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 هدیکچ
 زا نامز تشذگ اب اهنت هن هک دشاب یم ییایفارغج تاعلاطم رد یدربراک و مهم تاعوضوم زا یکی هراومه ،اهزرم تینما نیمأت
 یاه صخاش لیلحت و یسررب ،قیقحت فده .تسا هدیدرگ هفاضا نآ هب زین یدیدج لیاسم و اهرایعم هکلب هدشن مک نآ تیمها
 تیولوا نییعت و یماظن و یکیژولوفروم ،یطیحم تسیز ،یگنهرف ،یسایس ،یعامتجا ،یداصتقا داعبا رد هعلاطم دروم هدودحم یتینما
 ـ یفیصوت یتیهام زا ،راک ماجنا شور هب هجوت اب و هدوب یا هعسوت ـ یدربراک تاقیقحت عون .تسا سرا یزرم ۀقطنم رد یرهش طاقن
 یاه هاگدید ،یرظن ینابم هعلاطم اب ادتبا هک بیترت نیدب ؛تسا یشیامیپ ـ یدانسا اه هداد یروآدرگ شور .تسا رادروخرب یلیلحت
 یروآ عمج یمسر و لوا تسد یاهرامآ یاه ناگرا و نامزاس زا و جارختسا طبترم یاه صخاش ،یزرم قطانم تینما هب طوبرم

 (همانشسرپ و هبحاصم ،هدهاشم) یشیامیپ یاه شور زا ،هعلاطم دروم هدودحم زا لوا تسد یاه هداد یروآ عمج یارب سپس و دیدرگ
 لدم ماجنا تهج Super Decision رازفا مرن زا و تفرگ ماجنا یا هکبش لیلحت دنیارف لدم قیرط زا اه هداد لیلحت .دش هدافتسا

ANP رازفا مرن زا و Arc Gis یاه صخاش ،یا هکبش لیلحت هبساحم قیرط زا .دش هدافتسا جیاتن ییاضف لیلحت و شیامن یارب 
 نیب رد .دش حرطم سرا یزرم هقطنم رد نیمزرس شیامآ یاه همانرب یارجا یلصا درکیور ناونع هب یگنهرف ـ یعامتجا و یماظن

 هتخانش سرا دور ۀیشاح یزرم ۀقطنم رد تینما دعب نیرت مهم (417/1) بیرض اب یماظن تینما ،یبایزرا دروم ۀناگ شش یاه صخاش
 ،یداصتقا ،یسایس تینما یاه صخاش .دش نییعت مهم تیولوا نیمود (112/1) تیمها بیرض اب یگنهرف ـ یعامتجا تینما .دش
 رارق یدعب یاه تیولوا رد (111/1) و (071/1) ،(481/1) ،(163/1) تیمها بیرض اب بیترت هب یطیحم تسیز و کیژولوفروم

  .دنتفرگ
 سرا دور ،یا هکبش لیلحت دنیارف ،نیمزرس شیامِآ ،یزرم قطانم ،تینما :یدیلک تاملک
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 همدقم
 تشذگ اب اهنت هن هک دشاب یم یسایس ییایفارغج رد یدربراک و مهم تاعوضوم زا یکی هراومه ،اهزرم تینما نیمأت
 زا یرایسب هشیر و أشنم .تسا هدیدرگ هفاضا نآ هب زین یدیدج لیاسم و اهرایعم هکلب هدشن مک نآ تیمها زا نامز
 و زرم رد دیاب ار دتفا یم قافتا روشک لخاد رد یلم تینما زا یشخب ناونع هب یلخاد تینما هزوح رد هک یتالکشم

 تینما اهنت هن دوش ماجنا اهزرم رد یبولطم لرتنک رگا اریز .(0 :1440 ،1سیسنارف و رولیت) درک وجتسج یزرم هزوح
 نیا دنتسه لوقلا قفتم نآ هرابرد همه هزورما هک هچ نآ تقیقح رد .دش دهاوخ نیمأت مه روشک لخاد رد هکلب زرم رد
 ،دنراد یا هتسجرب شقن اه تلود نایم یداصتقا و یسایس تابسانم یهد لکش رد نما و نئمطم یاهزرم نتشاد هک تسا
 رد یزرم لیاسم یگدیچیپ و دشاب یم رادروخرب یعیسو دربراک زا و هدوب یروشک ره رد تلود تیمکاح رگ تیاده
 :1191 ،ییازکل) دزاس یم نایامن رتشیب یتینما دعب زا ًااصوصخ ار نآ نوگانوگ داعبا هب هجوت ترورض ینونک رصع
 بسانمان طباور تروص رد و دراد اهروشک یسایس طباور اب یمیقتسم رایسب هطبار اهزرم تینما عقاو رد .(1411

 تینما و مظن رد لالتخا هکلب دوش یمن هدهاشم یتدعاسم اهنت هن هیاسمه روشک یوس زا اهزرم تینما رد ،یسایس
 اب سامت لیلد هب یزرم قطانم .دور یم نیب زا لماک روط هب تینما نیا گنج زورب تروص رد و دوش یم داجیا یزرم
 یاهدنویپ و تًالدابم دوجو هک یا هنوگ هب .دنرادروخرب یصاخ یاه یگژیو زا ،یجراخ و یلخاد نوگانوگ یاه طیحم
 یساسح یاه نوناک هب ار اهزرم ،فلتخم یاهدیدهت و اه یریذپ بیسآ ،رواجم یاهروشک نیب و زرم یوس ود ییاضف
 هچراپکی ،یگدننکادج هلمج زا یتوافتم یاهدرکراک یاراد یسایس یاهزرم .(1 :0191 ،بیلدنع) تسا هتخاس لدبم
 هتساوخان یاهریغتم دورو زا ندرک یریگولج و عنام داجیا ،زرم شقن نیرت مهم اما دنتسه طابترا و شکمشک ،یزاس
 .(941 :2191 ،ناراکمه و یوفص) دوشن دیدهت یماظن و یداصتقا ،یسایس رظن زا روشک تینما ،هلیسو نیا هب ات تسا
 بوسحم مهم یا هلوقم ،ییاضف و یدربهار زاین کی ناونع هب یزرم قطانم رد یتینما یاه صخاش یشیامآ لیلحت ،اذل
 .دراد ناهج رد ار هیاسمه نیرتشیب هیسور زا سپ هک دراد یبآ و یکشخ کرتشم زرم ،لقتسم روشک 21 اب ناریا .دوش یم
 روشک رد دوجوم یاه یمارآان و یسایس صاخ طیارش لیلد هب ناریا یاهزرم یخرب زا ییاه شخب رد رگید یوس زا
 دروم دیاب یساسح طاقن نینچ رد نتفرگ رارق لیلد هب نیاربانب و ،دنا هدرک داجیا یصاخ یاه شلاچ ،زرم مه هیاسمه
 یاهروشک اب ناریا ،نایم نیا رد .(9101 :1191 ،دار مشاه ینب و درونجب نایمشاه) دنریگ رارق صاخ هجوت و یسررب
 فرط ود نانکاس ییارگمه و ییارگاو هلمج زا ؛دراد یزرم لئاسم و تافالتخا سرا دور ی هنارک رد دوخ هیاسمه
 لئاسم ،قاچاق نوچمه ییاه هدیدپ ،دوخ نابز مه روشک اب راوجمه و یزرم هقطنم رد یناریا تیموق تنوکس ،زرم
 یلم تینما نتخاس رثأتم و یبهذم ـ یموق یاه نارحب عوقو یارب ار یبسانم هنیمز اه نیا ریاظن و یبهذم و یگنهرف
 ینیگنس یاه هنیزه هک ییایفارغج یاضف و ناکم کی ییایفارغج تیعقوم کرد مدع نینچ مه و دروآ یم مهارف روشک
 ،یرکش و یتزع) درک دهاوخ لیمحت یلم عفانم رب ار ... و یتلادع ان ،یعامتجا و یگنهرف ،یداصتقا رقف ،ینما ان لیبق زا

