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 هدیکچ
    هوک دوش یرهوش  یزویر  هومانرب   هوصرع دراو نارویب تیریدم ،اه ناریب ربارب رد عماوج یریبپ بیسآ شهاک یارب هتشبگ یاهلاس رد
  رویغ یا وه ناریب هدهاشم اب اما .دنا هدش ینیب شیپ و ییاسانش هک تسا ییاه ناریب ربارب رد عماوج یریبپ بیسآ شهاک هب شزکرمت
     رد یروآ  اوت یباویزرا یووگلا هوئارا    هوعلاطم نویا فدوه .دمآ ناریب تیریدم كمک هب عماوج یروآ  ات ثیبم ،ینیب شیپ اباق
    زا اوهنآ زا كوی روه ی اوه  صتاوش و اهرایعم ریز ،اهرایعم ،یرهش یروآ  ات تیعضو رد رثؤم یاه هفلؤم .تسا هدوب نارهت رهشنالک
    اوهنآ یومک اویلیت قیرط زا هدش ییاسانش یاه هفلؤم ریز و اه هفلؤم تییجرا و تیمها و جارختسا ناگربت یعمج درت شور قیرط
  ات رهشنالک تیریدم تیعضو یبایزرا یزاس لدم روظنم هب و ییاسانش یزاف یبتارم هل لس ایلیت كینکت رب ینتبم ،یروآ  ات رد
 تیعضو نییعت یارب بسانم یاه شور ناونع هب نزاوتم زایتما تراک شور میهافم و لوصا اب قیفلت رد یبرجت یزا لدم شور زا روآ
   نازوا ساوسا روب  اوه  صتاوش و  اوه  راویعمریز  ،اوه  راویعم ،اه هفلوم زا كی ره هب لدم تیسا ح نازیم  یاتن .دیدرگ هدافتسا یروآ  ات
  دوش هتشابگ شجنس دروم هب نارهت رهش 00 هقطنم رد هدش هئارا یوگلا ،لدم یجنس رابتعا تهج نایاپ رد .دیدرگ صخشم یبا تکا
   زاویتما عوومجم و ،222۲       لداوعم ثویب درووم هوفلؤم هوس یباویزرا ی اوه زایتما عمج رس نتفرگ رظنرد اب هب تکم تازایتما ساسا رب هک
 ترابع هب و بسانم تیعضو نییاپ دح حطس رد هناگ هس یاه هفلؤم ساسا رب نارهت رهش 00 هقطنم یروآ  ات یلعف تیعضو یبایزرا
  .دیدرگ هئارا و داهنشیپ ییارجا یاه راکهار نآ دوبهب تهج هک دراد رارق بسانم و بسانم "اتب ن نیب زرم رد رتهب

 
     یرلیگ میملصت نابیتلشپ متلسیس ی اله  كلینکت ،FAHP    یزالف یلبتارم هللسلس لیلحت كینکت :یدیلک تاملک

MCDSS، روآ بات رهشنالک عماج تیریدم یبایزرا یوگلا ،نزاوتم زایتما تراک شور. 
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 همدقم
     هعدسوت و ددشر هزوردما .ددنا هدوب هجاوم یدایز تارطاخم اب هراومه رشب تسد هتخاس نیرت هدیچیپ ناونع هب اه رهش
       ددشر .تدسا هداد شیازدفا ار از ناردطب لدماوع دودخ هارمه هک هدش یناوارف تالیهست ندمآ دیدپ بجوم ینیشنرهش
          ادب اهرهدش هدک تدسا هددش ردجنم تدعیبط ادب نادسنا حیطصان لباقت هویش و اه رهش بسانمان یزیر همانرب ،ینیشنرهش
  ردشب یگدنز دنیآرف زا یئزج هک یعیبط حناوس .(Da silva et al, 2012) دندرگ هجاوم یددعتم یاه نارطب و اه شلاچ
     هعدسوت هدب لدین تدهج رد یساسا یشلاچ ناونع هب دوش یم هدوزفا اهنآ دادعت و  ونت هب زور ره و دنور یم رامش هب
     ندیا ردگ نادیب ردیخا نایلاس رد هداتفا قافتا یایالب .(2395 ،ناراکمه و نایعیفر) دنشاب یم حرطم یناسنا عماوج رادیاپ
      ندیا ادب .ددنا هدتفای شیازدفا زین اه مسیر و هدش رتریذپ بیسآ یا هدنیازف تروص هب دارفا و عماوج هک تسا  وضوم
 ود .(1195 ، شادتهب دازرف) دنوش یم هتشاگنا هدیدان حناوس  وقو زا دعب ات بلغا یریذپ بیسآ و مسیر شهاک لاح
  ؛یروآ بادت ی اده یژتارتسا و ینیب شیپ یاه یژتارتسا زا دنترابع هک دراد دوجو حناوس اب ههجاوم یارب یژتارتسا  ون
 هتخانشان تالکشم اب هلباقم یارب یمود و دور یم راک هب هدش هتخانش تالضعم و تالکشم اب ندش وربور یارب یلوا

(Godschalk, 2003). یدفرعم تاردییغت و اه یریگلفاغ تالالتخا اب ههجاوم موهفم ناونع هب یروآ بات هک ییاجنآ زا   
 ، یدادهن ، یدادصتقا ،یعامتجا یاه تیفرظ یراذگ ری ات هوطن تخانش عقاو رد تادیدهت ربارب رد نآ نییبت اذل دوش یم
 ,Ahren)تساه رهش رد یروآ بات فلتخم داعبا ییاسانش و یروآ بات شیازفا رد یرهش عماوج و ییارجا و یسایس

   لدادعت تدلاح زا هکنآ نودب دنک بذج تسا رداق متسیس می هک ینایز و بیرخت نازیم ناونع هب یروآ بات .(2011
   هدب یریذدپ بیسآ شهاک ًاافرص یور رب زکرمت زا بلاغ هاگدید رضاح لاح رد ورنیا زا .دوش یم فیرعت ،دوش جراخ
  مددع و مسیر هک یطیارش رد .(1395 ،ناراکمه و یناملس) تسا هدرک ادیپ رییغت حناوس لباقم رد یروآ بات شیازفا
  یدم یفرعم تارییغت و اه یریگلفاغ ،تالالتخا اب ههجاوم موهفم ناونع هب یروآ بات دنشاب یم دشر لاح رد اه تیعطق
  شندکاو یارب یعمج هتسد تیفرظ هب  امتجا یروآ بات دوش روصت  امتجا می نوچمه رهش رگا رگید نایب هب .دوش
 هک دهد خساپ ییاه شور هب اه نارطب هب دناوت یم روآ بات  امتجا می .تسا درکلمع ظفح و رییغت ،تبیصم ربارب رد
 ,Allan and Brayant)   دودش هدوزدفا  اده    ناردطب ادب هدلباقم یارب  امتجا تیفرظ و ریبادت ، امتجا یاه دنویپ تدش رب

  ندیا  هدب  .دنتدسه  هتدسویپ  مده  هدب  تامددخ زا یا هدیچیپ و مکارتم یاه متسیس هدنیامن ،یرهش قطانم و اهرهش .(2011
 دراد  دودجو یدایز لیالد .دنشاب یم وربور دنتسه ایالب یریذپرطخ ببسم هک یلئاسم زا یا هدنیازف رامش اب اهنآ ،بیترت
 رارق تیولوا رد دوخ رادیاپ و یسایس هعسوت راک روتسد زا یشخب ناونع هب ار یروآ بات رهش یاهاروش و نارادرهش هک
 .(Rahman et al, 2016)دشاب راگدنام یتصرف دناوت یم ایالب یریذپرطخ شهاک ،یلطم یاه تلود ناربهر یارب .دنهد
 ی اده  ردیغتم  ادب   هدلباقم .ددشخب  یدم  دودبهب ار  یدادصتقا و یعامتجا ریارش ،تسیز ریطم زا تظفاطم و ینمیا هب هجوت
 دراذ دگ  یدم  رادگدای  هدب ار  لدبق زا  ردت نمیا و رت هفرم یا هعماجو تسا روما نیا هلمج زا هدنیآ رد ییاوه و بآ تارییغت
       زا یردی ک تدیعمج هدکلب هدودب یدسایس تدیمها یاراد اهنت هن ناریا یاه رهشنالک .(0395 ،ناراکمه و شاتهب دازرف)
    یاردب یا هدتفای نامزادس و دحاو تیریدم .دنا هدش زکرمتم اهرهش نالک نیا رد یگدنز و راک تهج یناریا نادنورهش
 ،یرایرهش و ینیدلا سمش) تسا زاین دروم اهرهش نالک نیا رد یلامتحا ثداوح زا یشان تالکشم لرتنک و تظافح
 یگدولآ ینارطب تیعضو دننام ییاه هدیدپ نوزفا زور زورب و نارهت رهش نالک میژتارتسا تیعقوم هب هجوت اب .(1395
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 و  اده  هدمانرب ،   ییادسانش ار یدنارطب و فعدض طاقن دناوت یم یروآ بات هلئسم هب هجوت ...و میلقا تارییغت ،هلزلز ،اوه
    تیریددم لمادش دراد دودج و اه رهش نالک رد هک ییاه تیریدم .دیامن هئارا ار رهش یروآ بات شیازفا تهج یتامادقا
 ی اده شخب نیا زا میره یلوتم هک دشاب یم نارطب ،زبس یاضف ،یعیبط عبانم ،میفارت ،اوه یگدولآ ،دنامسپ ،بآ عبانم
     ادت ددشاب هدچراپکی ترودص هب دیاب اه تیریدم هنوگنیا روآ بات رهش می رد هک یلاح رد .دشاب یم هناگادج ینامزاس
        یرهدش یاهراتخادس ییادسانش زا سدپ هدعلاطم ندیا رد .دریذدپ تروص رت تحار یناسر تمدخ تلاح هب تشگزاب
 هب ممک راتخاس نیا .ددرگ یم هیارا یرهش یروآ بات موهفم ساسا رب یبسانم راتخاس ،نآ یسررب و نارهت رد دوجوم
 رد .ددر دگ  یدم    یلادمتحا ینادسنا ادی یعیبط نارطب هنوگره زورب تروص رد نادنورهش یگدنز تیفیک و تینما شیازفا
   و شهوژدپ حردط هب ،یدعب شخب رد.دوش یم هتخادرپ اه لاوس و شهوژپ تایبد زا یلک یامن می هیارا هب هلاقم همادا
 .دوش یم هتخادرپ یریگ هجیتن هب ،شهوژپ یاه هتفای ریسفت زا سپ هتخادرپ تاعالطا یروآ عمج

 شهوژپ تایبدا
 روط هب موهفم نیا 2220 ههد رد .تسا هتفای هعسوت داوم تست و میناکم هخاش رد ریخا نرق رد یروآ بات حالطصا
   مواددت یروآ بادت "    تدسا ددقتعم گدنیلاه.دش هتفرگ راک هب یعیبط یایالب یریذپ رطخ شهاک هخاش رد یا هدرتسگ
    بذدج یاردب اده  مادظن هدنوگ نیا ییاناوت شجنس یارب رایعم می زا تسا ترابع و دنکیم نایب ار ماظن می اب طابترا
  .(Folk, 2002) "تبا  ریداقم و کرطتم یاهرییغتم ،تیعضو رییغتم رد رییغت
    رد فدلتخم ناگدندسیون ردسوت و تایرظن رد هدش ماجنا فیراعت اب هجوت اب یروآ بات موهفم رد یلصا یاهدرکیور
 .تسا هداد ناشن ار یلصا درکیور هس نیا لیذ لودج .دوشیم میسقت یلک درکیور هس

