
 

 

 
 
 

 

یشهوژپ-یملع همانلصف  
(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج  

1139 ناتسبات ،3 هرامش ،مهد لاس  
369-999 :صص  

 
 
 
 
 

 یقرشناجیابرذآ ناتسا یرگشدرگ تیلباق یاراد یاهاتسور یدنبتیولوا
 سیسپات لدم زا هدافتسا اب یرگشدرگ هعسوت و یزیرهمانرب تهج

 1یروفغ گنشوه
 ناریا ،زیربت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،زیربت دحاو ،یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج یرتکد یوجشناد

 یهانپ یلع
 ناریا ،زیربت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،زیربت دحاو ،یرهش یزیر¬همانرب و ایفارغج هورگ رایداتسا

 هیمظاک همطاف
 ناریا ،زیربت ،زیربت هاگشناد ،یزرواشک هدكشناد ،ییاتسور هعسوت و جیورت هورگ رایداتسا

 12/12/1196 :شریذپ رودص خیرات 10/12/1196:هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 هوقلاب ياهرازاب ،يرگشدرگ تهج يفاك ياهليسناتپ و عبانم ياراد هك تسا بولطم يياهاتسور يارب يياتسور يرگشدرگ هعسوت
 يبسن ياهتيزم و اهتيلباق هكنيا هب هجوت اب .دشاب يرگشدرگ شخب تيامح يارب يفاك يراذگهيامرس و نارگشدرگ بذج يارب
 يخرب يرترب ثعاب رما نيا و تسا توافتم يطيحم و يعامتجا ،يداصتقا ددعتم لماوع زا يريذپريثأت ليلدهب ياهقطنم و يلحم
 تخانش .تسا قطانم ياهتيلباق و اههبذاج تخانش ،يرگشدرگ ياقترا يارب ماگ نيرتمهم و نيتسخن نياربانب ،دوشيم يحاون
 دننام رگيد لئاسم و هلئسم نيا .ددرگيم بوسحم هعسوت ياهيزيرهمانرب نيداينب لوصا زا ياهقطنم و يلحم ياهناوت و اهتيزم
 ياراد هك يياتسور يحاون رد يرگشدرگ شرتسگ و هعسوت هك هدش بجوم ... و ترجاهم شهاك ،دمآرد شيازفا ،لاغتشا داجيا
 اب هـك تسا يدربراك ياهشهوژپ هتسد زا ،رضاح شهوژپ .دريگ رارق هجوت دروم تسا يرگشدرگ هعسوت يارب مزال ياهليسناتپ
 يفيصوت ،شهوژپ شور .تسا هتفريذپ ماجنا يقرشناجيابرذآ ناتسا يرگشدرگ هبذاج ياراد ياهاتسور يدنبحطس و يبايزرا فده
 شياميپ اب سپس و هدش يياسانش اهاتسور يارب صخاش 22 ،يفلد شور زا هدافتسا اب هك تسا همانشسرپ ،شهوژپ رازبا و يشياميپ ـ
 يرامآ هعماج .دندش يدنبتيولوا يرگشدرگ تيلباق ياراد ياهاتسور ،سيسپات شور زا هدافتسا اب همانشسرپ زا لصاح ياههداد
 هجون ياهاتسور ،هعلاطم جياتن ساسا رب .دنتشاد يفاك هبرجت و شناد يياتسور يرگشدرگ هنيمز رد هك دندوب يناصصختم ،قيقحت
 ياهاتسور .دنتفرگ رارق موس ات لوا ياههبتر رد بيترت هب 2112/0 زايتما اب لازود و 3832/0 زايتما اب تشدرك ،8833/0 زايتما اب رهم
 يريگميمصت و يزيرهمانرب يارب ييانبم دنناوتيم حوطس نيا هك دنتفرگ رارق حطس جنپ رد هعسوت تيولوا ظاحل زا هعلاطم دروم
  .دنشاب يقرشناجيابرذآ ناتسا يرگشدرگ شخب ناريدم

  .یرگشدرگ ،اتسور ،سیسپات ،یقرشناجیابرذآ :یدیلک تاملک

                                                           
 ghafouri22@yahoo.com (لوئسم هدنسیون) -6
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 همدقم
 درادناتسا دح زا شیب یگدولآ و ندشیتعنص زا یشان تالكشم عفر ،داصتقا هب ندیشخب عونت ،یناهج نیون هصرع رد
 هعسوت ،عومجم رد و تسیزطیحم ظفح و اهگنهرف لماعت ،ییازلاغتشا ،یناسنا یورین یروهرهب شیازفا ،اهرهش
 شالت رد هعسوت زا یحطس ره رد اهروشک زا كی ره و تسورهبور نآ اب زورما ناهج هک تسا ییاههغدغد زا رادیاپ
-یم و دناهدروآ یور یداصتقا یشخب عونت هب هک ییاهروشک نایم نیا رد .دنبایب ار لئاسم نیا هب مزال خساپ ات دنتسه
 هعسوت نیون یاهتیزم قلخ ای اهتیفرظ تخانش یوجتسج رد و دنناهرب یاهیاپ كت داصتقا زا ار دوخ دنهاوخ
 بلغا هک تسا یرگشدرگ تعنص شرتسگ اههفلؤم نیا زا یكی .دناهدوب عماوج رگید زا رتقفوم رایسب ،دنتسه
 دناهدیناجنگ دوخ یلم هعسوت همانرب رد ار نآ ،دنتسه دنمهرهب اهتیزم نیا زا یناكم تیعقوم ظاحل هب هک ییاهروشک
  .(11 :1196 ،ینیدلاسمش) دنشخبب لماكت و عیرست ار دوخ یلم هعسوت دنیارف دنناوتب قیرط نیا زا ات
 هجوت دروم یللملانیب حطس رد هچ و یاهقطنم و یلم حطس رد هچ اههصرع یمامت رد یرگشدرگ هعسوت هزورما
 یپ تقیقح نیا هب یاهدنیازف زرط هب اهروشک زا یرایسب .تسا هتفرگ رارق یصوصخ یاهتکرش و یتلود نازیرهمانرب
 دنیآرب یاهزات یاههار نتفای ددصرد و دنهد جرخ هب لمع راكتبا دیاب دوخ یداصتقا تیعضو دوبهب یارب هک دناهدرب
 .(21 :4196 ،یفطل)
 تیباذج هئارا اب ییاتسور یرگشدرگ .تسا ییاتسور یرگشدرگ ،نرق كی زا رتشیب یتمدق اب یرگشدرگ عاونا زا یكی
 و دوبهب تهج یدرکراک نینچمه و نارگشدرگ یارب ییاتسور طیحم یاهیگژیو و اضف زا هدافتسا رد لیامت داجیا و
 تسا هدش عقاو یرایسب هجوت دروم نابزیم هقطنم یطیحمتسیز و یگنهرف -یعامتجا ،یداصتقا یاهصخاش ءاقترا
(Sharpley, 2002: 234).  
 و تفاب ،ییاتسور تاعامتجا زا رتالاب تالیصحت یاراد دارفا و ناوج لسن جورخ هجیتن رد و یراكیب خرن شیازفا