 لماک یواکاو دروم یتینما دید اب ناریا یمالسا یروهمج یلم تینما نیمأت یارب هک تسا یرورض و مزًال ،(13 :9191
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 رد یبرغ لامش قطانم رد هلمج زا روشک یزرم یاهرهش یتینما تیعضو شیاپ ،دش نایب هک روط نامه .دریگ رارق
 و فلتخم لئاسم هک دنک یم باجیا ترورض رطاخ نیمه هب .تسا رادروخرب یدایز تیمها زا ینونک عطقم
 اب و یتینما یایفارغج درکیور اب ،روشک هس اب کرتشم زرم هلمج زا روشک تینما رب هقطنم نیا راذگریثأت یاهروتکاف
 ،نیاربانب .دریگ یم رارق یسررب دروم یماظن و یعامتجا ،یداصتقا ،یسایس ،یگنهرف ،یکیژولوفروم یاه هفلؤم
 ظاحل زا یزرم قطانم یتینما یاه صخاش (فلا :تسا یساسا یاه شسرپ نیا هب نداد خساپ ددصرد رضاح شهوژپ
 دروم هدودحم رد سرا یلحاس یاهرهش زا کیمادک (ب و ؟تسا هنوگچ سرا دور یلحاس یاه هاگتنوکس رد یشیامآ
 ؟دنشاب یم یبسانم یتینما یاه صخاش یاراد یشیامآ دید زا هعلاطم
 شهوژپ ۀنیشیپ
 یاه عوضوم طقف اه نآ رد هک هدش ماجنا ناریا رد یددعتم یاه شهوژپ ریخا ۀهد کی رد نآ تینما و زرم هنیمز رد
 زا یخرب هب همادا رد .تسا هدوب رظن دروم اهزرم یتینما ـ یتظافح یاه درکیور اب تینما ظفح یاهدربهار و یتینما
 :ددرگ یم هراشا ،دنا هداد رارق رظن دم تینما ظاحل هب ار یزرم قطانم شیامآ زا دعب کی لقادح هک ییاه شهوژپ
 هدرک یعس «ناریا یمالسا یروهمج یزرم قطانم شیامآ لوصا و هیاپ هیرظن» ناونع اب دوخ باتک رد ،(4191) بیلدنع
 باتک نیا رد هتبلا .دیامن نییبت نیمزرس شیامآ همانرب رد یرظن و یلمع ظاحل هب ار یزرم قطانم تیساسح و هاگیاج ات
 هب هراشا زج هب ،تسا هدش هتشاگن ناریا یمالسا یروهمج اب هطبار رد یدروم تروص هب هک ،نآ ناونع فالخرب
 تیعضو هب یدروم تروص هب ،یزرم قطانم شیامآ و نیمزرس شیامآ دروم رد فلتخم یاه هاگدید و یلک یاه هیرظن
 یزرم قطانم شیامآ یاهدربهار ناونع اب یشهوژپ ،(0191) ناراکمه و یربنق .تسا هدشن هتخادرپ ناریا یزرم قطانم
 داد ناشن قیقحت نیا جیاتن .دنداد ماجنا ناتسچولب و ناتسیس رد AHP- SWOT و SWOT- ANP یاه لدم ساسا رب
 لاغتشا داجیا اب هقطنم رد تیعمج تیبثت و روشک تادراو و تارداص هعسوت ینعی SO دربهار ،SWOT-ANP لدم رد
 طباور رد هعسوت ینعی ST دربهار ،SWOT- AHPلدم رد .تسا یزرم قطانم شیامآ دربهار نیرتمهم رقف شهاک و
 یلع .تسا دربهار نیرتمهم زرم یوس ود رد یداصتقا و یگنهرف تاطابترا شرتسگ و نیشنزرم قطانم رد یداصتقا
 ناتسا رد نیمزرس شیامآ یتینما ـ یعافد تاظحالم» یبایزرا هب ناونع اب یقیقحت رد ،(1191) ناراکمه و روپ
 و تاعالطا یروآدرگ شور و یلیلحت ـ یفیصوت شهوژپ شور .دنا هتخادرپ اهدربهار نیودت و یقرش ناجیابرذآ
 مرن و ANP و SOWT لدم هدافتسا اب اه هداد لیلحت و هیزجت شور .تسا ینادیم و یدانسا یه شور لماش اه هداد
 ،ناتسا نیا یاهدربهار نیرت بسانم ،دهد یم ناشن شهوژپ جیاتن .تسا هتفرگ تروص Super Decision رازفا
 شیازفا و تیوقت یاهدربهار :زا دنترابع یمجاهت یاهدربهار هلمج زا ؛تسا (ST) عونت و (SO) یمجاهت یاهدربهار
 ناتسا یرگشدرگ راثآ غیلبت ،ینیمز و ییاوه لقن و لمح متسیس دوبهب اب ناتسا قطانم نیب یداصتقا تًالدابت و تباقر
 یتینما و یسایس تابث شیازفا تهج رد مدرم نیب یگتسبمه و داحتا شیازفا هب ناوت یم زین یمجاهت یاهدربهار زا و
 اه تیدودحم ناونع اب یقیقحت رد ،(4191) یدرو لگ .درک هراشا روشک یاهزرم یارو رد مسیرورت اب هزرابم و ناتسا
 یم قطانم نیا صاخ طیارش و یزرم قطانم یسررب هب ،یزرم یحاون یگنهرف ـ یعامتجا هعسوت یاه تصرف و
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 هب نینچ مه .تسا هدش هراشا قطانم نیا صاخ تالکشم و زرم هب تبسن شرگن رییغت هب قیقحت نیا رد و ،دزادرپ
 یعامتجا - یگنهرف هعسوت یاه تیدودحم و لئاسم یسررب .تسا هدش هراشا قطانم نیا رد هعسوت یاه تیدودحم
 هب شرگن رییغت هنیمز ،بیترت نیدب و دیامنزاب ار یحاون نیا هعسوت یاه تصرف و اه تیلباق ،تاناکما ،یزرم یحاون
 شیامآ ناونع اب یقیقحت رد ،(9191) یلیلخ و یمیرک .(4191 ،یدرو لگ) دروآ مهارف ار نانیشنزرم و یزرم یحاون
 هتخادرپ مالیا ناتسا یزرم قطانم رد ییایفارغج تاعالطا متسیس زا هدافتسا اب روشک یاهزرم رد رادیاپ تینما هعسوت
 کرحتم یاهرازنش زا هلصاف ار تیمها نیرتًالاب ،مالیا یماظن نکاما ینیزگ ناکم رد داد ناشن اه نآ یسررب جیاتن .دنا
 یاه هشقن .دنتسه اراد (194/4 و 104/4) ینامرد و یحیرفت تامدخ هب یسرتسد ار تیمها نیرت مک و (011/4)
 رارقتسا رظن زا یماظن زکارم رتشیب رضاح لاح رد ،تیمها یاراد یاهرایعم یانبم رب هک هداد ناشن زین هدش جارختسا
 «هیکرت و ناریا یاهزرم» باتک هب ناوت یم ،روشک یبرغ یاهزرم عوضوم رد .درادن رارق یبولطم رایسب تیعضو رد
 ناریا یدحرس رسیمک هک یولهپ و راجاق هرود نابصنم بحاص زا ءارزولادمتعم هب فورعم یدمتعم هللا تمحر فیلأت
 و 1491 یاه لاس رد هیکرت و ناریا دودح نییعت یاه نویسیمک هیموی عیاقو و اه شرازگ حرش نایب هب و دوب وکام رد
 اب ناریا یزرم یاه فالتخا نرق کی هب «مارآان یاهزرم» باتک رد ییافص میهاربا .درک هراشا ،تسا هتخادرپ 0191
 باتک هب ناوت یم هنیمز نیا رد شزرا اب یاه باتک رگید زا .تسا هتخادرپ لامجا هب سیلگنا و سور ،ینامثع
 رگزرب یدمحم) درک هراشا ینمهب یلع دمحم هتشون «ناریا یاهزرم خیرات» باتک و ربخم یلع دمحم «ناریا یاهزرم»
 هدحتم تًالایا و کیزکم یزرم هقطنم هژیو هب و فلتخم یزرم قطانم هبرجت زا ماهلا اب گازره .(391 :9191 ،ولناصا و
 و یرهش راک یاهرازاب داجیا نوچ مه یددعتم یا هعسوت تارثا دنناوت یم یزرم یاه تیعقوم و اهزرم ،دراد یم نایب
 یریگ لکش ،یزرمارف یرهش دیلوت ماظن ،یزرمارف و یرهش نکسم رازاب ،یرهشارف و یرهش تامدخ هعسوت ،یزرمارف
 ای یرهش یاه فالتئا یریگ لکش نکمم تلاح نیرت هتفای هعسوت رد و یزرمارف یرهش لاغتشا و راک یاه فالتئا
 رد 1ناماکرپ .(Herzog, 2000: 140-147) دنهن یاج رب هدناوخرهاوخ ای هناگود یاهرهش یریگ لکش ًااحالطصا
 و تابث دناوت یم هک یلماوع هلمج زا هک هدیسر هجیتن نیا هب و هتخادرپ اپورا رد یزرم قطانم لیلحت هب یقیقحت
 ،دهاکب یداصتقا تیمورحم و رقف هزوح رد مک تسد ار هعزانم و شنت و دنک داجیا یزرم قطانم رد ار یبسن یرادیاپ
 .(221 :9440 ،ناماکرپ) تسا یزرم قطانم رد هنیهب ییاضف نامزاس و نگمه ی هعسوت