 یروآ بات یلصا یاهدرکیور -1 لودج

 یرادیاپ
 هکنیا زا لبق متسیس می یلالتخا رادقم تروص هب ار یروآ بات و هتفای رسب .دنکیم فیرعت لبق تلاح هب تشگزاب ییاناوت ار یروآ بات هک یکی ولوکا تاعلاطم زا درکیور نیا
 .دنکیم فیرعت فدنک بذج ای لمطت دناوتیم دوش لقتنم یرگید تلاح هب

 یبایزاب
 یارب هعماج می ،هدش فرص نامز اب هک تسا یرایعم و تسا نآ هیلوا تلاح هب تشگرب و راشف لماع ای رییغت زا "هتشذگ هب تشگزاب " یارب هعماج ییاناوت هرابرد درکیور نیا
 .دوشیم یریگ هزادنا رییغت زا یبایزرا

 راذگ
 رد هک دشاب دیدح تلاح هب رییغت یانعم هب دناوتیم لبق تلاح هب هداس تشگزاب یاج هب هک تسا رییغت هب شنکاو یارب هعماج تیفرظ و یعامتجا یروآ بات اب طابترا رد رتشیب
 .تسا رترادیاپ دوجوم ریطم

 3195 ،نراکمه و نایعفر :عبنم

 ،  یددبلاک یاده متدسیس ،     تدسا ینادسنا عدماوج و یددبلاک یادهمتسیس زا رادیاپ یاهکبش ،روآ بات رهش اتسار نیا رد
     نیمادت تادسیسات و تادطابترا اده تخادسریز ، ادهنامتخاس ،اههداج لماش هک دنرهش یعیبط و هدش هتخاس یاه هفلوم
  یاده متدسیس ،    ودمجم رد .دنتدسه یدعیبط یاهمتسیس و ایفارغج ،یفارگوپوت ،کاخ ،بآ یاهریسم نینچمه و ی رنا
        رد هتدشذگ ثدادح برادجت زا هددمآ تدسد هدب نیناودق ساسارب ،روآ بات یاهرهش .تسا رهش ندب هبا م هب یدبلاک
  تدسکش راچد یلو .دنوش مخ تارطاخم زا لصاح یاهرین ربارب رد تسا نمم اهنآ .دناهدش هتخاس یرهش یاهریطم
     ضردعم رد یردتمک لغادشم و ادهراوناخ ،  دنودش نودگ او دیاب یرتمک یاهنامتخاس روآ بات یاهرهش رد .دنوشیمن
 .(Tierney and Bruneau, 2007) دنریگ رارق مسیر
     ناودنع هدب یریذدپ بیدسآ یسیلگنا یاهگنهرف رد .تسا بیسآ و همدص ینعم هب "Vulus " نیتال رد یریذپ بیسآ
"Inter alia" دوشیم فیرعت یفطاع ای یکیزیف ااطل زا ندید همدص ینعم هب (Koren et al, 2018). بیدسآ عقاو رد  
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-یم طوقس یتیعضو هب و دهدیم تسد زا ار بولطمان ریارش اب هلباقم تردق راوناخ نآ رد هک تسا یتیعضو یریذپ
     هدک تدسا یحالطدصا یریذدپ بیسآ .دوشیم هارمه یتشادهب و یعامتجا ،یلغش ،ییاذغ یاهینما ان اب بلغا هک دنک
   قطادنم و اده نامتخادس ،    عدماوج هدب یدعیبط یادیالب  وقو ر ا رب یلامتحا تاراسخ نازیم و تعسو نداد ناشن تهج
  و یدادصتقا ، یعادمتجا ،یکیزیف لماوع هطساو هب یریذپ بیسآ .(1195 ،داشرا و ییارهز) دوشیم هدافتسا ییایفارغج
   ارچ)متدسیس مدی تیساسح و ندوب ضرعم رد نازیم زا یعبات یریذپ بیسآ نینچمه .ددرگیم نییعت یطیطم تسیز
   و ییورادیور یاردب ار  امتجا یرادیاپ هک تسا یدنیآرف یریذپ بیسآ عقاو رد .تسا (دننیبیم بیسآ دارفا و اهناکم
    اددیپ شهادک یدنوریب فلتخم لماوع لباقم رد متسیس ییاناوت نازیم رگید نایب هب .دهدیم شهاک اهدادخر اب دروخرب
    هددیدپ مدی  ودقو ر ا رد رطخ ضرعم رد رصانع ای و رصنع می بیسآ هجرد ار یریذپ بیسآ ،للم نامزاس .دنکیم
  یریذدپ بیسآ لیلطت ،یعیبط حناوس نازیم شهاک یارب .تسا رییغتم می ات رفص زا ،هک دنادیم نیعم سایقم اب یعیبط
 ،   دردیگ راردق یبادیزرا و لیلطت و هیزجت دروم و هدش ییاسانش رطخ تیهام هک تسا زاین هعماج یروآ بات شیازفا و
 .دنهد ماجنا ار دوخ یاهییاناوت ،لکش نیرتهب هب دنناوتب ،دنتسه هعجاف زورب زا یریگولج لونسم هکیناسک هکیروط هب
 تار ا اب ،گرزب سایقم رد ،یناهگان یاهیگژیو لماش هک تسا یدادیور ،فیرعت می ناونع هب "هعجاف" دروم نیا رد
 دراد   ییالادب یعادمتجا و یداصتقا یاهنایز هک ینالوط ینامز تدم هب و یداع خساپ ی هدودطم زا رتارف ،دایز برخم
(Harraman, 2012). عماوج شرگن هب هجوت اب فلتخم یاهروشک رد ریذپ بیسآ دارفا و یریذپ بیسآ قیقد فیرعت 
  ارد کا ،دنراد رارق ایالب دیدهت دروم رتشیب هک یناسک اهرهش و اهروشک زا یرایسب رد .تسا توافتم بولطم یگدنز زا
      رد یردتمک یعادمتجا تامددخ و دوددطم عبادنم ،     یفادکان یاهتخادسریز هدک دنتدسه ریذدپ بیسآ رشق ناونع هب ارقف
  اده یزدیر همانرب و ضرعم رد هعماج دارفا تکراشم راتساوخ ،هعماج یزاس دنمناوت ،تهج نیا زا .دراد رارق ناشرایتخا
  بادت .(1395 ،   یردیما و یددنز) ددشاب یدم قیقد تراظن یارب متسیس هعسوت و یزاس تیفرظ ،رطخ شهاک تهج رد
   نآ یریذدپ فادطعنا ای و یریذچرییغت ،یریذپ شنک عقاو رد ،ه داح ربارب رد ریطم ای و هعماج و رهش رد دارفا یروآ
  ود یاراد و ددنک  یدم   هدلباقم یریذدپ بیسآ اب هک تسا یرصنع اجنیا رد یروآ بات .تسا ه داح بذج و ههجاوم رد
 نینچمه .دیآ یم دوجو هب اه ناسنا یاهراک ر ا رد هک یرگید  ون .دوش یم رادیدپ تعیبط رسوت هک یعون :تسا  ون
     تامددص زا یبادیزاب نادکما و هد داح لباقم رد شنکاو و تمواقم تیفرظ ؛بذج و شریذپ تیفرظ لماش یروآ بات
   .تسا هدراو
 (یریذپ بیسآ =5-یروآ بات) 
  قدیقد هطبار هک ییاجنآ زا .تسا یروآ بات و یریذپ بیسآ نایم طابترا زا یضایر نابز هب یفیصوت الاب یضایر هطبار
  یدکاردا فادها یارب اهنت و دوش یمن یقلت یمک دوجوم یضایر هطبار ،تسین صخشم لماک روط هب زونه ود نیا نیب
 .دروآ یم دوجو هب لکش رد ار یمیقتسم رخ ،دوجوم یضایر هطبار تروص نیا ریغ رد .تسا هدمآ دوجو هب ینهذ و
 ،   دودش رتدشیب یریذدپری ات هچره هک تسا نیا هطبار نیا مهم هبنج .تسا یروا بات هب هتسباو یرییغتم ،یریذپ بیسآ
   هد داح ندیا     رد هدعماج و رهدش نآ یاهراتخادسریز نیدنچمه و نآ یساسا یاهراتخاس و ام هعماج و رهش یروا بات
     هد داح نآ لدباقم رد هدعماج و رهدش تروص نیا رد ،دشاب الاب یفاک دح هب یریذپ یبایزاب رگا .دوش یم رتمک صاخ
     ردبارب رد یریذدپ بیدسآ  ودن چیه یتقو هک دسرب هجیتن نیا هب تسا نکمم دنورهش نیاربانب .دوبدهاوخن ریذپ بیسآ
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   دادجیا یدسررب رد ،(1520) 5   نارادکمه و تدلاونیرگ .ددتفا یمن قافتا زین ینارطب چیه سپ ،دشاب هتشادن دوجو ه داح
  رودط هب ینیشنرهش و ییاوهو بآ تارییغت دندومن مالعا ییاوهو بآ تارییغت و ینیشنرهش هرادا یارب یرهش یروآ بات
  یاده    شندکاو و هنافدصنمریغ تاری أدت رسوت ود ره ،لاح نیا اب و دنتسه نیمز هرایس هب یهد لکش لاح رد یا هدنیازف
  ندیا زا یرایسب اما ،دنراد رایتخا رد ار ناهج رد یا هناخلگ یاه زاگ راشتنا مهس 11٪ اه رهش .دنوش یم فیصوت یفاکان
 ، تدسا ریگارف ییاوهو بآ و هزادنا ره اب یرهش ره نایم یریذپ قیبطت هب جایتحا .تسا هتفای هعسوت ناهج صتخم رادقم
   .نادشیالاب یریذدپ     بیدسآ نازدیم هدب هدجوت اب هعسوت لاح رد یاه روشک رد عیرس دشر لاح رد یاه رهش رد ًااصوصخ
  ادب ،  تدسا هدیدشخب دوبهب هتشذگ یاه ههد رد ار مدرم زا یرایسب یگدنز و هدرک تیوقت ار یداصتقا هعسوت ینیشنرهش
 هب طوبرم یاه رطخ .تسا جراخ ناهج رساترس رد یرهش نکاس اه نویلیم سرتسد زا ییادتبا یگدنز حطس دوجو نیا
  یاده  بالیدس ،دیدش یاه شراب ،یگدزامرگ ،اه بآزیخ ،اهایرد حطس ندمآ الاب ،دراد دوجو یدایز یاوهو بآ تارییغت
  یاده هاگ تنوکس رد هک ییاهنآ یارب تارطخ نیا .دنتسه یرهش قطانم یارب اه رطخ نیا هلمج زا ،ینیمزرس و یلحاس
       تاردییغت هدب نادنیمطا لدباق یتخادسریز یاده  شندک  او و ییاددتبا تامددخ ،  نکدسم دودبن زا و هدرک یگدنز بسانمان
  یدللملا نیب حطس رد هدمآرب یناهج ینابیتشپ و قافو دیدشت هک دنهد یم ناشن دنرب یم جنر یزاس یرهش و ییاوه و بآ
   رده یاردب اه لح هار .تسا ریغتم تالوطت یزاسر ؤم یارب یرهش حطس رد یاه هیامرس و هداد ،تیفرظ اما ،دراد دوجو
  یاده زاگ یناهج راشتنا شهاک یارب یرهش یاهاضف دوبهب ،دمآردرپ یاه روشک رد .تسا توافتم هقطنم و روشک ،رهش
  کردطت –      یرهدش قطادنم یادقترا زا دددعتم یاده   یدنمدودس بدسک یارب یدایز لیسناتپ و تسا یرورض یا هناخلگ
      نبردک مدک دادصتقا هدب راذدگ نیح – هعجاف هب تبسن یریذپ بیسآ شهاک و رت نانیمطا لباق ی رنا عبانم ،هتفای شیازفا
   یاردب متدسیسوکا رب ینتبم یاه درکیور زا هدافتسا و یلطم تاعامتجا ندرک لیخد .دراد دوجو اه رهش زا هتفرگ تردق
  .دراد هاردمه   هدب اده   رهدش یاردب رادیاپ هعسوت بسک یارب یدایز لیسناتپ ،یرهش اشیپ و یرهش قطانم رد یریذپ قیبطت
  یاهلددم ییاسانش هب نارطب ربارب رد رهش یروآ بات یاه لدم لیلطت و یقیبطت یبایزرا رد ،(1395) بیلدنع و یمظاک
    لدیلطت و نادنآ یراتخادس ی اده    توادفت هدب لدین روظنم هب رگیدکی اب نانآ یقیبطت یبایزرا و یروآ بات شجنس ر وم
 اب یوهام و یبلاق یاه توافت ابلاغ اهلدم نیا هکدنداد ناشن ،رهش یروآ بات لدم ر وم بوچراچ هئارا تهج هچراپکی
  ردگید یخرب و دنا هتشادرب ماگ یروآ بات هزوحرد میهافم شرتسگ تهجرد هب اهلدم نیا زا یخرب دنا هتشاد رگیدکی
           شهوژدپ ندیازا لدصاح جیادتن ددنا هتدشاد زدکرمت یروآ بادت شجندس و ییادسانش هوطن و یروآ بات یاه هفلومرب
  .تسا هدومن یفرعم و لیلطت یبایزرا ار نآزا یدیدج داعبا هک هدوب یرهش یروآ باتزا ینیون بوچراچ
 شهوژپ شور
    بادت تیعدضو رد ر ؤدم یاه هفلؤم ،نآ یسررب و نارهت رد دوجوم یرهش یاهراتخاس ییاسانش زا سپ هعلاطم نیا رد
     و جارختدسا نادگربخ یدعمج دردخ شور قیرط زا اهنآ زا می ره یاه صخاش و اهرایعم ریز ،اهرایعم ،یرهش یروآ
   لودصا ردب ینتبم ،یروآ بات رد اهنآ یمک لیلطت قیرط زا هدش ییاسانش یاه هفلؤم ریز و اه هفلؤم تیطجرا و تیمها
  قدیرط زا (FAHP  ) یزادف یدبتارم هلسلس لیلطت مینکت و (MCDM) هرایعم دنچ یریگ میمصت یاه هناماس میهافم و