 رییغت یارب هوقلاب رازبا كی ناونع هب اهنت هن یرگشدرگ نیاربانب .تسا هتخادنا هرطاخم هب ار ییاتسور یحاون تخاس
 .(1196 ،نیبهعلق یترصن) تسا هدش حرطم ییاتسور هعسوت دربهار ریذپانیئادج رصانع زا یكی هب هكلب تیعضو نیا
 ییاتسور یرگشدرگ قیفوت تابجوم مه ،اه¬تیدودحم و اه¬تیزم ییاسانش اب ات دنراد شالت نازیرهمانرب ورنیا زا
 ,Royo-Vela) دنوش بجوم ار ییاتسور قطانم حالصا مه و هدروآ مهارف نارگشدرگ یاهزاین هب ییوگخساپ رد ار

2009). 
 دشر ثعاب هکنیا هب هجوت اب اما ،هدش موسرم ایند رد هک تسین یدایز تدم ییاتسور یرگشدرگ هژاو هچرگا
 نیب هعماج یوس زا ،دوشیم ییاتسور نانکاس یارب دمآرد شیازفا و ییازلاغتشا ،یتیلاعف عونت داجیا و یداصتقا
 رد یفلتخم تایرظن و اههاگدید .تسا هدش دیکأت رایسب رما نیا رب یاهقطنم و یلحم هعسوت یاهتسایس رد یللملا
 هب ییاتسور یرگشدرگ ،هعسوت نافلاخم و ناقفاوم رظن زا ،دراد دوجو ییاتسور یحاون رد یرگشدرگ هعسوت دروم
 ،هداتفا رود یحاون رد یتسیز تیلباق هدنربالاب ،یداصتقا ناوت هدنهدشیازفا ورادشون كی تروص هب یاهدنیازف روط
 ددرگیم بوسحم ییاتسور عماوج یگدنز طیارش هدنهد دوبهب زین و اههاگتنوكس تایح دیدجت کرحم
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(Briedenhann and Wickens, 2004: 71). تیلاعف كی ناونع هب یرگشدرگ هک تشاد هجوت دیاب رگید فرط زا 
 ،بسانم لیسناتپ ای تیعقوم دوجو تروص رد هكلب ؛تسین تالكشم مامت یارب یریسکا ییاتسور قطانم رد ،یداصتقا
  .تشاد دهاوخ لابندب ار یرابنایز یاهدمایپ دشابن هارمه تقد اب یرگشدرگ هعسوت رگا .تسا دشر دربهار كی اهنت
 یاههبذاج و یطابترا یاههار ،ییایفارغج تیعقوم ،کاخ تعسو ببس هب هک تسا یروانهپ نیمزرس ناریا روشک
 ندمت و گنهرف و اوه و بآ عونت ،باذج تعیبط .دراد یاهژیو تیمها یجراخ نارگشدرگ یارب ،یرگشدرگ
 اب رگید فرط زا .تسا هدرک نوگانوگ یاههبذاج زا راشرس ار یناتساب روشک نیا ،ناریا هلاس رازه دنچ ناشخرد
 شیازفا یوگخساپ یرادماد و یزرواشک یاهتیلاعف ناریا روشک ییاتسور قطانم زا یرایسب رد هکنیا هب هجوت
 داجیا اب ییاتسور یرگشدرگ و دوشیم یقلت مهم اهاتسور داصتقا هب ندیشخب عونت ترورض دنتسین دمآرد و لاغتشا
 یرگشدرگ هعسوت .دهاکیم اهرهش هب ترجاهم مجح زا و هدرک كمک ییاتسور داصتقا ییایوپ هب دمآرد و لاغتشا
 یارب هوقلاب یاهرازاب ،یرگشدرگ تهج یفاک یاهلیسناتپ و عبانم یاراد هک تسا بولطم ییاهاتسور یارب 6ییاتسور
-تیزم و اهتیلباق هکنیا هب هجوت اب .دشاب یرگشدرگ شخب تیامح یارب یفاک یراذگهیامرس و نارگشدرگ بذج
 رما نیا و تسا توافتم یطیحم و یعامتجا ،یداصتقا ددعتم لماوع زا یریذپریثأت لیلدهب یاهقطنم و یلحم یبسن یاه
 و اههبذاج تخانش ،یرگشدرگ یاقترا یارب ماگ نیرتمهم و نیتسخن نیاربانب ،دوشیم یحاون یخرب یرترب ثعاب
 هعسوت یاهیزیرهمانرب نیداینب لوصا زا یاهقطنم و یلحم یاهناوت و اهتیزم تخانش .تسا قطانم یاهتیلباق

 هدش بجوم ... و ترجاهم شهاک ،دمآرد شیازفا ،لاغتشا داجیا دننام رگید لئاسم و هلئسم نیا .ددرگیم بوسحم
 دروم تسا یرگشدرگ هعسوت یارب مزال یاهلیسناتپ یاراد هک ییاتسور یحاون رد یرگشدرگ شرتسگ و هعسوت هک
  .دریگرارق هجوت
 یاراد زبسرس قطانم ،یمیلقا ،یفارگوپوت و ییایفارغج یاهیگژیو هب هجوت اب یقرشناجیابرذآ ناتسا ییاتسور یحاون