 یرظن ینابم

 نیمزرس شیامآ و تینما ،زرم :شهوژپ یا هیاپ میهافم و فیراعت یسررب
 ،تسین نیمز حطس هب دودحم طقف و دوش یم بوسحم یساسا دحاو ود ةدننکادج هک تسا یصخشم طخ کی 0زرم
 نییاپ فرط هب و دنک دیدحت ار یلم یاضف ات دبای یم شرتسگ یدومع حطس کی رد ًالاب فرط هب تلود یاهزرم هکلب
 ورملق ةرتسگ زرم .(11 :1191 ،یناقرز) دوش یم لامعا اوه و ایرد ،یکشخ یور رب اه تلود تیمکاح ات دور یم شیپ
 اهزرم ،تسارجا لباق نآ رد یتموکح تاررقم و نیناوق هک تسا اضف و بآ ،کاخ زا یشخب نآ و تسا تموکح کی

                                                           
1- Perkamann 
2- Boundary 
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 و یضرف طخ زرم .دریگ یم رب رد مه ار اضف و ایرد زا یتمسق هکلب تسین کاخ هب رصحنم ،روشک تیمکاح ورملق ای
 یم صخشم یزرم طوطخ مسر اب اه هشقن یور رد و ییاه هناشن و مئالع بصن اب نیمز یور رد هک تسا یدادرارق

 تسا هدش حیرشت یعونصم و یعیبط ضراوع و ییایفارغج تاصتخم رکذ اب کرادم و دانسا و اهدادرارق رد و دوش
  .(11 :0191 ،یعیانص)
 نینچ مه تینما .ندش تظفاحم رطخ زا ای ندوبن رطخ ضرعم رد : زا تسا ترابع ،1تینما زا تاغل گنهرف فیرعت
 هچرگا .دنتسم و هجوم نانیمطا و دامتعا نتشاد و یکانمیب و بارطضا زا یدازآ ،دیدرت زا ییاهر :زا تسا ترابع
 هب .دشاب یمن تخانش ماقم رد نآ حوضو یانعم هب نیا یلو ،تسا یسایس یاه عوضوم یروحم میهافم زا تینما
 .دیامن یم راوشد یراک ،یتینما ناسانشراک و نارگ لیلحت زا یرایسب یارب تینما شجنس هلوقم هک تسا لیلد نیمه
 هچنانچ .دنزاس رادانعم ار تینما شجنس دنیارف هک تسا ییاه صخاش هئارا و فیرعت رب رظان یراوشد نیا هدمع
 و .(01 :1391 ،لدنام) تسا مهبم یا هلوقم ،نآ تیریدم عون و تینما تخانش ،هتشاد راهظا یتسرد هب 0نازوب یراب
 هب ات ثحب نیا تظلغ و ماهبا ی هجرد .دشاب نآ تیمها و تیساسح رکنم هک تشاد غارس ناوت یم ار یققحم رتمک
 ،رتپا) دنا هتفگ نخس تینما قیقد شجنس ناکما مدع و یگدنزغل زا 0نیردنآ زلراچ و 9رتپا دیوید لاثما هک تساجنآ
4191: 40).  
 یمجسنم و گنهامه تایلمع و تامادقا ،اه همانرب ،اه تسایس ،لوصا ،نونف ،اه شناد زا یا هعومجم 2نیمزرس شیامآ
 راک هب (یعیبط ریغ و یعیبط) ییایفارغج و یتسیز یاه ناکم و اهاضف هب ندیشخب مظن و یهدناماس روظنم هب هک تسا
 و عبانم ،تاناکما زا ییالقع یرادرب هرهب زا تسا ترابع هک نیمزرس شیامآ .(1191 ،یدومحم) دوش یم هتفرگ
 ،یگنهرف ،یداصتقا داعبا ۀمه هب هک تسا یزیر همانرب رد عماج یشرگن ،روشک کی فلتخم قطانم یاهدادعتسا

 یهد نامزاس زا تسا ترابع یزرم قطانم شیامآ .(Boudeville, 2000: 27-28) دزادرپ یم هریغ و یتینما ،یسایس
 رد و یلم عفانم یاتسار رد قطانم نیا یاه تیزم زا بسانم و بولطم یرادرب هرهب روظنم هب یزرم قطانم ییاضف

 هنهپ رد تیلاعف و تیعمج هنیهب عیزوت قیرط زا رما نیا تسا رکذ نایاش ؛روشک یداصتقا هعسوت بوچراهچ
 یروحم عوضوم ،رت قیقد ترابع هب .(3 :2191 ،ناراکمه و قیدص) دوب دهاوخ ریذپ ناکما یزرم قطانم ییایفارغج
 نیمزرس ۀنهپ رد (تیلاعف و تیعمج) اه نآ نزاوتمان عیزوت و اه تیلاعف زا ییادززکرمت ،اه یرباربان ،نیمزرس شیامآ رد
 تلاح زا اه تیلباق لیدبت یگنوگچ ،اه تیمورحم و اه تیدودحم ،اه تیفرظ و اه تیلباق ییاسانش ،تدمزارد یارب
  .(21 :1191 ،یناجاقآ و امنهر) تسا هریغ و لعفلاب هب هوقلاب
                                                                              نآ رد یزرم قطانم هاگیاج و نیمزرس شیامآ
 رد اه یریذپ بیسآ شهاک و رت نما تیعضو هب ندیسر یارب اه تلود هک تسا ییاه شور هلمجزا ینیمزرس شیامآ

                                                           
1- Security 
2- Barry Buzan 
3- David Apter 
4- Charles Andrain 
5- Spatial Planning 
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 شیامآ .(1 :1191 ،یوسومروپ) دنا هداد رارق دوخ راک روتسد رد ار نآ زا هدافتسا یلامتحا تالمح عوقو تروص
 نیب یاهزرم رد روشک یاه ناتسا زا یمین زا شیب یریگرارق و ینًالوط یاهزرم دوجو لیلد هب ،ناریا رد یزرم قطانم
 .(931 :1191 ،یمان) تسا رادروخرب روشک یزیر همانرب ماظن رد یا هژیو هاگیاج زا ،راوجمه یاهروشک اب یللملا
 هیاسمه ریغ یاهروشک ریاس و ناگیاسمه و دوخ نیبام شنت زورب یاه هنیمز یاراد مئاد روط هب تسا نکمم اهروشک
 رد ینعی .دریگ رارق رظن تقد دروم زین یتینما و یماظن لئاسم رظنم زا یشیامآ یاه حرط هئارا رد تسا مزًال اذل .دنشاب

 ینشور و حوضو هب هوقلاب و لعفلاب نانمشد یاه هسیسد زا لصاح تارطاخم تسا مزًال نیمزرس شیامآ نامدیچ
 و حرط رد هک تسا ییاه هلوقم هلمجزا یعافد - یتینما ،یسایس تاظحالم .(031 :1191 ،یمان) دوش ظاحل

 قیقد یزیر همانرب عون ره یارب ینونک تیعضو زا یهاگآ نآ رب هوالع .تسا هدش هجوت نآ هب رتمک نالک یاه یزیر همانرب
 ،ناراکمهو روپ یلع) دشاب یم یرورض هتفای هعسوت رتمک یاه ناتسا رد هژیو هب قطانم تفرشیپ و هعسوت یارب

