابایخ و اه هچوک حطس رد رگیدکی رانکرد نامتخاس فلتخم  اونا دوجو نازیم
 .دشاب یم مود و لوا یاه تیولا بیترت هب فلتخم
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  :تشر رهش 4 هقطنم رد طلتخم یاه یربراک لصا صخاش یاه هیوگ(SAW) لدم لیلحت
      نادشن ار یدیودود ترودص هدب ار رلتدخم یاه یربراک لصا صخاش یاه هیوگ زا میره بیارض نییعت (55) لودج
   .دهد یم

 طلتخم یاه یربراک لصا صخاش یاه هیوگ زا کیره بیارض نییعت .11 لودج
 Q38 Q39 Q40 
Q38  2.0 3.0 
Q39   4.0 
Q40 INCON:0.02   

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم 

 
  طلتخم یاه یربراک لصا صخاش یاه هیوگ زا کیره ییاهن نزو .31 لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

     ندیا سادسا ردب .ددهد  یدم ناشن ار رلتخم یاه یربراک لصا صخاش یاه هیوگ زا میره ییاهن نزو (25) لکش نینچمه
2٫ اب یعامتجا رلتخم یاه یربراک تهج نیمز زا هدافتسا نازیم هیوگ رادومن   نیدنچمه   .تدسا نزو نیردت  شیدب یاراد 111
2٫ ربارب یراگزاسان خرن  رد هتفرگ تروص یاه لیلطت ساسا رب .تفریذپ ار تاسیاقم یراگزاس ناوت یم نیاربانب .تسا 02
2٫   ییادهن نزو ادب   یعادمتجا رلتدخم ی اده   یربرادک تدهج نیمز زا هدافتسا نازیم هیوگ ،رلتخم یاه یربراک لصا  رد 111
2٫   ییادهن نزو ادب رلتخم یاه یربراک داجیا رد یرادرهش یاه حرط تبسانم نازیم ،تیولوا نیرتالاب    نیردت نییادپ رد 005
2٫ اب رلتخم یاه یربراک دوجو نازیم هیوگ و هتشاد رارق تیولوا    .دراد رارق هیوگ ود نیا نایم رد 209

   :تشر رهش 4 هقطنم رد راتخاس رد یریذپ طابترا لصا صخاش یاه هیوگ(SAW) لدم لیلحت
  هددش هتخادرپ راتخاس رد یریذپ طابترا لصا یبایزرا هب ییارگرهشون لوصا بتارم هلسلس لیلطت ز ا شخب نیرخآ رد
   ترودص هدب ار      راتخادس رد یریذدپ طادبترا لدصا صخادش یاههیوگ زا میره بیارض نییعت (05) لودج هک تسا
 .دهد یم ناشن ار ییودود

 راتخاس رد یریذپ طابترا لصا صخاش یاه هیوگ زا کیره بیارض نییعت .21لودج
 Q41 Q42 Q43 Q44 Q45 Q46 
Q41  4.0 3.0 2.0 2.0 3.0 
Q42   2.0 5.0 3.0 6.0 
Q43    4.0 2.0 5.0 
Q44     3.0 2.0 
Q45      4.0 
Q46 INCON:0.02      

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم 

 
  راتخاس رد یریذپ طابترا لصا صخاش یاه هیوگ زا کیره ییاهن نزو .11 لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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   ردب .ددهد     یدم نادشن ار راتخادس رد یریذدپ طابترا لصا صخاش یاه هیوگ زا میره ییاهن نزو (55) لکش نینچمه
2٫  ادب جنرطش هکبش دننامرگیدکی هب رباعم یسرتسد ناکما هیوگ رادومن نیا ساسا    .تدسا نزو نیردت  شیدب یاراد 019
2٫ ربارب یراگزاسان خرن نینچمه   ترودص لیلطت یانبم رب .تفریذپ ار تاسیاقم یراگزاس ناوت یم نیاربانب .تسا 02
2٫   ییادهن نزو ادب   جنرطدش هکبدش دننامرگیدکی هب رباعم یسرتسد ناکما هیوگ ناسانشراک رظن زا ،هقطنم رد هتفرگ 019 
     ریادس ادب هدقطنم و یحاودن ،  تالدطم طادبترا حطس یاقترا رد یلقن و لمح فلتخم یاه یوگلا و رترب تیولوا یاراد
2٫ ییاهن نزو اب رهش یاه شخب    هلدسلس تدیاعر ی اده    هدیوگ نادیم ندیا رد .دشاب یم (مشش) رخآ تیولوا یاراد 912
2٫ ییاهن نزو اب اه یسرتسد بتارم 2٫   ییادهن نزو ادب  یدعرف رباعم هلیسوب یلصا یاه نابایخ لاصتا ،210   نادکما ،215
2٫ ییاهن نزو اب قطانم ریاس اب طابترا و ناسآ ییاجباج و کرطت    تالدطم حطدس رد هخرچود زا هدافتسا ناکما و 525
2٫ ییاهن نزو اب   .دنراد رارق تیولوا بیترت هب و 112
   :تشررهش 4 هقطنم رد ییارگرهشون یاه صخاش(SAW) لدم لیلحت
     رده یبادیزرا هدب هددنراگن شخب نیا رد ،ییارگرهشون لوصا زا صخاش ره یاه هیوگ زا یلک یبایزرا و لیلطت زا سپ
  رد ییارگرهدشون ی اده   صخادش زا مدیره بیارض نییعت (95) لودج .تسا هتخادرپ رگیدکی هب تبسن لوصا زا می
 .دهد یم ناشن ار ییودود تروص هب ار تشر 1 هقطنم