 هک تسا هجاوم یتالكشم اب ناتسا نیا ییاتسور یحاون ،الاب لیسناتپ دوجو اب .دشابیم یعونتم یرگشدرگ یاههبذاج
 تالكشم شهاک هب و تخاس مهارف یرگشدرگ رظن زا ار ناتسا تفرشیپ تابجوم ناوتیم یلوصا یزیرهمانرب اب
 ساسا رب تیزم یاراد ییاتسور قطانم ییاسانش رب یعس هعلاطم نیا رد نیاربانب .درک كمک زین هقطنم نایئاتسور
 اهنآ زا یخرب هب ریز رد هک تسا هتفرگ ماجنا یددعتم تاعلاطم عوضوم تیمها هب رظن .تسا یرگشدرگ یاهتیولوا
 .ددرگیم هراشا
 اب ایسآ قرش بونج روشک 1 رد یرگشدرگ عیانص رد تباقر یبایزرا هب یاهعلاطم رد (0620) 0گنیپ و گنایه
 لقنو لمح ،اههبذاج ندوب سرتسد رد) رایعم 1 زا هدافتسا اب هعلاطم نیا .دنتخادرپ سیسپات و یزاف لدم زا هدافتسا
 رد ناسانشراک یوس زا هک صخاش ریز 06 و (یعیبط رظانم ،تالوصحم هضرع رازاب ،تینما ،بسانم تمیق ،بسانم
 1 نیب زا یدنبهبتر رد هک داد ناشن جیاتن .تسا هتفرگ ماجنا ،هدش یبایزرا تیاهن رد و یدنبنزو فلتخم یاهشخب
 نیپیلیف و ،هرک ،ناویات ،روپاگنس ،دنلیات ،یزلام ،گنک گنه ،نپاژ ،نیچ بیترت هب ،هدشدای یاهرایعم ساسا رب ،روشک

                                                           
1- Rural Tourism 
2- Huang and Peng 
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 لیلحت و یسررب هب یشهوژپ رد زین (0620) 6لیمج دحوم و دمحم .دناهداد صاصتخا دوخ هب ار دركلمع نیرتهب
 .دنتخادرپ یزاف و سیسپات لدم زا هدافتسا اب یزلام رد نارگشدرگ هزیگنا ساسا رب یرگشدرگ دصقم یدنبتیولوا
 باختنا رد راذگریثات لماع ود تحارتسا و باصعا ددمت و ناگتسب و ناتسود دیدزاب هک داد ناشن قیقحت نیا جیاتن
 4گناجوب و 9رولآ هقطنم ،0یواكنل بیترت هب یدنبتیولوا ساسارب ،یزلام یرگشدرگ دصاقم نایم رد .تسا دصقم
 .دنتفرگ رارق

 TOPSIS و AHP یاهدركیور زا هدافتسا اب ییاتسور رادیاپ یرگشدرگ یبایزرا هب (1620) ناراكمه و 0اوخلا ایجوم
 ینعی ،رادیاپ یاه صخاش زا هدافتسا اب ییاتسور یرگشدرگ یبایزرا هعلاطم نیا زا فده .دنتخادرپ یزاف طیحم رد
 نیرتمهم ناونع هب تامدخ تیفیک ،جیاتن هب هجوت اب .دوب نآ یاهدمایپ و تیریدم متسیس ،تاناكما ،تامدخ تیفیک
  .دش هتفرگ رظن رد دصرد 1/10 نزو اب یگژیو
 زا هدافتسا اب یرگشدرگ دصاقم نیرتهب زا ناهج یرگشدرگ یاهتیلاعف نییعت هب (1620) 1میریدلیی و نابلیا نازوغوا
 یبایزرا ،بیترت نیا هب .دیدرگ هدافتسا TOPSIS شور زا هعلاطم نیا رد .دنتخادرپ هروظنم دنچ یریگمیمصت شور
 جیاتن اب جیاتن و تفرگ ماجنا نییعت 4620 ات 1220 یاه لاس نیب لاس 1 یارب روشک 06 رد یرگشدرگ یاهتیلاعف
 .دش هسیاقم یرگشدرگ یللملانیب یاهنامزاس
 نیققحم دنتخادرپ رین ناتسرهش ییاتسور قطانم یرگشدرگ یاهتیفرظ یدنبتیولوا هب (2196) ناراكمه و یراختفا
 هک ییاهاتسور ،هعلاطم دروم یاتسور 29 نایم زا داد ناشن جیاتن .دندومن هدافتسا 1سیسپات شور زا هعلاطم نیا رد
 تیحجرا زا (نیچرگوگ و ناتسلگ ،ولجرب ،ناروخلک دنیو ،ناریش ،یچزقس) دندوب یرتشیب یطیحم یاههبذاج یاراد
 ناهفصا ناتسا یاهناتسرهش یدنب حطس هب (2196) دنویسوم و یعامش ،یرگید هعلاطم رد .دندوب رادروخرب یرتشیب
 اب هک داد ناشن جیاتن .دنتخادرپ یبتارم هلسلس لیلحت و سیسپات لدم زا هدافتسا اب یرگشدرگ یاهتخاسریز ظاحل زا
 زا ناشاک و رهشنیهاش ،ناهفصا یاهناتسرهش ،اهناتسرهش یدنب حطس یارب هدش هتفرگ رظن رد یاهرایعم هب هجوت
 اب و دنتشاد رارق یرگشدرگ یاهتخاسریز ندوب اراد رظن زا هس ات كی حطس رد بیترت هب سیسپات لدم قیرط
 نیرتشیب یرگشدرگ مود و لوا یحاون ناونع هب بیترت هب ناشاک و ناهفصا ناتسرهش ،رکذلاقوف لدم ود بیکرت
  .دنداد صاصتخا دوخ هب ار زایتما
 زا هدافتسا اب یرگشدرگ هعسوت یاهصخاش ییاضف لیلحت ناونع اب یشهوژپ رد زین (6196) ناراكمه و یدابآیگنز
 ناهفصا ناتسا یاهناتسرهش ،یلیلحت یفیصوت دركیور اب ،ناهفصا ناتسا یاهناتسرهش :یدروم هعلاطم ،سیسپات لدم
 رادروخربورف و رادروخربنایم ،رادروخربارف ،رادروخربارو حطس 4 رد یرگشدرگ هعسوت صخاش 1 ساسا رب ار

