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  هدیكچ
 شقن يرهش يزیر همانرب ماظن رد يرهش تفاب هدنهد لیکشت ياه لولس و يرهش تامیسقت دحاو نیرتکچوک ناونع هب اه هلحم هراومه
 اهرهش زا يرایسب رد هزورما ،دنشخب یم تیوه و انعم رهش هب رگیدمه رانک رد تالحم هک ییاج نآ زا .دنک یم افیا ار یصاخ و هژیو
 تیعقوم ،هقطنم ندوب یمیدق ریظن ياه یگژیو ندوب اراد اب زین نارهت رهش 6 هقطنم .دنتسه ور هبور يا هلحم تالکشم و اه نارحب اب
 هعسوت رد نادنورهش تکراشم نازیم درکیور ور نیا زا و تسا ور هبور یتوافتم تالضعم اب یتیریدم و يدبلاک تالکشم و يراجت
 شهوژپ اتسار نیا رد .دیامن افیا اه هلحم تیعضو دوبهب و دشر رد ییازسب تاریثات دناوت یم هک دشاب یم ییاهدنیآرف هلمج زا اه هلحم

 Topsis لدم زا هدافتسا اب يا هلحم هعسوت رد یمدرم ياه تکراشم یبایزرا و لیلحت هب يدربراک و یلیلحت-یفیصوت شور اب رضاح
 لیکشت يرهش تیریدم یسایس يایفارغج ياه هزوح نارظن بحاص ار رضاح قیقحت يرامآ هعماج .تسا هتخادرپ نارهت 6 هقطنم رد
 تکراشم ،هلحم روما هرادا رد تکراشم نازیم ،رایعم جنپ ،رضاح شهوژپ رد .دیدرگ صخشم رفن 35 دادعت هنومن مجح هک دنهد یم
 یگتفای هعسوت حطس و ناریدم هب هلحم تالکشم یناسر عالطا ،يرهش ياه يریگ میمصت رد تکراشم ،هلحم زبس ياضف ظفح رد
 رد و دنشاب یم رادروخرب ییالاب و ناسکی ابیرقت تکراشم نازیم زا 6 و 2 ،1 یحاون داد ناشن جیاتن .تفرگ رارق یسررب دروم هلحم
 .دنشاب یم رادروخرب نارهت 6 هقطنم حطس رد تکراشم نازیم نیرتمک زا 3 هیحان نآ زا سپ و 4 هیحان نایم نیا
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  همدقم
 هب و اهرهشنالک تیعمج شیازفا ،یرهش یگدنز هویش و کبس رد یساسا تارییغت اب هارمه ینیشنرهش عیرس دشر
 داعبا یمامت رد ار یزاسرهش و ینیشنرهش ددعتم تالکشم روهظ اه هنارس شهاک و اه یسرتسد شهاک نآ لابند
 هک ییاهاضف زا یکی نایم نیا رد .تسا هتشاد هارمه هب اهرهش یارب ار یدبلاک و یتسیز طیحم ،یداصتقا ،یعامتجا
 تسسگ و یگدیشاپ مه زا هب رجنم هک تسا هدوب یرهش یاه هلحم ماظن ،تسا هدوب رثاتم تالوحت نیا زا تدش هب
 نایم نیا رد .(83 ،2109 ،یجات نیگن و ییاضر) .تسا هتشگ اه هلحم هنوگ نیا صاخ یگدنز کبس و تالماعت
 رد یعامتجا و یداصتقا ،یتسیز طیحم داعبا رد هیاپ تامدخ هدننک نیمات هک تسا یا هعسوت ،یا هلحم رادیاپ هعسوت
 هک تسا یعامتجا ای و عونصم ،یعیبط یاه متسیس بیرخت و دیدهت نودب و یا هلحم دعب صوصخ هب داعبا هیلک
 لاس رد شناراکمه و9 نیکلا .تساراد ار لماوع نیا رب یدایز تاریثات یا هلحم هعسوت دنیآرف رد نادنورهش تکراشم
 دم ار تکراشم و یربارب ،تسیز طیحم ،هدنیآ لسن یرگن هدنیآ لماع راهچ ،رهش یزاس هدنززاب باتک رد و 9119
 .(elkin et al,1991) .دراد رظن
 لماوع هراومه هعماج تاقبط و اه لسن نایم لماعت و اه هلحم یعامتجا یرادیاپ هب یبایتسد و یا هلحم هعسوت هنیمز رد
 تیفیک ،(یمدرم هقیلس و زاین نتفرگ رظن رد) یمدرم یحارط هب ناوت یم اه نآ هلمج زا هک دنتسه لیخد نآ رد یددعتم
 ،رهش یموب یاه تنس هب یراذگ شزرا ،یعمج یاهاضف زا یا هکبش داجیا ،هلحم و رهش یتسیز یاهاضف هب یشخب
 یاه یربراک قیوشت ،یتسیز طیحم یریذپ تیلوئسم سح داجیا ،هعسوت دروم رد یمومع یهاگآ و یناسر عالطا
 ره رد یا هلحم هعسوت لوصا ققحت هراومه .(0009 ،یناریمش یدیفم) بسانم یعمج یاه یروآ نف و فلتخم
 یناهج حطس رد یرهش یزیر همانرب و تیریدم رما رد لیخد یاهداهن و اه نامزاس زا ار یرایسب ناسانشراک ،یسایقم
 و هعسوت و الاب هب نییاپ زا یزیر همانرب هب شرگن نیا رد .تسا هدناشک یتکراشم شرگن جیورت یوس هب ار
 یشیدنا هراچ و یریگ میمصت و تسا هدش دیکات یا هعسوت تامادقا رب تراظن روظنم هب یرهش تالحم یزاسدنمناوت
 رظن رد نادنورهش هافر یارب مزال طیارش نیمات فده اب ،یا هلحم تاعامتجا رب ینتبم یرهش لئاسم لح دروم رد
 ییوگخساپ روظنم هب یزیر همانرب یتنس بوچراچ ،یا هلحم هعسوت هزوح رد0 نمدیرف ناج ساسا رب .تسا هتفرگ
 و نامز داعبا رد هک یتیلاعف و شناد ناونع هب یزیر همانرب .تسا ینوگرگد و رییغت دنمزاین هزورما طیارش اب بسانتم
 موزل و اه هلحم شقن رب دیکات هراومه نایم نیا رد .(fridman,1993) .دهد عضوم رییغت دیاب دهد یم خر اضف
 هدوب زین للم نامزاس یاهداهنشیپ یاه یشم طخ و اه تسایس یاتسار رد رگید یا هنوگ هب روحم هلحم یزیر همانرب
 .(00 ،9109 ،یداصتقا) تسا
 یرشب عماوج یلماکتریس هعلاطم اب .دشاب یم هعسوت و تفرشیپ هب ندیسر یاه هار زا یکی ،یمدرم اه تکراشم هزورما
 رگیدکی اب دوخ یگدنز نایرج رد اه ناسنا هک تسا هدش رسیم یماگنه رادیاپ هعسوت و تفرشیپ .دوش یم هدهاشم
 رد اضف نیرترثؤم ،یعیبط و یناسنا رصانع زا هتسویپ مه هب یمتسیس ناونع هب رهش .دنا هتشاد یراکمه و تکراشم