                                                           
1 Greenwalt 
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    زا روآ بادت رهدشنالک تیریددم تیعضو یبایزرا یزاس لدم روظنم هب .دیدرگ صخشم یکیفارگ یاه لیلطت و هیزجت
 نییعت یارب بسانم یاه شور ناونع هب نزاوتم زایتما تراک شور میهافم و لوصا اب قیفلت رد یبرجت یزاسلدم شور
   تیریددم رد ر ؤدم هناگ هس یاه هفلؤم زا می ره هک دیدرگ صخشم ساسا نیا رب دیدرگ هدافتسا یروآ بات تیعضو
 یاراد ،  یعادمتجا هدفلوم -9 ، یتخادسریز -یتسیز ریطم هفلوم -0 یداصتقا هفلوم -5 :لماش روآ بات رهشنالک عماج
    زا سدپ عیردس یبادیزاب رد ییاناوت -9 نارطب لمطت رد ییاناوت -0 ،نارطب زا بانتجا رد ییاناوت :رب لمتشم رایعم هس
 ی اده    رادیعم زا مدی رده ی اده  صخادشو  اده رایعم ریز یئاسانش زا هدامآ تسد هب هجیتن نیا رب هوالع .دنشاب یم نارطب
   زا یجندس ردظن قیرط زا هک دنتسه اراد صخاش 51 و رایعم ریز 29 "اعمج هک داد ناشن هدش رکذ هناگ هس یاه هفلؤم
     نیدیعت یزادف یدبتارم هلدسلس مینکت قیرط زا اهنآ زا می ره زایتما و نازوا و صخشم یفلد شور رب ینتبم ناگربخ
 روآ بات رهشنالک عماج تیریدم رد یروآ بات یاه صخاش و اه رایعمریز ،اه رایعم ،اه هفلوم نییعت زا سپ .تسا هدش
    رد تدسیز ریدطم یراددیاپ تیعضو یبایزرا لدم (اهنآ تیولوا و نازوا نییعت) می ره تکراشم مهس نازیم نییعت و
 .دیدرگ هئارا و نیودت ریز حرش هب یرهش قطانم
     ینادبم و لودصا ردب یدنتبم و (SBS)0 نزاودتم یزایتما تراک و (cp) 5 رتکاپ دیلوت یاه شور ساسا رب رباور راتخاس
    راددقم سادسا ردب(S) زایتما و (یشخب ر ا رد تکراشم مهس W :) درکلمع ای درکر ا نزو ای نازیم رب لمتشم 5یبرجت
 .(N) اه هفلؤم دادعترب ینتبم ،25 زا یبیرض یدع

(Weight) × (Score) = W × S 
 یشخب ر ا مهس و نازیم تکراشم مهس دصرد ندومن صخشم و هبساطم

W ∗  S /Σ S ×  100 
  یاده  صخادش و  اده   رادیعم ردیز  ،اده رایعم ،اه هفلؤم زا می ره درکلمع و یشخب ر ا ای تکراشم مهس  ومجم هبساطم
  اه نآ هب طوبرم
   هدب طودبرم ی اده  صخادش و  اده رایعم ریز ،اه رایعم ،اه هفلؤم زا می ره درکلمع و یشخب ر ا ای تکراشم مهس  ومجم
 .تسا هدش ماجنا کاپ دیلوت لدم رد هدش هئارا شور زا هتفرگ رب ریز هطبار زا هدافتسا اب اه نآ

CP State =∑ Σ Wi × sin
i=1 

 :نآ رد هک 
Wi:نآ هب طوبرم ییاه صخاش و اه رایعم ریز ،اه رایعم ای اه هفلؤم زا می ره لامرن نزو. 
Si: تسا.نآ هب طوبرم ییاه صخاش و اه رایعم ریز ،اه رایعم ای اه هفلؤم زا می ره یارب هدش روظنم هرمن ای زایتما. 
 و  اده   رادیعم ردیز  ،اده  رادیعم و  اده    هدفلؤم سادسا ردب (تازایتما  ومجم) لک زایتما هب طوبرم تارییغت هنماد هبساطم  -
  ادب  اده   نآ نیدب یدطخ هطبار ندوب راد ینعم و فارگولاکسا شور زا هدافتسا اب اه نآ زا می ره هب طوبرم یاه صخاش
 حطس هس رد یرهش قطانم رد روآ بات رهشنالک عماج تیریدم حطس نییعت روظنم هب یطخ نویسرگر لدم زا هدافتسا
   حطدس) بدسانم تیعضو و (Moderate رسوتم حطس) رسوتم تیعضو ،(Low نیئاپ حطس ) فیعض تیعضو لماش
 .(Upالاب
  :ریز حرش هب اه هفلؤم یاه صخاش هب طوبرم یعازتنا تازایتما  ومجم هبساطم -

                                                           
2. Empirical  Models 
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∑ x1 + x2 … . . xn
n

i=1

 

 یداصتقا و یطیطم تسیز ،یعامتجا یاهدرکلمع رب ینبم یروآ بات تیعضو هبساطم -
 Total CPS(Cleaner Production Score) = ∑ a + b + c�

i=1 
   اهنآ هب طوبرم یاه صخاش زا می ره زایتما رب ینتبم اه هفلؤم ری أت نازیم هبساطم -
   و هبدساطم قدیرط زا  اده هفلؤم زا می ره یاهرایعم ریز ،اه رایعم و اه هفلؤم یقیفلت درکلمع و یراذگ ر ا نازیم یسررب
 لیدبت و هدش لامرن نازوا ساسارب اهنآ ربریذ یاه هفلؤم زا می ره تیاهن رد و اه صخاش زا می ره یاهزایتما نییعت
   هدب طودبرم ی اده    نزو لقاددح) یرادشعا داددعار   کادح ریدادقم فذدحرب ینتبم تازایتما یقیقح دادعا هب طوبرم ماقرا
    هدسیاقم تازادیتما ندودمن صخشم و هبساطم هب مادقا ،(اهنآ زا می ره یاه صخاش و اهرایعم ریز ،اه رایعم و اه هفلؤم
   تدسا هددش روآ بات رهشنالک عماج تیریدم تیعضو یبایزرا لدم بلاق رد یراذگ ر ا نازیم و درکلمع رب ینتبم یا
 ،(Low    نیئادپ حطدس ) فیعدض تیعضو لماش حطس هس رد یروآ بات تیعضو نییعت و یسررب تهج هک یوطن هب
 :دنا هدوب رظن دم ریز فیراعت اب (Upالاب حطس) بسانم تیعضو و (Moderate رسوتم حطس) رسوتم تیعضو
   هدب هدجوت   ادب روآ بادت رهشنالک تیریدم رد یدنم ماظن درکیور چیه هک تسا ینعم نیا هب :(Low)نیئاپ حطس (فلا
  بادت رهشنالک عماج تیریدم یاتسار رد و ارگمه اهدرکیور رگید ترابع هب .درادن دوجو هدش ییاسانش یاه صخاش
  .دشاب یمن روآ

     تیریددم یاتدسار رد اردگ مده و دنم ماظن درکیور رب لاد یدهاوش هک ینعم نیا هب :(Moderate) رسوتم حطس (ب
 .دراد دوجو ربریذ یاه هفلؤم رب ینتبم هدش ییاسانش یاه صخاش هب هجوت اب ،روآ بات رهشنالک عماج
     تیریددم یاتدسار رد اردگ مده و دنم ماظن درکیور رب لاد یلماک و عماج دهاوش هک ینعم نیا هب :(Up) الاب حطس (ج
 .دراد دوجو هدش ییاسانش ربریذ هفلؤم رب ینتبم هدش ییاسانش یاه صخاش هب هجوت اب ،روآ بات رهشنالک عماج

 شهوژپ یاهریغتم لیلحت و هیزجت
 رسوت هدش یهد زایتما و هدش ییاسانش یاه صخاش و اه رایعم ریز ،اه رایعم ،اه هفلوم زا می ره نازوا نییعت روظنم هب
    حردش هدب روکذدم لماوع زا میره نزو یاهرادرب نییعت روظنم هب هک هدش هدافتسا یلکاب هتفای دوبهب شور زا ناگربخ
  .دیدرگ مادقا لیذ
 (SSr)= (11/9 ،55/1 ،51/1) :اهرطس  ومجم (فلا

iSSr= (50/2 ،10/2 ،30/2) اهرطس  ومجم هدش لامرن نازوا (ب
1

 

iSSr رد SSr برض لصاح (ج
1

= Si  
(39/2، 10/2، 35/2)= (30/2، 10/2، 50/2) × (19/5، 05/5، 13/2)= S1  
(31/2، 11/2، 11/2)= (30/2، 10/2، 50/2)× (12/9، 11/0، 50/0)= S2 