                                                           
1- Mohamad and Mohd Jamil 
2- Langkawi 
3- Alor  
4- Bujang 
5- Mujiya Ulkhaq 
6- Oğuzhan Ilban and Yıldırım 
1- TOPSIS 
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 حطس رد ناهفصا ناتسرهش ،ناهفصا ناتسا یاهناتسرهش نیب زا هک داد ناشن قیقحت نیا جیاتن .دندرک یدنبتیولوا
 حطس رد زنطن و ،ناگداچ ،ناگیاپلگ ،ناجرولاف ،نورک و ناریت ،ناقاهد ،راسناوخ ،رهشینیمخ یاهرهش و رادروخربارف
  .دنتفرگ رارق مورحم ای رادروخربورف

 یاهصخاش ظاحل زا ناتسزوخ ناتسا یاهناتسرهش یدنبهبتر هب (0196) ناراكمه و روپناما ،رگید هعلاطم رد
 اهدص نتشاد اب ناتسزوخ ناتسا هک داد ناشن هدمآ تسد هب جیاتن .دنتخادرپ سیسپات لدم زا هدافتسا اب یرگشدرگ
 تعنص نیا رد نالک یراذگهیامرس و هعسوت تیلباق ،یگنج قطانم دوجو و یبهذم و یگنهرف ،یعیبط ،یخیرات هبذاج
 رد هک تشاد ناتسا یاهناتسرهش ریاس هب تبسن ناتسرهش دنچ یرترب زا ناشن اهناتسرهش یدنبهبتر .دشابیم اراد ار
 ناتسا یاهناتسرهش ریاس و هتفای هعسوت لوا هورگ ناونع هب رتشوش و لوفزد ،زاوها یاهناتسرهش نیب ،اتسار نیا

 یاهناتسرهش ریاس هب تبسن هک دوب ناتسرهش 1 زا لكشتم زین رخآ هورگ .تشاد دوجو یقیمع فاكش ناتسزوخ
 .دنتشاد یمک یلیخ راثآ و هبذاج اهناتسرهش هیقب ناجیدنه ناتسرهش زا ریغ هب .دندوب هتفای هعسوت رتمک ،ناتسا
 :دروم اهرهش نالک ینوماریپ یرگشدرگ دصاقم یدنبتیولوا هب دوخ هعلاطم رد زین (1196) ناراكمه و یمساق

 هلسلس و یاهكبش دنیارف لیلحت یوگلا زا اههداد لیلحت تهج نیققحم .دنتخادرپ نارهت لامش یقالیی یاههموح
 نیرت مهم ناونع هب دصرد 94 اب تاناساول یرگشدرگ دصقم تسخن ،هعلاطم جیاتن هب هجوت اب .دندومن هدافتسا یبتارم
-هبتر رد دصرد 16 اب ناقلوس -نک و دصرد 60 اب دنبرد ،دصرد 69 اب لاچوت یاهروحم سپس و یرگشدرگ دصقم
  .دنتفرگ رارق یدعب یاه
 :یدروم هعلاطم) یرگشدرگ هنومن قطانم رد یراذگهیامرس یدنبتیولوا هب (1196) این یفیرش و یكناتسجنرب یمالغ
 یبتارم هلسلس كینكت زا و اه صخاش ییاسانش یارب یفلد كینكت زا شهوژپ نیا رد .دنتخادرپ (هوکداوس ناتسرهش
 قیقحت زا لصاح جیاتن .دش هدافتسا هوکداوس ناتسرهش یرگشدرگ هنومن قطانم رد یراذگهیامرس یدنبتیولوا تهج
 00/2 یبسن نزو اب یرگشدرگ یاه هبذاج رگید اب یراوجمه و یرگشدرگ روحم رد نتشاد رارق صخاش هک داد ناشن
 نیا رد رظن دروم یاه صخاش نیب رد ار نزو نیرتمک (0292/2) یسرتسد تیعضو صخاش و نزو نیرت شیب
 یاراد مراوج یرگشدرگ هنومن هقطنم ،اه هنیزگ ییاهن زایتما ساسا رب نینچمه ،دنداد صاصتخا دوخ هب شهوژپ
 یراذگ هیامرس تهج زایتما نیرتمک یاراد (102/2) رس هندرگ یرگشدرگ هنومن هقطنم و (116/2) زایتما نیرت شیب
 .دندوب
 اهشور و داوم
 كی سیسپات .تسا هدش هدافتسا یرگشدرگ دعب زا ییاتسور یحاون یدنبتیولوا یارب سیسپات لدم زا هعلاطم نیا رد
-هدیا باوج هب یزاسهیبش قیرط زا اههنیزگ یدنبتیولوا یارب یوق رایسب یناربج هصخاش دنچ یریگمیمصت كینكت
 یدنبتیولوا رد دمآراک یلو هداس یشور ،هصخاش دنچ یریگمیمصت شور كی ناونع هب سیسپات كینكت .تسا لآ
 .(Chen and Hwang, 1992) تسا هدش حرطم گناوه و نچ طسوت 0116 لاس رد شور نیا .ددرگیم بوسحم
 تلاح نیرتهب) تبثم لآهدیا لح هار اب ار هلصاف نیرتمک دیاب ،یباختنا هنیزگ هک تسا راوتسا موهفم نیا رب كینكت نیا
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 سیسپات شور نساحم زا .دشاب هتشاد (نكمم تلاح نیرتدب) یفنم لآهدیا لح هار اب ار هلصاف نیرتشیب و (نكمم
 :Taghizadeh),79 :2012 ) دومن هراشا ریز دراوم هب ناوتیم ،یناكم یدنبتیولوا یاهكینكت ریاس هب تبسن

 .دهدیم تلاخد یبایناكم ثحبم رد اماوت ار یفیک و یمک یاهرایعم -
 .دنک نایب یمک تروص هب ار تیولوا نیا و صخشم ار اههنیزگ تیولوا بیترت دناوتیم نآ یجورخ  -
 .دریگیم رظن رد ار اهصخاش نیب قباطت و داضت  -
 .تسا بسانم نآ تعرس و هداس ،راک شور  -
 .تساریذپ ار هیلوا ینزو بیارض  -
 . تسا یبرجت یاهشور اب قبطنم ًاالماک لدم نیا زا لصاح جیاتن  -
 رد .دریگیم رارق یبایزرا دروم دشابیم رایعم nو هنیزگ mیاراد هک m×nسیرتام ،سیسپات شور رد لامجا روط هب
 یشهاک ای و یشیازفا تیبولطم یاراد ،یریگمیمصت سیرتام رد رایعم و صخاش ره دوشیم ضرف ،متیروگلا نیا
 هچره ،دوب دوس عون زا رگا ،دننکیم بسک سیرتام نیا رد اهرایعم هک یرتدایز ریداقم رگید نایب هب و تسا تخاونكی
 تازایتما زا .دشابیم یرتنییاپ تیبولطم یاراد ،دوب هنیزه عون زا رگا و رتالاب تیبولطم یاراد ،دشاب رتشیب نآ رادقم
 ,Affisco) دومن هدافتسا ینهذ و ینیع یاهرایعم و اهصخاش زا ناوتیم نامزمه روط هب هک تسا نآ شور نیا مهم