                                                 
1 elkin 
2 fridman 
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 ،نارظن بحاص داقتعا هب .(06 ،3309 ،امنهر) .تسا یناسنا تاعامتجا هب یتسیز و یهافر تامدخ و تاناکما هئارا
 تیریدم دنیارف رد یتایح رصنع کی ناونع هب و ددرگیم دارفا رد تمارک و یگتسیاش شیازفا بجوم ،تکراشم
 رهش روما رد مدرم تکراشم هک تفگ ناوت یم نیاربانب .دوش یم بوسحم یرهش هعسوت دنیارف هدشمگ هقلح ،یرهش
 ار رهش اه ناسنا .تسا هیوسود یدنورهش و رهش هطبار .دیامن افیا یا هدنزرا شقن یرهش لداعت داجیا رد دناوت یم
 مامت یعقاو تکراشم تیمها و ترورض .دراد ریذپان ناکما و عطاق ریثأت اهنآ یگدنز رد اهرهش طیارش و دنزاس یم
 همه و یرهش هعسوت هب یبایتسد روظنم هب یگنهرف و یسایس ،یداصتقا ،یعامتجا یاه تیلاعف هرتسگ رد هعماج دارفا

 یاهداهن و اه هیرظن و هشیدنا رد یتکراشم هعسوت و تکراشم هب ندروآ یور ترورض .تسین هدیشوپ یسک رب هبناج
 .(19 ،8109 ،یرافغ و هداز دیشمج) .دراد باتزاب موس ناهج رد هژیو هب یلم و یللملا نیب
 هعسوت لاح رد یاهرهش زا یرایسب دننامه دنورهش نویلیم هد رب غلاب یتیعمج اب و تختیاپ ناونع هب ،نارهت رهشنالک
 نآ سار رد و نارهت 6 هقطنم نایم نیا رد .تسا ور هب ور هتفای هعسوت یاهرهش هباشم تالکشم اب یعون هب یزورما
 و نارهت رهش تیزکرم رد رارقتسا لیلد هب ییوس زا و هقطنم ندوب یمیدق لیلد هب ییوس زا ،دابآ فسوی هلحم
 ریثات تحت نینچمه و یدابآ دسا نیدلا لامج دیس نادیم ،رازاب هدودحم ینعی ،رهش یمیدق لقث زکرم اب یراوجمه
 و یلم حطس رد راذگ ریثات یسایس و ییاضف ،یدبلاک تالوحت هصرع جیردت هب ،ریخا یاه ههد رد نارهت یرهش هعسوت

 ،ناراکمه و یمیرک) .تسا هداد رارق تارییغت شوختسد ار 6 هقطنم تالحم رما نیا و تسا هدیدرگ یللملا نیب یتح
 دوبمک تالکشم ریظن دابآ فسوی هلحم هدرتسگ تالکشم و لئاسم هب هجوت اب ریخا یاه لاس یط رد اذل .(00 ،6109
 و یغولش ،مارهم و یفوتسم نابایخ رد اصوصخ یا هلحم یامیس ییابیزان ،یرهش یاهزاس و تخاس تافلخت ،اه هنارس
 هتخاس هجاوم یا هدرتسگ یاه یرادیاپان اب ار هلحم نیا ،اه هلحم نینکاس یالاب مکارت ،اه نابایخ بیش ،هلحم کیفارت
 هعسوت ققحت رد نادنورهش یعامتجا تکراشم رب رثوم لماوع نیرتمهم یبایزرا هب رضاح شهوژپ ور نیا زا و تسا
 هب ریخا یاه لاس رد هک تسا یتاعوضوم هلمج زا یا هلحم هعسوت یاه حرط رد یمدرم تکراشم .تسا یا هلحم

 رب رد ار ییاه حرط زا هتسد نآ یرهش هعسوت یاه حرط رد تکراشم هنیمز نیا رد .تسا هدیدرگ حرط یدج تروص
 کی ای هقطنم ،هلحم کی تفرشیپ و دشر هنیمز دناوت یم ،دوجوم تاناکما و نینکاس یاهزاین بسح رب هک دریگ یم
 شقن یبایزرا و لیلحت هب رضاح شهوژپ ،روکذم لماوع ساسا رب (39 ،9109 ،یعاجش) .دزاس نکمم ار رهش
 نازیم هنیمز نیا رد و دزادرپ یم نارهت 6 هقطنم رد Topsis لدم زا هدافتسا اب یا هلحم هعسوت رد یمدرم یاه تکراشم
 ،هلحم زبس یاضف ظفح رد تکراشم ،هلحم روما هرادا رد تکراشم یاهریغتم رب یمدرم یاه تکراشم تاریثات
 حطس رد یگتفای هعسوت حطس و ناریدم هب هلحم تالکشم یناسر عالطا ،یرهش یاه یریگ میمصت رد تکراشم
  .دهد یم رارق یبایزرا دروم 6 هقطنم یحاون
 زا یکی هراومه یریگ میمصت و دراد دوجو ییاه یریگ میمصت و اهرایعم هب زاین ،یتیریدم همانرب ره نیودت یارب
 و تعرس هب هجوت اب هزورما .تسا یماظتنا ای و یدیلوت زا معا ینامزاس ره رد ناهدنامرف و ناریدم مهم تامادقا

 همانرب و تیعقوم نییعت یارب ییاهرایعم نتشاد ترورض ،اه نامزاس یور شیپ تالکشم و شلاچ و تاعالطا مجح



 1199 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 12

 یمک یاه شور ،تایلمع رد قیقحت ملع .دسر یم رظن هب یرورض شیپ زا شیب توق و فعض طاقن ساسا رب یزیر
 درک هراشا هرایعم دنچ یریگ میمصت هب ناوت یم اه شور نیا هلمج زا ،تسا هداد هعسوت روظنم نیا یارب ار یددعتم
 میمصت کینکت کی ناونع هب topsis متیروگلا .تسا رادروخرب یصاخ تیمها زا topsis لدم ،اه لدم نیا نایم زا و
 هک ،تسا لآ هدیا باوج هب ندومن هیبش قیرط زا اه هنیزگ یدنب تیولوا یارب ،یوق رایسب یناربج هصخاش دنچ یریگ
 ،شور نیا رد .دنک یمن یقیمع رییغت نآ زا لصاح یاه خساپ و هتشاد یمک رایسب تیساسح یهد نزو کینکت هب
 هتشاد باوج نیرتدمآراکان زا ار هلصاف نیرترود و لآ هدیا باوج زا ار هلصاف نیرت هاتوک دیاب هدش باختنا هنیزگ
 ساسا نیا رب .ددرگ یم یبایزرا ،تسا رایعم n و هنیزگ m یاراد هک n × m سیرتام لامجا هب ،topsis شور رد .دشاب
 هب هجوت اب ،6 هقطنم یحاون تیعقوم و تیعضو ،هعلاطم دروم هقطنم ی هدودحم یفرعم نمض شهوژپ نیا رد
 اب طابترا رد یفیک و یمک ی اه صخاش سپس ،تسا هدیدرگ حرطم ینادیم یاه یسررب و هدش یروآدرگ تاعالطا
 و هیزجت دروم ،ینادیم تاعالطا و اه هداد هلحرم 6 رد سیسپات لدم زا هدافتسا اب .دوش یم نییعت یعامتجا تکراشم
 ماجنا یباختنا یاه هنیزگ و اهرایعم هب هجوت اب یحاون نیا رد یدنب تیولوا عون کی تیاهن رد .دنتفرگ رارق لیلحت