 تشر4هقطنم رد ییارگرهشون یاه صخاش زا کیره بیارض نییعت .31 لودج
 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 
V1  2.0 6.0 7.0 4.0 2.0 3.0 2.0 4.0 5.0 
V2   7.0 8.0 5.0 4.0 2.0 2.0 4.0 6.0 
V3    2.0 3.0 4.0 8.0 5.0 3.0 2.0 
V4     3.0 4.0 9.0 7.0 3.0 2.0 
V5      3.0 6.0 3.0 2.0 2.0 
V6       3.0 2.0 2.0 3.0 
V7        2.0 5.0 8.0 
V8         3.0 5.0 
V9          3.0 
V10 INCON:0.03          

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 تشر 4 هقطنم رد ییارگرهشون یاه صخاش زا کیره ییاهن نزو .21 لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  .ددهد     یدم نادشن ار تدشر رهدش 1   هدقطنم رد ییارگرهدشون ی اده صخاش زا میره ییاهن نزو قوف رادومن نینچمه
2٫     ادب تالدطم یتندس راتخادس لصا صخاش رادومن نیا ساسارب    خردن نیدنچمه   .تدسا نزو نیردت  شیدب یاراد 910
2٫ ربارب یراگزاسان  ی اده       صخادش تدیولا بدیترت نیددب.تفریذپ ار تادسیاقم یراگزادس ناوت یم نیاربانب .تسا 92
 .دوش یم هداد ناشن (15) لودج رد 1 هقطنم رد ییارگرهشون
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 تشر رهش 4 هقطنم رد ییارگرهشون یاه صخاش تیولا .41 لودج
 تیولا ییاهن نزو دامن اه هیوگ

V1 2٫ یور هدایپ لصا 095 1 

V2 2٫ راتخاس رد یرادیاپ لصا 120 0 

V3 2٫ بسانم لقنو لمح متسیس یزاس هدایپ لصا 902 3 

V4 2٫ مکارت شیازفا لصا 352 25 

V5 2٫ هیوس ود یزیر همانرب لصا 912 1 

V6 2٫ تیفیک اب یرهش یحارط لصا 912 1 

V7 2٫ تالطم یتنس راتخاس لصا 910 5 

V8 2٫ رلتخم نکسم لصا 115 9 

V9 2٫ رلتخم یاه یربراک لصا 112 1 

V10 2٫ راتخاسرد یریذپ طابترا لصا 302 1 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  ییارگرهشون داعبا دوجوم تیعضو ساسا رب تشررهش 4 هقطنم تالحم یدنب هبتر
   هلدسلس لدیلط  ت رد نادگبخن ردظن و  اده  هدیوگ نیگنایم زا یریذپ ری ات اب ییارگ رهشون داعبا نیگنایم ادتبا شخب نیا رد
 SAW  بیردض رد تدشر رهش 1 هقطنم تالطم میکفت هب ییارگ رهشون داعبا نیگنایم سپس .دیآ یم تسد هب یبتارم

 . .ددیآ   یدم تدسد هب تشر رهش 1 هقطنم رد ییارگرهشون دوجوم تیعضو ساسا رب تالطم یدنب هبتر و هدش برض

      دادعبا دودجوم تیعدضو سادسا ردب تشر رهش 1 هقطنم تالطم یدنب هبتر (95) هرامش لکش و (15) هرامش لودج
   نیرتددب یاراد یمدشاه  هدلطم و تیعضو نیرتهب یاراد یج-یریبش هلطم نآ ساسا رب .دهد یم ناشن ار ییارگرهشون
    .دنشاب یم ییارگرهشون داعبا رظن زا تیعضو

 ییارگرهشون داعبا دوجوم تیعضو ساسا رب تشر رهش 4 هقطنم تالحم یدنب هبتر .31 لودج
 بیرض تالحم یلک نزو نیگنایم

SA
W 

 ادگدازآ ییارگرهشون داعبا

 ن
 یزار

 یرددتکلا

 ک

 کرهدددددش

 سدق

ایدیمح

 ن

کدددلو

 س

  فاددددح

 دابآ

چدوخن

 ر

دنددسرخ

 ی

ایکددساپ

 ب

2٫ 40 2٫ 03 2٫ 20 2٫ 23 2٫ 02 2٫ 47 2٫ 30 2٫ 33 2٫ 14 2٫ 43 3٫  یور هدایپ لصا 231

2٫ 30 2٫ 43 2٫ 14 2٫ 14 2٫ 34 2٫ 04 2٫ 13 2٫ 00 2٫ 44 2٫ 44 3٫  راتخاس رد یرادیاپ لصا 732

