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 هدیکچ
 هدش ببس ناهج رسارس رد یعیبط یایالب عوقو هجوت اباق شیازفا زا یشان تافلت و ریبپان ناربج تارا ت ،ریتا یاه ههد یط
 گرزب یاهرهش زا یکی ناونع هب نارهت رهش .دریگ رارق هجوت دروم هبقرتمریغ ثداوح و حناوس اب ههجاوم رد یروآ  ات درکیور
 مظن ندروت مه رب ببس ،ریتا یاهلاس رد نآ همانرب نودب و هیور یب دشر و .دراد رارق الاب رای ب و الاب یا هزرل رطت هنهپ رد روشک
 لامش رد عقاو ۹ هقطنم .دهد یم شیازفا هلزلز رطت ربارب رد ار نارهت رهش یریبپ بیسآ نازیم اماوع نیا هک تسا هدش رهش ییاضف
 رارق الاب ًااتب ن بیرخت تدش اب رطت ی هدودیم رد ،هقطنم یلامش ی هبل زا نارهت لامش یلصا ا گ روبع ایلد هب نارهت رهش  رغ
 یبایزرا هلزلز اب ههجاوم رد ار نارهت رهش ۹ هقطنم یحاون یدبلاک یروآ  ات نازیم ات تسا نآ رب شهوژپ نیا ساسا نیا رب .دراد
 ینابم تاعلاطم هب هجوت اب اتسار نیا رد .دشاب یم یلیلیت -یفیصوت نآ شور و تسا یدربراک تاقیقیت ءزج رضاح شهوژپ .دیامن
 دنیارف یاه شور زا ایلیت و یبایزرا روظنم هب بپس .دیدرگ جارختسا یدبلاک یروآ  ات نازیم شیازفا رب رثوم یاه صتاش ،یرظن
 ،"ا گ هب یکیدزن" یاه صتاش دهد یم ناشن AHP شور زا اصاح یاه هتفای .دش هدافتسا هرتکلا و (AHP) یبتارم هل لس ایلیت
 شور  یاتن نینچمه .دننک یم افیا ۹ هقطنم یدبلاک یروآ  ات رد ار شقن نیرتشیب "زاب و زبس یاضف تحا م" و "یلصا رباعم"
 ،۹ یحاون و دنت ه رادروترب یدبلاک یروآ  ات نازیم نیرتشیب زا ۲ و . یحاون بپس و ۱ هیحان ادتبا هک تسا نآ زا یکاح هرتکلا
 هب یبایتسد تهج یتاداهنشیپ ،هلصاح  یاتن هب هجوت اب زین نایاپ رد .دنراد ار یدبلاک یروآ  ات نازیم نیرتمک بیترت هب ۹ و 0 ،4
 .تسا هدش هئارا شهوژپ فده
 