(55/2، 12/2، 12/2)= (30/2، 10/2، 50/2)× (39/2، 19/2، 59/2)= S3 
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𝑤 :رگیدکی هب تبسن اه(Si) نازوا ریداقم یگرزب هجرد (د = �+2�+�
�

 
 هبتر و نزو ساسارب اه هفلؤم یدنب  هبتر :2 لودج

  هبتر  هدش لامرن نزو  هدشن لامرن نزو  هفلؤم

 0 110/2 910/2 یداصتقا هفلوم

 5 011/2 211/2  یتخاسریز یتسیز ریطم هفلوم

 9 912/2 112/2 یعامتجا هفلوم

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

   یداصتقا هفلوم یاهرایعم نزو یاهرادرب -0
  Sri = (53/0 ،21/9 ،15/1)       (فلا

  SSri/1 = (10/2 ،30/2 ،19/2)     (ب
  SSri × Sri= Si/1      (ج
(11/2، 11/2، 19/2)= (19/2، 30/2، 10/2)× (10/0، 23/5، 11/5)= S1  
(00/2، 15/2، 55/2)= (19/2، 30/2، 10/2)× (11/2، 11/2، 11/2)= S2  
(91/2، 29/2، 50/2)= (19/2، 30/2، 10/2)× (10/5، 12/5، 11/2)= S3 
 .اه(Si) نازوا ردیاقم یگرزب هجرد (د

 یداصتقا هفلوم یاهرایعم یدنب هبتر :3 لودج
  هبتر  هدش لامرن نزو  هدشن لامرن نزو  اهرایعم

 5 011/2 11/2  نارطب زا بانتجا رد یداصتقا ییاناوت

 9 115/2 515/2  نارطب زا لمطت رد یداصتقا ییاناوت

 0 029/2 059/2  نارطب زا سپ عیرس یبایزاب رد یداصتقا ییاناوت

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

   یتخاسریز یتسیز ریطم هفلوم یاهرایعم نزو یاهرادرب -9
   SSri =(111/15 ،920/35 ،525/20)    (فلا

  SSri/1 = (212/2 ،012/2 ،112/2)    (ب
   SSri × Sri = Si/1    (ج
(111/2، 901/2، 111/2) = (112/2، 012/2، 212/2) × (1/05، 33/55، 1/55)= S1  
(199/2، 929/2، 910/2)= (112/2، 012/2، 212/2) × (515/1، 01/1، 111/1)= S2   
(112/2، 012/2، 312/2)= (112/2، 012/2، 212/2) × (01/5، 939/5، 519/5)= S3 

 .رگیدکی هب تبسن اه(Si) نازوا ریداقم یگرزب هجرد (د
 یتخاسریز یتسیز طیحم هفلوم یاهرایعم یدنب هبتر :4لودج

  هبتر  هدش لامرن نزو  هدشن لامرن نزو  اهرایعم

 5 11/2 91/2  نارطب زا بانتجا رد یتخاسریز یتسیز ریطم ییاناوت

 0 359/2 111/2  نارطب زا لمطت رد یتخاسریز یتسیز ریطم ییاناوت

 9 /520 129/2  نارطب زا سپ عیرس یبایزاب رد یتخاسریز یتسیز ریطم ییاناوت

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یعامتجا هفلوم یاهرایعم نزو یاهرادرب -1
  SSri = (31/0 ،12/9 ،91/9)     (فلا
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  SSri/1 =(10/2 ،99/2 ،21/2)    (ب
  SSri × Sri= Si/1     (ج
(91/2، 01/2، 10/2)= (21/2، 99/2، 10/2) × (11/5، 10/5، 02/5)= S1  
(01/2، 10/2، 35/2)= (21/2، 99/2، 10/2)× (12/5، 11/2، 51/2)= S2  
(11/2، 29/2، 20/2)= (21/2، 99/2، 10/2) × (55/5، 03/2، 11/2)= S3 
 .رگیدکی هب تبسن اه(Si) نازوا ریداقم یگرزب هجرد (د

 یعامتجا هفلوم یاهرایعم یدنب هبتر :3لودج
  هبتر  هدش لامرن نزو  هدشن لامرن نزو  رایعم

 5 151/2 191/2  نارطب زا بانتجا رد یعامتجا ییاناوت

 9 910/2 130/2  نارطب زا لمطت رد یعامتجا ییاناوت

 0 229/2 059/2  نارطب زا سپ عیرس یبایزاب رد یعامتجا ییاناوت

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نارطب زا بانتجا رد یداصتقا ییاناوت رایعم یاه رایعمریز نزو یاهرادرب -1
  SSri =(19/9 ،19/1 ،11/1)    (فلا

  SSri/1 =(15/2 ،90/2 ،29/2)    (ب
  SSri × Sri= Si/1    (ج
(01/2، 91/2، 10/2)= (29/2، 90/2، 15/2) × (91/0، 11/5، 31/5)= S1  
(10/2، 15/2، 12/2)= (29/2، 90/2، 15/2)× (01/2، 21/2، 11/2)= S2  
(99/2، 20/2، 55/2)= (29/2، 90/2، 15/2) × (05/5، 11/2، 91/2)= S3  
(39/2، 10/2، 15/2)= (29/2، 90/2، 15/2) × (29/5، 12/5، 11/2)= S4  
 .رگیدکی هب تبسن اه(Si) نازوا ریداقم یگرزب هجرد (د

 نارحب زا بانتجا رد یداصتقا ییاناوت رایعم یاهرایعمریز یدنب هبتر :0 لودج
  هبتر  هدش لامرن نزو  هدشن لامرن نزو  رایعمریز

 5 591/2 511/2 لاغتشا

 1 215/2 215/2 دمآرد یربارب

 9 135/2 320/2 شخب می هب یلغش یگتسباو

0 نکسم 31/2 990/2 0 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

   نارطب لمطت رد یداصتقا ییاناوت رایعم یاه رایعمریز نزو یاه رادرب -1
  SSri =(90/9 ،01/9 ،11/1)    (فلا

  SSri/1 =(00/2 ،10/2 ،59/2)    (ب
  SSri × Sri= Si/1    (ج
(11/2، 11/2، 19/2)= (59/2، 10/2، 00/2) × (32/0، 11/5، 51/5)= S1  
(01/2، 11/2، 09/2)= (59/2، 10/2، 00/2) × (22/0، 01/5، 91/5)= S2  
(05/2، 32/2، 12/2)= (59/2، 10/2، 00/2) × (19/2، 99/2، 30/2)= S3 
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 .رگیدکی هب تبسن اه(Si) نازوا ریداقم یگرزب هجرد (د
 نارحب لمحت رد یداصتقا ییاناوت رایعم یاهرایعمریز یدنب هبتر :7 لودج

  هبتر  هدش لامرن نزو  هدشن لامرن نزو  رایعمریز

 5 111/2 111/2 تشادهب هب یسرتسد

 0 111/2 311/2 یلام عبانم

 9 112/2 312/2 یلغش ینمیا

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

   نارطب زا سپ عیرس یبایزاب رد یداصتقا ییاناوت رایعم یاه رایعمریز نزو یاه رادرب -1
  SSri =(21/5 ،12/0 ،19/0)   (فلا

  SSri/1 =(01/2 ،11/2 ،11/2)    (ب
  SSri × Sri= Si/1    (ج
(91/2، 91/2، 11/2)= (11/2، 11/2، 01/2) × (21/5، 29/5، 95/5)= S1  
(31/2، 19/2، 10/2)= (11/2، 11/2، 01/2) × (11/2، 11/2، 11/2)= S2  
 .رگیدکی هب تبسن اه(Si) نازوا ریداقم یگرزب هجرد (د

 نارحب زا سپ عیرس یبایزاب رد یداصتقا ییاناوت رایعم یاهرایعمریز یدنب هبتر :2 لودج
  هبتر  هدش لامرن نزو  هدشن لامرن نزو  رایعمریز

 5 101/2 511/2 درخ داصتقا رازاب ییاراک

 0 019/2 319/2  نالک داصتقا تاب 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

   نارطب زا بانتجا رد یتخاسریز یتسیز ریطم ییاناوت رایعم یاه رایعمریز نزو یاه رادرب -1
  SSri =(10/1 ،01/1 ،12/1)   (فلا

  SSri/1 =(05/2 ،15/2 ،35/2)    (ب
  SSri × Sri= Si/1    (ج
(19/2، 90/2، 15/2)= (35/2، 15/2، 05/2) × (03/5، 91/5، 50/5)= S1  
(10/2، 15/2، 55/2)= (35/2، 15/2، 05/2) × (39/5، 05/5، 03/2)= S2  
(19/2، 90/2، 15/2)= (35/2، 15/2، 05/2) × (11/5، 01/5، 00/5)= S3  
(10/2، 15/2، 55/2)= (35/2، 15/2، 05/2) × (10/5، 12/5، 11/2)= S4  
(20/2، 95/2، 12/2)= (35/2، 15/2، 05/2) × (92/5، 91/2، 11/2)= S5  
(55/2، 12/2، 12/2)= (35/2، 15/2، 05/2) × (31/2، 11/2، 39/2)= S6  
 .رگیدکی هب تبسن اه(Si) نازوا ریداقم یگرزب هجرد (د

 نارحب زا بانتجا رد یتخاسریز یتسیز طیحم ییاناوت رایعم یاهرایعمریز یدنب هبتر :0 لودج
  هبتر  هدش لامرن نزو  هدشن لامرن نزو  رایعمریز

 5 190/2 110/2 ییانبریز یاه تخاسریز

 9 915/2 215/2 لوئسم یاه نامزاس تالیکشت و راتخاس

 0 590/2 010/2  هدننک ینابیتشپ و یتیامح عبانم

 1 515/2 115/2 نکسم نس

 1 105/2 995/2 یلحاس قطانم و رادیاپان یاه بیش ،زیربآ هزوح

 1 912/2 112/2 یزاس دنمشوه

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 نارطب لمطت رد یتخاسریز یتسیز ریطم ییاناوت رایعم یاه رایعمریز نزو یاه رادرب -3
  SSri =(03/1 ،13/1 ،05/1)    (فلا

  SSri/1 =(15/2 ،15/2 ،20/2)    (ب
  SSri × Sri= Si/1    (ج
(11/2، 19/2، 10/2)= (20/2، 15/2، 15/2) × (31/0، 10/0، 11/5)= S1  
(19/2، 90/2، 15/2)= (20/2، 15/2، 15/2) × (11/5، 19/5، 15/5)= S2  
(09/2، 00/2، 15/2)= (20/2، 15/2، 15/2) × (11/5، 30/5، 12/5)= S3  
(25/2، 12/2، 12/2)= (20/2، 15/2، 15/2) × (01/2، 91/2، 19/2)= S4  
(15/2، 25/2، 12/2)= (20/2، 15/2، 15/2) × (31/2، 11/2، 31/2)= S5  
 .رگیدکی هب تبسن اه(Si) نازوا ریداقم یگرزب هجرد (د

 نارحب زا بانتجا رد یتخاسریز یتسیز طیحم ییاناوت رایعم یاهرایعمریز یدنب هبتر :31 لودج
  هبتر  هدش لامرن نزو  هدشن لامرن نزو  رایعمریز