2٫ 04 3٫ 73 2٫ 00 2٫ 30 3٫ 73 2٫ 12 2٫ 13 3٫ 13 2٫ 27 2٫ 24 3٫ 332 
     لدقنو لدمح متدسیس یزادس هدایپ لصا

 بسانم

2٫ 42 2٫ 40 2٫ 10 2٫ 20 3٫ 11 3٫ 13 2٫ 47 2٫ 22 3 2٫ 10 3٫  مکارت شیازفا لصا 013

2٫ 33 2٫ 03 2٫ 22 2٫ 41 2٫ 33 2٫ 42 2٫ 44 2٫ 23 2٫ 33 2٫ 72 3٫  هیوس ود یزیر همانرب لصا 343

2٫ 23 2٫ 13 2٫ 02 2٫ 44 2٫ 42 2٫ 21 2٫ 33 2٫ 14 2٫ 22 1٫ 00 3٫  تیفیک اب یرهش یحارط لصا 323

2٫ 41 2٫ 33 2٫ 44 2٫ 33 2٫ 33 2٫ 24 2٫ 74 2٫ 22 2٫ 24 2٫ 32 3٫  تالحم یتنس راتخاس لصا 302

2٫ 47 2٫ 00 2٫ 23 2٫ 14 2٫ 10 2٫ 34 2٫ 47 2٫ 77 2٫ 30 2٫ 00 3٫  طلتخم نکسم لصا 441

2٫ 43 2٫ 32 2٫ 13 2٫ 22 2٫ 23 2٫ 14 2٫ 23 2٫ 22 2٫ 23 2٫ 72 3٫  طلتخم یاه یربراک لصا 033

2٫ 21 2٫ 33 2٫ 33 2٫ 24 2٫ 13 2٫ 42 2٫ 33 2٫ 33 2٫ 21 2٫ 44 3٫  راتخاسرد یریذپ طابترا لصا 023

2٫ 074 
2٫ 24

1 
2٫ 274 2٫ 223 2٫ 034 

2٫ 34

2 
2٫ 313 2٫ 374 2٫ 334 2٫  ییارگرهشون داعبا عومجم نیگنایم 723

 ییارگرهشون داعبا یدنب هبتر 0 7 4 1 0 2 31 3 2 3

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
      دادعبا دودجوم تیعدضو سادسا ردب   تدشر رهدش 1   هدقطنم تالدطم یدنب هبتر لودج رد هک شهوژپ یاه هتفای قبط
0٫     تازادیتما  ودمجم نیگنادیم ادب   دادبآ  فادح   هدلطم یدلک تلاح رد ،تسا هدش هداد ناشن ییارگرهشون  یاراد 151
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0٫     تازادیتما  ودمجم نیگنادیم ادب یزار  لمادش بیترت هب زین تالطم ریاس .دشاب یم هبتر نیرتالاب   ادب  نادگدازآ ،511

0٫ تازایتما  ومجم نیگنایم 0٫   تازادیتما  ودمجم نیگنایم اب رچدوخن هلطم ،111    نیگنادیم ادب  کدیرتکلا  هدلطم ،111

0٫ تازایتما  ومجم 0٫ تازایتما  ومجم نیگنایم اب سکلو ،011    تازادیتما  ودمجم ن  یگنادیم ادب یدنسرخ هلطم ،111

0٫ 0٫ تازایتما  ومجم نیگنایم اب نایدیمح ،991 0٫ تازادیتما  ومجم نیگنایم اب بایکساپ هلطم ،121   ردخآ رد و 119