 هرتکلا شور ،نارهت یرادرهش 9 هقطنم ،یرهش یحاون ،یدبلاک یروآ بات :یدیلک تاملک
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 همدقم
 بجوم یناسنا یاه تیلاعف و اهرهش نزاوتمان هعسوت عبتلاب و ینیشنرهش هب لیامت ،تیعمج دشر ،ریخا یاه ههد یط
 .تسا هدش ناهج رسارس رد یعیبط حناوس و ایالب  وقو هجوت لباق شیازفا و یطیطم تسیز مظن ندروخ مه رب
 تخانش هک دور یم رامش هب یناسنا عماوج رادیاپ هعسوت هب لین تهج رد یساسا یشلاچ ناونع هب یعیبط حناوس"
 دراو حناوس تیریدم و یزیر همانرب رد ،یریذپ بیسآ شهاک فلتخم یاهوگلا هلیسو هب ،یرادیاپ هب لین یاه هویش
 شهاک یارب ار یبولطم تیعضو ات تسا هتفای روشک ره یلم یاه یراذگ تسایس رد بسانم یهاگیاج و تسا هدش
 نیا رب ."(10 :1395 ،هاجزوریف یرکش) دیامن داجیا حناوس تیریدم فلتخم حوطس رد تارطخ رتر ؤم و دمآراک
 یدبلاک یزاس مواقم و یریذپ بیسآ شهاک هلوقم رب دیکأت زا جیار درکیور ،رادیاپ هعسوت ققطت روظنم هب ساسا
 رتشیب هک تسا ىدیدج موهفم ،ىروآ بات .(53 :0395 ،مل) تسا هتفای رییغت حناوس لباقم رد یروآ بات هب ،اهرهش
 یانعم هب و (99 :0395 ،ناراکمه و شاتهبدازرف) دوش ىم هدرب راک هب اه تیعطق مدع و اه هتخانشان اب ههجاوم رد
 رد .(Zhai et al, 2015: 3) تسا راوگان عیاقو اب لماک قباطت و دوبهب ،بذج یارب یزیر همانرب و یزاس هدامآ ییاناوت
 بات ۀعماج هب یبایتسد رب ار دوخ یاه تیلاعف رتشیب ،حناوس شهاک ۀنیمز رد لاعف یاه سنا آ و اهداهن ،ریخا یاه لاس
 ۀدرتسگ یاه یراجنه یب و عیسو یاه تراسخ لیلد هب ،نایم نیا رد هک دنا هتخاس زکرمتم حناوس ربارب رد روآ
 یعیبط حناوس ربارب رد عماوج یروآ بات تیوقت یارب یرتالاب تیولوا ،ثداوح ریاس هب تبسن اه هزرل نیمز ،یعامتجا
 .(01 :1395 ،ناراکمه و یکرهش هنگنز) دنراد
 زا دعب ،ایلامیه -علآ زیخ هلزلز دنبرمک یور یریگرارق هژیو هب و یتخانش نیمز یاه یگژیو لیلد هب ناریا روشک
  .(251 :1395 ،ناراکمه و ییاضر) دراد ناهج یاهروشک نیب رد ار هلزلز یریذپ بیسآ نیرتالاب ،ناتسنمرا
 یب دشر و .دراد رارق الاب رایسب و الاب یا هزرل رطخ هنهپ رد روشک گرزب یاهرهش زا یکی ناونع هب زین نارهت رهش
 نازیم لماوع نیا هک تسا هدش رهش ییاضف مظن ندروخ مه رب ببس ،ریخا یاه ههد یط نآ همانرب نودب و هیور
 هب نارهت هب ار یریذپان ناربج تافلت و تاراسخ و دهد یم شیازفا هلزلز رطخ ربارب رد ار نارهت رهش یریذپ بیسآ
 برغ لامش رد هک 1 هقطنم ،نارهت رهش هناگ 00 قطانم نایم رد .دنک یم دراو روشک یرادا -یسایس تختیاپ ناونع
 ی هبل زا نارهت لامش یلصا لسگ روبع و  یف غاب و کراصح لسگ ود دوجو لیلد هب" تسا هدش عقاو نارهت
 رد ".(95 :1195 ،دنمراش رواشم نیسدنهم) دراد رارق الاب ًااتبسن بیرخت تدش اب رطخ ی هدودطم رد ،هقطنم یلامش
 تاغاب هدرتسگ بیرخت ریظن یتالکشم ،هقطنم رد تیعمج مکارت شیازفا عبتلاب و زاس و تخاس شیازفا ریخا یاه ههد
 و اه تیلاعف مجح هب تبسن رباعم هکبش حطس ندوب نییاپ هجیتن رد و نکسم یزاس هوبنا هب دیدش شیارگ و
 شیازفا هلزلز ربارب رد ار هقطنم یریذپ بیسآ روکذم لماوع  ومجم .تسا هتشاد لابند هب ار ... و اه نآ یدمآراکان
 نازیم یبایزرا ،شهوژپ نیا ماجنا زا فده ور نیا زا .دروآ یم دوجوب هلزلز  وقو ماگنه ار یتالضعم رما نیا و هداد
 یاه تیولوا و جیاتن هب هجوت اب زین نایاپ رد .دشاب یم هلزلز اب ههجاوم رد نارهت رهش 1 هقطنم یحاون یروآ بات
 ییوگخساپ لابند هب رضاح شهوژپ .ددرگ یم هئارا شهوژپ فده هب یبایتسد تهج یتاداهنشیپ و اهراکهار ،هلصاح
 رادروخرب یرتشیب یدبلاک یروآ بات زا هلزلز اب ههجاوم رد 1 هقطنم یحاون زا میمادک" هک دشاب یم شسرپ نیا هب
  "؟ تسا
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  یرظن ینابم
 دراو ،نتشگزاب دوخ لاح هب و شهج یانعم هب "Resilire" نیتال لعف زا یدالیم 15 نرق لیاوا رد یروآ بات ه او
 ناونع هب 9135 لاس رد 5گنیلوه راب نیتسخن ار حالطصا نیا .(1 :0395 ،یلالج و یحالف) دش یسیلگنا نابز
-یناسنا یاه ماظن رد (5220) 9رتنپراک ،یعامتجا یاه ماظن رد (2220) 0رگدا سپس .درک حرطم یکی ولوکا یموهفم
 و تدم هاتوک حناوس تیریدم رد (9220) 1وئنرب ،می ولوکا -یعامتجا یاه ماظن رد (9220) 1سیکرب ،یطیطم
 اب .(00 :2395 ،ناراکمه و نایعیفر) دنتفرگ راک هب یمیلقا تارییغت دننام تدمدنلب یاه هدیدپ رد (5135) 1نمرمیت
 .تسا هدشن هئارا نآ زا یدحاو و هچراپکی فیرعت زونه ،موهفم نیا ندش حرطم زا ههد راهچ هب میدزن تشذگ
 رد دوجوم یداینب یاه توافت و نوگانوگ یاه شور زا یشان یروآ بات فیراعت رد دوجوم یاه توافت زا یرایسب
 زا یرهش یروآ بات موهفم .(11 :1395 ،یلداع و روپ شاداد) تسا هزوح نیا رد حرطم یاه هاگدید و اهدرکیور
 هلباقم یجراخ لماوع زا یشان لالتخا و شنت اب اه متسیس نآ رد هک تسا یتلاح هب هراشا و تسا هدش ذخا ی ولوکا
 هدش یراذگ هیاپ تایبدا زا یعونتم ی هعومجم رد یرهش یروآ بات تاعلاطم .(Tumini et al, 2017:1364) دننک یم
 و یرهش تارطخ .0 ؛ یرهش ی ولوکا یروآ بات .5 :دنوش میسقت هتسد راهچ هب هدرتسگ روط هب دنناوت یم هک دنا
 قیرط زا یروآ بات ءاقترا .1 و ؛یا هقطنم و یرهش داصتقا یروآ بات .9 ؛یرهش تارطاخم و ایالب رطخ شهاک
  .یرهش یاهداهن و تموکح
 فلتخم یاه هبنج رب مادکره ،دراد دوجو یبدا فلتخم یاه هعومجم نیا نایم یدایز یناشوپمه هک یلاح رد
 .(Leichenko, 2011: 164) دنراد زکرمت یرهش یاه متسیس و اهرهش فلتخم یازجا رب و دیکأت یرهش یروآ بات
 لیکشت ىنف و ىطیطم تسیز ،یعامتجا یاه هکبش یمامت و یرهش متسیس می ییاناوت هب یرهش یروآ بات یلک روطب
 اب ههجاوم رد بولطم یاهدرکلمع هب عیرس تشگزاب ای ظفح روظنم هب یناکم و ینامز یاه سایقم رد نآ هدنهد
 ،دننک یم دودطم ار هدنیآ ای لاح یقابطنا تیفرظ هک ییاه متسیس تیعضو عیرس لیدبت و رییغت اب قابطنا ،لالتخا
 و (راذگ) لاقتنا ،تمواقم ریظن یددعتم یاهریسم و تسا ایوپ یرهش یروآ بات ،فیرعت نیا رد .دنک یم هراشا
 و طابترا هب هتسباو اهرهش یروآ بات .(Meerow et al, 2016: 39) دهد یم هئارا یروآ بات یارب ار ینوگرگد
 زورب ماگنه رد یا هدننک نییعت شقن متسیس ود نیا طابترا و تسا یعامتجا و یکیزیف یاه متسیس نایم یگنهامه
 دیاب دنتسه هدش رکذ یازجا مامت لماش هک یهاگتسد ناونع هب اهرهش هطناس می زورب نامز رد .دنک یم افیا هطناس
 .(11 ،1395 ناراکمه و یکرهش هنگنز) دننک ظفح ار دوخ درکلمع و هتشاد ار هطناس شنت رپ ریارش لمطت ییاناوت
 زا لبق ،دنتسه ینوگرگد و رییغت لمطت هب رداق اهرهش هک تسا یا هجرد یرهش یروآ بات تفگ ناوت یم نیاربانب
 نارگشهوژپ .(Collier et al, 2013: 521) دنوش یهدنامزاسزاب اهدنیارف و اهراتخاس زا یدیدج هعومجم هب هکنیا
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 ار اهرهش دننام روآ بات و هدیچیپ یاه متسیس رد دوجوم یاه یگژیو زا یدادعت یمتسیس نازادرپ هیرظن و تارطاخم
 .(Godschalk, 2003: 139) دنا هدرک ییاسانش ،دنراد لماعت رگیدکی اب یعامتجا و یکی ولونکت یازجا اه نآ رد هک
 دهد یم ناشن فلتخم نادنمشیدنا هاگدید زا ار روآ بات یاه متسیس و عماوج یاه یگژیو زا یا هصالخ ریز لودج
 .(5 لودج)

 روآ بات یاه متسیس و عماوج یاه یگژیو -1 لودج
 اه یگژیو دنمشیدنا لاس
 (Carpenter et al, 2001: 766) قابطنا و یریگدای تیفرظ ،یهدنامزاسدوخ ییاناوت ،تارییغت ربارب رد متسیس لمطت نازیم ناراکمه و رتنپراک 5220
 (Bruneau et al, 2003: 737-738) تعرس ،ریبدت ،یگنوزفا ،ماکطتسا ناراکمه و وئنورب 9220
 (Maguire & Hagan, 2007: 17) یروآون و یبایزاب ،تمواقم 5یاماش و یهمیک 1220
 (125 :9395 ،یدمطم هاش)  یریذپ نوگرگد و یزاسمه ،تمواقم 0تلاس و رکاو 1220

 .(Sapirstein, 2006: 4) یراگزاس و یریگدای ،یهدنامزاسدوخ ،شنکاو نیاتشریپاس
 (Khodabakhsh et al, 2015: 216) یریذپرییغت ،یهدنامزاسدوخ ،یقیبطت تیفرظ 9سیردنآ یترام و نیرب نیترام 5520

 (1395 ،ناگدنسیون :عبنم)

 ریز رد شهوژپ یرظن بوچراچ ،هدش ماجنا تاعلاطم هب دانتسا اب و یرهش یروآ بات میهافم هب هجوت اب ، ومجم رد
  .(5 لکش) تسا هدش هئارا