191  هرامش داهنشیپ هب انب و 1/1/9191 خروم هسلج رد ناریزو تأیه هبوصم 1 هدام ساسا رب .(090 :12
 یروهمج یساسا نوناق 191 لصا دانتسا هب و روشک یزیر همانرب و تیریدم نامزاس 20/3/9191 خروم 141091/141
 لوصا نیرت مهم زا «یا هقطنم لداعت و نیمزرس یگچراپکی و تدحو ،یعافد و یتینما تاظحالم» ،ناریا یمالسا
 هاگیاج و تیمها هب رظن .دشاب یم یعافد و یا هعسوت دعب ود یاراد نیمزرس شیامآ .دشاب یم نیمزرس شیامآ بوصم
 نونکات .(1 :1191 ،یسومروپ) دریگرارق رظن دروم ینیمزرس شیامآ یعافد دعب ادتبا هک تسا یرورض ،عافد شخب هژیو
 ینیمزرس عافد یارب ییاهراکهار و اه حرط هیارا زا و هدش هجوت رتمک یتینما ـ یعافد تاضحالم هب شیامآ یاه حرط رد
 یماظن تالمح و تادیدهت لباقم رد مهم و ساسح ،یتایح تاسیسأت و زکارم ،یماظن یاه هاگرارقتسا زا تظافح و
 نیا رد دیاب هک تسا یددعتم یاهریغتم عبات یشیامآ یاه حرط رد یتینما و یعافد تاظحالم تیاعر .تسا هدش تلفغ
 هجوتم یتینما و یماظن تادیدهت حطس و عون ،رظندروم هقطنم ییایفارغج تیعقوم .دنریگرارق هجوت دروم اه حرط هنوگ
 نیا نیرت مهم هقطنم صاخ طیارش و تادیدهت عون اب بسانتم لماعریغ دنفادپ یاه حرط و اهراکهار ،هقطنم نیا
 اب هطبار رد ار ریز یاه یگژیو و تایصوصخ ناوت یم یلک روط هب .(13 :1191 ،یمظعا و یناقرز) دنتسه اهریغتم
 :فلا رثا رب تنوکس یردیاپان (9 ؛ییایفارغج یاوزنا (0 ؛زکرم زا یرود (1 :داد رارق رظندم یزرم قطانم شیامآ
 (1 ؛یگنهرف یاه توافت (2 ؛یزرم تًالدابت (0 ؛یداصتقا تًالدابم قنور :ب ندوب یا هیشاح و یگتفاین هعسوت
  .(91 :1191 ،مدقم هداز یچاخوچ) یمتسیس تیدض (3 و ؛یجراخ تادیدهت
 هعلاطم دروم هدودحم
 یضارا لک ،لیبدرا ناتسا رد (رفن 011931) تیعمج اب دابآ سراپ ناتسرهش زا یشخب لماش سرا دور یزرم هدودحم
 زا یشخب و یقرش ناجیابرذآ ناتسا رد (رفن 11122) افلج و (رفن 33109) نیرفآادخ ناتسرهش یاه هاگتنوکس و
 ناریا یسایس ورملق رد سرا دور یزررم هقطنم .تسا یبرغ ناجیابرذآ ناتسا رد (رفن 13400) تشدلپ ناتسرهش
 هعلاطم دروم هدودحم تیعمج لک .دشاب یم اتسور 103 و ناتسهد 10 ،یرهش هطقن 01 ،شخب 01 ،ناتسرهش 2 لماش
 رتمولیک 230 زاقفق اب سرا دور یبآ زرم لوط ،یلک روط هب .(2191 ،ناریا رامآ زکرم) تسا هدش دروآرب رفن 119249
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 191 یبرغ ناجیابرذآ ناتسا هدودحم رد سرا هناخدور یبآ زرم لوط ،بیترت نیدب ؛(319 :0191 ،این ظفاح) تسا
 .دریگ یمرب رد ار تشدلپ ناتسرهش یزرم یاه شخب هک تسا (ناوجخن راتخم دوخ یروهمج اب راوجمه) رتمولیک
 لوط هب ناوجخن راتخمدوخ یروهمجح و ناتسنمرا ،ناجیابرذآ یاهروشک اب ،لامش هیحان زا یقرش ناجیابرذآ ناتسا

 رد راوجمه یاهروشک اب ناتسا نیا کرتشم زرم و ،تسا یراوجمه طخ یاراد نیرفآادخ ات افلج زا رتمولیک 290
 .دراد یصاخ تیمها افلج نایم نیا رد هک دریگ یم ماجنا تشدرک و نیرفآادخ ،افلج هطقن هس زا طقف زرم نیا لوط
 یم لصو هایس یایرد یاهردنب و نیارکوا یروهمج هب سیلفت و ناوریا ،ناوجخن نهآ هار قیرط زا افلج یزرم رهش
 هتشاد یصاخ هاگیاج و تیمها ،یطابترا تیعقوم رظن زا ناتسا نیا هدش ثعاب هایس یایرد هب یکیدزن و رما نیا .دوش
 عورش زودنالصا زا هک دشاب یم رتمولیک 141 ،دابآ سراپ ناتسرهش هدودحم رد سرا دور زرم لوط نینچ مه و .دشاب
  .(1 لکش) دوش یم ناجیابرذآ یروهمج کاخ دراو دنک هزات شخب رد و

 
 .(7931 ،ناگدنراگن میسرت) هعلاطم دروم هدودحم ییایفارغج تیعقوم ۀشقن :1 لکش

 شهوژپ شور
 یتیهام زا ،راک ماجنا شور هب هجوت اب و هدوب یا هعسوت ـ یدربراک تاقیقحت عون زا نآ فده هب هجوت اب قیقحت نیا
 و رامآ زا هک بیترت نیدب ؛تسا هدوب یشیامیپ ـ یدانسا اه هداد یروآدرگ شور .تسا رادروخرب یلیلحت ـ یفیصوت
 ینابزرم و یماظتنا زکارم یاه هداد ،یعامتجا و یداصتقا ،یتیعمج یاه صخاش ۀنیمز رد ناریا رامآ زکرم یاه هداد
 لماش شهوژپ نیا رد هک زین یشیامیپ شور زا .دشاب یم یدانسا لکش هب هداد یروآ عمج یایوگ هک هدش هدافتسا
 هتفرگ هرهب ،زاین دروم یاه هداد یروآدرگ تهج ،تسا یفلد همانشسرپ و هتفای راتخاس همین هبحاصم ،ینادیم هدهاشم
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 دور یزرم ۀقطنم ینیمزرس تیریدم و یماظن ،یماظتنا ،ییارجا روما ناسانشراک و نًالوئسم قیقحت یرامآ هعماج .دش
 شور .تسا هعلاطم دروم عوضوم ناسانشراک زا رفن 49 ،شیامیپ ندوب یصصخت هب هجوت اب زین هنومن مجح و سرا
 (1 :لماش قیقحت نیا رد هدافتسا دروم و یزرم قطانم یتینما یاه صخاش .تسا دنمفده یریگ هنومن زین یریگ هنومن
 و یموق ییارگمه و یگتسباو (0 ؛(32 :0191 ،یفطلریم) یلم تینما دیدهت و اهزرم رد یبهذم ـ یموق یاه نارحب
 زیگنا فالتخا یسایس یاهزرم دوجو (9 ؛(01 :1191 ،یودهم) ینماان داجیا و اهزرم فرط ود رد نانیشنزرم یبهذم
 رد اه نآ هاگیاج و یرهش یاهاضف و یماظتنا یورین درکلمع (0 ؛(011 :1191 ،یقالشق ینیما و مدقم هداز یچاخوچ)
 تینما یاقترا رد یزرم یاه هچرازاب درکراک (2 ؛(20 :1191 ،یدابآرب عاعش و نارماک) یزرم قطانم تینما

 قطانم رب یزکرم تلود تیمکاح و فارشا :یسایس تینما (1 ؛(1 :1191 ،ناراکمه و نارماک) یزرم یاه هاگتنوکس
 (1 ؛یزرم قطانم نانکاس لاغتشا نازیم :یداصتقا تینما (1 ؛یزرم قطانم یتینما تیعضو :یماظن تینما (3 ؛یزرم
 :یگنهرف تینما (11 ؛یزرم تینما رب نآ تارثا و یزرم یحاون یژولوفروم (41 ؛ردخم داوم قاچاق :یعامتجا تینما
 (01 و ؛(31 :2191 ،ناراکمه و یوفص) یلاسکشخ :یطیحم تسیز تینما (01 ؛هقطنم رد یبهذم و یموق ییارگ هقرف
 لیلحت دنیارف زا ،اه هداد لیلحت یارب .(32 :0191 ،یفطلریم) نانیشنزرم هب دامتعا و یتینما نًالوئسم زا تیاضر نازیم
 0هناگدنچ یاهرایعم اب یریگ میمصت یاه کینکت زا یکی یا هکبش لیلحت دنیارف .تسا هدش هدافتسا 1یا هکبش