0٫ تازایتما  ومجم نیگنایم اب سدق کرهش هلطم  .دنراد رارق 019

 یریگ هجیتن و ثحب
  رهدش1   هدقطنم رد یمیددق ی اده  تدفاب ءا دیحا رد نیون یدرکیور ،ییارگرهشون لوصا یبایزرا فده اب رضاح شهوژپ
   سادسا ردب ؛  :ددشاب  یدم  لدیذ حرش هب هدش حرطم تالاوس زا لصاح یاههتفای نیرتمهم .تسا هتفریذپ تروص تشر
0٫  نیگنادیم اب رباعم رد یور هدایپ یتحار هیوگ ،یور هدایپ لصا هب طوبرم یاههیوگ نایم رد نادنورهش رظن لیلطت 31 
0٫ نیگنایم اب رباعم یاهور هدایپ رد دوجوم تاناکما و تیفیک نیرتالاب یاراد    ریادس نادیم رد تیفیک نیرت نییاپ رد 29
0٫   نیگنادیم ادب اه نابایخ و رباعم رد اهور هدایپ ضرع ندوب بسانم .دشاب یم اه هیوگ       ودن ندودب بدسانم هدیوگ و 31
0٫ نیگنایم اب اهور هدایپ فک رد هدافتسا دروم حلاصم       ردظن لدیلطت عدقاو رد .ددنراد راردق  یددعب ی اده  هدر رد زدین 11
    ددنمزاین هدک ددشاب  یدم     هدقطنم حطدس رد ردسوتم حطدس زا رتمک اهاگ و رسوتم حطس یایوگ لصا نیا رد نادنورهش
      رد یراددیاپ لدصا هدب طودبرم یاده  هدیوگ یرادمآ تاصخشم لیلطت زا لصاح جیاتن .دشاب یم هزوح نیا رد یرگنزاب
   یدخرب رد ) نآ زا ردتمک یتح و رسوتم حطس رد لصا نیا یاه هیوگ همه یرامآ هعماج رظن زا دهد یم ناشن راتخاس
 رد هدافتسا دروم حلاصم ندوب بسانم هیوگ نیگنایم؛ لماش بیترت هب اه هیوگ نیگنایم ،ساسا نیا رب .دنشاب یم (اه هیوگ
0٫ )نامتخاس 0٫)     نیگنادیم ادب هدیوهت و یریگرودن رظن زا تالطم یاه نامتخاس یحارط ندوب بسانم ،( 11  ماود ،(11
0٫) نیگنایم اب رباعم رد هتفر راکب تلافسآ 0٫ ) نیگنادیم اب نامتخاس رد ی رنا فرصم رد ییوج هفرص نازیم ،(11 19) 
0٫)نیگنایم اب نانکاس رسوت رت و مشخ یاه هلابز میکفت و یروآ عمج هیوگ و   زا لدصاح ی اده هتفای .دنراد رارق (19
 ی اده       هدیوگ نادیم زا هدک ددهد یدم نادشن تشر رهش 1 هقطنم رد بسانم لقنو لمح متسیس یزاس هدایپ لصا لیلطت
0٫ نیگنایم اب اه نابایخ رد یگدننار و لقن و لمح زا یشان تینما نازیم هیوگ ،شخب نیا هناگراهچ   نیرتالادب یاراد 11
0٫  نیگنادیم اب رفاسم ییاجباج تهج ...و سوبوتا ،یسکات هب یسرتسد نازیم و تیفیک  اراد ار ت   دیفیک نیردت نییادپ 11
     و ثداودح زا یریگدشیپ تدهج هددنهد رادشه میالع و اهولبات یریگراکب لماش بیترت هب زین اه هیوگ ریاس .دنشاب یم
0٫ نیگنایم اب ینمیا شیازفا     رد تلوهدس تدهج ...و کدوکددهم ،سرادم یاه سیورس زا یریگ هرهب نازیم هیوگ و 11
0٫ نیگنایم اب لقن و لمح   یاده    هدیوگ یرادمآ تادصخشم زا لدصاح ی اده  هدتفای .دنراد رارق یدعب یاه هبتر رد هک 11
       نکادما زدکرمت نازدیم هدیوگ ود زدج هدب هک تسا رما نیا یایوگ تشررهش 1 هقطنم رد مکارت شیازفا لصا هب طوبرم
0٫    ) نیگنادیم ادب یرادجت و یطیرفت ،یتامدخ ،یرادا ،ینوکسم   و هدنهک ی اده     نامتخادس رد ادنب ددیدجت ددنور و (90
0٫) نیگنایم اب یلاها رسوت هلطم هدافتساالب     نیگنادیم هدب تبدسن اه هیوگ ریاس ،تسا رت نییاپ نیگنایم حطس زا هک (51
   و ثاددحا هدب تبسن نینکاس هقالع نازیم نوچمه اه هیوگ زا یخرب یتح و هتشاد یرت بسانم ریارش (رسوتم حطس)
1٫ نیگنایم اب هقبطدنچ یاهانبزا هدافتسا      نادمز لقاددح رد یگددنز هردمزور یاهزاین عفر و تامدخ هب یسرتسد و 25
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9٫ نیگنایم اب نکمم     تدهج یرادرهدش هدمانرب تیفیک :زا دنترابع بیترت هب زین اه هیوگ ریاس .دنراد یلآ هدیا ریارش 11
0٫ نیگنایم اب مکارت شیازفا اب ینیشن هیشاح زا یریگولج   ادب  اده نامتخاس (طایح) هصرع و (انبریز) نایعا بسانت و 11
0٫ نیگنایم   یزدیر  هدمانرب لصا هب طوبرم یاههیوگ یرامآ تاصخشم لیلطت رد یرامآ هعماج رظن لیلطت ساسا رب .11
    یارودش یریگرادکب تبدسانم نازیم هیوگ ءزج هب نادنورهش رظن زا دسر یم رظن هب ،تشر رهش 1 هقطنم رد هیوس ود
9٫) نیگنایم اب هلطم تاروما هرادا یراذگاو تهج(یرایاروش) هلطم    رادرودخرب یبدسانم تیعضو زا اه هیوگ ریاس ،(31
   نینکادس تاداهندشیپ هب یرادرهش هجوت نازیم هیوگ هک تروص نیدب .دنراد رارق رت نییاپ زین رسوتم حطس زا و هدوبن
0٫ ) نیگنایم اب هقطنم تالطم هرادا و هعسوت تهج   یرادرهدش اب تالطم تیریدم رد مدرم تکراشم نازیم هیوگ ،(12
5٫) نیگنایم اب    ادب تالدطم تالکشم یسررب تهج نینکاس اب رهش یمالسا یاروش یاضعا تاسلج نازیم هیوگ و (23
5٫) نیگنایم        ندیا هدک تدسا نآ زا یکادح یرهدش یدحارط لصا یاه هیوگ زا لصاح لیلطت .دنراد رارق بیترت هب (11
    ردسوتم حطدس زا ردت نی  یادپ نیگنادیم یاراد  اده هیوگ همه و دنتسین رادروخرب یبسانم تیعضو زا 1 هقطنم رد اه هیوگ
 ، یتامددخ ، ینوکدسم ی اده      نامتخادس رد یرهادظ تیعدضو هدیوگ هدب قلعتم نیگنایم نیرتالاب هک بیترت نیدب.دنتسه
0٫ نیگنایم اب یراجت و یرادا ،یطیرفت        و اهادضف یدحارط تدیفیک زا ددنترابع بدیترت هدب زین اه هیوگ ریاس و هدوب 11
0٫ نیگنایم اب اه نامتخاس 0٫ نیگنایم اب هلطم یاهاضف یتشادهب تیعضو هیوگ ،19     تدهج یرادرهدش شالدت هیوگ ،90
0٫ نیگنایم اب تیفیک اب و بوخ یحارط 0٫ نیگنایم اب زبس یاضف هب هجوت نازیم و 95    لوددج رد هدکنانچ .دشاب یم 12
 ی اده   هدیوگ تدسا هدش نایب تشر رهش 1 هقطنم رد تالطم یتنس راتخاس لصا هب طوبرم یاههیوگ یرامآ تاصخشم
  .ددشاب  یدم     هاردمه دودجوم عدضو رد تدیفیک زا نییاپ اتبسن حطس اب یرامآ هعماج رظن زا تالطم یتنس راتخاس لصا
   یودگلا سادسا رب هرمزور یاهزاین نیمات تهج تالطم لالقتسا نازیم هیوگ هب قلعتم نیگنایم تیفیک نیرتالاب هکنانچ
9٫ نیگنایم اب یمیدق تالطم      رد ناگیادسمه نیدب طادبترا و مدردم تالماعت نازیم هیوگ هب زین تیفیک نیرت نییاپ و 19
5٫ نیگنایم اب تالطم حطس      نکدسم لدصا هدب طودبرم یاههیوگ تیفیک تیعضو زا لصاح لیلطت .دراد صاصتخا 93
        ریاردش هدیوگ ود لدصا ندیا رد هددش حردطم هدیوگ 1  نادیم زا هک تسا نآ زا یکاح تشر رهش 1 هقطنم رد رلتخم
  فدلتخم یاه هزادنا اب لزانم نازیم هک تروص نیدب .دنراد رارق رسوتم حطس زا رتالاب رگید هیوگ ود و هتشاد یبسانمان
0٫ نیگنایم اب بیترت هب فلتخم راشقا تیکلام اب لزانم نازیم و 0٫ و 22      و هتدشاد راردق یبدسانمان اتبدسن ریارش رد 15
     ادب لزادنم نازدیم و ادهنابایخ و  اده      هدچوک حطدس رد رگیددکی رادنکرد نامتخادس فلتخم  اونا دوجو نازیم یاه هیوگ
0٫ نیگنایم اب فلتخم یاه تمیق 9٫ و 01     زا لدصاح لدیلطت .دندشاب  یدم یرامآ هعماج رظن زا یبسانم ریارش یاراد 13
    نازدیم لدصا ندیا ی اده   هدیوگ نادیم رد هک تسا رما نیا هدنهد ناشن تشر رهش 1 هقطنم رد رلتخم یاه یربراک لصا
0٫ نیگنایم اب هقطنم رد رلتخم یاه یربراک داجیا رد یرادرهش یاه حرط تبسانم  نیگنایم و تیفیک نیرتالاب یاراد 91
0٫ نیگنایم اب رلتخم یاه یربراک دوجو نازیم بیترت هب زین اه هیوگ ریاس و دشاب یم  تهج نیمز زا هدافتسا نازیم و 51
0٫ نیگنایم اب یعامتجا رلتخم یاه یربراک     حطدس زا و هدودبن یبدسانم    ریاردش یاراد ردیخا هدیوگ ود هک دنشاب یم 92
 1  هدقطنم رد راتخاس رد یریذپ طابترا لصا لیلطت زا لصاح یاه هتفای ساسا رب .دنتسه رت نییاپ یدنمتیاضر رسوتم
0٫    نیگنادیم ادب تالدطم حطس رد هخرچود زا هدافتسا ناکما یاه هیوگ زج هب ،تشر رهش   فدلتخم ی اده  یودگلا و 11
0٫   نیگنادیم ادب رهش یاه شخب ریاس اب هقطنم و یحاون ،تالطم طابترا حطس یاقترا رد یلقن و لمح    یططدس هدک 91
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   بدیترت هدب  اده     هدیوگ ندیا هدک ددنراد رسوتم حطس زا رت نییاپ یتیفیک اه هیوگ ریاس ،دنراد ار نیگنایم رسوتم زا رتالاب
0٫ نیگنایم اب یعرف رباعم هلیسوب یلصا یاه نابایخ لاصتا :زا دنترابع  نیگنایم اب اه یسرتسد بتارم هلسلس تیاعر ،91