 
 (7031 ،ناگدنسیون :عبنم) شهوژپ یرظن بوچراچ -1 لکش

 قیقحت هنیشیپ
 رب دیکأت اب) یرهش یروآ بات  وضوم نوماریپ ،نارگشهوژپ رسوت یددعتم تاقیقطت و تاعلاطم ریخا یاه لاس رد
  :دشاب یم ریز حرش هب اهنآ هصالخ هک تسا هدش ماجنا (یدبلاک دعب
 و دنک یم حرطم ناوچیس رهش یزاسزاب رد یدیلک یا هبنج ار یرهش یروآ بات یا هلاقم رد 1وگ نای ،0520 لاس رد
 لاس رد یا هلاقم رد 1تنایرب و نلآ .دناد یم یرورض هدنیآ رد هچراپکی و رادیاپ ،مجسنم یرهش هعسوت یارب ار نآ
 ار هنازور یرهش یگدنز تیفیک یهجوت لباق روط هب اهنت هن هدش یحارط زاب یاهاضف زا یا هکبش دننک یم نایب 2520
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 حرطم هلزلز  وقو تروص رد یبایزاب لماع و یرورض ینابیتشپ ناونع هب هتفهن تیفرظ اب هکلب دنهد یم شیازفا
 .دنوش یم
 ربارب رد یدبلاک یروآ بات نازیم یبایزرا" ناونع تطت ار یشهوژپ ناراکمه و یرایز یلعفسوی ،1395 لاس رد
 زا لصاح جیاتن .دنداد ماجنا "(نارهت می هقطنم :هعلاطم دروم) رادیاپ تیریدم هب یبایتسد درکیور اب هلزلز تارطاخم
 ،(1 هیحان زا یتمسق و 1 و 9 یحاون) هقطنم تحاسم زا دصرد 11 زا شیب دودح هک دهد یم ناشن شهوژپ نیا
 همانرب سیرتام قبط .دنراد ار هلزلز ربارب رد یروآ بات نازیم نیرتشیب ،25 و 1 یحاون و رسوتم و مک یروآ بات
 نیرتهب ناونع هب "(لسگ میدزن) رطخ رپ یحاون رد زاس و تخاس زا یریگولج" دربهار ،یکیژتارتسا یمک یزیر
 1395 لاس رد هک رگید یشهوژپ جیاتن .ددرگ یم حرطم هلزلز ربارب رد هقطنم یروآ بات شیازفا تهج یدبلاک دربهار
 (هلزلز) یعیبط تارطاخم ربارب رد یرهش یروآ بات یدبلاک داعبا شجنس" ناونع تطت یمرکا روپ و روپاشاپ رسوت
 و تفاب یدبلاک یاهیگژیو رایعم هک تسا نآ زا یکاح ،تفرگ ماجنا "(نارهت رهش 05 هقطنم :یدروم هعلاطم)
 05 هقطنم یدبلاک یروآ بات رد ار تیمها نیرتشیب ،کراپ هب یسرتسد و نامتخاس تمواقم ،رباعم ضرع یاهرایعمریز
 یروآ بات یاراد هقطنم زا دصرد 99/10 هک داد ناشن هقطنم یدبلاک یروآ بات ییاهن هشقن نینچمه .دنراد نارهت رهش
 هلزلز هرطاخم ربارب رد یرهش یدبلاک یروآ بات نازیم یبایزرا" ناونع تطت رگید یشهوژپ .دشاب یم مک
395 لاس رد یتشور داژندحا و جزید نیرس یدمطم رسوت هک "(ناجنز رهش :هعلاطمدروم)  نایب ،تفرگ ماجنا 1
 ،میدق تفاب رب قبطنم یحاون و روآ بات ًاالماک ،یرهش دیدج تفاب رب قبطنم یحاون ناجنز رهش رد هک دنک یم
 ناجنز رهش فرط ود زا هلزلز لسگ روبع هجوت اب ور نیا زا .دنراد یمک رایسب یروآ بات یمسرریغ و هدوسرف
 ارجا یدبلاک رصانع و یتخاسریز یاه نایرش ریسم رد الاب رایسب حطس رد یتینما و یماکطتسا تامادقا تسیاب یم
 .دوش
 هجوت دروم یروآ بات  وضوم ،یطیطم تالکشم و لئاسم شیازفا اب ریخا یاه لاس رد تفگ ناوت یم یلک روط هب
 (یطیطم تسیز و یدبلاک ،یداصتقا ،یعامتجا زا معا) نآ داعبا اب هطبار رد و تسا هتفرگ رارق نیققطم زا یرایسب
 یمیدق یاه تفاب هب یدبلاک یروآ بات هنیمز رد هدش ماجنا یاه شهوژپ بلغا .تسا هدش ماجنا یرایسب یاه شهوژپ
 نازیم یسررب ،دزاس یم زیامتم اه شهوژپ ریاس زا ار رضاح شهوژپ هچنآ اما .دنا هتخادرپ یرهش هدوسرف ای و
 رد .دشاب یم (نارهت یرادرهش 1 هقطنم دننام) یرهش دیدج ًااتبسن و هدش یزیر همانرب یاه تفاب رد یدبلاک یروآ بات
 ادتبا رد ییاضف نامدیچ ،یرهش تیریدم و یزیر همانرب ااطل هب هچ رگا هدش یزیر همانرب یرهش یاه تفاب رد عقاو
 .دنا هدش هجاوم ییاضف یاه یمظن یب اب ،ناباتش یرهش هعسوت اب ماگمه نامز رورم هب اما تفرگ ماجنا یتسرد هب
 ،یحاتف و یرایز) یداصتقا -یعامتجا دعب رد اهنت ،نارهت یرادرهش 1 هقطنم یروآ بات تسا رکذ هب مزال نینچمه
 دناوت یم یروآ بات یدبلاک دعب هب هجوت هک یتروص رد .تسا هدشن هتخادرپ نآ یدبلاک دعب هب و هدش یسررب (1395
 .دشاب یعامتجا و یداصتقا هلمج زا داعبا ریاس رد یروآ بات ءاقترا زاس هنیمز
 قیقحت ییایفارغج ورملق
 هناگ 00 قطانم نیرتگرزب زا هقطنم نیا .دراد رارق نارهت برغ لامش رد راتکه 521101 تحاسم اب یرادرهش 1 هقطنم
 50 هقطنم ترواجم رد برغ زا و 3 هقطنم رواجم بونج زا ،0 هقطنم هیاسمه قرش زا هک هدش بوسطم نارهت رهش
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 رد .تسا هدش لیکشت هلطم 30 و هیحان 1 زا ،تسا فورعم نارهت رهش هعسوت هنهپ هب هک 1 هقطنم .دراد رارق 00 و
 تمسق ود هب هقطنم هچنانچ .دراد ار تحاسم نیرتمک 1 هیحان و تحاسم نیرتشیب 9 هیحان ،هقطنم هناگتفه یحاون نیب
 هب تبسن یرتشیب تمدق زا (1 و 9 ،0 ،5 یحاون لماش) هقطنم لامش رد دوجوم یحاون ،دوش میسقت یبونج و یلامش
 ریخا لاس لهچ هلصاف رد هقطنم تالوطت هدمع .(1 و15 :1195 ،1 هقطنم یرادرهش) دنرادروخرب یبونج یحاون

 جراخ زا رجاهم تیعمج موجه هب هجوت اب (گنج صخالاب و) بالقنا زا سپ یاه لاس هلصاف رد و هتفریذپ تروص
 رواشم نیسدنهم) تسا هداد خر هقطنم نیا رد یتیعمج و یدبلاک تالوطت هدمع نارهت قطانم ریاس زین و نارهت
  .دهد یم ناشن یحاون میکفت هب ار هقطنم تامیسقت راتخاس ،5 هرامش هشقن .(15 :1195 ،دنمراش