 5 319/2 939/2 یسرتسد

 0 090/2 210/2  هانپرس یاه زاین

 9 150/2 100/2  یکشزپ تیفرظ

 1 912/2 112/2 دنامسپ تیریدم

 1 932/2 525/2 تارطاخم شهاک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نارطب زا سپ عیرس یبایزاب رد یتخاسریز یتسیز ریطم ییاناوت رایعم یاه رایعمریز نزو یاه رادرب -25
  SSri =(21/0 ،52/9 ،51/9)    (فلا

  SSri/1 =(10/2 ،99/2 ،21/2)    (ب
  SSri × Sri= Si/1    (ج
(11/2، 11/2، 30/2)= (21/2، 99/2، 10/2) × (91/5، 09/5، 12/5)= S1  
(19/2، 29/2، 35/2)= (21/2، 99/2، 10/2) × (12/5، 31/2، 01/2)= S2  
(21/2، 10/2، 35/2)= (21/2، 99/2، 10/2) × (22/5، 21/2، 21/2)= S3  
 .رگیدکی هب تبسن اه(Si) نازوا ریداقم یگرزب هجرد (د

 نارحب زا سپ عیرس یبایزاب رد یتخاسریز یتسیز طیحم ییاناوت رایعم یاهرایعمریز یدنب هبتر :11 لودج
  هبتر  هدش لامرن نزو  هدشن لامرن نزو  رایعمریز

 5 191/2 111/2 اه یگدولآ

 0 130/2 129/2 ی رنا

 9 310/2 310/2 یداهن رباور

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نارطب زا بانتجا رد یعامتجا ییاناوت رایعم یاه رایعمریز نزو یاه رادرب -55
  SSri =(21/0 ،52/9 ،51/9)    (فلا

  SSri/1 =(10/2 ،99/2 ،21/2)    (ب
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  SSri × Sri= Si/1    (ج
(11/2، 11/2، 30/2)= (21/2، 99/2، 10/2) × (91/5، 09/5، 12/5)= S1  
(91/2، 29/2، 35/2)= (21/2، 99/2، 10/2) × (12/5، 31/2، 01/2)= S2  
(21/2، 10/2، 35/2)= (21/2، 99/2، 10/2) × (22/5، 21/2، 21/2)= S3  
 .رگیدکی هب تبسن اه(Si) نازوا ریداقم یگرزب هجرد (د

 نارحب زا بانتجا رد یعامتجا ییاناوت رایعم یاهرایعمریز یدنب هبتر :21 لودج
  هبتر  هدش لامرن نزو  هدشن لامرن نزو  رایعمریز

 5 551/2 301/2 یشزومآ هیامرس

 9 590/2 510/2 نس

 0 119/2 119/2 تمالس ششوپ

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نارطب لمطت رد یعامتجا ییاناوت رایعم یاه رایعمریز نزو یاه رادرب -05
  SSri =(31/5 ،52/0 ،21/0)    (فلا

  SSri/1 =(01/2 ،21/2 ،31/2)    (ب
  SSri × Sri= Si/1    (ج
(31/2، 11/2، 39/2)= (31/2، 21/2، 01/2) × (99/5، 05/5، 13/2)= S1  
(91/2، 11/2، 59/2)= (31/2، 21/2، 01/2) × (12/5، 23/2، 11/2)= S2  
 .رگیدکی هب تبسن اه(Si) نازوا ریداقم یگرزب هجرد (د

 نارحب لمحت رد یعامتجا ییاناوت رایعم یاهرایعمریز یدنب هبتر :31 لودج
  هبتر  هدش لامرن نزو  هدشن لامرن نزو  رایعمریز

 5 111/2 911/2 یمومع هیلقن لیاسو هب یسرتسد

 0 11/2 111/2 تاطابترا تیفرظ

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نارطب زا سپ عیرس یبایزاب رد یعامتجا ییاناوت رایعم یاه رایعمریز نزو یاه رادرب -95
  SSri =(11/5 ،12/0 ،11/0)    (فلا

  SSri/1 =(51/2 ،11/2 ،11/2)    (ب
  SSri × Sri= Si/1    (ج
(21/2، 19/2، 10/2)= (11/2، 11/2، 51/2) × (11/2، 11/2، 11/2)= S1  
(11/2، 11/2، 11/2)= (11/2، 11/2، 51/2) × (11/5، 09/5، 95/5)= S2  
 .رگیدکی هب تبسن اه(Si) نازوا ریداقم یگرزب هجرد (د

 نارحب زا سپ عیرس یبایزاب رد یعامتجا ییاناوت رایعم یاهرایعمریز یدنب هبتر :41 لودج
  هبتر  هدش لامرن نزو  هدشن لامرن نزو  رایعمریز

 0 919/2 019/2 (یمسج یناوتان و تیلولعم) هژیو یاه زاین

 5 191/2 911/2 قلعت سح

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نارطب زا بانتجا رد یداصتقا ییاناوت رایعم یاه رایعمریز یاه صخاش نزو یاهرادرب -15
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  SSri =(91/9 ،91/1 ،11/1)    (فلا
  SSri/1 =(15/2 ،90/2 ،10/2)    (ب
  SSri × Sri= Si/1    (ج
(11/2، 01/2، 10/2)= (10/2، 90/2، 15/2) × (99/0، 11/5، 31/5)= S1  
(35/2، 05/2، 12/2)= (10/2، 90/2، 15/2)× (11/2، 01/2، 91/2)= S2  
(59/2، 20/2، 05/2)= (10/2، 90/2، 15/2) × (55/5، 11/2، 11/2)= S3  
(51/2، 10/2، 15/2)= (10/2، 90/2، 15/2) × (11/5، 15/5، 93/2)= S4  
 .رگیدکی هب تبسن اه(Si) نازوا ریداقم یگرزب هجرد (د

 نارحب زا بانتجا رد یداصتقا ییاناوت رایعم یاهرایعمریز یاه صخاش یدنب هبتر :31 لودج
  هبتر  هدش لامرن نزو  هدشن لامرن نزو  صخاش

 5 501/2 911/2  نیلغاش

 1 205/2 105/2 ینیج بیرض

 9 135/2 120/2 یلغش  ونت

 0 010/2 110/2 نکسم تیکلام

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نارطب لمطت رد یداصتقا ییاناوت رایعم یاه رایعمریز یاه صخاش نزو یاهرادرب -15
  SSri =(19/9 ،11/9 ،01/1)    (فلا

  SSri/1 =(90/2 ،10/2 ،29/2)    (ب
  SSri × Sri= Si/1    (ج
(91/2، 11/2، 19/2)= (29/2، 10/2، 90/2) × (25/0، 91/5، 11/5)= S1  
 (11/2، 11/2، 19/2)= (29/2، 10/2، 90/2) × (13/5، 01/5، 21/5)= S2  
(55/2، 12/2، 12/2)= (29/2، 10/2، 90/2) × (19/2، 09/2، 10/2)= S3  

 .رگیدکی هب تبسن اه(Si) نازوا ریداقم یگرزب هجرد (د
 نارحب لمحت رد یداصتقا ییاناوت رایعم یاهرایعمریز یاه صخاش یدنب هبتر :01 لودج
  هبتر  هدش لامرن نزو  هدشن لامرن نزو  صخاش

 5 911/2 011/2 رفن 2225 ره یازا هب مشزپ دادعت

 0 111/2 911/2 یجراخ عبانم زا (...و ماو) یلام تیامح نازیم

 9 012/2 112/2 لغاشم همیب

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نارطب زا سپ عیرس یبایزاب رد یداصتقا ییاناوت رایعم یاه رایعمریز یاه صخاش نزو یاهرادرب -15
  SSri =(11/5 ،22/0 ،39/0)    (فلا

  SSri/1 =(01/2 ،21/2 ،21/2)    (ب
  SSri × Sri= Si/1    (ج
(91/2، 01/2، 19/2)= (15/5، 13/2، 01/2) × (90/5، 12/5، 11/2)= S1  
(21/2، 11/2، 19/2)= (15/5، 13/2، 01/2) × (15/5، 13/2، 01/2)= S2  



 1199 راهب ،مود هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 2999

 رگیدکی هب تبسن اه(Si) نازوا ریداقم یگرزب هجرد (د
 نارحب زا سپ عیرس یبایزاب رد یداصتقا ییاناوت رایعم یاهرایعمریز یاه صخاش یدنب هبتر :71 لودج

  هبتر  هدش لامرن نزو  هدشن لامرن نزو  صخاش

 5 151/2 191/2  تالوصطم رازاب

 0 011/2 131/2  مروت خرن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نارطب زا بانتجا رد یتخاسریز یتسیز ریطم ییاناوت رایعم یاه رایعمریز یاه صخاش نزو یاهرادرب -15
  SSri =(11/1 ،11/1 ،09/55)    (فلا

  SSri/1 =(32/2 ،55/2 ،15/2)    (ب
  SSri × Sri= Si/1    (ج
(10/2، 15/2، 32/2)= (15/2، 55/2، 32/2) × (11/5، 19/5، 12/5)= S1  
(10/2، 15/2، 25/2)= (15/2، 55/2، 32/2) × (03/5، 11/5، 15/5)= S2  
(10/2، 15/2، 32/2)= (15/2، 55/2، 32/2) × (91/5، 19/5، 12/5)= S3  
(00/2، 95/2، 12/2)= (15/2، 55/2، 32/2) × (31/5، 15/5، 03/2)= S4  
(10/2، 15/2، 12/2)= (15/2، 55/2، 32/2) × (11/5، 59/5، 23/2)= S5  
(00/2، 95/2، 12/2)= (15/2، 55/2، 32/2) × (11/5، 15/5، 93/2)= S6 
 (25/2، 12/2، 12/2)= (15/2، 55/2، 32/2) × (11/2، 21/2، 51/2)= S7  
(12/2، 12/2، 92/2)= (15/2، 55/2، 32/2) × (01/2، 21/2، 09/2)= S8  
 .رگیدکی هب تبسن اه(Si) نازوا ریداقم یگرزب هجرد (د

 نارحب زا بانتجا رد یتخاس ریز یتسیز طیحم ییاناوت رایعم یاهرایعمریز یاه صخاش یدنب هبتر :21 لودج
  هبتر  هدش لامرن نزو  هدشن لامرن نزو  صخاش

 9 115/2 115/2 یناشن شتآ هاگتسیا و ناتسرامیب

 5 215/2 015/2 ...و زاگ و قرب و بآ هکبش یاه تخاسریز زا تظافح

 0 115/2 115/2 اه نامتخاس یزاس مواقم

 1 195/2 915/2 تدم دنلب و رسوتم ،هاتوک فیظو ماجنا اب تامدخ حرش بسانت نازیم

 1 215/2 215/2 همانرب و حرط ،یژتارتسا

 1 995/2 015/2 دیدج و میدق یاه دحاو

 1 112/2 012/2  هدش تظافح قطانم

 1 112/2 312/2 عیرس شنکاو هدنهد رادشه یاه متسیس

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نارطب لمطت رد یتخاسریز یتسیز ریطم ییاناوت رایعم یاه رایعمریز یاه صخاش نزو یاهرادرب -15
  SSri =(15/1 ،11/3 ،05/51)    (فلا

  SSri/1 =(12/2 ،55/2 ،15/2)    (ب
  SSri × Sri= Si/1    (ج
(10/2، 15/2، 12/2)= (51/2، 55/2، 12/2) × (03/5، 01/5، 12/5)= S1  
(10/2، 15/2، 32/2)= (15/2، 55/2، 12/2) × (01/5، 21/5، 12/5)= S2  