0٫ 0٫   نیگنادیم ادب جنرطش هکبش دننامرگیدکی هب رباعم یسرتسد ناکما ،30      و نادسآ ییادجباج و کردطت نادکما و 95
0٫ نیگنایم اب قطانم ریاس اب طابترا         رد لدصا ندیا زا نادنورهدش مدک یدنمتیادضر نازدیم هددنهد ناشن رما نیا هک 25
     هدتخادرپ نادگبخن و نادسانشراک ردظن لیلطت هب هدنراگن ،نادنورهش رظن یبایزرا زا سپ.دشاب یم هعلاطم دروم هدودطم
        و رگیددکی هدب تبدسن یرتدشیب ری ادت لودصا زا میماددک هک دهد ناشن یبتارم هلسلس لیلطت دنیارف بلاق رد ات تسا
 یا ده صخادش و لوصا زا می ره لیلطت هب ادتبا اتسار نیا رد .ددرگ صخشم شخب نیا یلک لیلطت و هتشاد نیریاس
  یاده صخادش ،تسا هداد ناشن شخب نیا یاههتفای .دناهدش لیلطت رگیدکی هب تبسن لوصا سپس و دش هتخادرپ اهنآ
 ،    ردگید ترادبع هدب .ددشاب یم مود و لوا یاه تیولا بیترت هب راتخاس رد یرادیاپ لصا و تالطم یتنس راتخاس لصا
     ادب تالدطم یتندس راتخادس لصا ،هبتر و یدنب تیولوا ااطل هب هک تسا نآ زا یکاح ییارگرهشون یلک لوصا لیلطت
2٫ ییاهن نزو 2٫ ییاهن نزو اب مکارت شیازفا لصا و هبتر نیرتالاب 910    .ددنراد راردق تیولوا حطس نیرت نییاپ رد 352
2٫ رلتخم نکسم لصا زا دنترابع بیترت هب زین اه هیوگ ریاس 2٫ یور هدایپ لصا ،115      ادب یرهدش یدحارط لدصا ،095
2٫ تیفیک 2٫ رلتخم یاه یربراک لصا ،912 2٫ هیوس ود یزیر همانرب لصا ،112     راتخادسرد یریذدپ طادبترا لصا ،912