  .تسا هدش
 یرظن ینابم

 هلحم
 یرهش هعماج .تسا صاخ یاههقرف ای بهذم ،داژن ،موق هاگتنوکس ،ناریا رد یتنس رهش یلصا لولس هباثم هب هلحم
 زا .دندش فورعم هلحم هب هک درک داجیا ار ییاههعومجم دوخ یریگلکش دنور رد ،یاهریشع ماظن زا هتفرگ گنر
 و کرتشم عفانم ،یگداوناخ طیارش تحت یاهلیبق و موق ره ،مالسا زا لبق یتح و یمالسا یاهرهش یانب یادتبا

 هورگ دیدجت و ءوس کی زا یلخاد یگتسبمه زاین .درکیم انب رهش رد هناگادج یاهلحم ،یدنواشیوخ یاههکبش
 ار مزال تاسیسأت و تامدخ هنیمز رد ار یبسن ییافکدوخ موزل ،رگید یوس زا نارگید لباقم رد یدوخ یعامتجا
 یمسر طباوض رتشیب و تسا هدرک یداینب یتارییغت هلحم زا فیرعت رضاح نامز رد(9109 ،هداز رطصم) .درکیم هیجوت
 رظنم ود زا ناوتیم ار هژاو نیا ناریا یاهرهش رد هلحم موهفم نییبت و فیرعت رد .تسا هلحم فیرعت یانبم یدادرارق و
 و یدبلاک راتخاس رد یمالسا یاهرهش بلاغ تایصوصخ یخیرات تشادرب رد .داد رارق یسررب دروم ینوناق و یخیرات
 ناونع هب هلحم هک یاهنوگ هب ،تسا هتشاد یزراب دومن یمالسا یناریا تیوه زا یریذپریثأت هطساو هب اهرهش یعامتجا
 نآ هدودحم و دوشیم یقلت رهش یدنبناوختسا و راتخاس هدنهد لیکشت و یمالسا یناریا رهش رصانع و ءازجا زا یکی
 تشادرب رد .(1009 ،ینیسح) .تسا یندش فیرعت یتاقبط و یاهفرح ،یبهذم و یداژن ،یموق یگتسباو هطساو هب زین

 فیراعت نوناق ،تسا هدش فیرعت نآ رد هلحم هک ینوناق نیرتمهم دهدیم ناشن یلعف نیناوق یسررب ،ینوناق و یقوقح
 ینوکسم یاهنامتخاس هعومجم هلحم نوناق نیا 2 هدام 0 هرصبت قبط» ؛تسا 0609 لاس یروشک تامیسقت طباوض و
 دودح .تسا نیعم هدودحم یاراد و دننادیم نآ لها ار دوخ نانکاس ،یعامتجا تفاب ظاحل زا هک تسا یتامدخ و
 .تسا یرهش تامیسقت عبات یرهش یاههلحم
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 ناگدنراگن :عبنم هلحم اب طبترم میهافم یدنب عمج :1 لکش

 یرهش یاه هلحم درکراک
 ،حیرفت ،دیرخ یاهناکم باختنا رد ار دوخ مدرم هک هدش ببس عیرس یاهرفس ناکما و هیلقن لیاسو هب یسرتسد هزورما
 هک دوشیم ببس رما نیا .دننک یط ار ینالوط یاهریسم اهنآ هب ندیسر یارب رگا یتح ،دننیبب دازآ ...و شزومآ ،راک
 .دیآ شیپ هریغ و ینامز ریخأت ،کیفارت نوچ ینوگانوگ تالکشم و دوش فلت یدایز تقو گرزب یاهرهش رد ًااصوصخ
 (یگتفه و هنازور طبترم یاهزاین هب هجوت و ناکما دح رد) اههّللحم حطس رد زکارم هنوگ نیا ینیبشیپ اب تسا رتهب اذل

 لخاد هب یعمج لیاسو ذوفن و تاطابترا هعسوت .درک قیوشت یلحم تاناکما زا هدافتسا هب ار یلاها ،هبذاج داجیا و
 یسرتسد ،یلاها نیب ...و یموق یاهدنویپ دوجو مدع ،تنوکس و راک لحم نیب دمآ و تفر رد دایز تقو فرص ،لزانم
 ناگیاسمه اب طابترا یرارقرب هب زاین ساسحا یارب ییاج رگید ...و سناژروا ،یناشنشتآ ،نفلت ،تسپ نوچ یتاناکما هب
 (02 ،0109 ،نایلع) .دراذگیمن یقاب
 یارب ار ریز یاهدرکراک ناوتیم دناهدشن یاهدمع ینوگرگد راچد زونه هک هتشذگ یرهش یاهتفاب و نوتم یسررب اب
 :درمشرب تالحم

 
 ناگدنراگن :عبنم یرهش یاه هلحم یاهدرکراک :2 لکش
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 یا هلحم هعسوت
 رد و یا هّللحم هعسوت بلاق رد اهنت زین رادیاپ هعسوت ققحت « یرهش یگدنز لولس» ناونع هب هّللحم ندش حرطم اب
 همدقم نیا اب .(06 ،8109 ،یموصعم) دش لابند « نک لمع یّللحم ،شیدنیب یناهج » رکفت همادا رد و یّللحم سایقم
 ًاابلاغ .تسا هدومن هئارا یرهش تالحم هعسوت هویش رد ینیون رکفت ریخا ههد دنچ رد رادیاپ یا هلحم هعسوت هیرظن
 اهنآ هلمج زا دنتسه طابترا رد ای و دننک یم هراشا موهفم نیا هب یدودح ات هک دراد دوجو زین یرگید تاحالطصا
 رادیاپ هعسوت .دومن هراشا ملاس هعماج و رادیاپ عماوج ،زبس عامتجا ،رادیاپ عونصم طیحم ،زبس هعسوت هب ناوت یم
 همه هک تسا یا هنوگ هب کیژولوکا و یناسنا ،یعیبط عبانم زا هدافتسا و یرادرب هرهب هب طونم ،یرهش هراپ نیرتکچوک
 و بولطم تسیز طیحم و هدوب رادروخرب یعامتجا ماجسنا ،تینما ،تشادهب زا یبسانم حطس زا هدنیآ و لاح نینکاس
 دوش یم انب یلحم تاعامتجا هعسوت هیاپ رب یلحم رادیاپ هعسوت .(069 ،1880 ،9 نیالک) دننک هبرجت ار ایوپ یداصتقا