(MADM) (21 :1191 ،روپ یسدق) تسا.  
 یا هکبش لیلحت دنیارف ماجنا تهج اه هنیزگ و اهرایعم ریز ،اه هشوخ ،اهرایعم نییعت و اه هداد یروآ عمج
 زین اجنیا رد ،دوش یم هتفرگ راک هب ناگبخن هعماج اب باطخ رد هرایعم دنچ یریگ میمصت یاه شور هک اجنآ زا
 شناد ،یماظن ،یماظتنا لئاسم ناسانشراک ًااتدمع هک ،دنتسه سرتسد رد ناگبخن هعماج ساسا رب راک تیولوا
 یم ،دنراد هدهع رب ار ییاهدرکراک زرم هصرع رد هک ییاه ناگرا ناسانشراک و ییایفارغج و یزرم مولع ناگتخومآ
 ندرب ًالاب تهج ام ،دنا هتسناد یفاک ار هربخ 21 یلا 41 دادعت نیققحم شور نیا یارجا یارب هک اجنآ زا .دنشاب

 عمج یاه هداد یزاس هچراپکی روظنم هب .میا هدرک باختنا ار ناگربخ زا رفن 49 شهوژپ نیا رد اه هداد تقد و تحص
 هتفرگ یسدنه نیگنایم ناگبخن تارظن یمامت زا ینعی .دش هبساحم اه هداد یسدنه نیگنایم ،رفن 49 نیا زا هدش یروآ
 یارب ANP شور هکنیا هب هجوت اب هک دوش یم نایب ،رخآ رد .دریگ یم رارق راک کالم لصاح ییاهن ددع و دش
 هدش هتفرگ راک هب شور نیا ،دنا یفیک اهرایعم یمامت هک قیقحت نیا رد ،دراد دربراک تیلباق یمک و یفیک یاهرایعم
 .مینک یم یسررب ور شهوژپ یاه هداد ناگبخن هعماج و یدرف یاه تواضق رظنم زا ،همادا رد .تسا
 یاه هاگتنوکس رد یتینما یاه صخاش یشیامآ لیلحت و یبایزرا یاهویتانرتلآ و اه هشوخ ،اهرایعم (0) لودج رد
 رد .تسا هدیدرگ هئارا هصالخ روط هب یلحم طیارش و یرظن ینابم ،یلماع لیلحت جیاتن رب ءاکتا اب سرا دور یلحاس
 یبایزرا و لیلحت یاه هیاپ ناونع هب (سرا دور یزرم یاهرهش) هنیزگ 3 و رایعمریز 10 ،یلصا رایعم شش شخب نیا
  .دندیدرگ نییعت

                                                           
1- Analytic Network Process(ANP) 
2- Multi Attribute Decision Making 
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 .(7931 ،ناگدنراگن :عبنم) یا هکبش لیلحت دنیارف لدم زا هدافتسا اب سرا دور یزرم ۀقطنم رد تینما یشیامآ لیلحت یموهفم لدم :2 لکش

 سرا دور یزرم قطانم رد یتینما یاه صخاش یشیامآ یهد تیولوا یاه هنیزگ و اه هشوخ و اهرایعم :2 لودج
 (یزرم رهش ات 3) اه هنیزگ (رصانع ای اه صخاشریز) اهرایعمریز (اه هشوخ ای اه صخاش) اهرایعم

 یگنهرف - یعامتجا تینما

 یزرم تالماعت دیدشت و شیازفا

 تشدلپ - رهشیداه – افلج – دور هیس – ولرامخ – زودنالصا - دابآ سراپ

 یزرم نانکاس یعامتجا شیاسآ و هافر حطس

 نانیشنزرم یبهذم و یموق ییارگمه و یگتسباو
 سرا یزرم هقطنم یعامتجا تیعضو

 یداصتقا تینما

 یزرم یاه هچرازاب داجیا

 نآ زا یریگولج هوحن و ًالاک قاچاق

 هدودحم (تامدخ و تعنص ،یزرواشک) یدیلوت ماظن

 ییاتسور و یرهش نکسم رازاب

 لاغتشا و راک رازاب

 یکیژولوفروم تینما

 نیمز بیش نازیم

 اه یراومهان و عافترا

 بیش تهج
 لسگ زا هلصاف

 نیمز سنج

 یطیحم تسیز تینما

 سرا زرم یوس ود رد کرتشم یندعم و یبآ عبانم

 اه نآ موادت و اهدرگزیر و رابغ و درگ شرتسگ

 یندعم و یتعنص یاهدنامسپ بسانمان نفد

 یماظن تینما

 سرا یزرم هقطنم رد یماظتنا یورین درکراک

 دوجوم یماظن تازیهجت و اه تخاسریز

 سرا کیتیلپوئژ تیعقوم

 سرا یزرم هقطنم رد رارشا تیلاعف

 یسایس تینما

 نآ یکیتیلپوئژ یاه شرگن و روشک نالک ی اه تسایس
 غاب هرق نارحب موادت

 یلمارف و یلم ،یلحم یاه هناسر درکلمع

 یزکرم تلود تیمکاح و فارشا

 .(3191 ،قیقحت یاه هتفای) :عبنم

                                                                                                           لیلحت و هیزجت و اه هتفای

 سرا دور یلحاس یاه هاگتنوکس رد یتینما یاه صخاش یا هکبش یهد تیولوا لدم تخاس :لوا ماگ
 شیامآ درکیور اب یتینما یاه صخاش یدنب تیولوا ثحب دروم هلئسم .درک نیودت ار قیقحت هلئسم دیاب لوا ماگ رد 
 هب تینما داعبا رگید رب هعلاطم دروم هدودحم رد تینما دعب مادک هکنیا ؛تسا سرا یلحاس یاه هاگتنوکس رد نیمزرس
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 یلحاس یاه ناتسهد و یزرم یاهرهش رد اهرایعم نیا تیولوا هجرد و نازیم و دراد تیحجرا نیمزرس شیامآ ظاحل
 نیا .دشاب یم تینما ظاحل هب رظن دروم یهاگتنوکس طاقن تیعضو ندومن نییعت و تسا یبیترت هچ هب سرا دور
 هب ؛دوش یم هتفرگ رظن رد لدم یلرتنک رایعم ناونع هب ثحب دروم هلئسم .دوش یم یفرعم لوا حطس ناونع هب هلحرم
 نیا نورد یازجا و اه هشوخ لماش هدش یحارط هکبش .دوش یم یحارط یا هکبش نآ یارب ،روظنم نیمه
 حطس ،مود حطس ؛فده حطس ای ،لوا حطس .تسا حطس هس لماش ،یلک روط هب هکبش قیقحت نیا رد .تساه هشوخ
 ،یعامتجا داعبا یزرم قطانم تینما و یرهش هعسوت یاه هیرظن رد .دهد یم لیکشت ار اه هنیزگ ،موس حطس و اهرایعم
 اه نآ یجنس تیولوا هنیمز رد مهم و یلصا ناکرا زا تینما یطیحم تسیز و یماظن ،یسایس ،یکیژولوفروم ،یداصتقا
 هعسوت و تینما روما ناسانشراک تارظن ساسا رب (داعبا) لماوع نیا .دنوش یم بوسحم نیمزرس شیامآ ظاحل هب

  .(0 و 9 لکش) .دندش هسیاقم ود هب ود و هدش یدنب هتسد (سانشراک رفن 49 :دادعت) یا هقطنم ـ یرهش

 
 .(7931 ،قیقحت یاه هتفای) اه نآ یهورگ نورب و یهورگ نورد طابترا و هعلاطم دروم یاه صخاش :3 لکش