1998: 2). 
 یبایتسد یارب .تفرگ رارق شیامیپ دروم یدروم هنومن ناونع هب یقرشناجیابرذآ ناتسا ییاتسور قطانم هعلاطم نیا رد
 دراودا یاههاگدید رد ار نآ ساسا هک عماج یزیرهمانرب یاهصخاش ادتبا ،اههبذاج یبایزرا یاهصخاش نیرتمهم هب
 و دنتسه 0نوسیارب یاههاگدید زا هتفرگرب هک كیژتارتسا یزیرهمانرب یاهصخاش ،دومن وجتسج ناوتیم 6پیكسنیا
 زا اهاتسور یبایزرا ییاهن یاهصخاش سپس و هدش یسررب 4کوربراوسا و 9رپساک ریظن ینارظنبحاص یاههاگدید
 شور زا یدنبهبتر تهج سپس .(6 لودج) دندش شنیزگ ناگربخ هاگدید زا هدافتسا اب یرگشدرگ یاههبذاج رظنم
 .دیدرگ هدافتسا سیسپات

 یرگشدرگ یاههبذاج رظنم زا اهاتسور یبایزرا ییاهن یاهصخاش .1لودج
 یعرف یاهصخاش  یلصا یاهصخاش
 
 
 یداصتقا

 ییازلاغتشا
 ییازدمآرد
 تشگزاب نازیم
 هیامرس
 هیامرس بذج نازیم

 1لودج همادا
 یعرف یاهصخاش  یلصا یاهصخاش

 
 یطیحمتسیز

 اتسور رد اههبذاج نوماریپ هدودحم بیرخت

 اوه یگدولآ نازیم

                                                           
1- Inskeep 
2- Berayson 
3- Casper 
4- Swarbrooke 
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 یگنهرف –یعامتجا

 
 اتسور یاههبذاج یلصا لوصحم ای لوصحم هتسه
 
 
 یرگشدرگ تامدخ و تالیهست

 یتوص یگدولآ نازیم

 یعامتجا یاهیرباربان داجیا

 نابزیم هعماج یزاوننامهم

 لاس لوط رد اتسور یاههبذاج زا یرادربهرهب ناكما

 (یللملانیب ای یلم ،یاهقطنم ،یناتسا ،یلحم) اههبذاج و اتسور تیمها

 اتسور ندوب ایهم
 ییاریذپ زکارم یناوارف و دوجو
 یرگشدرگ یاههاگتماقا یناوارف و دوجو

 (...و یلحم ،یتسد عیانص) دیرخ زکارم دوجو
 یكشزپ و یتشادهب تامدخ هب یسرتسد

 
 
  اهتخاسریز

 یتشادهب یشکهلول بآ هب یسرتسد
 یرسارس قرب هكبش زا یرادروخرب
 زاگ زا یرادروخرب

 (تسپ ،تارباخم) تاطابترا هكبش
 
 
 یتباقر لماوع و رازاب

 اضاقت نازیم
 اهرگشدرگ تیاضر نازیم
 اهرگشدرگ درکهنیزه نازیم
 راوجمه یاتسور هبذاج تیباذج نازیم

 یرگشدرگ شخب رد لاعف یناسنا یورین صصخت و تالیصحت نازیم یناسنا عبانم
 نارگشدرگ یاهزاین هب ییوگخساپ نازیم

 شهوژپ یاه هتفای : عبنم

 یاهماگ رد ار اهنآ ناوتیم هک تسا یلحارم هدنریگرب رد سیسپات شور رد هنیزگ یدنبتیولوا و یدنبهبتر دنیآرف
 :(Olson, 2004) درک یدنبهقبط ریز
 :صخاش n و هنیزگ m ساسا رب اههداد سیرتام لیكشت -

 
 
 
(6) 
 
 
 
 
  :0 هطبار قیرط زا درادناتسا سیرتام لیكشت و اههداد ندومن درادناتسا -
 
(0) 
 
  اهصخاش زا كی ره نزو نییعت -
 

( )W i
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(9)  
 
 ریداقم برضلصاح (v) سیرتام عقاو رد .دنرادروخرب یرتالاب نزو زا رتشیب تیمها یاراد یاهصخاش اتسار نیا رد 
 .دشابیم دوخ هب طوبرم نازوا رد صخاش ره درادناتسا

 
 
(4) 
 
 
  (صخاش ره تلاح نیرتنییاپ و نیرتالاب) یفنم و تبثم لآهدیا یاهتلاح ندرک صخشم -
 : لقادح ویتانرتلآ و لآهدیا ویتانرتلآ یارب یاهلصاف رایعم نییعت -
 
(0)  
  
(1)  
 
 هلصاف عومجم رب میسقت ،لقادح ویتانرتلآ هلصاف اب تسا ربارب هک بیرض نییعت  -
 .دوش یم هبساحم 1 هطبار زا هک لآهدیا ویتانرتلآ هلصاف و لقادح ویتانرتلآ

 
(1) 
  نازیم ساسا رب اهویتانرتلآ یدنبهبتر -

 اذل ،دشابیم یرگشدرگ دعب زا یقرشناجیابرذآ ناتسا یاهاتسور یدنبهبتر هعلاطم نیا یلصا فده هک ییاجنآ زا
 ناتسا حطس رد ییاتسور یرگشدرگ ناصصختم و ناسانشراک ،نالوئسم :زا دنترابع هعلاطم نیا یرامآ هعماج
 اههنومن دنمفده باختنا تهج .دیدرگ هدافتسا دنمفده و یلامتحاریغ یریگهنومن زا هعلاطم نیا رد .یقرشناجیابرذآ
 یرگشدرگ و یتسدعیانص ،یگنهرف ثاریم نامزاس ناسانشراک هکیروطهب .دش هدافتسا یفرب هلولگ یریگهنومن زا زین
-ناجیابرذآ ناتسا یزرواشک داهج نامزاس ،یقرشناجیابرذآ ناتسا یمالسا بالقنا نكسم داینب ،یقرشناجیابرذآ ناتسا