 
  یحاون کیکفت هب 3 هقطنم تامیسقت راتخاس -1 هشقن
 (1395 ،نارهت رهش 1 هقطنم یرادرهش زا سابتقا اب ناگدنسیون :عبنم)

 قیقحت یسانش شور
 یلیلطت -یفیصوت شور رد" .دشاب یم یلیلطت -یفیصوت نآ شور و تسا یدربراک تاقیقطت ءزج رضاح شهوژپ
 یاه یگژیو و تاصخشم هرابرد یریگ هجیتن و اهنآ یریگ هزادنا هب ًاافرص اهریغتم رد یفرصت و لخد چیه نودب ققطم
 زا هدافتسا اب تاعالطا و اه هداد ".(11 :9395 ،تخبون) دزادرپ یم مه هب تبسن اهریغتم طابترا  ون ای ریغتم ره
 قباوس و تایبدا ادتبا بیترت نیدب .دنا هدش یروآدرگ (ینادیم تاعلاطم) هدهاشم و (یا هناخباتک) یدانسا یاه شور
 هیجوت یانبم رب یدبلاک دعب رد یرهش یروآ بات نازیم شیازفا رب ر وم یاه صخاش سپس و هعلاطم ،شهوژپ  وضوم
 زا لیلطت یارب زایندروم یاه هداد ،ساسا نیا رب .دش جارختسا یفیک و یمک یاه هداد هب یسرتسد تیلباق و یرظن
 ی هطبار و رظندروم یاه صخاش ،0 هرامش لودج .دیدرگ یروآدرگ نارهت رهش 1 هقطنم یرادرهش هب هعجارم قیرط
  .دهد یم ناشن یروآ بات اب ار اهنآ
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 یدبلاک یروآ بات نازیم شجنس یارب رظندروم یاه صخاش -2 لودج
  ون یروآ بات نازیم اب صخاش ی هطبار صخاش دک

 صخاش
 نابیتشپ یاه شهوژپ

C1 راتکه رد رفن بسح رب الومعم نآ شجنس و دشاب یم حطس دحاو رد تیعمج یگدنکارپ ،تیعمج مکارت تیعمج مکارت 
 هداد شیازفا تارطاخم  وقو ماگنه ار رباعم رب یتیعمج راب ،تیعمج یالاب مکارت نیاربانب .دریگ یم تروص
 .دراد لابند هب ار یرتشیب یریذپ بیسآ نازیم  رما نیا و

 :Tumini, 2017) - یفنم
1372) 

- )sharifi & 

yamagata, 1520: 269) 
- (Cutter et al, 

2008: 12) 
- (sharifi & 

yamagata, 5204: 
1493) 

 ،ناراکمه و ییاضر) -
1395، 51) 
 ،ناراکمه و ییاضر) -
1395، 051) 

 ،ناراکمه و نایعیفر) -
2395، 59) 

 
 

C2 هب یلصا رباعم دصرد 
 هیحان رباعم لک

 و یسرتسد ،طابترا یرارقرب ناکما رباعم نیا .دنراد یطابترا درکلمع هک دنتسه یرباعم ،یلصا رباعم
 هتفرگرظن رد یلصا رباعم ناونع هب رتم 05 یالاب رباعم ور نیا زا .دهد یم شیازفا ار هقطنم هب یناسردادما
 .دنا هدش

 تب م

C3 تفاب تحاسم دصرد 
  لک   هب هدوسرف
 هیحان

 بیسآ ار هدودطم ،هدوسرف تفاب دوجو نیاربانب .ریذپانذوفن و رادیاپان ،هنادزیر تسا یتفاب ،هدوسرف تفاب
 .دنک یم رتریذپ

 یفنم

C4 تحاسم  دصرد 
 هب زاب و زبس یاضف
 هیحان  لک

 اهاضف نیا .دنراد میقتسم ی هطباریروآ بات نازیم اب هک دنتسه یضارا یربراک زا یشخب زاب و زبس یاهاضف
   .دنوش عقاو ر وم تقوم ناکسا و دادما هلحرم رد دنناوت یم ،یریذپ بیسآ شهاک رب هوالع

 تب م

C5 تب م .دراد ری أت هیحان یروآ بات نازیم رد ینامرد زکارم یگدنکارپ و دادعت ینامرد زکارم دادعت 
C6 داتس زکارم دادعت 

 نارطب
 تب م .تسا راذگری أت هطناس زا شیپ ریارش هب یریذپ تشگرب و یروآ بات رد نارطب داتس زکارم دوجو

C7 ار یریذپ بیسآ نازیم دناوت یم تارطاخم  وقو ماگنه و دشاب یم رطخرپ تاسیسات وزج یربراک نیا تخوس هاگیاج دادعت 
 .دهد شیازفا

 یفنم

C8 هتخاس مکارت دصرد 
 هدش

 یریذپ بیسآ نازیم هدنهد ناشن هک تسا هیحان رد دوجوم یاه یربراک هیلک لماش هدش هتخاس حطس
 .دشاب یم

 یفنم

C9 یفنم .دنک یم افیا هیحان یریذپ بیسآ نازیم رد یمهم شقن لسگ هب یکیدزن لسگ هب یکیدزن 

 (1395 ،ناگدنسیون :عبنم)

 و فذح یانعم هب هرتکلا ه او" .تسا هدش هدافتسا 5هرتکلا شور زا اه صخاش یبایزرا و لیلطت روظنم هب سپس
 شور نیا رد .دیدرگ داجیا 0امس هرواشم تکرش رسوت 1135 لاس رد راب نیلوا هک تسا تیعقاو ساسا رب باختنا
 :9395 ،ینیسح و یئارس) دوش یم هدافتسا یا هبترریغ موهفم هب فورعم یدیدج موهفم زا اه هنیزگ یدنب هبتر یاج هب
 قیرط نادب و هتفرگ رارق یبایزرا دروم یا هبتر ریغ تاسیاقم زا هدافتسا اب اه هنیزگ هیلک ،شور نیا رد ".(515
 ریداقم زا فالتخا هجرد و (Wj) نازوا زا قفاوت هجرد ساسا رب یجوز تاسیاقم .دنوش یم فذح ر وم ریغ یاه هنیزگ
 یانبم رب لحارم نیا هیلک .دنریگ یم رارق نومزآ دروم اه هنیزگ یبایزرا یارب امأوت و هدوب راوتسا (Vij)نیزو یبایزرا
 زیلانآ" هب فورعم ااطل نیدب شور هک دنوش یم یزیر هیاپ گنهامهان هعومجم می و گنهامه هعومجم می
 .(0 لکش) دهد یم ناشن ار هرتکلا شور لحارم ریز لکش .(1 :9395 ،ناراکمه و هداز میهاربا) دشاب یم مه "یگنهامه

 
 (7031 ،ناگدنسیون :عبنم) هرتکلا شور ماجنا لحارم -2 لکش

 
                                                           
1 . Elimination et choice in Translating to Reality (Electre) 
2 . SEMA 

 سیرتام لیکشت
 یریگ میمصت هیلوا

 سیرتام لیکشت

  سایقم یب 

 نزو نییعت
 اه صخاش

 یب سیرتام لیکشت
  نوزوم سایقم

 هعومجم نییعت
 و گنهامه
 گنهامهان

 سیرتام لیکشت
 و یگنهامه
 یگنهامهان

 سیرتام لیکشت
 و ر وم گنهامه
 ر وم گنهامهان

 سیرتام لیکشت
 ر وم ییاهن

 هکبش لیکشت
 تیولوا
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 قیقحت جیاتن
 1 هقطنم  یحاون یدنب تیولوا و یدبلاک یروآ بات نازیم رد ر وم یاه صخاش یبایزرا هب شهوژپ زا تمسق نیا رد
 یروآ بات نازیم رد ر وم یاه صخاش ادتبا بیترت نیدب .دوش یم هتخادرپ هرتکلا شور زا هدافتسا اب نارهت رهش
 1 هقطنم یحاون) هنیزگ 1 لماش هک میمصت هیلوا سیرتام سپس .دنا هدش جارختسا شهوژپ یرظن ینابم زا ،یدبلاک
 .دهد یم ناشن ار میمصت هیلوا سیرتام ،9 هرامش لودج .دوش یم لیکشت ،دشاب یم صخاش 3 و (نارهت رهش