2٫ 2٫ ییاهن نزو اب بسانم لقنو لمح متسیس یزاس هدایپ لصا و 302    هدبتر لدیلطت شخبرد هکنانچ .دنراد رارق 902
  یدلک تلاح رد ،تسا هدش هداد ناشن ییارگرهشون داعبا دوجوم تیعضو ساسا رب تشر رهش 1 هقطنم تالطم یدنب
0٫ تازایتما  ومجم نیگنایم اب دابآ  فاح هلطم     لمادش بدیترت هدب زین تالطم ریاس .دشاب یم هبتر نیرتالاب یاراد 151

0٫ تازایتما  ومجم نیگنایم اب یزار 0٫ تازایتما  ومجم نیگنایم اب ناگدازآ ،511    نیگنادیم ادب  رچدودخن  هدلطم ،111

0٫ تازایتما  ومجم 0٫ تازایتما  ومجم نیگنایم اب کیرتکلا هلطم ،111      تازادیتما  ودمجم نیگنادیم ادب  سدکلو ،011

0٫ 0٫ تازایتما  ومجم نیگنایم اب یدنسرخ هلطم ،111 0٫     تازادیتما  ودمجم نیگنادیم ادب نایدیمح ،991   هدلطم ،121

0٫تازایتما  ومجم نیگنایم اب بایکساپ 0٫ تازا دیتما  ومجم نیگنایم اب سدق کرهش هلطم رخآ رد و 119   راردق 019
   یدم نادشن ییارگرهشون داعبا دوجوم تیعضو ساسا رب تشر رهش 1 هقطنم تالطم یدنب هبتر رخآ هلحرم رد .دنراد
       ییارگرهدشون دادعبا ردظن زا تیعدضو نیرتددب یاراد یمدشاه  هدلطم و تیعضو نیرتهب یاراد یج-یریبش هلطم دهد
    .دنشاب یم