 رصانع ای اه هشوخ نایم یجوز تاسیاقم ماجنا و لباقتم یاه یگتسباو میظنت :مود ماگ
 لیلحت و هیزجت] سیرتامربا لیکشت هلحرم نیا رد .دریگ یم لکش هلحرم نیا رد لدم یساسا و یدربهار شخب 
 لودج بلاق رد ،ندش زیًالامرن سپ یجوز تاسیاقم سیرتام لخاد یاه هداد یمامت .دریگ یم تروص [اه هداد
 نوتس رد نوزومان سیرتامربا نیا ،دعب هلحرم رد .دوش یم هداد ناشن Unweighted Matrix مان هب «هیلوا سیرتامربا»
 (ریز) نوزوم سیرتامربا لصاح هک ،دوش یم برض یدیلک یاهرایعم یجوز هسیاقم سیرتام زا لصاح زیًالامرن
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 ،نیمزرس شیامآ درکیور اب تینما یاه صخاش یارب هدمآ تسد هب یاه نزو یزاس لامرن اب ،ییاهن ماگ رد .1تسا
 نتفرگ رظن رد اب اهرایعمریز و اهرایعم ینوریب و ینورد یگتسباو هلحرم نیا رد .دوش یم یدنب تیولوا قیقحت جیاتن
 یاهرایعمریز هنیمز رد لاثم یارب .دیدرگ هبساحم نژیسید رپوس زازفا مرن رد اه هشوخ همه یارب یلرتنک رایعم
 رد یزرم یاه هچارزاب داجیا :دندش هبساحم نازوا نیا اب «یزرم تالماعت» یلرتنک رایعم نتشاد رظن رد اب یداصتقا
 رازاب و (314/4) یدیلوت ماظن ،(121/4) ًالاک قاچاق ،(010/4) لاغتشا و راک رازاب ،(210/4) نزو اب سرا نوماریپ
 و رایعم ریاس یارب .دنراد ار یگتسباو و تیمها نیرت مک ات نیرتشیب (114/4) سرا زرم ییاتسور و یرهش نکسم
 .(2 لکش) تسا هدش هبساحم هوحن نیمه هب هدمآ تسدب ریداقم رایعمریز

 
 .(6931 ،قیقحت یاه هتفای) Super Decision رازفا مرن رد اهرایعمریز و اهرایعم لباقتم یگتسباو یجورخ و تابساحم رادومن :4 لکش

 قیقحت یاهرایعم ریز و اهرایعم نزو یزاس لامرن :موس ماگ
 ره یبایزرا یارب .میسانشب ار اه نیرتهب رایعم و کالم دیاب ،یتینما یاه صخاش ظاحل هب رهش نیرتهب باختنا یارب
 رد یتینما تیعضو هکنیا یارب .دوش یسررب ،تسه زاین هدیدپ نآ ندوب رتهب یارب هک ییاهرایعم دیاب یا هدیدپ

 هدش جارختسا اهرایعمریز زا کی ره یدنب تیولوا و ییاهن نزو .دوش یبایزرا هعلاطم دروم هدودحم فلتخم یاهرهش
 هبتر ،(9) لودج و سیرتام .دیآ یم تسد هب لدم یلصا یاه صخاش ییاهن نزو ،اه نآ زا کی ره نزو ساسا رب و
 رد لاثم یارب .دهد یم ناشن سرا دور نوماریپ یزرم یاهرهش زا کیره رد ار اهرایعمریز یدنب تیولوا و یدنب

 و تازیهجت ،«بسانم» یماظتنا یورین درکراک رایعمریز رد هک تسا (011/4) افلج ینزو زایتما «یماظن» هشوخ
 تیلاعف رایعمریز تیمها و «بسانم» سرا دور یکیتیلپوئژ تیعقوم ،«طسوتم» سرا دور زرم یماظن یاه تخاسریز
 .تسا هدوب «مک» سرا یزرم هقطنم رد رارشا

                                                           
 .تسا هدش رظن فرص شهوژپ نتم رد اه نآ ندروآ زا ،اه سیرتام مجح ندوب دایز لیلد هب -1
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 سرا دور یزرم هقطنم رد تینما یشیامآ لیلحت یاهرایعمریز و اهرایعم یدنب تیولوا سیرتام :3 لودج

 
 .(3191 ،قیقحت یاه هتفای) :عبنم

 یراگزاس روظنم هب هبرجتاب دارفا و ناسانشراک طسوت نآ ینیزگیاج و طباوض شزرا تسا مهم ANP دنیارف رد هچ نآ
 رگیدمه اب هوقلاب طابترا زا هدافتسا اب اه هشوخ و اهرایعم مامت . (Saaty, 1999: 13)تسا رتدامتعا لباق جیاتن و رتشیب
 (یلخاد طباور) یا هقلح و (روخزاب) هفرطود ،(یجراخ طباور) هفرطکی ،طابترا عون ،رگید ت رابع هب ،دنتسه لصتم
 یارب ANPیا هکبش لدم رد یجوز یاه هسیاقم جیاتن [2] لکش رد .(Banai and Wakolbinger, 2011: 4) تسا
 یراگزاسان خرن ،دوش یم هظحالم هک هنوگ نامه تسا هدمآ سرا دور یزرم هقطنم رد تینما یشیامآ یزیر همانرب
 نیا .دشاب 1/4 زا دیابن یراگزاسان رادقم شور نیا رد .تسا 1/4 زا رت مک و هدوب 1114/4 اب ربارب هدش ماجنا تواضق
  .تسا لوبق لباق یجنسرظن زا یشان یاطخ و اه تواضق دایز دادعت یریگرظن رد اب اطخ زا نازیم
 یژتارتسا و هنیزگ نیرتهب باختنا :مراهچ هلحرم
 ،دور هیس ،زودنالصا ،ولرامخ ،دابآ سراپ لماش سرا دور یزرم یاهرهش اجنیا رد هک اه هنیزگ تیولوا هلحرم نیا رد
 طوبرم رازفا مرن رد هدش ماجنا تابساحم اب و هناگ شش یاه صخاش زا کی ره رد ،تسا تشدلپ و رهش یداه ،افلج
 یاه صخاش اب هطبار رد روکذم یاهرهش تیولوا و هاگیاج (2) لکش رد .تسا هدش نییعت ،هکبش لیلحت دنیارف هب
 ،(011/4) رهش یداه ،(311/4) بیرض اب افلج ،یداصتقا صخاش رد .تسا صخشم سرا دور یزرم هقطنم رد تینما
 هاگیاج و هبتر رد (214/4) ولرامخ و (141/4) دور هیس ،(141/4) زودنالصا ،(301/4) تشدلپ ،(411/4) دابآ سراپ
 ماقرا و رامآ ساسارب سرا دور نوماریپ یزرم یاهرهش زا کی ره یداصتقا طیارش هظحالم .دنراد رارق رخآ ات لوا
 هب هک رفن رازه 0 زا رت مک تیعمج اب ولرامخ رهش یروط هب ،دنک یم دییأت ًاابیرقت ار قوف یاه هتفای زین یمسر
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 و دیامن یم افیا ار کچوک یاهرهش درکلمع و یرهش راک رازاب نیشناتسور ًااتدمع و رفن رازه 29 رب غلاب تیعمج
 تیزکرم زا افلج بسانم تیعقوم .تسا هجاوم یداصتقا یاه نارشیپ رد یساسا یاهدوبمک اب دهد یم هئارا تامدخ
 رد .تسا هتفریذپ ریثأت زیربت رهشنالک هب یکیدزن و کرمگ ،یراجت ـ یتعنص زکارم ،سرا یراجت دازآ هقطنم
 تشدلپ ،لوا هبتر رد (111/4) بیرض اب افلج :تسا لکش نیا هب یزرم یاهرهش تیعضو یسایس یاه صخاش
 ،زودنالصا یاهرهش و مراهچ هبتر رد (001/4) رهش یداه ،موس هبتر رد (221/4) دابآ سراپ ،مود هبتر رد (121/4)
11) ولرامخ و دور هیس  یاه صخاش ظاحل هب هک یرهش هس .دنراد رارق مجنپ هاگیاج و هبتر رد کرتشم روط هب (0/4
 نآ ینارحب طیارش زا و دنراد یلماک قابطنا و راوجمه غاب هرق ییایفارغج هدودحم اب دنرادن یبسانم تیعضو یسایس
 یاه صخاش هنیمز رد .دندروآ یمک زایتما رهش هس نیا رد زین یلم یتینما نالک یاه تسایس .دنا هتفریذپ یفنم تاریثأت
 ،(131/4) زایتما اب افلج زا تسا ترابع هعلاطم دروم یاهرهش هاگیاج سرا دور یزرم هقطنم تینما یطیحم تسیز
 رد (011/4) تشدلپ و (101/4) دور هیس ،(101/4) زودنالصا ،رهش یداه ،(411/4) بیرض اب دابآ سراپ و ولرامخ
 هنارک رد تشدلپ ناتسرهش یطیحم تسیز دعب ندوب بسانمان .دنا هدش عقاو یطیحم تسیز تیعقوم نیرتدب و نیرتهب
 یوس زا یزرواشک یاه تیلاعف و ناوجخن راتخمدوخ یروهمج یلحاس یاه تیلاعف زا یشان تفگ ناوت یم سرا دور
 بجوم ناتسنمرا یتعنص ـ یندعم یاهدنامسپ بسانمان نفد و هدوب هیکرت روشک یاه یرادرب هرهب و ناریا نانیشنزرم
 طاقن رد سرا دور یزرم هقطنم تینما یماظن یاه صخاش .تسا هدش دور هیس ورملق رد سرا دور بآ یگدولآ
 یورین یزرم گنه دوجو .تسا (111/4) دابآ سراپ و (011/4) بیرض اب افلج تیعضو ندوب رتهب رگنایب نآ یرهش
 یماظن یاه هاگیاپ و تازیهجت هنیمز رد رهش ود نیا زایتما ندرب ًالاب رد کش نودب ناتسرهش ود ره رد شترا ینیمز
 هتفای شنکارپ و یبایناکم لداعتم روط هب سرا زرم دادتما رد یماظتنا یاه هاگساپ دادعت هکنیا مغریلع و تسا هدوب رثؤم
01) بیرض اب رهشیداه ،(001/4) بیرض اب زودنالصا ،هتفرگ رارق موس هاگیاج رد (021/4) اب تشدلپ .دنا 1/4)، 