 هب و دش دهاوخ رودقم یعامتجا و یناسنا ،یدبلاک ،یعیبط یاه هیامرس بیکرت اب هلحم نورد زا تالکشم لح و
 هب یبایتسد یارب ار شقن نیرتشیب رصنع نیا و دراد یلحم تاعامتجا هب هجوتم یدرکیور یلحم رادیاپ هعسوت ینایب
 ،دور یم رامش هب یئاغ فده یا هلحم هعسوت درکیور رد هچنآ .(06 ،0009 ،ناراکمه و روپکاخ) تساراد مهم نیا
  .(30 ،0109 ،یمراص و ینف) تساهنآ یگدنز طیحم هب هجوت اب نانآ یساسا و هیلوا یاهزاین نیمأت و مدرم

 
 ناگدنراگن :عبنم یلحم هعسوت داعبا :3 لکش

 یعامتجا تکراشم و تکراشم
 میمصت و اه تیلاعف یمامت رد (اه نآ ناگدنیامن ای) هعماج ای هورگ کی یاضعا رثوم تلاخد زا تسا ترابع تکراشم
  .دوش یم طوبرم هعماج ای هورگ لک هب هک ییاه یریگ
 بلاق رد یهورگ نیب طباور شرتسگ رب تلالد یعامتجا هیامرس یاه هصخاش زا یکی ناونع هب زین یعامتجا تکراشم
 و یعامتجا یاه تسایس هک ،دنراد یتلودریغ یتلصخ الومعمو دراد ییاه هورگ و اه هیداحتا ،هنابلطواد یاه نمجنا
  .دنناد یم دوخ فده ار فلتخم یعامتجا یاهدنیآرف رد مدرم نتخاس ریگرد
 رهش یمومع یاه هصرع رد رادیاپ یرهش هعسوت یاه هفلوم
 و طابترا ،سامت نیرتشیب ییاه هصرع نینچ رد .دنتسه یرهش یاه طیحم و اهرهش شخب نیرتمهم یمومع یاه هصرع
 و یکیزیف یسرتسد نآ هب مدرم هک ار یرهش تفاب یاه شخب مامت اه هصرع نیا .دهد یم خر اه ناسنا نیب لماعت

                                                 
1 Kline. 
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 اهنآ هدننکروصحم یاه نامتخاس ات اه هارراهچ و اه کراپ ،اه نابایخ زا اه ناکم نیا نیاربانب .دریگ یمرب رد ،دنراد یرصب
 (6109 ،ینیما) .دوش یم لماش ار
 نادنورهش یعامتجا یاهزاین هب ییوگخساپ یاه هزوح نیرت یلاع ،ایوپ و اراک ،هدنزرس یمومع یاه هصرع عقاو هب اما
 یارب ار نارگید اب یقطنم لماعت یرارقرب و عمج رد روضح هب زاین نوچ ییاهزاین هب ییوگخساپ تصرف هک دنتسه
 ،ایوپ و هدنزرس ،اراک یمومع یاه هصرع داجیا روظنم هب و رادیاپ یرهش هعسوت درکیور رد اما .دنروآ یم مهارف ناسنا
 ار اه هفلؤم نیرت عماج و نیرت لماک دسر یم رظن هب نیب نیا رد .تسا هدش هئارا نارظن بحاص یوس زا ییاه هفلؤم
 ،روضح موزل رب اه هفلؤم نیا زا یخرب نیب نیا رد .دهد یم هئارا (یمومع ناکم ،یرهش یاهاضف) باتک رد انومرک
 یرهش یمومع یاه هصرع رد فلتخم یعامتجا یاه هورگ یوس زا یعامتجا تالماعت یرارقرب و تیلاعف ،تکراشم
 (32 ،0109 ،نایلع) .دنراد دیکأت
 و یا هلحم هعسوت ققحت رد نادنورهش یعامتجا تکراشم رب رثوم لماوع لیلحت هنیمز رد یددعتم تاعلاطم
 ،هلاقم ،قیقحت نونک ات نارهت 6 هقطنم رد رضاح عوضوم صوصخ رد اما تسا هتفرگ تروص نآ اب طبترم تاعوضوم
 :تسا ریز دراوم تروص هب رضاح هلاقم اب طبترم راثآ نیرتمهم ور نیا زا .تسا هدیسرن تبث هب یباتک و همان نایاپ
 یدروم هعلاطم نادنورهش تکراشم درکیور اب یبیج یاه کراپ هعسوت و داجیا یجنس ناکما یسررب هب ،3109 ،یزیزع
 دامتعا و تینما دوجو هک داد ناشن قیقحت یاه هتفای هنیمز نیا رد .تخادرپ ناجنزرهش(ریبکریما و رهشابیز) تالحم :
 هک دنا هداد خساپ هنوگ نیا ار دوخ لیامت اه نآ .دراد ییازسب ریثأت نادنورهش تکراشم یارب یبیج یاه کراپ داجیا رد
 .دنراد تکراشم یارب یرتشیب تبغر اه نآ یلحم یاه NGOداجیا اب و .دشاب یم اه نآ تیولوا یبیج یاه کراپ تینما
 و داجیا یاه هنیزه زا یشخب تخادرپ هب یلیامت نانچ نآ نایوگخساپ ،دهد یم ناشن نادنورهش یلام تکراشم ریثأت اما
 یبیج کراپ یارب تکراشم قیرط زا دوس ندروآ تسد هب تروص رد یلو دنرادن ار یرادرهش هب یبیج کراپ هعسوت
 .دنشاب یم تکراشم هب لیام
 رهش :یدروم هنومن )یتکراشم یزاسرهش درکیور رب هیکت اب یرهش تیریدم دنیآرف دوبهب یسررب هب ،3109 ،یدابق
 .تخادرپ (لمآ
 اهرایعم نتفرگ رظن رد اب ار یرهش یزیر همانرب رد تیریدم و تکراشم یزاسرهش و تکراشم ات تسا نآرب هلاقم نیا
 ریبادت و فادها و هدومن یسررب ناکما دح ات (ماجسنا ،تراظن ،یمدرم تکراشم ،یهاگآ ،دامتعا ) اه صخاش و
 هزادنا ره هک درک یریگ هجیتن نینچ ناوت یم نیاربانب .دهد داهنشیپار تکراشم گنهرف ندرک هنیداهن تهج بولطم
 ساسحا درف هزادنا ره ودوب دهاوخ رتشیب زین اهنآ تکراشم هب شیارگ دشاب رتشیب تکراشم داعبا زا دارفا تخانش
 .تفای دهاوخ شیازفا تکراشم هب یو شیارگ ،دشاب هتشاد دوخ تنوکس لحم هب یرتشیب قلعت
 رد اهنآ یگدنز تیفیک اقترا و نادنورهش تکراشم شیازفا رد ینیرفآزاب تامادقا شقن یبایزرا هب ،3109 ،نایدمحا
 یاه تــسایس یارجا زا فدــه هک داد ناشن جیاتن .تخادرپ راوزبس هاگورین هلحم ،یرهش هدش ینیرفآزاب تالحم
 قیرط زا اهه اگ تنوکــس رد یگدنز یفیک طیارــش ءاقترا ،یرهــش تایح دیدجت یاه همانرب و یرهــش ینیرفآزاب
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 دروم یرهــش تامدخ نیمات ،یرهــش یاه تخاسریز دوبهب و هعــسوت ،اه نامتخاــس یزاس مواقم و یزاس نمیا
 مدرم یا هلحم تامدخ رتافد و یلحم تیریدم یاهداهن تــیوقت ،یلغــش یاه تصرف داجیا ،نانکاس شزومآ ،زاین
 جیاتن ساسا رب هنیمز نیا رد هک تسا زاس و تخاس یفیک یاه لمعلاروتــسد و دعاوق جیورت و یزاــسوگلا ،داهن
 راذگ ریثات نانآ یگدنز تیفیک ءاقترا و نادنورهش تکراشم شیازفا رد ینیرفآزاب تامادقا هک دیدرگ صخشم قیقحت