  ادب  بدسانتم  ییارگرهدشون تفایهر یریگراک هب یارب بسانم یرتسب ناونع هب ناریا یتنس یزاسرهش یانغ هب هجوت اب
  لودصا یریگراک هب یرهش نازیر همانرب و نارظنبحاص زا یرایسب ،روشک فلتخم یاهرهش یطیطم و یعامتجا ریارش
  یاتدسار رد روشک یاه رهش رد دوجوم لئاسم زا یرایسب لح یارب یبسانم تصرف ار یرهش تالطم رد ییارگرهشون
 ی اده    تدفاب قادبطنا مددع ایند طاقن ر کا رد میدق تفاب تالکشم یلصا للع زا یکی .دنناد یم یگدنز تیفیک ندرب الاب
  تدسد ناکما ،رباعم یگنت و یگدوسرف لیلد هب اهتفاب نیا ،یدبلاک رظن زا اصوصخ .دشاب یم یزورما یاهزاین اب میدق
   یادهتفاب یزادسهب یاه حرط یارجا زا هدش ماجنا یاه یسررب هب هجوت اب .دنرادن ار دیدج تالیهست و تامدخ هب یبای
      ردصنع مدی یاردب و دردک هادگن اه نآ هب لبق زا توافتم و دیدج یدید اب دیاب هک ددرگ یم دروآرب هنوگ نیا ،هدوسرف
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  اردیز ،       ددیدرگ لدئاق یرتدشیب تدیمها ددشاب یدم رودبزم تالطم نینکاس زاین هب هجوت مه نآ هک هنیمز نیا رد یساسا
 یزیر همانرب تهج ییاه حرط زا دیاب رما نیا نایدصتم و نالوئسم ،نیاربانب دنتسه مدرم دوخ اهتفاب نیا یعقاو نابحاص
       نرددم نادسنا یادهزاین .ددنامب ظدفح یتندس تفاب تیوه هک لاح نیع رد هک دننک هدافتسا اهتفاب هنوگ نیا یایحا و
 .دزاس مهارف مه ار زورما

 
 ییارگرهشون داعبا دوجوم تیعضو ساسا رب تشر رهش یراگزاس یدنب هبتر .31 لکش

    نادسنا زادین هدب ییوگخساپ درکیور اب تسیز لباق و یتنسوئن تالطم داجیا ،ییارگرهشون تضهن فده هک ییاجنآ زا
    هددش ادنب ینادسنا یاههاگتنوکس یعامتجا و یداصتقا هعسوت و یدبلاک تیفیک ءاقترا تهج رد نآ لوصا ،تسا زورما
   عیردست و ر ودم ل  دماع هدودسرف و یمیدق یاه تفاب یایحا دنیارف رد لوصا نیا یریگراک هب دسر یم رظن هب و ،تسا
    و ددعاوق ادب لودصا نیا یگنهامه بجوم تالطم یتنس راتخاس ساسا رب لوصا نیا نیودت نینچمه .دشاب یا هدننک
  قدبط دهد یم ناشن ،نادنورهش رظن لیلطت زا لصاح جیاتن ،دنوش یم یرهش نهک یاه تفاب هب هدنهد لکش یاهرایعم
-   تدفاب یادیحا تدهج یزیر همانرب رد ییارگرهشون لوصا یبایزرا رد تشر هقطنم یتنس و میدق تالطم نانکاس رظن
   رد لودصا ندیا زا نادنورهش مک یدنمتیاضر نازیم نآ یاه شخب همه رد ابیرقت ،تشر رهش زا هقطنم نیا یمیدق یاه
  رهدش 1    هدقطنم نانکادس رد کا و ددرگ یم دییات لوصا ر کا رد دعاسمان تیعضو و دوش یم هدید هعلاطم دروم هدودطم
  نیاردب انب .دنراد ناعذا ییارگرهشون لوصا اب هقطنم نیا هدوسرف تفاب ایحا و یزاسهب یزیر همانرب قباطت مدع رب تشر
   ادی و هدودب یئزج ای اه تفاب نیا یزاسهب تهج هدش ماجنا یاه حرط و اهیزیر همانرب دوش یم هظحالم هک هنوگ نامه
       تدهج رد و ؛ددهد شدشوپ ار رودبزم تالدطم نینکادس یگدنز یتسیز یاه زاین یاه هبنج مامت هتسناوتن لماک روط هب
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    ادب یرهدش نازدیر همانرب و ناریدم رگا هک تفگ ناوت یم ور نیا زا .دنک لمع قفوم اه نآ یگدنز ریطم تیفیک یاقترا
 رد بسانم ییاه راکهار و اه حرط هیارا هب ،تالطم هنوگ نیا نینکاس یاهزاین هبناج همه و قیقد تخانش و یسانشراک
  ترجادهم و یرهش هدنکارپ دشر یاجب هدنیآ رد هک دوب راودیما ناوت یم ،دنرامگب یرتشیب تمه تالکشم عفر تهج
- تدفاب  تدیوقت و قنور دهاش و تشاد دهاوخ لابند هب رهش لک یارب یتاعبت دوخ هک اهرهش یزکرم تالطم زا مدرم
   .دنوش لیدبت تیفیک اب یتسیز تیلباق اب ییاه ناکم هب تالطم نیا و میشاب تشر رهش یزکرم یاه هتسه یاه
 تاداهنشیپ
  یتاداهندشیپ   تدشر رهدش 1 هقطنم رد ییارگرهشون لوصا یاه هیال لیلطت اب و شهوژپ یاه هتفای هب هجوت اب تیاهن رد
 :لماش تاداهنشیپ نیا .دوش یم حرطم
 بسانمان رباعم  یرعت ای حالصا-
 هدوسرف تفاب یزاسزاب و یزاسون ،یزاسهب-
 نییاپ ینامتخاس مکارت اب یاه تفاب مکارت شیازفا-
 زبس یاضف و رلتخم یاه یربراک دننام اه یربراک زا یخرب درکلمع ظفح-
 .دنشابیم هدافتسا لباق ریغ و ریاب یضارا دننام هدنیآ یارب هریخذ یضارا-
   عبانم
 هرامش 2 30 هرود ،اتسور ریطم و نکسم ،یرهش یاه هلطم یزیر همانرب رد ییارگ رهشون یداهنشیپ لوصا ،(3195) اراس ،یدزی هدازرغصا