 00 هورگ نیا لک دادعت .دندش هتفرگ رظن رد ،هعلاطم دروم هعماج ناونعهب (ییاتسور هعسوت و جیورت شخب) یقرش
 .دیآ لمع هب یجنسرظن اهنآ یگمه زا دش یعس هک دشابیم رفن
                                                                                                                            ثحب و جیاتن
 نتفرگرظن رد اب یقرشناجیابرذآ ناتسا ییاتسور قطانم زا هعلاطم دروم یاهاتسور باختنا هب ادتبا هعلاطم نیا رد
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*
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 تفاب ندوب اراد ،یناهج و یلم هدش تبث راثآ ندوب اراد هلمج زا هدننک نییعت یاهصخاش و اهیگژیو زا یرسكی
 اتسور 20 دادعت .دش هتخادرپ ... و صاخ نامز رد هدش فیرعت یگنهرف مسارم ای صاخ یرامعم كبس ای و یتنس
 هدنکارپ یقرشناجیابرذآ ناتسا زا یفلتخم قطانم رد ،هعلاطم دروم یاهاتسور .دندش باختنا هنومن یاهاتسور ناونع هب

 رد ناودنک ،رهشرذآ رد (هاگمدق) رایماداب و لیغارچ زا دنترابع هک دشابیم اتسور 20 لماش اهاتسور نیا .دناهدش
 رد ولانیآ ،افلج رد لازود و رهمهجون ،تشدرک ،نیبتشا ،زیربت رد ناوخهدیفس ،بانب رد روص و هناخهتوت ،وكسا

 ،لامتسآ ،دنرم رد مایپ و دابآشیع ،قزونز ،هغارم رد ناكچ ،ربیلک رد قلعتم ،بارس رد ناشورفبسا ،نیرفآادخ
 .(6 لكش) ناقزرو رد نیساک و یزرمارفاباباقآ

 
 (2291 ،ناگدنسیون) یقرشناجیابرذآ ناتسا رد هعلاطم دروم یاهاتسور تیعقوم هشقن :1لکش

 رد ،0 لودج قبط تیمها بیارض قیفلت زا ،یرگشدرگ دعب زا یقرشناجیابرذآ ناتسا یاهاتسور یدنبهبتر تهج
 .تسا هدش نییعت 9 لودج قباطم اههیوگ زا كی ره بیرض ،اهاتسور یرگشدرگ یبایزرا سیرتام یاههداد

 یرگشدرگ یاههبذاج رظنم زا اهاتسور یبایزرا یاهصخاش نزو .8لودج
 نزو اهصخاش

 ییازلاغتشا
 ییازدمآرد
 هیامرس تشگزاب نازیم
 هیامرس بذج نازیم

016/2 
024/2 
12/2 
9/2 

 اتسور رد اههبذاج نوماریپ هدودحم بیرخت
 اوه یگدولآ نازیم
 یتوص یگدولآ نازیم

021/2 
660/2 
412/2 
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*
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  .8لودج همادا
 نزو اهصخاش

 یعامتجا یاهیرباربان داجیا
 نابزیم هعماج یزاوننامهم

0/2 
1/2 

 لاس لوط رد اتسور یاههبذاج زا یرادربهرهب ناكما
 (یللملانیب ای یلم ،یاهقطنم ،یناتسا ،یلحم) اههبذاج و اتسور تیمها
 اتسور ندوب ایهم

100/2 
09 0/2 
112/2 

 ییاریذپ زکارم یناوارف و دوجو
 یرگشدرگ یاههاگتماقا یناوارف و دوجو

 (...و یلحم ،یتسد عیانص) دیرخ زکارم دوجو
 یكشزپ و یتشادهب تامدخ هب یسرتسد

124/2 
020/2 
110/2 
112/2 

 یتشادهب یشکهلول بآ هب یسرتسد
 یرسارس قرب هكبش زا یرادروخرب
 زاگ زا یرادروخرب

 (تسپ ،تارباخم) تاطابترا هكبش

10/2 
110/2 
902/2 
112/2 

 اضاقت نازیم
 اهرگشدرگ تیاضر نازیم
 اهرگشدرگ درکهنیزه نازیم
 راوجمه یاتسور هبذاج تیباذج نازیم

410/2 
16/2 
914/2 
912/2 

 یرگشدرگ شخب رد لاعف یناسنا یورین صصخت و تالیصحت نازیم
 نارگشدرگ یاهزاین هب ییوگخساپ نازیم

0/2 
1/2 

 1196 ،شهوژپ یاه هتفای : عبنم

 .دشابیم 0 لكش و 9 لودج قبط ییاتسور یرگشدرگ دعب زا یقرشناجیابرذآ ناتسا یاهاتسور یدنبهبتر
 ییاتسور یرگشدرگ دعب زا یقرشناجیابرذآ ناتسا یاهاتسور یدنبهبتر .9لود

 هبتر هدش هبساحم بیرض اتسور هبتر هدش هبساحم بیرض اتسور

 66 1414/2 قلعتم 6 9941/2 رهمهجون

 06 1914/2 لامتسآ 0 1911/2  تشدرک

 96 1144/2 نیساک 9 1661/2 لازود

 46 404/2 ناوخهدیفس 4 0010/2 ناكچ

 06 9964/2 رایماداب 0 4110/2 مایپ
 16 1024/2 نیبتشا 1 1410/2 دابآشیع

 16 119/2 ولانیآ 1 1140/2 ناودنک

 16 1019/2 روص 1 0120/2 ناشورف بسا

 16 9099/2 هناخ هتوت 1 4120/2 قزونز

 20 1110/2 لیغارچ 26 9020/2 یزرمارفاباباقآ
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 فیعض ،0/2 ات رفص فیعض رایسب) هقبط جنپ رد یرگشدرگ دعب زا یقرشناجیابرذآ ناتسا یاهاتسور دعب هلحرم رد
 9 لكش و 4 لودج .دندش یدنبحطس (6 ات 1/2 بوخ رایسب ،1/2 ات 1/2 بوخ ،1/2 ات 4/2 طسوتم ،4/2 اـت 0/2
 .دهدیم ناشن ار یرگشدرگ رظنم زا اهاتسور یدنبحطس