 9999 ...رد یروآبات یبایزرا یوگلا هئارا

(10/2، 15/2، 12/2)= (15/2، 55/2، 12/2) × (51/5، 09/5، 22/5)= S3  
 (15/2، 32/2، 12/2)= (15/2، 55/2، 12/2) × (15/5، 31/2، 11/2)= S4  
(10/2، 95/2، 12/2)= (15/2، 55/2، 12/2) × (11/5، 10/5، 13/2)= S5  
(32/2، 12/2، 92/2)= (15/2، 55/2، 12/2) × (11/2، 91/2، 39/2)= S6  
 (05/2، 12/2، 12/2)= (15/2، 55/2، 12/2) × (11/2، 91/2، 11/2)= S7  
 (20/2، 55/2، 12/2)= (15/2، 55/2، 12/2) × (01/5، 12/5، 11/2)= S8  
(32/2، 12/2، 92/2)= (15/2، 55/2، 12/2) × (11/2، 91/2، 39/2)= S9  
 .رگیدکی هب تبسن اه(Si) نازوا ریداقم یگرزب هجرد (د

 نارحب لمحت رد یتخاسریز یتسیز طیحم ییاناوت رایعم یاهرایعمریز یاه صخاش یدنب هبتر :01 لودج
  هبتر  هدش لامرن نزو  هدشن لامرن نزو  صخاش

 5 215/2 915/2 زیخ لیس یاه هزوح رد یلصا یاه نایرش

 0 115/2 315/2 عبرم رتمولیک ره رد ...و هناخرفاسم ،اه لته

 9 195/2 315/2 رفن رازه 25 ره یازا هب یناتسرامیب تخت دادعت

 1 112/2 012/2 دنامسپ تیریدم تاودا و رازبا

 1 132/2 525/2 دنامسپ تیریدم ییارجا یاه همانرب و اه شور

 3 112/2 312/2 تسیز ریطم رادتسود یتیریدم تامادقا

 1 195/2 115/2 یرارطضا ریارش عماج تیریدم همانرب

 1 955/2 005/2 مسیر یبایزرا

 1 525/2 325/2 رونام و شزومآ

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نارطب زا سپ عیرس یبایزاب رد یتخاسریز یتسیز ریطم ییاناوت رایعم یاه رایعمریز یاه صخاش نزو یاه رادرب -35
  SSri =(10/1 ،19/1 ،15/1)   (فلا

  SSri/1 =(15/2 ،35/2 ،10/2)    (ب
  SSri × Sri= Si/1    (ج
(51/2، 09/2، 20/2)= (10/2، 35/2، 15/2) × (15/0، 51/5، 19/5)= S1  
(09/2، 20/2، 95/2)= (10/2، 35/2، 15/2) × (19/5، 12/5، 11/2)= S2  
(19/2، 00/2، 15/2)= (10/2، 35/2، 15/2) × (11/5، 20/5، 93/2)= S3  
(10/2، 15/2، 32/2)= (10/2، 35/2، 15/2) × (02/5، 21/2، 01/2)= S4  
(15/2، 55/2، 12/2)= (10/2، 35/2، 15/2) × (51/2، 11/2، 11/2)= S5 
 .رگیدکی هب تبسن اه(Si) نازوا ریداقم یگرزب هجرد (د

 نارحب زا سپ عیرس یبایزاب رد یتخاسریز یتسیز طیحم ییاناوت رایعم یاهرایعمریز یاه صخاش یدنب هبتر :32 لودج
  هبتر  هدش لامرن نزو  هدشن لامرن نزو  صخاش

 5 209/2 199/2 هلابز دیلوت هنارس

 9 520/2 050/2  نبرک راشتنا هنارس

 0 100/2 190/2 اوه و بآ تیفیک صخاش

 1 315/2 115/2 ریذپان دیدجت عبانم فرصم نازیم

 1 125/2 555/2 ...و اه یرایاروش ،داهن مدرم یاه نامزاس دادعت

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 نارطب زا بانتجا رد یعامتجا ییاناوت رایعم یاه رایعمریز یاه صخاش نزو یاه رادرب -20
  SSri =(11/9 ،11/1 ،92/1)    (فلا

  SSri/1 =(15/2 ،50/2 ،10/2)    (ب
  SSri × Sri= Si/1    (ج
(11/2، 29/2، 15/2)= (10/2، 50/2، 15/2) × (11/5، 11/5، 32/5)= S1 
(11/2، 11/2، 59/2)= (10/2، 50/2، 15/2) × (11/0، 99/0، 31/5)= S2 
(15/2، 55/2، 12/2)= (10/2، 50/2، 15/2) × (11/2، 91/2، 11/2)= S3 
(15/2، 05/2، 12/2)= (10/2، 50/2، 15/2) × (21/2، 11/2، 11/2)= S4 
 .رگیدکی هب تبسن اه(Si) نازوا ریداقم یگرزب هجرد (د

 نارحب زا بانتجا رد یعامتجا ییاناوت رایعم یاهرایعمریز یاه صخاش یدنب هبتر :12 لودج
  هبتر  هدش لامرن نزو  هدشن لامرن نزو  صخاش

 0 130/2 259/2 یهاگشناد تالیصطت یاراد تیعمج

11 021/2 یشزومآ یاه هرود یرازگرب دادعت 3/2 5 

 1 255/2 155/2  ناوج تیعمج

 9 155/2 005/2 همیب یاراد تیعمج

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نارطب لمطت رد یعامتجا ییاناوت رایعم یاه رایعمریز یاه صخاش نزو یاه رادرب -50
  SSri =(11/9 ،03/1 ،35/1)    (فلا

  SSri/1 =(15/2 ،20/2 ،10/2)    (ب
  SSri × Sri= Si/1    (ج
(01/2، 11/2، 30/2)= (10/2، 20/2، 15/2) × (11/0، 10/0، 11/5)= S1 
(51/2، 59/2، 35/2)= (10/2، 20/2، 15/2) × (13/5، 51/5، 15/5)= S2 
(10/2، 15/2، 25/2)= (10/2، 20/2، 15/2) × (13/2، 11/2، 31/2)= S3 
(95/2، 12/2، 12/2)= (10/2، 20/2، 15/2) × (31/2، 19/2، 09/2)= S4 
 .رگیدکی هب تبسن اه(Si) نازوا ریداقم یگرزب هجرد (د

 نارحب لمحت رد یعامتجا ییاناوت رایعم یاهرایعمریز یاه صخاش یدنب هبتر :22 لودج
  هبتر  هدش لامرن نزو  هدشن لامرن نزو  صخاش

 5 111/2 011/2 یمومع هیلقن لیاسو

 0 259/2 109/2 یصخش هیلقن لیاسو

 9 115/2 915/2  نفلت یاراد تیعمج

 1 312/2 112/2 یعامتجا یاه هکبش رد یطابترا یاه لاناک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نارطب زا سپ عیرس یبایزاب رد یعامتجا ییاناوت رایعم یاه رایعمریز یاه صخاش نزو یاه رادرب -00
  SSri =(21/5 ،92/0 ،30/0)    (فلا

  SSri/1 =(11/2 ،31/2 ،11/2)    (ب
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  SSri × Sri= Si/1    (ج
(01/2، 51/2، 09/2)= (11/2، 31/2، 11/2) × (13/2، 91/2، 11/2)= S1 
(11/2، 31/2، 11/2)= (11/2، 31/2، 11/2) × (19/5، 20/5، 12/5)= S2 
 .رگیدکی هب تبسن اه(Si) نازوا ریداقم یگرزب هجرد (د

 نارحب زا سپ عیرس یبایزاب رد یعامتجا ییاناوت رایعم یاهرایعمریز یاه صخاش یدنب هبتر :32 لودج
  هبتر  هدش لامرن نزو  هدشن لامرن نزو  صخاش

 0 251/2 151/2 یمسج تیلولعم یاراد تیعمج

 5 231/2 131/2 لاس 25 یالاب تنوکس

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ی اده  صخادش و  اده  رادیعمریز  ،اده  رادیعم ،اه هفلوم زا میره هبستکم تازایتما و نازوا و هدش هئارا شور زا هدافتسا اب
   رهدشنالک رد یروآ بادت تیعضو یبایزرا تهج تازایتما هنماد ،نزاوتم زایتما تراک شور زا هدافتسا اب اهنآ اب ربترم
  .تسا هدش هدروآ همادا لوادج رد هک دیدرگ صخشم نارهت

 یتخاسریز یتسیز طیحم هفلؤم ساسارب یرهش قطانم یروآ بات تیعضو یبایزرا (تارمن) تازایتما :42 لودج

 زایتما صخاش زایتما رایعمریز زایتما رایعم زایتما هفلؤم
 ًااتبدددددسن بسانمان

 بسانم

 بسانم

 یتدددسیز ریدددطم
 یتخاسریز

011 

    رد یتخادسریز یتدسیز ریدطم ییاناوت
 نارطب زا بانتجا

129 

 01 ییانبریز یاه تخاسریز

   شددتآ هاگتددسیا و ناتددسرامیب
 یناشن

11 55- 2 90- 05 11-10 

 هکبش یاه تخاس ریز زا تظافح
 ...و زاگ ،قرب ،بآ

01 05- 2 10- 95 
01- 
10 

 10-11 05 -90 2 -55 11 اه نامتخاس یزاس مواقم

  تالیکددددددشت و راتخاددددددس
 لوئسم یاه نامزاس

91 
  ادب تامدخ حرش بسانت نازیم
 فیاظو ماجنا

51 3- 2 20- 25 
51- 
50 

 90-11 55 -00 2 -25 11  همانرب و حرط ،یژتارتسا 51 هدننک ینابیتشپ و تیامح عبانم

 25 -20 2 -3 51   دیدج و میدق یاه دحاو 21 نکسم نس
51- 
50 

  راددیاپان یاه بیش ،زیربآ هزوح
 یلحاس قطانم و

39 
   دور) هدددش تددظافح قطاددنم
 (...اه هرد

15 9-2 1- 1 15- 3 

 90 یزاس دنمشوه
 هدددنهد رادددشه یادده متددسیس
 عیرس شنکاو

15 0-2 1- 9 15- 1 

    رد یتخادسریز یتدسیز ریدطم ییاناوت
 نارطب لمطت

120 

 11 یسرتسد
 یاه هزوح رد یلصا یاه نایرش
 زیخ لس

59 1-2 15- 1 
59- 
15 

 11  هانپرس یاه زاین
 رد ... و هناخرفادسم ،لته دادعت
 عبرم رتمولیک ره

29 1-2 15- 1 
59- 
15 

 11   یکشزپ تیفرظ
 هددب یناتددسرامیب تددخت دادددعت
 رفن رازه 25 ره یازا

10 1-2 95- 1 
10- 
15 

 15 دنامسپ تیریدم

 1 -15 9 -1 2-0 15 دنامسپ تیریدم تاودا و رازبا

 یددیارجا یادده هددمانرب و ادده شور
   دنامسپ تیریدم

35 9-2 1- 1 35- 3 

   رادتددسود یتیریدددم تامادددقا
   تسیز ریطم

55 0-2 1- 9 55- 1 

 35 تارطاخم شهاک

  ریارددش عماددج تیریدددم هددمانرب
   یرارطضا

10 1-2 95- 1 
10- 
15 

 1 -25 2 -1 90   مسیر یبایزرا
90- 
55 

  1 -3 2 -1 50 رونام و شزومآ
50- 
25 

    رد یتخادسریز یتدسیز ریدطم ییاناوت
 نارطب زا سپ عیرس یبایزاب

 25 -20 2 -3 51   هلابز دیلوت هنارس 11 اه یگدولآ 305
51- 
50 
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 1 -05 2 -1 10  نبرک راشتنا هنارس
10- 
95 