295. 
  دردکیور اب هدوسرف یاه تفاب یزاسهب و یزاسون رد نادنورهش تکراشم شقن یسررب ،(1395) دیجم ،ییاتکین ،ربکا ،طاشن ،یبتجم ،یریما

 .9 هرامش ،11 هرود ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ ،(نارهت یرادرهش 05 ۀقطنم :یدروم ۀعلاطم) یرهش تیریدم
 هلطم یدروم هنومن دیدج یزاسرهش درکیور زا هدافتسا اب یتنس تالطم یزاسهب و یهد ناماس ،(1195) میرک ،ریلد هداز نیسح ،یلع ،رذآ

 .55 هرامش ،متفه هرود ،ییا هیحان هعسوت و ایفارغج هلجم ،زیربت باخرس
     تالدطم یدرودم هدعلاطم ییارگرهدشون درکیور اب هدوسرف تفاب رد روطم هلطم یزیر همانرب ،(1395) مالسا ،نایتاجن ،بوقعی ،رگ هتسویپ

 .915-995 ،5 هرامش ،10 هرود ،(ییا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج همانلصف ،جوسای رهش دابآ ملاس و یلفس دابآدومطم
 .دهشم ،یسودرف هاگشناد تاراشتنا ،اهرهش یزکرم قطانم یزیر همانرب ،(1195) میحردمطم ،امنهر
  و یرادمعم ،    دزدی رهدش یریگدادب شدش نزرب :هدوسرف یاهت فاب رد یرهش ینیرفآزاب درکیور ،(5395) دیعس ،رفدیوم ،یلع ،یدابآ یگنز

 .ناتسمز و زییاپ ،3 هرامش ،رهشنامرآ یزاسرهش
  تادعلاطم ،  ادهنآ ماجدسنا و تالطم هدوسرف یاه تفاب یایحا رب یزاسرهشون لوصا ری ات یبایزرا ،(5395) امیش ،یتوهال ،رهچونم ،نایبیبط

 .5 هرامش 2 5 هرود ،(راصح تفه) راصح تفه یطیطم

 ،5 هرود ،   یزادسرهش شدناد هدلجم ، نادفلاخم و ناقفاوم :یزاسرهش رد ییارگرهشون هیرظن تسبراک ،(1395) دیمح ،یدمطم ،ارتیم ،یبرق
 .5 هرامش

 ،5  هرامدش ، ییادیفارغج تاقیقطت هلجم ،دزی رهش یخیرات تفاب یزاسزاب یزیر همانرب و تیریدم ،(9195) دمحا ،دمحاروپ ،لیلخ ،یرتنالک
 .11 هرود

      یدمدرم تکرادشم ردب ددیکأت ادب یرهش هدوسرف یاه تفاب یزاسون و یزاسهب ،(9395) هیقر ،ییاضر ،اضر ،روپ نسح ،ربکا ،رهم یدمتعم
 .90 هرامش ،3 هرود ،یناسنا یاه هاگتنوکس یزیر همانرب تاعلاطم ،(هورق رلیق هلطم :یدروم هعلاطم)



 1199 راهب ،مود هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 9999

American Planning Association, (2000), Policy Guide on Planning for Sustainability, New York, 
Available from World Wide Web: http://www.APA.com. 

Basirat, Meysam, (2007) What does the New Urbanism say? An Introduction to the Principles and 
Theoretical Foundations of New Urbanism, Abadi Journal, No:57,PP. 

Charles, Bohl, (2003), New Urbanism and the City: Potential Application and Implications for 
Distressed Inner-City Neighborhoods, Housing Policy Debate Volume 11, Issue 4, PP.761-800. 

Elshater, A. (2012). New Urbanism Principles versus Urban Design Dimensions towards Behavior 
Performance Efficiency in Egyptian Neighbourhood Unit. Social and Behavioral Sciences, 68, 826 
– 843. 

Hikichi, L. (2003),Newurbanism and transportation, University of Wisconsin-Milwaukee, 1-28. 
Lehrer,Jim (2004),”What is New urbanism?” www.newurbanism.org. 
Mousazadeh, H. (2018). The influence of the urban rivers on the quality of life of citizens with 

emphasis on Zayanderud river in Isfahan city- Iran, Urban Geography Conference, Buk, Hungary, 
5-6 April. 

Mousazadeh, H., Izsak, Eva (2018). Rivers and Urban Development in Iran: Rivers as the forgotten 
part of urban management, International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban 
Management in Iran, Tehran, Iran. 

 
 
 
 
 
 
 