 یرگشدرگ رظنم زا نآ یاهرایعمریز و یلک یاهرایعم ساسا رب اهاتسور یدنبحطس .4 لود
 لوا حطس

 (بوخرایسب)

 مود حطس

 (بوخ)

 موس حطس

 (طسوتم)

 مراهچ حطس

 (فیعض)

 مجنپ حطس

 (فیعض رایسب)

 رهم هجون

 
  تشدرک

 لازود

 

 ناكچ

 مایپ

 دابآشیع

 ناودنک

 ناشورفبسا

 قزونز

 یزرمارفاباباقآ
 قلعتم

 لامتسآ
 نیساک

 ناوخهدیفس

 رایماداب

 نیبتشا

 ولانیآ

 روص

 هناخهتوت

 لیغارچ

- 
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 و بوخ رایسب تیعضو رد اهرایعم ریز و یلک یاهرایعم ظاحل زا رهم هجون یاتسور 4 لودج تاعالطا هب هجوت اب
 ،ناكچ) دناهتفرگ رارق موس حطس رد هک ییاتسور هدزیس .دنراد رارق بوخ تیعضو رد لازود و تشدرک یاتسور ود
 و رایماداب ،ناوخهدیفس ،نیساک ،لامتسآ و قلعتم ،یزرمارفاباباقآ ،قزونز ،ناشورف بسا ،ناودنک ،دابآشیع ،مایپ
 هس هب تبسن یلو دنراد یرتبسانم تیعضو دناهتفرگ رارق مراهچ حطس رد هک ییاتسور راهچ هب تبسن (نیبتشا
 .دنراد رارق طسوتم حطس رد اهرایعم ریز و یلک یاهرایعم ظاحل زا لازود و تشدرک ،رهم هجون یاتسور
  اهداهنشیپ و یریگهجیتن
 دیدجت رد یمهم شقن دناوتیم اهاتسور رد دوجوم یگنهرف و یعیبط یاهتیفرظ هب هجوت اب ییاتسور یرگشدرگ
 هب یرگشدرگ تعنص تیمها هب هجوت اب ورنیا زا .دشاب هتشاد ناییاتسور یارب دمآرد و لاغتشا داجیا ،اهاتسور تایح
 یدنبحطس و یبایزرا هب رضاح شهوژپ ،ییاتسور هعسوت رد صخا روط هب ییاتسور یرگشدرگ و معا تروص
 قطانم یدنبتیولوا و یدنبحطس هکارچ .تسا هتخادرپ یقرشناجیابرذآ ناتسا یرگشدرگ هبذاج یاراد یاهاتسور
-یم یرگشدرگ هعسوت تهج یزیرهمانرب یساسا یاهماگ نیرتمهم زا یكی عبانم ندوب نییاپ هب هجوت اب یرگشدرگ
 هدافتسا اب همانشسرپ زا لصاح یاههداد شیامیپ اب سپس و ییاسانش اهاتسور یارب صخاش 10 هعلاطم نیا رد .دشاب
 ،ناوخهدیفس ،روص ،هناخهتوت ،ناودنک ،رایماداب ،لیغارچ)یرگشدرگ تیلباق یاراد یاهاتسور ،سیسپات شور زا
 یزرمارفاباباقآ ،لامتسآ ،مایپ ،دابآشیع ،قزونز ،ناكچ ،قلعتم ،ناشورفبسا ،ولانیآ ،لازود ،رهمهجون ،تشدرک ،نیبتشا
 یاتسور ،یرگشدرگ دعب زا اهاتسور یدنبهبتر رد .دندش یدنبحطس هقبط جنپ رد تیاهن رد و یدنبتیولوا (نیساک و
 رد رهمهجون یاتسور زین اهاتسور یدنبحطس رد .تفرگ رارق 20 هبتر رد لیغارچ یاتسور و 6 هبتر رد رهمهجون

 دادعت نیرتشیب موس حطس .دنتفرگ رارق مراهچ حطس رد لیغارچ و هناخهتوت ،روص ،ولانیآ یاهاتسور و لوا حطس
 .داد صاصتخا دوخ هب ار (اتسور 96) اتسور
 و یدنبتیولوا رد هک ییاهاتسور فعض طاقن یتسیاب یرگشدرگ هعسوت تهج ،رضاح هعلاطم جیاتن هب هجوت اب

 رارق مود و لوا حطس رد هک ییاهاتسور یاهلیسناتپ تیوقت هب نینچمه و دوش عفر ،دنراد یفیعض هاگیاج یدنبحطس
 یاهتسایس ادتبا هک دراد ترورض هعلاطم دروم یاهاتسور رد یرگشدرگ تامدخ شرتسگ یارب .دوش هتخادرپ دنراد
 لوا :درک ذاختا ناوتیم تسایس ود اتسار نیا رد .دنوش هئارا اهراكهار اهنآ ساسا رب و صخشم یرگشدرگ هعسوت
 تامدخ یزاسلاعف و شرتسگ ددصرد اههبذاج و اهتخاسریز تیفیک و تیمک رد تلاخد هنوگره نودب هکنیا
 دوش نارگشدرگ شیازفا بجوم یدح ات تیاهن رد و هدرک هدافتسا تامدخ نیا زا یلعف نارگشدرگ ات دوب یرگشدرگ
 نآ ساسا رب و فیرعت یرگشدرگ فده یاتسور ناونعهب طبریذ یاهداهن و اههاگتسد رد اهاتسور نیا هكنیا مود و
 یرگشدرگ فده یاهاتسور ناونعهب دنناوتیم اهاتسور ،تروص نیا رد هک دریگ تروص یرگشدرگ عماج تاعلاطم
 و یاهیحان و یلحم ناریدم تامادقا قیرط زا ًاافرص لوا تلاح رد .دنشاب یرگشدرگ هعسوت یاههمانرب هجوت نوناک رد
 رد هک درک بیغرت یرگشدرگ تامدخ شرتسگ یارب ار یصوصخ شخب ناوتیم اهزوجم یخرب و تالیهست هئارا
 یارب یبسانم هعلاطم یطیارش نینچ رد ًاالومعم هک دنوش رقتسم اهاتسور رد تامدخ یخرب تسا نكمم تلاح نیا
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 هجیتن دراد لامتحا زین لیلد نیمه هب و دریگیمن تروص تامدخ تیفیک و تیمک نییعت یارب نینچمه و یجنسزاین
 و یرگشدرگ قنور راظتنا دروم حطس و یجنسناكما یارب هژیو تاعلاطم ،مود تلاح رد .دوشن لصاح یبسانم
 تروص یاهتیامح ،تروص نیا رد هک دریگیم تروص زاین دروم تامدخ تیفیک و تیمک ،عون نییعت نینچمه
 رد یرگشدرگ هعسوت یاتسار رد .تسا رتشیب اهیراذگهیامرس ندیسر هجیتن هب لامتحا و هدوب دنمفده رتشیب هتفرگ
 :دومن هراشا ریز دراوم هب ناوتیم هعلاطم دروم یاهاتسور
 ؛اهاتسور هب یسرتسد تلوهس و یطابترا تاناكما تیوقت -
 ؛هعلاطم دروم یاهاتسور رد یحیرفت و یتامدخ ،ییانبریز تالیهست تیوقت -
 تهج رد اهنآ هب بسانم یناسرتامدخ و یرگشدرگ رما رد یلوتم یصوصخ و یتلود یاهناگرا و اهداهن تیوقت -
 ؛یرگشدرگ تامدخ رتهب هچ ره هئارا