 میمصت هیلوا سیرتام -3 لودج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1395 ،نارهت رهش 1 هقطنم یرادرهش زا هدش ذخا رامآ :عبنم)

 سایقم فالتخا عفر هب تسیاب یم ،دنتسه یتوافتم یاه سایقم یاراد هدافتسا دروم یاه صخاش هک نیا هب هجوت اب
 ناشن ار اه صخاش هدش لامرن سیرتام ،1 هرامش لودج .دوش هتخادرپ یزاس لامرن شور زا هدافتسا اب اه صخاش
                                                                        .دهد یم

 سایقم یب سیرتام -4لودج
 صخاش   

 هنیزگ

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

 0/4704 0/3753 0/3536 0/3162 0/5307 0/7086 0/9943 0/3781 0/2329 5 هیحان
 0/4704 0/4269 0/0000 0/3162 0/2274 0/2400 0/1067 0/3722 0/1875 0 هیحان
 0/4704 0/3095 0/7071 0/3162 0/2274 0/3822 0/0000 0/3674 0/3256 9 هیحان
 0/2822 0/3753 0/0000 0/3162 0/6065 0/2994 0/0000 0/3086 0/4563 1 هیحان
 0/2822 0/3671 0/3536 0/3162 0/3790 0/1824 0/0000 0/3566 0/4730 1 هیحان
 0/1881 0/4307 0/3536 0/3162 0/2274 0/3529 0/0000 0/4740 0/3296 1 هیحان
 0/3763 0/3464 0/3536 0/6325 0/2274 0/2163 0/0000 0/3695 0/5138 1 هیحان

 (1395 ،رازفا مرن زا لصاح یاه هتفای :عبنم)

 هب سایقم فالتخا عفر زا سپ ،دشاب یمن ناسکی هدافتسا دروم یاه صخاش تیمها و شزرا هکنیا هب هجوت اب همادا رد
 دنیارف شور زا شهوژپ نیا رد اه صخاش نزو هبساطم یارب .دوش یم هتخادرپ اه صخاش زا می ره نزو نییعت
 (رفن 15) یهورگ رایتخا رد رظندروم یاه صخاش هک بیترت نیدب .تسا هدش هدافتسا (AHP) یبتارم هلسلس لیلطت
 ،اه صخاش یجوز هسیاقم قیرط زا ات دوش یم تساوخرد اه نآ زا و دریگ یم رارق یزاسرهش دیتاسا و نیصصختم زا
 مرن زا اه صخاش زا می ره نزو هبساطم یارب سپس .دنهد صاصتخا اه نآ زا می ره هب 3 ات 5 نیب بسانم ینزو
 .دهد یم ناشن Expert Choice رازفا مرن رد ار نزو نییعت ،5 هرامش ریوصت .تسا هدش هدافتسا Expert Choice رازفا

 صخاش  
  هنیزگ

C1 C2 C3 C4  C5 C6 C7 C8 C9 

 یفنم یفنم یفنم تب م تب م تب م یفنم تب م یفنم صخاش  ون
 1 11/11 5 5 1 50/91 51/0 05/10 01/53 5 هیحان
 1 01/11 2 5 9 02/15 10/2 91/10 93/91 0 هیحان
 1 01/51 0 5 9 21/10 2 51/10 19/105 9 هیحان
 9 31/11 2 5 1 11/00 2 21/20 11/315 1 هیحان
 9 11/01 5 5 1 21/95 2 31/90 11/115 1 هیحان
 0 11/11 5 5 9 21/10 2 31/59 03/305 1 هیحان
 1 11/11 5 0 9 10/15 2 11/10 11/020 1 هیحان
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  Expert Choice رازفا مرن رد اه صخاش نزو نییعت -1 ریوصت

 (1395 ،رازفا مرن زا لصاح یاه هتفای :عبنم)

 عفر سیرتام رد (W) هلصاح یاه نزو ،نوزوم سایقم یب سیرتام لیکشت روظنم هب اه صخاش نزو نییعت زا سپ
 .دهد یم ناشن ار اه صخاش نوزوم سایقم یب سیرتام ،1 هرامش لودج .دوش یم برض (N) هدش سایقم فالتخا

  نوزوم سایقم یب سیرتام -3 لودج
 صخاش 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8  C9 هنیزگ
 0/0809 0/0540 0/0400 0/0285 0/0292 0/1035 0/0527 0/0616 0/0147 5 هیحان
 0/0809 0/0615 0/0000 0/0285 0/0125 0/0350 0/0057 0/0607 0/0118 0 هیحان
 0/0809 0/0446 0/0799 0/0285 0/0125 0/0558 0/0000 0/0599 0/0205 9 هیحان
 0/0485 0/0541 0/0000 0/0285 0/0334 0/0437 0/0000 0/0503 0/0287 1 هیحان
 0/0485 0/0529 0/0400 0/0285 0/0208 0/0266 0/0000 0/0581 0/0298 1 هیحان
 0/0324 0/0620 0/0400 0/0285 0/0125 0/0515 0/0000 0/0773 0/0208 1 هیحان
 0/0647 0/0499 0/0400 0/0569 0/0125 0/0316 0/0000 0/0602 0/0324 1 هیحان

 (1395 ،رازفا مرن زا لصاح یاه هتفای :عبنم)

 گنهامهان و گنهامه یاه هعومجم دیاب ادتبا ،یگنهامهان و یگنهامه سیرتام لیکشت روظنم هب هلحرم نیا رد
 هتشاد یرتشیب تیبولطم Al هنیزگ رب  Ak هنیزگ هک تسا ییاه صخاش هیلک ،(Sk,l) گنهامه هعومجم .ددرگ صخشم
 .دراد یرتمک تیبولطم Al هنیزگ رب  Akهنیزگ هک تسا ییاه صخاش هیلک زین (Dk,l) گنهامهان هعومجم .دنشاب
 و دنریگ یم رارق هسیاقم دروم یجوز تروص هب اه هنیزگ ،(یفنم ای تب م) اه صخاش  ون نییعت زا سپ نیاربانب
I) یگنهامه سیرتام سپس .دیآ یم تسدب گنهامهان و گنهامه یاه هعومجم

kl
 زا می ره نازوا عمج زا ،(

NI) یگنهامهان سیرتام و دوش یم داجیا گنهامه هعومجم هب قلعتم یاه صخاش
kl

 ار اه هنیزگ فعض نازیم هک زین (
 یگنهامه یاه سیرتام .ددرگ یم هبساطم نوزوم هدش سایقم یب سیرتام ریداقم ساسا رب ،دهد یم ناشن مه هب تبسن
 .(1 لودج) دنوش یم هداد ناشن ریز لودج رد یگنهامهان و