 1 -95 2-1 30 اوه و بآ تیفیک صخاش
30- 
15 

 19 ی رنا
 دددیدجت عباددنم فرددصم نازددیم
 ریذپان

35 9-2 1- 1 35- 3 

 19 یداهن رباور
 ،  دادهن مدردم یاه نامزاس دادعت
 ...و اه یرایاروش

15 0-2 1- 9 15- 1 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یداصتقا هفلؤم ساسا رب یرهش قطانم یروآ بات تیعضو یبایزرا (تارمن) تازایتما :32 لودج

 بسانمان زایتما صخاش زایتما رایعمریز زایتما رایعم زایتما هفلؤم
 ًااتبدددددددسن
  بسانم

 بسانم

 110 یداصتقا

 315 نارطب زا بانتجا رد یداصتقا ییاناوت

 15 -29 2 -15 91 نیلغاش 11 لاغتشا
91- 
59 

 3 -15 1 -1 2-9 15 ینیج بیرض 50 دمآرد یربارب

    مدی هدب یلغدش یگتسباو
 شخب

 1 -95 2-1 30 یلغش  ونت 30
30- 
15 

 3 -15 2 -1 39 نکسم تیکلام 19 نکسم
39- 
35 

 91 نارطب لمطت رد یداصتقا ییاناوت

  1 -3 2 -1 20 رفن 2225 ره یازا هب مشزپ دادعت 20 تشادهب هب یسرتسد
20- 
25 

 35 یلام عبانم
  عبادنم زا (...  و ماو) یلادم تدیامح نازیم
 یجراخ

35 9-2 1- 1 35- 3 

 0-1 5 2 1 لغاشم همیب 1 یلغش ینمیا

  زا سدپ عیرس یبایزاب رد یداصتقا ییاناوت
 نارطب

91 

 25 -20 2 -3 91 تالوصطم رازاب 01 درخ داصتقا رازاب ییاراک
91- 
50 

 25 -35 2 -3 21 مروت خرن 59 نالک داصتقا تاب 
21- 
20 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یعامتجا هفلؤم ساسا رب یرهش قطانم یروآ بات تیعضو یبایزرا (تارمن) تازایتما :02 لودج

 زایتما صخاش زایتما رایعمریز زایتما رایعم زایتما هفلؤم
 ًااتبددددددسن بسانمان

  بسانم

 بسانم

 91  یعامتجا

  زا باددنتجا رد یعاددمتجا ییاددناوت
  نارطب

19 

 15 یشزومآ هیامرس

 تالیددددصطت یاراد تددددیعمج
  یهاگشناد

25 5-2 1-0 25- 1 

 1-15 1-1 2-9 15   یشزومآ یاه هرود یرازگرب دادعت

 0-1 5 2 1  ناوج تیعمج 1  نس

 0-1 5 2 1  همیب یاراد تیعمج 95 تمالس ششوپ

 90  نارطب لمطت رد یعامتجا ییاناوت

  لیادسو هب یسرتسد
  هیلقن

95 
 1 -25 0-1 2-5 25  یمومع هیلقن لیاسو

 9-1 5-0 2 1  یصخش هیلقن لیاسو

 25  تاطابترا تیفرظ

 0-1 5 2 1  نفلت یاراد تیعمج

 یاه هکبش رد یطابترا یاه لاناک
  یعامتجا

0 2 5  0 

   عیردس یبادیزاب رد یعامتجا ییاناوت
  نارطب زا سپ

10 
 1 -25 0-1 2-5 25   یمسج تیلولعم یاراد تیعمج 3  هژیو یاه زاین

 1 -15 9 -1 2-0 15 لاس 25 یالاب تنوکس 15  قلعت سح

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  تیعدضو ، هددش هئارا یوگلا یبایزرا روظنم هب و هراشالاردص یبایزرا لوادج رد جردنم هدمآ تسدب جیاتن هب هجوت اب
    یدسررب یعادمتجا و یدادصتقا ،  یتخادسریز یتدسیز ریطم هفلوم هس هاگدید زا نارهت یرادرهش 00 هقطنم یروآ بات
   هدب .دراد راردق " بسانم "اتبسن " و "بسانم ان " ،"بسانم ًااتبسن" یاه تیعضو رد بیترت هب ساسا نیا رب هک دیدرگ



 8999 ...رد یروآبات یبایزرا یوگلا هئارا

    یبادیزرا زادیتما  ودمجم و ،2225 لداعم ثطب دروم هفلؤم هس یبایزرا یاه زایتما عمج رس نتفرگ رظنرد اب هک یروط
 :ریز حرش هب هرمن ای زایتما 319 لداعم هناگ هس یاه هفلؤم ساسا رب نارهت رهش 00 هقطنم یروآ بات یلعف تیعضو
 .زایتما ،011 زا 510 =یتخاسریز یتسیز ریطم هفلؤم هبستکم تارمن ای زایتما عمج رس -فلا

 .زایتما ،110زا 11 = یداصتقا هفلؤم هبستکم تارمن ای زایتما عمج رس -ب
 .زایتما ،91زا 99 =یعامتجا هفلؤم هبستکم تارمن ای زایتما عمج رس -ج
  .دراد رارق بسانم و بسانم "اتبسن نیب زرم رد رتهب ترابع هب و بسانم تیعضو نییاپ دح حطس رد

 یتخاسریز یتسیز طیحم هفلوم هاگدید زا نارهت یرادرهش 22 هقطنم یروآ بات تیعضو یبایزرا هجیتن-72لودج

 صخاش هفلؤم
 هبستکم هرمن ای زایتما  یرهش تسیز ریطم یروآ بات تیعضو

 بس انم بس انم "اتبسن بس انم ان

 یتخاسریز یتسیز ریطم

 10 10-11 05 -90 2 -55 یناشن شتآ هاگتسیا و ناتسرامیب

 21 10 -01 95 -01 2 -05 ...و زاگ ،قرب ،بآ هکبش یاه تخاس ریز زا تظافح

 95 10-11 05 -90 2 -55 اه نامتخاس یزاس مواقم

 15 50 -51 25 -20 2 -3 فیاظو ماجنا اب تامدخ حرش بسانت نازیم

 10 90-11 55 -00 2 -25  همانرب و حرط ،یژتارتسا

 20 50 -51 25 -20 2 -3   دیدج و میدق یاه دحاو

 1 3 -15 1 -1 2-9 (..و اه هرد دور) هدش تظافح قطانم

 1 1 -15 9 -1 2-0 عیرس شنکاو هدنهد رادشه یاه متسیس

 20 15 -59 1 -15 2-1 زیخ لیس یاه هزوح رد یلصا یاه نایرش

 05 15 -59 1 -15 2-1 عبرم رتمولیک ره رد ...و هناخرفاسم ،لته دادعت

 55 15 -10 1 -95 2-1 رفن رازه 25 ره یازا هب یناتسرامیب تخت دادعت

 1 1 -15 9 -1 2-0 دنامسپ تیریدم تاودا و رازبا

 1 3 -35 1 -1 2-9  دنامسپ تیریدم ییارجا یاه همانرب و اه شور

 1 1 -55 9 -1 2-0  تسیز ریطم رادتسود یتیریدم تامادقا

 15 15 -10 1 -95 2-1   یرارطضا ریارش عماج تیریدم همانرب

 3 55 -90 1 -25 2 -1   مسیر یبایزرا

 1 25 -50  1 -3 2 -1 رونام و شزومآ

 1 50 -51 25 -20 2 -3  هلابز دیلوت هنارس

 15 95 -10 1 -05 2 -1  نبرک راشتنا هنارس

 3 15 -30 1 -95 2-1 اوه و بآ تیفیک صخاش

 1 3 -35 1 -1 2-9 ریذپان دیدجت عبانم فرصم نازیم

 1 1 -15 9 -1 2-0 ...و اه یرایاروش ،داهن مدرم یاه نامزاس دادعت

 510 509-011 215-209 2-315 عمج

 بسانم ًااتبسن :دوجوم تیعضو زایتما 510  ومجم اب یروآ بات هدش یبایزرا تیعضو

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یداصتقا هاگدید زا نارهت یرادرهش 22 هقطنم یروآ بات تیعضو یبایزرا هجیتن -22لودج

 صخاش هفلؤم
 یرهش تسیز ریطم یروآ بات تیعضو
 

 
 هبستکم هرمن ای زایتما

 بس انم بس انم"اتبسن بس انم ان

 یداصتقا
 

 15 59 -91 15 -29 2 -15 نیلغاش

 1 3 -15 1 -1 2-9 ینیج بیرض

 1 15 -30 1 -95 2-1 یلغش  ونت

 25 35 -39 3 -15 2 -1 نکسم تیکلام

 1 25 -20 1 -3 2 -1 رفن 2225 ره یازا هب مشزپ دادعت

 0 3 -35 1 -1 2-9 یجراخ عبانم زا (...و ماو) یلام تیامح نازیم

 5 0-1 5 2 لغاشم همیب

 25 50 -91 25 -20 2 -3 تالوصطم رازاب

 1 20 -21 25 -35 2 -3 مروت خرن

 11 195-110 11-195 2-11 عمج

 بسانمان :دوجوم تیعضو زایتما 11  ومجم اب یروآ بات هدش یبایزرا تیعضو

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 یعامتجا هاگدید زا نارهت یرادرهش 22 هقطنم یروآ بات یبایزرا هجیتن-02 لودج

 صخاش هفلؤم
  یرهش تسیز ریطم یروآ بات تیعضو

 بس انم بس انم"اتبسن بس انم ان هبستکم هرمن ای زایتما

 یعامتجا

 9 1 -25 0-1 2-5 یهاگشناد تالیصطت یاراد تیعمج

 25 1-15 1-1 2-9 یشزومآ یاه هرود یرازگرب دادعت

 9 0-1 5 2 ناوج تیعمج

 5 0-1 5 2 همیب یاراد تیعمج

 9 1 -25 0-1 2-5 یمومع هیلقن لیاسو

 1 9-1 5-0 2 یصخش هیلقن لیاسو

 1 0-1 5 2 نفلت یاراد تیعمج

 0 0 5 2 یعامتجا یاه هکبش رد یطابترا یاه لاناک

 0 1 -25 0-1 2-5 یمسج تیلولعم یاراد تیعمج

 5 1 -15 9 -1 2-0 لاس 25 یالاب تنوکس

 99 51 -91 20 -21 2-35 عمج

 بسانم ًااتبسن :دوجوم تیعضو زایتما 99  ومجم اب یروآ بات هدش یبایزرا تیعضو

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

   یریگ هجیتن
   هدقطنم صودصخ رد دوجوم تاعالطا و رامآ و ینادیم دیدزاب ،هدهاشم ،هبحاصم قیرط زا هدمآ لمع هب یبایزرا قبط 
   زا ناردهت یرادرهدش 00    هدقطنم یروآ بادت تیعدضو داد ناشن جیاتن و تفریذپ تروص یبایزرا نارهت یرادرهش 00
  ادن " ،"  بدسانم ًااتبدسن" ی اده  تیعدضو رد بیترت هب یعامتجا و یداصتقا ،یتخاسریز یتسیز ریطم هفلوم هس هاگدید
     درودم هدفلؤم هدس یبادیزرا یاه زایتما عمج رس نتفرگ رظنرد اب هک یروط هب .دراد رارق " بسانم "اتبسن " و "بسانم
  هدس ی اده هفلؤم ساسا رب نارهت رهش 00 هقطنم یروآ بات یلعف تیعضو یبایزرا زایتما  ومجم و ،2225 لداعم ثطب
 :ریز حرش هب هرمن ای زایتما 319 لداعم هناگ
 .زایتما ،011 زا 510 =یتخاسریز یتسیز ریطم هفلؤم هبستکم تارمن ای زایتما عمج رس -فلا