 .دوب دهاوخ
 دروم ) یلحم یرگ لیهست قیرط زا هدوسرف تفاب یزاسون رد یعامتجا تکراشم یوگلا یسررب هب ،3109 ،دنمرنه
 هدوسرف تفاب رد نادنورهش تکراشم بلج نازیم یسررب ،رظاح شهوژپ فده .تخادرپ (اقآ یلق یلع هلحم یهوژپ
 لیهست رتفد شقن نازیم یسررب نینچمه و درادن یرگ لیهست رتفد هک رضاح لاح رد اقآ یلق یلع هلحم یخیرات و
 همانشسرپ نیودت و اه صخاش ریز و اه صخاش ندش صخشم زا سپ .دشاب یم نادنورهش تکراشم بلج رد یرگ
 یکاح هدمآ تسد هب جیاتن .دش صخشم طباور و تفرگ رارق لیلحت دروم ینادیم تشادرب زا هدمآ تسد هب تاعالطا
 نینکاس تکراشم بلج ریگمشچ شیازفا ثعاب یرگ لیهست رتفد هک دندقعتم ناسانشراک تیرثکا هک تسا نآ زا
 رد هلحم رد نادنورهش تکراشم بلج نازیم تسا نآ زا یکاح همانشسرپ هب نادنورهش خساپ قبط نینچمه دوش یم

 .دشاب یم یمک دح
 نارهت 6 هقطنم ییایفارغج تیعقوم
 .تسا هدش عقاو رهش نیا زکرم رد هک تسا نارهت یرهش قطانم زا یکی نارهت یرادرهش 6 هقطنم

 
  ،نارهت 6 هقطنم یحاون یدنبزرم .1 لکش

 (نارهت 6 هقطنم یرادرهش) :عبنم
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 نینچمه و حتفم نابایخ و سردم هارگرزب هب قرش زا نارمچ هارگرزب هب برغ زا تمه هارگرزب هب لامش زا هقطنم نیا
 حطس زا دصرد 0/0 دودح راتکه 12/0090 لداعم یتحاسم اب هقطنم نیا .دوش یم دودحم بالقنا نابایخ هب بونج زا

 6 هقطنم رد ییوجشناد یاه هاگباوخ ..دشاب یم هلحم 09 و هیحان 6 لماش هقطنم نیا .ددرگ یم لماش ار نارهت رهش
 نیا نینچمه(009 ،3109 ،وکین) .تسا هداد رارق ریثأت تحت ًاالماک ار هقطنم نیا یعامتجا و یتیعمج تفاب ،نارهت
 هبتر رد رظن نیا زا هک دریگ یم رب رد ار رهش حطس زا دصرد 0/0 دودح ،عبرم رتمولیک 0/90 لداعم یتحاسم اب هقطنم
 دصرد 80 زا شیب و هدش میسقت هلحم 09 و هیحان 6 هب هقطنم تحاسم .دراد رارق نارهت رهش قطانم مهدزیس
 نارهت رهش یزکرم هزوح رد ییایفارغج تیعقوم ظاحل هب و هداد یاج دوخرد ار یصوصخ و یتلود یاه نامتخاس
 (009 ،3109 ،وکین) .تسا عقاو
  نارهت 6 هقطنم یاه هیحان یاه هلحم حطس رد یمدرم تکراشم یبایزرا یاهرایعم
 و ایفارغج و یرهش تیریدم ،یسایس یایفارغج یاه هزوح نارظن بحاص اب هتفرگ تروص یاه هبحاصم ساسا رب
 رد تکراشم ،هلحم زبس یاضف ظفح رد تکراشم ،هلحم روما هرادا رد تکراشم نازیم ،رایعم جنپ ،یرهش یزیر همانرب
 رارق یسررب دروم هلحم یگتفای هعسوت حطس و ناریدم هب هلحم تالکشم یناسر عالطا ،یرهش یاه یریگ میمصت
 تروص هب اهرایعم نیا ،دنشاب یم یفیک یاهرایعم تروص هب مادکره هدش حرطم یاهرایعم هک ییاج نآ زا .تفرگ
 رد سپس .دنوش یم کیکفت رگید کی زا تبثم تروص هب و دایز یلیخ و دایز ،طسوتم ،مک ،مک یلیخ : ترکیل فیط
 یبطق ود سایقم زا یریگ میمصت و یبایزرا سیرتام رد نانآ نداد رارق و یمک هب یفیک یاه صخاش لیدبت یاتسار
 شجنس دروم یاهرایعم یریگ میمصت و یبایزرا سیرتام ،9 هرامش لودج اتسار نیا رد .ددرگ یم هدافتسا یا هلصاف
 یاه سایقم یراذگ شزرا ،0 هرامش لودج و دراذگ یم شیامن هب نارهت 6 هقطنم یحاون حطس رد ار topsis لدم
 .دهد یم شیامن ار یا هلصاف یبطقود

 نارهت 6 هقطنم یحاون حطس رد ار topsis لدم شجنس دروم یاهرایعم یریگ میمصت و یبایزرا سیرتام .1 هرامش لودج
 یگتفای هعسوت حطس
 هلحم

 هلحم تالکشم یناسر عالطا
 ناریدم هب

 میمصت رد تکراشم
 یرهش یاه یریگ

 یاضف ظفح رد تکراشم
 هلحم زبس

 هرادا رد تکراشم نازیم
 هلحم روما

 اه هلحم مان
 صخاش
 زکرم

 مک یلیخ دایز یلیخ طسوتم دایز مک
 رصعیلو
 رهشناریا

 9 هیحان

 مک دایز مک دایز یلیخ دایز
-زرواشک-لاصو
 دابآ دیشمج

 0 هیحان

 طسوتم
 

 0 هیحان ییانس-دابآ تجهب مک طسوتم طسوتم دایز

 2 هیحان یمطاف-دابآ ریما دایز دایز مک یلیخ مک یلیخ طسوتم

 دایز دایز یلیخ مک طسوتم دایز
 دابآ فسوی-یعاس
 یوجنگ یماظن

 1 هیحان

 مک دایز دایز مک دایز یلیخ
 -دابآ فسوی-داهج
 رجفلاو

 6 هیحان

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یا هلصاف یبطق ود سایقم یراذگ شزرا .2 هرامش لودج
89 1 0 3 6 1 2 0 0 9 8 
  مک یلیخ  مک  طسوتم  دایز  دایز یلیخ 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 ،0 لودج رد نآ جیاتن هک ،دندیدرگ لیدبت یمک یاهرایعم هب و یریگ هزادنا یفیک یاهرایعم ،اه سایقم نیا ساسا رب
 ار topsis لدم شجنس دروم یاهرایعم یمک یریگ میمصت و یبایزرا سیرتام ،0 هرامش لودج .تسا هدش سکعنم
 .دراذگ یم شیامن هب نارهت 6 هقطنم یحاون حطس رد