 یگنهامهان و یگنهامه یاه سیرتام -0 لودج

تام
یر

ه س
هام

گن
 ی

 
 1 هیحان 1 هیحان 1 هیحان 1 هیحان 9 هیحان 0 هیحان 5 هیحان

 0/54 0/611 0/63 0/606 0/802 0/77 - 5 هیحان
 0/54 0/465 0/575 0/429 0/656 - 0/491 0 هیحان
 0/461 0/551 0/659 0/659 - 0/66 0/459 9 هیحان
 0/602 0/455 0/692 - 0/483 0/773 0/483 1 هیحان
 0/456 0/455 - 0/622 0/483 0/514 0/572 1 هیحان
 0/765 - 0/8 0/687 0/646 0/679 0/591 1 هیحان
 - 0/455 0/709 0/45 0/646 0/514 0/572 1 هیحان
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تام
یر

ان س
امه

نه
یگ

 

 1 هیحان 1 هیحان 1 هیحان 1 هیحان 9 هیحان 0 هیحان 5 هیحان 
 0/7331 1 0/6860 0/8820 1 0/6876 - 5 هیحان
 0/7124 1 0/8100 1 0/2599 - 1 0 هیحان
 1 1 1 1 - 1 0/9043 9 هیحان
 0/7124 0/6749 0/1959 - 0/1514 0/5232 1 1 هیحان
 1 1 - 1 0/7300 1 1 1 هیحان
 0/8795 - 0/3677 1 0/3595 0/8230 0/9855 1 هیحان
 - 1 0/5685 1 0/6064 1 1 1 هیحان

 (1395 ،رازفا مرن زا لصاح یاه هتفای :عبنم)

 سیرتام لیکشت یارب سپس .دوش یم هبساطم گنهامهان و گنهامه یاه سیرتام یارب هناتسآ رادقم ادتبا همادا رد
 زا رتکچوک رگا و می ددع ،دنشاب هناتسآ رادقم یواسم و رتگرزب ،یگنهامه سیرتام یاه هیارد رگا ،ر وم گنهامه
 رصانع زا می ره یارب ،ر وم گنهامهان سیرتام لیکشت یارب نینچمه .دوش یم ااطل رفص ددع ،دنشاب هناتسآ رادقم
 ااطل می شزرا ،دشاب رتکچوک و رفص شزرا ،دشاب هناتسآ رادقم یواسم ای رتگرزب نآ رادقم هک گنهامهان سیرتام
 .دهد یم ناشن ار ر وم گنهامهان و ر وم گنهامه یاه سیرتام 1 لودج .دوش یم

 رثوم گنهامهان و رثوم گنهامه یاه سیرتام -7 لودج

تام
یر

ه س
هام

ن
م گ

ر و
  

 1 هیحان 1 هیحان 1 هیحان 1 هیحان 9 هیحان 0 هیحان 5 هیحان

 0 1 1 1 1 1 - 5 هیحان
 0 0 0 0 1 - 0 0 هیحان
 0 0 1 1 - 1 0 9 هیحان
 1 0 1 - 0 1 0 1 هیحان
 0 0 - 1 0 0 0 1 هیحان
 1 - 1 1 1 1 1 1 هیحان
 - 0 1 0 1 0 0 1 هیحان

تام
یر

ان س
امه

نه
م گ

ر و
 

 1 هیحان 1 هیحان 1 هیحان 1 هیحان 9 هیحان 0 هیحان 5 هیحان 

 1 0 1 0 0 1 - 5 هیحان
 1 0 1 0 1 - 0 0 هیحان
 0 0 0 0 - 0 0 9 هیحان
 1 1 1 - 1 1 0 1 هیحان
 0 0 - 0 1 0 0 1 هیحان
 0 - 1 0 1 0 0 1 هیحان
 - 0 1 0 1 0 0 1 هیحان

 (1395 ،رازفا مرن زا لصاح یاه هتفای :عبنم)

 یگریچ ای ر وم ییاهن سیرتام ،(G) ر وم گنهامهان و (H) ر وم گنهامه یاه سیرتام رظانتم رصانع برض زا سپس
 ییاهن سیرتام ،1 هرامش لودج .دیآ یم تسدب تسا رگیدکی هب تبسن اه هنیزگ تیولوا هدنهد ناشن هک (F) ییاهن
 .دهد یم ناشن ار ر وم

 رثوم ییاهن سیرتام -2 لودج

 
 1 هیحان 1 هیحان 1 هیحان 1 هیحان 9 هیحان 0 هیحان 5 هیحان

 0 0 1 0 0 1 - 5 هیحان
 0 0 0 0 1 - 0 0 هیحان
 0 0 0 0 - 0 0 9 هیحان
 1 0 1 - 0 1 0 1 هیحان
 0 0 - 0 0 0 0 1 هیحان
 0 - 1 0 1 0 0 1 هیحان
 - 0 1 0 1 0 0 1 هیحان

 (1395 ،رازفا مرن زا لصاح یاه هتفای :عبنم)
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 یدنب تیولوا رگیدکی هب تبسن اه هنیزگ ،لبق هلحرم زا هدش لصاح (F) ر وم ییاهن سیرتام هب هجوت اب نایاپ رد
 .دهد یم ناشن Electre Solver رازفا مرن رد ار اه هنیزگ یدنب تیولوا ،0 هرامش ریوصت نینچمه .(9 لکش) دنوش یم

 
 (7031 ،ناگدنسیون :عبنم) 3 هقطنم یحاون تیولوا هکبش -3 لکش

 
 (1395 ،رازفا مرن زا لصاح یاه هتفای :عبنم)    Electre Solver رازفا مرن طسوت 3 هقطنم هناگتفه یحاون یدنب تیولوا - 2 ریوصت

 لیلحت و ثحب
 دهد یم ناشن (AHP) یبتارم هلسلس لیلطت دنیارف شور زا هدافتسا اب اه صخاش نزو نییعت زا لصاح یاه هتفای
 اب "هیحان رباعم لک هب (رتم 05 یالاب رباعم) یلصا رباعم دصرد" و 015/2 نزو اب "لسگ هب یکیدزن" یاه صخاش
 تحاسم دصرد" یاه صخاش نینچمه .دننک یم افیا 1 هقطنم یدبلاک یروآ بات رد ار شقن نیرتشیب 915/2 نزو
 رد یکدنا فالتخا اب بیترت هب (115/2) "هدش هتخاس مکارت دصرد" و (115/2) "هیحان لک هب زاب و زبس یاضف
 لسگ هب یکیدزن عقاو رد .دنشاب هتشاد یمهم شقن یروآ بات نازیم شیازفا رد دنناوت یم و دنراد رارق یدعب یاه هبتر
 میرح تیاعر اب هک دشاب یم یریذپ بیسآ نازیم شیازفا رد دراوم نیرتمهم زا نآ یکیدزن رد زاس و تخاس و
 یارب یلصا رباعم دوجو نینچمه .دیدرگ یدبلاک یروآ بات ءاقترا ببس ناوت یم ینمیا تاکن و اهدرادناتسا ،اه لسگ
 مهم یرهش یاه تفاب و راتخاس رد ،تقوم ناکسا و یریگ هانپ روظنم هب زاب و زبس یاهاضف و عیرس یناسردادما
 رگید ییوس زا .دزاس یم وربور لکشم اب ار تاجن و دادما تایلمع هقطنم حطس رد اهنآ دوبمک و دنوش یم دادملق
 یتاعلاطم یحاون یدبلاک یروآ بات نازیم رد ینادنچ شقن 912/2 نزو اب "هدوسرف تفاب تحاسم دصرد" صخاش
 نآ رد هدوسرف تفاب ،تسا هتفرگ لکش ریخا ههد هس رد هقطنم یاهزاس و تخاس هدمع هکنیا هب هجوت اب اریز .درادن
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 اب هدوسرف تفاب یاراد ،تنوکس رد الاب تمدق ی هطساو هب هیحان ود نیا و دوش یمن هدهاشم 0 و 5 یحاون زج هب
 Expert رازفا مرن رسوت اه تواضق رد یراگزاسان نازیم تسا رکذ هب مزال .(9 هشقن) دنتسه یمک رایسب تحاسم