 یکیژولوفروموئژ یاه صخاش هنیمز رد .دنراد رارق یدعب بتارم رد (411/4) بیرض اب دور هیس و (101/4) ولرامخ
 (111/4) بیرض اب افلج :دشاب یم حرش نیدب هعلاطم دروم هدودحم یزرم یاهرهش تیعضو (... و بیش ،یفارگوپوت)
 رد (221/4) بیرض اب زودنالصا و دابآ سراپ ،مود هاگیاج رد (021/4) بیرض اب رهش یداه و تشدلپ ،لوا هبتر رد
 حطس رد یفارگوپوت ضراوع .دنراد رارق بتارم رد (014/4) دور هیس و (111/4) بیرض اب ولرامخ ،موس هاگیاج
 رد .تسا هدوب ًالاب رایسب یضارا بیش و هدوب راومهان رایسب دور هیس رهش هدودحم و نیرفآادخ ناتسرهش
 سراپ ،(010/4) رهشیداه ،(100/4) بیرض اب افلج سرا دور یزرم هقطنم تینما یگنهرف ـ یعامتجا یاه صخاش
 ات نیرتهب زا (114/4) بیرض اب ولرامخ و (241/4) بیرض اب دور هیس و تشدلپ ،(141/4) زودنالصا ،(091/4) دابآ
  .دنرادروخرب یعامتجا تینما طیارش نیرتدب
 هبتر افلج ،تینما یبایزرا و شجنس دروم یاه صخاش هب هجوت اب سرا دور هیشاح یزرم یاهرهش یلک یدنب هبتر رد
 ،زودنالصا ،تشدلپ .تسا هتفرگ رارق موس هاگیاج رد دابآ سراپ تیعمجرپ رهش ،مود هبتر رهش یداه ،تسخن

 یرادیاپ ،یزرم یاهرهش نیا نیب رد .تسا هتفرگ رارق متفه ات مراهچ یاه هبتر رد بیترت هب ،دور هیس و ولرامخ
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 رازه 41 زا رت مک تیعمج نتشاد اب افلج ارچ ؛تسا هدرکن تیعبت اهرهش هزادنا زا نیمزرس شیامآ ظاحل هب تینما
 رد رهشیداه و دابآ سراپ هلمج زا دوخ زا رت گرزب یاهرهش هیقب هب تبسن اما دوش یم بوسحم کچوک رهش رفن
 .(1 لکش) تسا هتفرگ رارق تیولوا

 
 (ی) یداصتقا ـ یعامتجا و ؛(ه) یکیژولوفروموئژ ؛(د) یماظن ؛(ج) یطیحم تسیز ؛(ب) یسایس ؛(فلا) یداصتقا یاه صخاش تیعضو و تیولوا هشقن :5 لکش

 .(7931 ،قیقحت یاه هتفای) سرا دور یزرم ۀقطنم رد تینما

 
 .(7931 ،قیقحت یاه هتفای) سرا دور یزرم ۀقطنم رد تینما یاه صخاش تیعضو و تیولوا هشقن :6 لکش
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 اهداهنشیپ هئارا و یریگ هجیتن
 رد هدیچیپ یاه یریگ میمصت و نیمزرس ناوت رت قیقد شیامن هک ،یرایعمدنچ یبایزرا دنیارف رد لیخد یاه لدم
 و بتارم هلسلس لیلحت دنیارف ،ANN یطخ یرامآ یاه لدم لماش ،دنک یم ریذپ ناکما ار اه همانرب یدنب تیولوا
 قیرط زا ناتسا یاهزرم طیارش هب هجوت اب و ییاتود هسیاقم و همانشسرپ قیرط زا .تسا یا هکبش لیلحت دنیارف
 شیامآ یاه همانرب یارجا یلصا درکیور ناونع هب یگنهرف - یعامتجا و یماظن یاه صخاش ،یا هکبش لیلحت هبساحم
 بیرض اب یماظن تینما ،یبایزرا دروم ۀناگ شش یاه صخاش نیب رد .دش حرطم سرا یزرم هقطنم رد نیمزرس
 بیرض اب یگنهرف – یعامتجا تینما .دش هتخانش سرا دور ۀیشاح یزرم ۀقطنم رد تینما دعب نیرت مهم (390/4)
 تسیز و کیژولوفروم ،یداصتقا ،یسایس تینما یاه صخاش .دش نییعت مهم تیولوا نیمود (490/4) تیمها
 رب .دنتفرگ رارق یدعب یاه تیولوا رد (994/4) و (104/4) ،(314/4) ،(411/4) تیمها بیرض اب بیترت هب یطیحم

 مراهچ همانرب رد روشک یاه ناتسا رثکا یارب نآ یارجا و نیمزرس شیامآ یلم دنس تاعلاطم ماجنا هکنیا فالخ
 یدنب تیولوا و تسا هتفرگ ماجنا ،یدودحم رایسب روط هب تاعلاطم نیا ،تسا هدش بیوصت (0191-11911) هعسوت
 و روپدمحم) تسا هدشن ققحم ،یزرم هیوسود طباور ندش دودحم اب و روشک یزرم قطانم رد هژیو هب ،نآ یاه مادقا
 بلغا رد .دنا هتفای زکرمت یزرم قطانم یگتفاین هعسوت للع رب هدش ماجنا تاقیقحت رتشیب .(301 :1191 ،ناراکمه
 اه شهوژپ رتشیب و هدش هعلاطم ناتسا ود رثکادح و ناتسا کی ییایفارغج هدودحم بلغا یزرم تینما نیشیپ تاعلاطم
 سکعنم اهنت هک دنا هدش زکرمتم (... و یزرم یاه هچرازاب ،یموق یاه نارحب دننام) تینما زا یا هژیو دعب کی یور
 نیب دور کی رساترس تینما نیلوا یارب قیقحت نیا رد .دشاب یم (... و یداصتقا ،یعامتجا) تینما دعب کی هدننک
 یاتسار رد یزرم تینما داعبا ۀمه و تسا هدش عقاو لیلحت و یبایزرا دروم ینیمزرس شیامآ درکیور اب ناریا یللملا
 بجوم نیمزرس شیامآ رد هدش هتفرگ راک هب یاهدرکیور .دیدرگ هظحالم (نیمزرس شیامآ) ییاضف یزیر همانرب
 و یریگوس دیاب .(Petrakos, 2000:38) تسا هدش یزکرم یاهرهش اب یزرم قطانم یاهرهش نیب فاکش رارمتسا