 یریگ میمصت و یبایزرا سیرتام .3 هرامش لودج

 هیحان
 روما رد تکراشم نازیم
 هلحم

 زبس یاضف ظفح رد تکراشم
 هلحم

 یاه یریگ میمصت رد تکراشم
 یرهش

 هب هلحم تالکشم یناسر عالطا
 ناریدم

 یگتفای هعسوت حطس
 هلحم

 3 7 5 9 1 9 هیحان
 7 9 3 7 3 0 هیحان
 5 7 5 5 3 0 هیحان
 5 1 1 7 7 2 هیحان
 7 5 3 9 7 1 هیحان
 9 3 7 7 3 6 هیحان

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 :دریگ یم ماجنا ریز حرش هب topsis شور یدعب یاه ماگ و لحارم ،میمصت سیرتام یبایزرا زا سپ
 : (N) میمصت سیرتام یزاس سایقم یب:لوا ماگ
 سایقم یب اه شور نیا زا یکی هک ،دراد دوجو یفلتخم یاه شور یریگ میمصت سیرتام یزاس سایقم یب روظنم هب

 .تسا مرون یزاس
 میسقت نوتس ره رصانع تاعبرم عومجم روذجم رب ار یریگ میمصت سیرتام رصنع ره یزاس سایقم یب عون نیا رد
 اهنآ یتحار هب ناوت یم و دنوش یم یهباشم دحاو یاراد یریگ میمصت سیرتام یاه نوتس هیلک قیرط نیدب ،مینک یم
 .درک هسیاقم مه اب ار
 
 
 .دراذگ یم شیامن هب ار یمک یریگ میمصت و یبایزرا سیرتام یزاس سایقم یب 2 هرامش لودج

 یمک یریگ میمصت و یبایزرا سیرتام یزاس سایقم یب .4 لودج

 هیحان
 روما رد تکراشم نازیم
 هلحم

 زبس یاضف ظفح رد تکراشم
 هلحم

 یاه یریگ میمصت رد تکراشم
 یرهش

 هب هلحم تالکشم یناسر عالطا
 ناریدم

 یگتفای هعسوت حطس
 هلحم

1 0.09 0.49 0.46 0.48 0.19 
2 0.27 0.38 0.28 0.62 0.45 
3 0.27 0.27 0.46 0.48 0.32 
4 0.62 0.38 0.09 0.07 0.32 
5 0.62 0.49 0.28 0.34 0.45 
6 0.27 0.38 0.64 0.21 0.58 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

𝒅𝒋 = 𝟏 − 𝑬𝒋نوزوم سایقم یب سیرتام ندروآ تسد هب یارب زین یدعب یاه ماگ همادا رد (V)، ندروآ تسد هب یرب 
 .مییامن یم هدافتسا 0 هطبار زا K رادقم

1
𝐿𝑛(𝑚)

=
1
𝑙𝑛6

= 0.55 
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 نوزوم سایقم یب سیرتام هبساحم .5 هرامش لودج
  c9 c0 c0 c2 c1 

Ej 01999 22099 00099 90099 08099 
Wi 69198 00899 32198 30198 88899 
Dj 2.193 2.344 2.233 2.221 2.302 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هبنج اب صخاش یارب .دومن هبساحم صخاش ره یارب ار یفنم و تبثم یاه لآ هدیا تسیاب یم نونکا ،موس ماگ رد
 رادقم نیرتگرزب تبثم لآ هدیا یفنم هبنج اب صخاش یارب سکع رب و تسا V رادقم نیرتگرزب تبثم لآ هدیا ،تبثم
 و تسا V سیرتام رادقم نیرتکچوک ،تبثم لآ هدیا هبنج اب یصخاش یارب یفنم لآ هدیا نینچمه .تسا V سیرتام
  .دشاب یم V سیرتام رادقم نیرتگرزب زین یفنم صخاش یارب یفنم لآ هدیا

𝑉�� = [𝑀𝑖𝑛 𝑉𝑖1, max𝑉𝑖2 ,𝑚𝑎𝑥𝑉𝑖3, max𝑉𝑖4 , max𝑉𝑖5 , max𝑉𝑖6 
 یفنم لآ هدیا و تبثم لآ هدیا لح هار نییعت .6 هرامش لودج

 c1 c2 c3 c4 c5 

Max 0.57 0.51 0.61 0.58 0.58 

Min 0.08 0.28 0.09 0.06 0.19 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هدافتسا ریز یاه هطبار زا یفنم و تبثم لآ هدیا زا هنیزگ ره هلصاف نازیم ندروآ تسد هب یاتسار رد مراهچ ماگ رد
 :دوش یم
 
 : تبثم لآ هدیا زا هلصاف

 
 :یفنم لآ هدیا زا هلصاف

 
 یفنم و تبثم یاه لآ هدیا ات هنیزگ ره هلصاف نازیم یبایزرا :7 هرامش لودج

ID di+ di- 

1 0.45 0.75 

2 0.42 0.69 

3 0.44 0.63 

4 0.93 0.17 

5 0.67 0.46 

6 0.43 0.75 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ریز هطبار زا زین راک نیا یار . دوش یم هبساحم (لآ هدیا لح هار)𝒄𝒍𝒊 یبسن یکیدزن نییعت یاتسار رد زین دعب ماگ رد
 :ددرگ یم هدافتسا
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 تکراشم نازیم ییاهن یبایزرا .8 هرامش لودج
 هیحان تکراشم تیعضو
 9 هیحان 30698
 0 هیحان 90698
 0 هیحان 00198
 2 هیحان 1998
 1 هیحان 9298
 6 هیحان 0698

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 تروص هب نآ ییاهن جیاتن ،نارهت 6 هقطنم یاه هلحم حطس رد نادنورهش تکراشم نازیم ییاهن یبایزرا هنیمز رد
  .تسا 9 هرامش رادومن و 0 هرامش لودج