 .زایتما ،110زا 11 = یداصتقا هفلؤم هبستکم تارمن ای زایتما عمج رس -ب
 .زایتما ،91زا 99 =یعامتجا هفلؤم هبستکم تارمن ای زایتما عمج رس -ج
    لددم میدمعت ادب .دراد رارق بسانم و بسانم "اتبسن نیب زرم رد رتهب ترابع هب و بسانم تیعضو نییاپ دح حطس رد
   ادب ردضاح لاح رد ،نارهت رهشنالک صوصخ رد لک هب نآ میمعت ای و ازجم تروص هب قطانم ریاس هب هدش لاصطتسا
 زورب زا سپ ار نآ دناوت یمن نارهت رهش رب مکاح یتیریدم متسیس هطوبرم تازایتما بسک و دوجوم تیعضو هب هجوت
  ،اده       هدفلوم زا مدی رده تازادیتما و نازوا سادسا ردب هدش یحارط لدم جیاتن زا .دناسرب یرادرب هرهب تلاح هب ه داح
    ادب و ییادسانش ار رتدشیب نزو و تیمها یاراد فعض طاقن ناوت یم اهنآ اب ربترم یاه صخاش و اه رایعم ریز ،اه رایعم
   .دیشخب دوبهب ار نارهت رهش یتیریدم متسیس رب مکاح تیعضو اهنآ تیوقت
  یرهدش ی اده    تخادس ردیز هکبدش هب تبسن نانیشنرهش ر کا دش ناونع قیقطت هنیشیپ یسررب تمسق رد هک هنوگنامه
   بآ مدی .دودش فقوتم ناشدرکلمع هک دنوش یم رهش یاقب یارب اهنآ ترورض هجوتم یماگنه اهنت و دنرادن یروصت
    هدب ار ادم یگتدسباو ،      ندفلت ردخ یدبارخ ادی قردب یدعطق ،تخاس تسد رد هداج ،هلابز یگتشابنا ،بالضاف یگتفرگ
   تادسیسات .دنتدسه یرهش تازیهجت و تاسیسات یا هیاپ و یلصا شخب اه تخاس ریز .دننک یم یروآدای اه تخاسریز



 1999 ...رد یروآبات یبایزرا یوگلا هئارا

    لیهدست ار نادنورهدش یگددنز هک دنتسه یرهش یاهاضف و دبلاک زا ییاهدنیارف و رصانع ،لماوع ،یرهش تازیهجت و
 . ددندرگ  یدم    بودسطم اهرهدش رد یمودمع یاهداهن و تاسسوم یکیزیف رولبت یرهش تازیهجت و تاسیسات .دننک یم

  هکبدش :    تدسا لدیذ حردش هدب دندرگ یم یدنب هتسد ییانبریز تازیهجت و تاسیسات هکبش بلاق رد هک یرصانع هدمع
  اده   ی ردنا یدخرب عیزوت و یناسر تخوس هکبش ؛یناسر قرب هکبش ؛یططس یاه بآ و بالضاف عفد هکبش ؛یناسربآ
   داودم یراددهگن و عیزوت هکبش ؛دنامسپ عفد و هیفصت ،یروآ عمج هکبش ؛رود هار زا تاطابترا هکبش ؛یناسر زاگ ریظن
    زا یراددهگن و ظدفح و یرهدش تامدخ ؛دناب و هار ثادحا ؛تسیز ریطم یرادهگن و ظفح ،تاسیسات هکبش ؛ییاذغ
 رد  یدرودم هنومن ناونع هب نارهت یرادرهش 00 هقطنم رد هدمآ لمع هب یسررب قبط .یرهش لقن و لمح ناگوان ؛رهش
    و تارادا هزودح رد ردگید یدخرب و یرادرهش لمع هزوح رد یرهش تازیهجت و تاسیسات نیا زا یخرب شهوژپ نیا
   ندیا نیمادت تهج رد یاه نامزاس نیا اب ینزیار و تکراشم اب یرادرهش هک دشاب یم یتلود ناسر تامدخ یاه نامزاس
 ،  بالدضاف و بآ ادب 00   هدقطنم یرادرهدش تکرا     دشم و یرادکمه دادراردق ؛لاد م یاردب .دیامن یم مادقا اه تخاسریز
  هدغدغد زا ناشن همه هک دروآ درو زاگ راشف لیلقت هاگتسیا ییاجباج صوصخ رد ینزیار ای و قرب یاه لکد ییاجباج
       یفادک ییادهنت هدب ادما تدسا یرهدش یاه تخاسریز نیمات تهجرد رگید یاه نامزاس اب طابترا تهج هقطنم تیریدم
     بآ ثدطب دردیگ راردق لدضعم عفر و یسررب دروم یدج روط هب یتسیاب هک هقطنم نیا رد لئاسم نیرتمهم زا .تسین
    رد هنافدساتم هدک ددشاب  یدم ... و یمودمع لقن و لمح ،رباعم ییانشور هکبش ،هقطنم بالضاف عماج حرط ،هقطنم برش
  هدب هجوت اب دوش یم داهنشیپ .دشاب یمن بسانم و یفاک یرهش هعسوت یارب دوجوم یرهش یاه تخاسریز رضاح لاح
 هب لوا تیولوا رد نارهت یرادرهش 00 هقطنم یروآ بات تیعضو ءاقترا تهج هدش هئارا لدم زا لصاح یاه یجورخ
        عدفر هدنیمز ردو هددش هدجوت (یرهدش یروآ بادت بدسانم "اتبسن تیعضو للع) هدش نایب حرش هب هدش هئارا دراوم
 اه تیدودطم هیلک عفر هک اج نآ زا .دوش تدم نایم میژتارتسا یزیر همانرب هب مادقا هراشا دروم لئاسمو اه تیدودطم
  و یدادصتقا ،     یتخادسریز یتدسیز ریدطم هدفلؤم هدس رب ینتبم نارهت یرادرهش 00 هقطنم یروآ بات هبالتبم لئاسم و
       عدفر هدب تبدسن لوا هدلهو رد هددش هدئارا لدم یارجا زا لصاح یاه یجورخ هب هجوت اب دوش یم داهنشیپ ،یعامتجا
  یروآ بادت   سودسطم شهادک هجیتن رد و تامدخ هئارا یبسانمان بجوم هک مک زایتما اب یاه صخاش اب ربترم دراوم
 .ددرگ تدم هاتوک یاه یزیر همانرب قیرط زا مزال مادقا هدش رهش
  داهندشیپ ، یعادمتجا و یداصتقا ،یتخاسریز یتسیز ریطم هفلؤم هس رب ینتبم یرهش یروآ بات تیعضو ءاقترا تهج
   :ریز حرش هب اه هفلؤم زا میره هب طوبرم یاه صخاش (اه زایتما) تارمن عمجرس نتفرگ رظن رد اب دوش یم

 .زایتما ،011 زا 510 =یتخاسریز یتسیز ریطم هفلؤم هبستکم تارمن ای زایتما عمج رس -فلا
 .زایتما ،110زا 11 = یداصتقا هفلؤم هبستکم تارمن ای زایتما عمج رس -ب
 .زایتما ،91زا 99 =یعامتجا هفلؤم هبستکم تارمن ای زایتما عمج رس -ج
    رد یدسوسطم یرد ا و شدقن هک یتخاسریز یتسیز ریطم هفلوم تیفیک و تیعضو ءاقترا رد یعس هب لوا تیولوا رد
    لمادش بدیترت هدب  ردگید هفلؤم ود یاه زایتما عمجرس نتفرگ رظن رد اب یدعب لحارم رد و .دوش دراد رهش یروآ بات
 .ددرگ ،یعامتجا و یداصتقا
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    یدجورخ ناودنع هدب    لددم لدیمکت و یلادمتحا یاه تیودطم عفر و یجنس تطص تهج دوش یم هیصوت و داهنشیپ
 .دریگ رارق نومزآدروم هب یتاعلاطم همانرب می بلاق رد قطانم ریاس رد لدم رضاح قیقطت
   عبانم
 نآ ی اده  صخادش و یروآ بات موهفم نییبت .(2395) .شوایس ،نایاش ؛ربکا ،راگزیهرپ ؛یلع ،یرگسع ؛اضردمطم ،ییاضر ؛یبتجم ،نایعیفر

  .51-35 :15 هرامش .اضف شیامآ و یزیر همانرب هلجم .(CBDM) روطم  امتجا حناوس تیریدم رد

     یدللملا نیدب هردگنک نیمودس .ایالب ربارب رد اهرهش یروآ بات ءاقترا رد یرهش تیریدم شقن .(1395) .داوجدمطم ،یریما ؛همطاف ،یدنز
  و مودلع هعسوت زکرم- سنارفنک یمیاد هناخریبد .نارهت .یرهش تیریدم و یرامعم ،رنه سنارفنک نیلوا و یرهش هعسوت و نیمز مولع
  .رالوکسا سنیاس یروانف

 .110-130 :9 هرامش .ینف هدکشناد هیرشن .نیوزق رهش یاهنامتخاس یا هزرل یریذپ بیسآ یسررب .(1195) .یلیل ،داشرا ؛یدهم ،یئارهز

 ی اده  صخادش و  اده ریغتم ری ات لیلطت و ییاسانش .(1395) .فیرش ،فوطم ؛یلع دیس ،یردب ؛نیرسن ،هللااطع ینا  یمظاک ؛دمطم ،یناملس
  .00-5 :0 هرامش موس لاس .تارطاخم ییاضف لیلطت هیرشن .نارهت قرش لامش و لامش زا یدهاوش .یروآ بات

       یروآ بادت و ملادس رهدش راددیاپ هعدسوت رد نیمزردس شیامآ و ییاضف یزیر همانرب لماعت .(1395) .یلع ،ینیدلا سمش ؛اراس ،یرایرهش
  .شناد حرط نایک تکرش .زیربت .یرامعم و یزاسرهش رد یا هتشر نایم مولع یاهشهوژپ یللملا نیب هرگنک نیلوا .یرهش

    نامزادس .یروادنف و تادقیقطت ، مودلع ترازو .ییاتسور و یرهش تیریدم همان شناد .حناوس تیریدم .(1195) .اضردمطم ،شاتهب دازرف
  .121-121 :روشک یاه یرایهد و اه یرادرهش

    یدللملا نیدب سناردفنک     .ناردطب ردبارب رد رهدش یروآ بادت ی اده  لددم لیلطت و یقیبطت یبایزرا .(1395) .اضریلع ،بیلدنع ؛دواد ،یمظاک
  .اریو تختیاپ زادرپ هدیا ناریدم هسسوم .نارهت .یرهش تیریدم و تسیز ریطم ،یرامعم ،نارمع یسدنهم رد نیون یاهدرواتسد
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