 و نییعت ،هقطنم ره صاخ طیارش هب هجوت اب ،یملع یاه شور یریگراک هب اب قطانم یشیامآ هعسوت درکیور تهج
 هب یهد تیولوا رد هرایعم دنچ و ددعتم یاهریغتم ات دنک یم داجیا ار یا هنیمز ANP لدم یریگراک هب .دوش ریسفت
 ،هدمآ تسدب جیاتن هب هجوت اب نیاربانب .دنوش هتفرگ رظن رد روشک روشک یزرم قطانم شیامآ ۀعسوت رد اه همانرب
 تاظحالم اب سرا دور یزرم ۀقطنم شیامآ یزیر همانرب هچراپکی و فافش ،عماج دنس نیودت (1 :هک ددرگ یم داهنشیپ
 نوماریپ تینما داعبا ریاس هب تبسن «یعامتجا تینما» هکنیا هب هجوت اب (0 ؛تسا یرورض یگنهرف ـ یعامتجا و یماظن
 ییاه حرط نینچ .دبای یم ترورض یعامتجا هعسوت یاه حرط یارجا و هیهت ،دشاب یم هژیو تیولوا یاراد سرا دور
 و یندم یگدنز تیفیک دوبهب ،نانکاس یعامتجا تیعضو یاقترا زاس هنیمز ،دریگ ماجنا یشیامآ درکیور اب رگا
 نیب یتح و یا هقطنم یبهذم و یموق ییارگمه ،یتاقبط فاکش و رقف لیدعت و شهاک ،سرا دور نانیشنزرم یعامتجا
  .دش دهاوخ یللملا
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  عبانم
 تاعلاطم ةدکشهوژپ :نارهت ،یدابآ دیعس اضردمحم همجرت ،یعامتجا رییغت و یسایس ضارتعا .(4191) نیردنآ ،زلراچ و ؛دیوید ،رتپا
 .یدربهار
 لاس ،یعافد دربهار همانلصف ،ناریا یمالسا یروهمج ینیمزرس شیامآ رد یتینما ـ یعافد تاظحالم .(1191) یسوم دیس ،یوسومروپ

 .1-90 ،21 هرامش ،مجنپ
 ماما هاگشناد تاراشتنا :نارهت ،ینیمزرس عافد و شیامآ تًالاقم هعومجم ،ینیمزرس عافد و شیامآ .(1191) رقاب دمحم ،مدقم هداز یچاخوچ

 .(ع) نیسح
 رظنم زا یبرغ ناجیابرذآ یزرم قطانم رد ینماان داجیا یاهرتسب .(1191) دوواد ،یقالشق ینیما و رقاب دمحم ؛مدقم هداز یچاخوچ

 .111-440 ،9 هرامش ،مشش لاس ،کیتیلپوئژ همانلصف ،یتینما-یماظن یایفارغج
 .اجان شزومآ تنواعم :نارهت ،هناگیب عابتا و همانرذگ ینابزرم .(0391) نیسح دمحم ،دار یتمحر
 ،اضف شیامآ و یزیر همانرب همانلصف ،یوضر ناسارخ ناتسا رد ییاضف یاه یرباربان لیلحت .(1191) نیسح ،یناجاقآ و ؛میحر دمحم ،امنهر

 .91-11 ،1 هرامش ،11 هرود
 ،یتسیرورت تادیدهت رب دیکأت اب دهشم رهش نالک شیامآ رد یتینما ـ یعافد تاظحالم لیلحت .(1191) یداه ،یمظعا و ؛یداه دیس ،یناقرز

 .13-21 ،01 هرامش ،متشه لاس ،یا هیحان هعسوت و ایفارغج ۀمانلصف
 و مولع ،یبرغ ناجیابرذآ ناتسا رد یزرم یاهرهش تینما رب رثؤم لماوع یسررب .(2191) زانهم ،یربکا و ؛دمحم ،قیدص ؛یدهم ،قیدص

  .1-00 ،0 هرامش ،متفه لاس ،یزرم نونف
 تینما رب نآ ریثأت و ناتسناغفا و ناریا زرم یتینما یایفارغج .(2191) هلادبع ،بسن یلالج و ؛یمان ،نسح دمحم ؛یمان ،ییحی دیس ،یوفص

  .31-291 ،92 هرامش ،مهدراهچ لاس ،یعافد دربهار همانلصف ،ناریا یمالسا یروهمج یلم
 .یماظتنا مولع هاگشناد تاراشتنا :نارهت ،ینابزرم ینابم و لوصا .(0191) ،میهاربا ،یعیانص
 ناسارخ همان شهوژپ ،روشک قرش هعسوت و تینما ،تیزنارت روحم گرزب ناسارخ .(9191) نیدلا سمش ،یرکش و ؛هللا تزع ،یتزع

 .03-21 ،11 هرامش ،مجنپ لاس ،گرزب
  .لوا پاچ ،رتشا کلام هاگشناد تاراشتنا :نارهت ،یزرم قطانم شیامآ .(0191) اضریلع ،بیلدنع
 .نارهت ،ریبک ریما یتعنص هاگشناد ،یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف .(1191) نسح ،روپ یسدق
 یاه لدم ساسارب یزرم قطانم شیامآ یاهدربهار .(0191) ادیش ،یمیرکدنز و ؛شرآ ،یمیرک دنز ؛بویا ،یرادرس ؛لضفلاوبا ،یربنق

SWOT- ANP و SWOT - AHP (ناتسچولب و ناتسیس :هعلاطم دروم)، 201-011 ،1 هرامش ،متفه هرود ،نیمزرس شیامآ. 
 نمجنا یشهوژپ ـ یملع هیرشن) ایفارغج ،یزرم یاهرهش رد یرهش تینما یسررب .(1191) یلع ،یدابآرب عاعش و ؛نسح ،نارماک

  .20-10 ،20 هرامش ،متشه لاس ،دیدج هرود ،(ناریا یایفارغج
 یشهوژپ ـ یملع هیرشن) ایفارغج ،ناریگجاب یزرم هچرازاب درکراک لیلحت .(1191) داهرف ،یرفعج و ؛یلع ،روپدمحم ؛نسح ،نارماک

 .3-00 ،11 و 11 هرامش ،مشش لاس ،دیدج هرود ،(ناریا یایفارغج نمجنا
 (GIS) ییایفارغج تاعالطا متسیس زا هدافتسا اب روشک یاهزرم رد رادیاپ تینما هعسوت شیامآ .(9191) رسای ،یلیلخ و ؛یضترم ،یمیرک

  .101-121 ،1 هرامش ،مود لاس ،یزرم تاعلاطم همان شهوژپ ،(مالیا ناتسا یزرم قطانم :هعلاطم دروم)
 لاس ،یراذگ تسایس همان هر همانلصف ،یزرم یحاون یگنهرف ـ یعامتجا هعسوت یاه تصرف و اه تیدودحم .(4191) یسیع ،یدرو لگ

 .01-10 ،9 هرامش ،مود
 و اه شلاچ ؛تینما و یزرم یاهرهش یلم شیامه ،یقرش یاهزرم رد یتینما یاه تصرف و اه شلاچ یسررب .(1191) هقیدص ،ییازکل

 .1411-0111 ،ناتسچولب و ناتسیس هاگشناد ،اه تفایهر
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  .نارهت ،یدربهار تاعلاطم هدکشهوژپ همجرت ،یلم تینما ریغتم هرهچ .(1391) تربار ،لدنام
 ناریا زرم رد ناریگجاب شخب ییایفارغج یاضف رب زرم درکراک لوحت شقن .(1191) ناجرم ،یعیدب و ؛ارهز ،روپ یدمحا ؛یلع ،روپدمحم

  .201-031 ،(10 یپایپ) 0 هرامش ،41 ةرود ،یناسنا مولع سردم هلجم ،ناتسنمکرت
 لاس ،یزرم نونف و مولع همانلصف ،ناینامثع اب یوفص هرود ناریا یزرم یاه هشقانم یسررب .(9191) یلع ،ولناصا و ؛رفعج ،رگزرب یدمحم

  .291-021 ،9 هرامش ،مجنپ
 دوبهب تهج یتاداهنشیپ هیارا و هتشذگ نرق مین رد هسنارف نیمزرس شیامآ نالک تًالوحت ریس رب یلیلحت .(1191) دمحم دیس ،یدومحم

 .101-411 ،1 ةرامش ،لوا لاس ،نیمزرس شیامآ ۀمانلصف ،ناریا نیمزرس شیامآ تیعضو
 .روشک یاه ناتسا و اه ناتسرهش ،نکسم و سوفن یمومع یرامشرس یلیصفت جیاتن .(2191) ناریا رامآ زکرم
 اب یزرم تینما ظفح رد یعامتجا ماجسنا یسررب .(0191) دیشروخ ،نیما یتیاده و ؛دمحمریما دیس ،هداز یولع ؛اضر دومحم ،یفطلریم

  .42-43 ،11 هرامش ،مجنپ لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب همانلصف ،لباز ناتسرهش :یدروم هعلاطم یبهذم ـ یموق عونت رب دیکأت
 ،لوا هرامش ،مجنپ لاس ،یناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن همانلصف ،ناریا رب دیکأت اب یزرم قطانم شیامآ .(1191) نسح دمحم ،یمان

111-931.  
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