Choice رد .(5 ریوصت) دشاب یم اه تواضق ندوب لوبق لباق و یراگزاس رگنایب هک تسا 12/2 ربارب و هدش هبساطم 
 ات دشاب 5/2 زا رتمک دیاب نآ رادقم و تسا اه تواضق رد ییوگ  قانت و اطخ هدنهد ناشن یراگزاسان نازیم عقاو
 نآ جیاتن و دیدرگ ماجنا هرتکلا شور ،هلصاح یاه نزو ساسا رب .درک یقلت لوبق لباق و راگزاس ار اه تواضق ناوتب
 نیدب .(1 هشقن) دنتسه یروآ بات رد یتوافتم یاه تیعضو یاراد نارهت یرادرهش 1 هقطنم یحاون هک دهد یم ناشن

 9 و 1 یحاون و دنتسه رادروخرب یدبلاک یروآ بات نازیم نیرتشیب زا 5 و 1 یحاون سپس و 1 هیحان ادتبا هک تروص
 زا یشان 1 هیحان رد مک یروآ بات هک دهد یم ناشن اه یسررب .دنراد ار یدبلاک یروآ بات نازیم نیرتمک بیترت هب
 غاب نوچ ییاه هلطم هدنریگربرد هک 9 هیحان نینچمه .دشاب یم یتیعمج یالاب مکارت مغر یلع زاب و زبس یاضف دوبمک
 یدایز زاب و زبس یاضف نازیم هکنیا اب ،دشاب یم تفن و یدهملا ،دابآدارم ،راسهوک کرهش ،کراصح ،منوپ ، یف
 رتشیب دادعت دوجو و (رتم 05 یالاب) یلصا رباعم مک ًااتبسن نازیم ،نارهت لامش یلصا لسگ هب یکیدزن لیلد هب اما دراد
 دوجو اب رضاح شهوژپ جیاتن .دشاب یم یمک یدبلاک یروآ بات یاراد ،یحاون ریاس هب تبسن تخوس یاه هاگیاج
 & sharifi  ؛,Tumini 2017) نیشیپ یاه شهوژپ اب ربترم و وسمه ،توافتم یاه صخاش و شور زا هدافتسا

yamagata, 2016؛ Allan & Bryant, 2010؛ Guo, 20121395 ،ناراکمه و ییاضر ؛1395 ،داژندحا و یدمطم ؛) 
 هک ییاه صخاش هعومجم جارختسا و باختنا هب رضاح شهوژپ رد ،هدش ماجنا تاعلاطم هب هجوت اب .دشاب یم
 هدش هتخادرپ ،دنا هتشاد دیکأت اه نآ رب دوخ تاعلاطم رد نیققطم و دنراد یدبلاک یروآ بات نازیم رد ار ری أت نیرتشیب
 ناراکمه و یرایز یاه هتفای اب هلصاح جیاتن ،AHP شور زا هدافتسا اب اه صخاش یبایزرا ی هنیمز رد نینچمه .تسا
 هب هرتکلا شور زا هدافتسا شهوژپ نیا تیزم .دراد یناوخمه یدودح ات (1395) یمرکاروپ و روپاشاپ و (1395)
 نیرتدربراکرپ زا یکی ناونع هب شور نیا هک دشاب یم 1 هقطنم یحاون رد یروآ بات تیعضو یبایزرا روظنم
 ،یصخش یاه تواضق ااطل مدع و ربتعم یاه هداد و رامآ زا یریگ هرهب نمض هرایعمدنچ یریگ میمصت یاه شور
  .دنک یم مهارف ار یفیک و یمک یاه هداد نامزمه ی هدافتسا ناکما

 
 (1395 ،ناگدنسیون :عبنم) نارهت رهش 3 هقطنم یحاون یروآ بات نازیم -0 هشقن
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 یشهوژپ یاهدرواتسد و یریگ هجیتن
 ،هیور یب یاهزاس و تخاس ،یزاس هوبنا ی هطساو هب ،دشاب یم نارهت لامش لسگ زا ر أتم هک نارهت رهش 1 هقطنم
 رد دوجوم لماوع یمامت یریذپ بیسآ هک اجنآ زا .دراد هلزلز ربارب رد ییالاب یریذپ بیسآ ،همانرب یب و عیرس دشر
 ًااریخا نیاربانب .ددرگ یم ریذپان ناربج ًااضعب و ناوارف تاراسخ لمطتم رهش ،دهد یم رارق ری أت تطت ار رهش
 هتفرگ رارق یرهش نازیر همانرب هجوت دروم یعیبط یایالب اب ههجاوم یارب یلماکو عماج درکیور ناونع هب یروآ بات
 یزیر همانرب ،اه لسگ میرح تیاعر ریظن یزاسرهش رباوض و لوصا یریگراکب اب یرهش نازیر همانرب عقاو رد .تسا
 و دنهد شهاک ار هبقرتمریغ ثداوح زا یشان تاعبت و تار ا دنناوت یم ... و اضف و هدوت ی هطبار میظنت ،نیمز یربراک
 یحاون یدبلاک یروآ بات نازیم یسررب روظنم هب رضاح شهوژپ .دنوش بجوم ار یرادیاپ هب یبایتسد تدمدنلب رد
 یدبلاک دعب رب ر وم یاه صخاش ،یرظن ینابم تاعلاطم هب هجوت اب ادتبا اتسار نیا رد .دیدرگ ماجنا 1 هقطنم
 شور زا هدافتسا اب و نیصصختم و ناسانشراک تارظن زا یریگ هرهب اب سپس .دیدرگ جارختسا یرهش یروآ بات
 نییعت هب هرایعم دنچ یریگ میمصت یاه شور نیرتدربراکرپ زا یکی ناونع هب (AHP) یبتارم هلسلس لیلطت دنیارف
 تیولوا و یسررب یارب هرتکلا شور زا ،هلصاح یاه نزو هب هجوت اب همادا رد .تسا هدش هتخادرپ اه صخاش نزو
 هدودطم هدنریگرب رد هک 1 هقطنم زا دصرد 11/19 دودح دهد یم ناشن جیاتن .دیدرگ هدافتسا هعلاطمدروم یحاون یدنب
 و بونج هدودطم لماش هک دصرد 50/19 دودح و دشاب یم مک یروآ بات یاراد تسا (1 و 9 یحاون) هقطنم یبرغ
 و یقرش لامش و ینایم یاه هدودطم .دراد یدایز یروآ بات ،تسا (5 و 1 ،1 یحاون) هقطنم لامش و قرش زا یتمسق
 دادعا نیا .دشاب یم رسوتم یروآ بات یاراد ،تسا دصرد 10/10 ًاادودح هک (0 و 1 یحاون) هقطنم قرش زا یشخب
 رد دناوت یم 1 هقطنم ،رهش یدبلاک یازجا بسانم رارقتسا و تادیهمت ذاختا و یزیر همانرب اب هک تسا نآ رگناشن
 تهج یتاداهنشیپ و اهراکهار ،هتفرگ تروص یاه یبایزرا هب هجوت اب زین نایاپ رد .ددرگ روآ بات هلزلز اب ههجاوم
 :ددرگ یم هئارا شهوژپ فده هب یبایتسد
 رد سودرف راولب لا م روطب) تیعمج بذاج یاه یربراک و اه تیلاعف مجح و رباعم ضرع نایم نزاوت یرارقرب -
 هدهاشم روفو هب هقطنم حطس رد ًااریخا هک رگید رباعم زا یرایسب و 9 هیحان رد یزکرم ربمایپ نابایخ و 1 هیحان
 (ددرگ یم