 
 یا هلحم هعسوت دنیآرف رد 6 هقطنم یحاون نادنورهش تکراشم نازیم ییاهن یبایزرا .1 هرامش رادومن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نازیم زا 6 و 0 ،9 یحاون هک دسر یم رظن هب نینچ نیا ،9 هرامش رادومن و 0 هرامش لودج ییاهن جیاتن ساسا رب 
 نازیم نیرتمک زا 1 هیحان نآ زا سپ و 2 هیحان نایم نیا رد و دنشاب یم رادروخرب ییالاب و ناسکی ابیرقت تکراشم
 9 هیحان بیترت هب زین اه هنیزگ یدنب هبتر یاتسار رد تیاهن رد .دنشاب یم رادروخرب نارهت 6 هقطنم حطس رد تکراشم
 تکراشم رظن زا رضاح هیحان هس دسر یم رظن هب 90698 اب 0 هیحان نآ زا سپ ،0698 اب 6 هیحان نآ زا سپ ،30698 اب
 زین 00198 اب 0 هیحان ،یحاون نیا زا سپ .دنتسه رادروخرب یرتدعاسم طیارش زا یا هلحم هعسوت هنیمز رد یمدرم
 2 هیحان تیاهن رد و 9298 اب 1 هیحان نآ زا سپ .تسا رادروخرب یمدرم تکراشم هنیمز رد یدعاسم طیارش زا اتبسن
 .دنشاب یم رادروخرب یا هلحم هعسوت رد یمدرم تکراشم هنیمز رد یدعاسمان الماک طیارش زا 1998 اب
  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن
 یرشب عماوج یلماکتریس هعلاطم اب .دشاب یم هعسوت و تفرشیپ هب ندیسر یاه هار زا یکی ،یمدرم تکراشم زورما
 رگیدکی اب دوخ یگدنز نایرج رد اهناسنا هک تسا هدش رسیم یماگنه رادیاپ هعسوت و تفرشیپ هک دوش یم هدهاشم
 یط رد یرهش دشر زا یدیدج سایقم یریگ لکش و ینیشنرهش دشر هراومه و دنا هتشاد یراکمه و تکراشم
 و داعبا یگدرتسگ لیلد هب .ددرگ هجاوم ینیون یاه شلاچ اب رصاعم یزاسرهش و رهش هک هدش بجوم ریخا یاه ههد



 12 ...یمدرم یاه تکراشم یبایزرا و لیلحت

 زیرگ ار اهنآ رادیاپ لح روظنم هب هلئسم فلتخم یاه هبنج و لئاسم نیا یگدیچیپ و یرهش لئاسم تیهام رد رییغت
 هعسوت دنیارف رد مدرم شقن شرتسگ ،روشک یاهرهش زورما یتایح و مهم تاعوضوم زا یکی .تسا هتخاس ریذپان

 یکی هب لیدبت رضاح لاح رد هک تسوربور یناهنپ و راکشآ لئاسم اب زین زین ناریا رد تکراشم ثحبم .تسا یرهش
 هعسوت رد شخب نیرتمهم و تسا هدش یرهش هعسوت ققحت دنیآرف رد هصاخ یرهش تیریدم مهم تاعوضوم زا

 ققحت تهج ار دوخ یاه همانرب و تاداهنشیپ نازیرهمانرب و ناریدم هک مه ردقچ ره .دنشاب یم نادنورهش ،یرهش
 اذل .دش دهاوخن ققحم یرادیاپ فادها ،دنشابن یراکمه هب لیام مدرم و نادنورهش هک یمادام ،دنیامن لامعا هعسوت
 لداعت داجیا رد دناوت یم رهش روما رد مدرم تکراشم .تسا زایندروم نادنورهش و مدرم داحآ تکراشم اتسار نیا رد
 اهرهش طیارش و دنزاس یم ار رهش اه ناسنا .تسا هیوسود یدنورهش و رهش هطبار .دیامن افیا یا هدنزرا شقن یرهش
 هرتسگ رد هعماج دارفا مامت یعقاو تکراشم تیمها و ترورض .دراد ریذپان ناکما و عطاق ریثأت اهنآ یگدنز رد
 هدیشوپ یسک رب هبناج همه و یرهش هعسوت هب یبایتسد روظنم هب یگنهرف و یسایس ،یداصتقا ،یعامتجا یاه تیلاعف
 تفاب ریظن ییاه یگژیو ندوب اراد اب و ،نارهت رهش یزکرم و مهم قطانم زا یکی ناونع هب ،نارهت 6 هقطنم .تسین
 زا رهش یمیدق لقث زکرم اب یراوجمه و هقطنم نیا رد روشک یصوصخ و یتلود مهم زکارم رارقتسا ،یرهش یمیدق
 ریظن ییاه شلاچ و تالکشم هطوبرم لئاسم و .تسا هدرک یا هدرتسگ تارییغت شوختسد ار نآ یاه هلحم ور نیا

 زا یکی ور نیا زا و تسا هدروآ مهارف 6 هقطنم یاه هلحم یارب یعامتجا و یتیریدم ،یتخاسریز ،یدبلاک یاه شلاچ
 رضاح شهوژپ زین اتسار نیا رد .دشاب یم رما نیا رد نادنورهش تکراشم ،نارهت 6 هقطنم یا هلحم هعسوت یاهراک هار
 رد یمدرم یاه تکراشم یبایزرا و لیلحت هب ،یا هلحم هعسوت رد یمدرم یاه تکراشم تاریثات یبایزرا روظنم هب
 روما هرادا رد تکراشم نازیم ،رایعم جنپ هنیمز نیا رد و تسا هتخادرپ سیسپات لدم زا هدافتسا اب یا هلحم هعسوت
 هب هلحم تالکشم یناسر عالطا ،یرهش یاه یریگ میمصت رد تکراشم ،هلحم زبس یاضف ظفح رد تکراشم ،هلحم
 تکراشم نازیم زا 6 و 0 ،9 یحاون هک داد ناشن جیاتن .تفرگ رارق یسررب دروم هلحم یگتفای هعسوت حطس و ناریدم
 رد تکراشم نازیم نیرتمک زا 1 هیحان نآ زا سپ و 2 هیحان نایم نیا رد و دنشاب یم رادروخرب ییالاب و ناسکی ابیرقت

 .دنشاب یم رادروخرب نارهت 6 هقطنم حطس

 :ددرگ یم هئارا ریز تاداهنشیپ نادنورهش تکراشم درکیور اب 6 هقطنم یاه هلحم یلحم هعسوت ءاقترا یاتسار رد 
 هقطنم یاه هلحم یاه یرایاروش تاسلج رد هلحم نینکاس روضح هب قیوشت و اه یرایاروش لیکشت هزیگنا شیازفا .9
6. 
 تیریدم رد مدرم تکراشم یارب بسانم ی هنیمز داجیا رد (ICT) تاعالطا و تاطابترا یژولونکت زا هدافتسا .0
 یرهش ناصصختم و نالوئسم هجوت دروم یرهش یزیر همانرب و اه حرط هیهت رد نادنورهش تلاخد لیهست و یرهش
  .دریگ رارق
 تالماعت ءاقترا روظنم هب یحیرفت ،یتامدخ یاهاضف زا یقیفلت هک یا هنوگ هب یمومع عمجت یاه هصرع یحارط .0
 .دیآ دوجو هب اه هلحم نینکاس نایم یعامتجا
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 و یزاجم یاه هکبش رد یزاجم تروص هب 6 هقطنم یرادرهش نانکراک و یرهش ناریدم ،اه یرایاروش لاعف روضح .2
 .هلحم نیلوئسم و یرهش ناریدم و نادنورهش نایم طابترا یرارقرب ییاناوت

 ؛ ددرگ یم داهنشیپ ؛ اذل
 یگدنز یارب ،یداصتقاو یعامتجا یاه یگژیو و لاح بسانم یطیحمو هنیمز ،یرهش هعسوت دنیارف تیوقت تهج هب
 داهنشیپ یرهش تیریدم یاه متسیس یارب لیذ بوچراهچروظنم نیا یارب .دوش مهارف نادنورهشرثوم و تحار
 ؛دوش یم