 شزومآ و جیورت نینچمه و یمدرم ینواعت یاهلكشت داجیا روظنم هب هبرجت اب و صصختم یاهورین زا هدافتسا -
 ؛هعلاطم دروم هقطنم یاهاتسور مدرم اب فلتخم تاسلج و اهتسشن قیرط زا یرگشدرگ
 هئارا و فلتخم یاهاتسور نایم هلصاف شهاک تهج یرگشدرگ هعسوت یاههنیمز ندومن مهارف هب رتشیب هجوت -
 ؛اهاتسور حطس رد هعسوت یدنبنامز همانرب
 تایصوصخ ،یناسنا و یعیبط یاههبذاج یفرعم یارب یتاغیلبت یاههمانرب هعسوت) بولطم یناسرعالطا و تاغیلبت - 
 نآ یطیحم و یگنهرف ،یعامتجا یاهیگژیو هب هجوت اب اتسور ره ییاتسور موسر و بادآ و یلحم و یگنهرف زراب
 ؛(هنالاعف روطب اهرانیمس ،اههاگشیامن ،اههراونشج یرازگرب و اتسور
 ؛هعلاطم دروم یاهاتسور رد یرگشدرگ صوصخرد صصختم یناسنا یاهورین شزومآ -
 ؛ییاهن ناگدننک فرصم ناونع هب یرگشدرگ یاهتخاسریز هعسوت رد نارگشدرگ رظن هب رتشیب هجوت -
 هب) یناتسمز مسیروت ندرک لاعف و تعنص نیا ندوب یلصف تیهام زا یرگشدرگ ندرک جراخ تهج رد شالت - 
 تروص مسیروتوکا یاههبذاج و یكسا تسیپ غیلبت و زیهجت قیرط زا دناوتیم هلئسم نیا هک (مایپ یاتسور رد هژیو
 .دریگ
 (ولانیآ هژیو هب) هعلاطم دروم یاهاتسور رد یرگشدرگ پمک یهدناماس و ارجا -
 .اهاتسور نیا هب هزور كی یاهرفس هعسوت و یرگشدرگ یاهسناژآ طسوت فده یاهاتسور یفرعم -
 عبانم
 .رین ناتسرهش ییاتسور قطانم یرگشدرگ یاهتیفرظ یدنبتیولوا .(2196) همطاف ،نایودهم و یدهم ،یرهاطروپ ،اضرلادبع ،یراختفا

 .90-19 :40 .هعسوت و ایفارغج
 هدافتسا اب یرگشدرگ یاهصخاش ظاحل زا ناتسزوخ ناتسا یاهناتسرهش یدنبهبتر .(0196) میرم ،رصان و رغصا ،یدمحم ،دیعس ،روپناما

 .620-600 :(0) 0 .یناسنا یایفارغج رد ون یاهشرگن .TOPSIS لدم زا
 اب یرگشدرگ هعسوت یاهصخاش ییاضف لیلحت .(6196) نسحم ،یحلصم و رایدنفسا ،روپیردیح ،هلال ،دنویدیعروپ ،یلع ،یدابآ یگنز

 .60-91 :6 ،یرهش هعسوت و ایفارغج هلجم .(ناهفصا ناتسا یاهناتسرهش :یدروم هعلاطم)TOPSIS لدم زا هدافتسا
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 زا هدافتسا اب یرگشدرگ یاهتخاسریز ظاحل زا ناهفصا ناتسا یاهناتسرهش یدنبحطس .(2196) رفعج ،دنویسوم و یلع ،یعامش
 .90-24 :(26) 9 ،یاهقطنم و یرهش یاهشهوژپ و تاعلاطم .AHP و TOPSISلدم

 و نكسم هلجم .نایلهف یاتسور :یدروم هنومن ییاتسور هعسوت یارب هدنزاس یراكهار ،ییاتسور یرگشدرگ .(1196) یلع ،ینیدلاسمش 
 .01-126 :696 ،اتسور طیحم

 ناتسرهش :یدروم هعلاطم) یرگشدرگ هنومن قطانم رد یراذگهیامرس یدنبتیولوا .(1196) ارهز ،اینیفیرش و هرهطم ،یكناتسجنرب یمالغ
 .00-01 :(0) 69 .(یاهقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج همانلصف .(هوکداوس

 یقالیی یاههموح :دروم اهرهش نالک ینوماریپ یرگشدرگ دصاقم یدنبتیولوا .(1196) زیورپ ،یناودرک و دادرهم ،شخباون ،یلع ،یمساق
  .916-116 :(0) 1 .ییاتسور هعسوت و اضف داصتقا همانلصف .نارهت لامش

 .شناسر تاراشتنا :نارهت ،ناردنزام رد یرگشدرگ یرادیاپ همزال یمتسیس شرگن .(4196) هقیدص ،یفطل

 دورناگرک شخب ییاتسور یحاون :یدروم هعلاطم ،ییاتسور یحاون رد یرگشدرگ هعسوت یجنس ناكما .(1196) .هرهام ،نیبهعلق یترصن
 .ایفارغج هدكشناد ،نارهت هاگشناد ،دشرا یسانشراک هماننایاپ .نالیگ ناتسا شلات ناتسرهش
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