 ،9 هیحان رد تفن و کراصح ، یف غاب تالطم رد هژیو هب رباعم ضرع و یرهش هندب  افترا تبسن تیاعر -
 0 هیحان رد نک و 1 هیحان رد سودرف

 تخوس یاه هاگیاج ریظن رطخرپ یاه یربراک رارقتسا یارب رباوض تیاعر و تیدودطم داجیا -
 رد هژیو هب اهنآ یوس هب یرهش هعسوت زا بانتجا و اهنآ میرح رد زاس و تخاس مدع و اه لسگ میرح تیاعر -
  0 و 5 ،9 یحاون

 طابترا یرارقرب و یتیعمج مکارت اب بسانتم هقطنم حطس رد یدرکلمعدنچ زاب و زبس یاهاضف بسانم شنکارپ -
  (1 و 1 یحاون رد ًااصوصخ) اهنآ نایم بسانم

 یروآ بات تیعضو موادم یبایزرا و هقطنم یتاعالطا مناب یناسر زور هب -

 هقطنم یریذپ بیسآ شهاک روظنم هب یرهش تاسیسأت کرتشم لنوت ثادحا -
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 هقطنم یتآ نمیا هعسوت روظنم هب ییارجا یاه همان نییآ نیودت -
 عبانم
 ود رد یگدنز تیفیک لیلطت .(9395) ربکا یلع ،زانهش ،بویا ،بآودنایم یرهچونم ،خرف ،یبسامهط ،نسح ،راهآ ،یسیع ،هداز میهاربا

  .5-15 ،10 هرامش ،1 هرود ،ریطم شیامآ همانلصف ،هرتکلا و یپورتنآ یاه لدم زا یریگ هرهب اب هغارم رهش دیدج و میدق تفاب

 :یدروم هعلاطم) (هلزلز) یعیبط تارطاخم ربارب رد یرهش یروآ بات یدبلاک داعبا شجنس .(1395) دمطم ،یمرکا روپ ،هلا تجح ،روپاشاپ
 .113-0225 ،(51 یپایپ) 1 هرامش ،05 هرود ،یناسنا یاه هاگتنوکس یزیر همانرب تاعلاطم همانلصف ،(نارهت رهش 05 هقطنم

 ،1 هرود ،نارطب تیریدم همانلصفود ،نیوزق یرهش ی هعومجم رد یروآ بات یاه تیفرظ شجنس .(1395) بنیز ،یلداع ،مشاه ،روپ شاداد
   .91-11 ،0 هرامش

 رد یرهش یاه  امتجا یدبلاک یروآ بات نازیم یبایزرا و شجنس .(1395) یفطصمدیس ،ینیسح ،یبتجم ،نایعیفر ،اضردمطم ،ییاضر 
 .321-901 ،1 ۀرامش ، 11 ۀرود ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ ،(نارهت رهش یاه هلطم :یدروم ۀعلاطم) هلزلز ربارب

 رد نآ یاه بوچراچ و اه صخاش و یروآ بات موهفم لیلطت و نییبت .(1395) ریما ،این یماطسب ،نیسحدمطم ،یئارس ،اضردمطم ،ییاضر
  .09-11 ،5 هرامش ،1 هرود ،نارطب تیریدم و یریگشیپ شناد همانلصف ،یعیبط حناوس

 یزاس  صخاش و یروآ بات یموهفم نییبت .(2395) شوایس ،نایاش ،ربکا ،راکزیهرپ ،یلع ،یرگسع ،اضردمطم ،ییاضر ،یبتجم ،نایعیفر
  .35-51 ،1 هرامش ،15 هرود ،اضف شیامآ و یزیر همانرب همانلصف ،(CBDM) روطم  امتجا حناوس تیریدم رد نآ

 رد نارهت رهش 05 هقطنم یدبلاک یروآ بات نازیم لیلطت و یبایزرا .(1395) دمطم ،یمرکاروپ ،هللا تمارک ،یرایز ،دیعس ،یکرهش هنگنز
 .51-525 ،01 هرامش ،15 هرود ،(ناریا یایفارغج نمجنا) ایفارغج همانلصف ،روکیو و FANP لدم زا هدافتسا اب هلزلز ربارب

 درکیور اب هلزلز تارطاخم ربارب رد یدبلاک یروآ بات نازیم یبایزرا .(1395) زانلا ،روپدازهب ،زانهب ،یکلم هداز هلادابع ،یلعفسوی ،یرایز
-055 ،0 هرامش ،25 هرود ،یناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن همانلصف ،(نارهت می هقطنم :هعلاطم دروم) رادیاپ تیریدم هب یبایتسد
13.  

 هلزلز ربارب رد یروآ بات شیازفا فده اب یداصتقا-یعامتجا تیعضو یریذپ بیسآ یسررب .(1395) هماکهم ،یحاتف ،یلعفسوی ،یرایز
 .910-110 ،نارهت هاگشناد ،تسیز ریطم درکیور اب اهرهشنالک تیریدم یلم سنارفنک ،(نارهت 1 هقطنم :یدروم هنومن)

 هقطنم و یرهش یزیر همانرب رد هروظنمدنچ یریگ میمصت نیون یاه مینکت دربراک (9395) یفطصمدیس ،ینیسح و ؛نیسحدمطم ،یئارس
 .دزی هاگشناد تاراشتنا :دزی .یا

 ،موس هرازه رد یحارط :حارط یصصخت مویزوپمس نیموس ،یرهش یرادیاپ و یروآ بات :ییایوپ ات تاب  زا .(9395) اسیرپ ،یدمطم هاش
555-125.  

 هعسوت یزیر همانرب همانلصف ،یطیطم تارطاخم ربارب رد لباب رهش قطانم یروآ بات نازیم ییاضف لیلطت .(1395) یرپ ،هاجزوریف یرکش
  .10-11 ،(1 یپایپ) 0 هرامش  ،1 هرود ،یدبلاک

 .نارهت یرادرهش ،"1 هقطنم هعسوت یدربهار دنس" هقطنم هعسوت یدربهار دانسا (1195) 1 هقطنم یرادرهش

 یروآ بات یاه هفلؤم و داعبا لیلطت و یبایزرا .(0395) یلع ،یرگسع ،یقتدمطم ،ییابابریپ ،یلعدمطم ،داژن یک ،اضردمطم ،شاتهب دازرف
 .99-01 ،9 هرامش ،15 هرود ،یزاسرهش و یرامعم - ابیز یاهرنه هیرشن ،زیربت رهش نالک

 یرامعم - ابیز یاهرنه هیرشن ،(مب 0195 هلزلز زا سپ) یرهش یحارط هاگدید زا روآ بات یزاسزاب .(0395) ارات ،یلالج ،اضریلع ،یحالف
 .1-15 ،9 هرامش ،15 هرود ،یزاسرهش و

 .53-125 ،(21 یپایپ ) 5 هرامش ،90 هرود ،هفص هلجم ،روآ بات یرهش یحارط .(0395) هدازآ ،مل

 هلزلز هرطاخم ربارب رد یرهش یدبلاک یروآ بات نازیم یبایزرا .(1395) نسطم ،یتشور داژندحا ،یدهم ،جزید نیرس یدمطم
 .925-155 ،5 هرامش ،9 هرود ،یطیطم تارطاخم ییاضف لیلطت هیرشن ،(ناجنز رهش :هعلاطمدروم)

  .نارهت رهش یزیر همانرب و تاعلاطم زکرم ،نارهت یرادرهش 1 هقطنم هعسوت یوگلا .(1195) دنمراش رواشم نیسدنهم
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