 و تشادهب دوبهب و لرتنک ،یرهش یرامعم و یرهش یامن و رظنم لرتنک و شیاپ ،رهش یکیزیف طیحم زا تظافح
 هب هجوت ،یمومع لقن و لمح ناگوان هعسوتو یزاس هنیهب ،یتشادهب تامدخ و تمالس حطس ءاقترا ،یرهش تفاظن
 لکش رد یتکراشم یگدنز و یدنورهش گنهرف جیورت ،یرهش یهافر و ینارمع یاه تخاسریز یزاس هنیهب و نارمع
 ... و نادنورهش ربارب رد نتفرگرارق وگ خساپ ماقم رد ،درکراک مه و دحتم ییازجا
 تامازلا و طیارش و تارییغت یخرب رادیاپ یا هعسوت هب لین و هعسوت هب لیامت تروص رد زین تیمکاح داهن نینچمه
  ؛دروآ مهارف لیذ حرش هب ار
 یعامتجا یاهداهن هب تارایتخا و اه تیلوئسم ضیوفت و یراذگاو تهج یجنس ناکما و یسررب ،هعلاطم -
 یرهش تیریدم هعومجم هب تیریدم ،یزیر همانرب فیاظو و تیلوئسم لاقتنا -
 یرهش تیریدم هب یزکرم یاه نامزاس و تلود یوس زا عبانم صیصخت و یروآدرگ -
 نایرتشم روما ماجنا رد لیهست و ینوناق روما و متسیس یتالکیشت و ینامزاسراتخاس هعسوت و دوبهب -
  متسیس عماج و کیژتارتسا یزیر همانرب و تیریدم رب دیکات اب یداصتقا و یلام تیریدم یاه هویش دوبهب -
 تهج هب تیریدم تحت یاه هعومجم درکلمع شیاپ و روما لرتنک و قیقد یتراظن متسیس و راتخاس داجیا -
 یلامتحا یاه فارحنا و شزغل زا یریگولج
  عبانم
 هلحم ،یرهش هدش ینیرفآزاب تالحم رد اهنآ یگدنز تیفیک اقترا و نادنورهش تکراشم شیازفا رد ینیرفآزاب تامادقا شقن ،3109 ،میرم ،نایدمحا

 .یراوزبس میکح هاگشناد ،یناسنا مولع هدکشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج هورگ ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،راوزبس8هاگورین
 ،19 هرود ،یسایس شناد یملع همانلصف ،ینارهت نادنورهش هاگدید زا یسایس هعسوت رب تلود یعامتجا هیامرس ریثات ،0109 ،دمحا ،یعاس ،کباب ،ایسرا

 .9 هرامش
 هرامش ،3 هرود ،رهش تیوه همانلصف ،(زاریش هاشغاب هلحم) یرهش تالحم رد یعامتجا رادیاپ هعسوت دیلک نادنورهش تکراشم ،9109 ،لاهن ،یداصتقا

69. 
 ،(یمدرم تکراشم هعسوت یاهراکهار و تالکشم ،عناوم یسررب)یرهش روما و یمدرم یاه تکراشم ،8109 ،اضرمالغ ،یرافغ ،میهاربا ،هدازدیشمج

 .نارهت ،لوا پاچ ،ناراب پاچ ،یگنهرف و یعامتجا روما تنواعم لک هرادا ،گنهرف و هعماج تاراشتنا
 و یرامعم هدکشناد ،یرامعم هورگ ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،(نارهت 1 هقطنم یدروم هنومن) رادیاپ هلحم زکرم یحارط ،1009 ،کانور ،ینیسح

 .نارهت تاقیقحت مولع یمالسا دازآ هاگشناد ،یزاسرهش

 هلجم ،(دهشم هیداجس یوک :هنومن) یا هلحم رادیاپ هعسوت رد یعامتجا هیامرس شقن ،(0009) ،یروپ ناواب اضریلع ،یفام هللا تزع ،یلعتارب ،روپکاخ
 .09 هرامش ،یا هیحان هعسوت و ایفارغج



 99 ...یمدرم یاه تکراشم یبایزرا و لیلحت

 ییامنهار هلحم:یدروم هعلاطم) یتکراشم درکیور اب رادیاپ هلحم داجیا ردرثوم یاهراکهار یسررب ،2109 ،هدوس ،یجات نیگن ،اضردمحم ،ییاضر
 .80 هرامش ،6 هرود ،یرهش یزیر همانرب و شهوژپ یشهوژپ - یملع همانلصف ،(جوسای

 .9 هرامش ،دهشم یسودرف هاگشناد ،یناسنا مولع و تایبدا هدکشناد هلجم ،یرهش یناکم-ییاضف ینیزگ ییادج ،3309 ،میحر دمحم ،امنهر

 هار هدایپ:یدروم هنومن)یرهش هعسوت یاه حرط ققحت رد نینکاس یعامتجا تکراشم رب رثوم لماوع یسررب ،9109 ،هناسفا ،یسیردا ،ناجرم ،یعاجش
 .09 هرامش ،2 هرود ،یعامتجا هعسوت و هافر یزیر همانرب همانلصف ،(09 هقطنم نارهت رهش یخیرات هزوح یزاس

 دعب ناونع هب یرهش یمومع یاه هصرع رد نادنورهش تکراشم رب رثوم یطیحم یاه تیفیک نییبت ،3109 ،اسیرپ ،عراز ،رفولین ،یهانپ ،اضریلع ،یقداص
 .0 هرامش ،6 هرود ،ناریا یاهرهش یرامعم همانلصف ،(زاریش رهش:یدروم هعلاطم)رادیاپ هعسوت یعامتجا

 و رهشابیز) تالحم : یدروم هعلاطم نادنورهش تکراشم درکیور اب یبیج یاه کراپ هعسوت و داجیا یجنس ناکما ،3109 ،قداص دمحم ،یزیزع
 ناجنز هاگشناد ،یناسنا مولع هدکشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج هورگ ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،ناجنزرهش(ریبکریما

 یسانشراک همان نایاپ ،دزی رهش یخیرات تفاب رد یرهش تیریدم درکلمع رب دیکأت اب یا هلحم یرادیاپ تیعضو شجنس و یبایزرا ،0109 ،یدهم ،نایلع
 .دزی هاگشناد ،یناسنا مولع هدکشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج هورگ ،دشرا

 .80 هرامش ،هعسوت و ایفارغج همانلصف ،3 هقطنم راهب هلحم :دروم نارهت رهشنالک رد یا هلحم رادیاپ هعسوت درکیور ،0109 ،دیرف ،یمراص ،هرهز ،ینف
 هورگ ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،(لمآ رهش :یدروم هنومن )یتکراشم یزاسرهش درکیور رب هیکت اب یرهش تیریدم دنیآرف دوبهب ،3109 ،همطاف ،یدابق

 .کلملا لامک یلاع یشزومآ هسسوم ،یناسنا مولع هدکشناد ،یرهش تیریدم
 ،(نارهت 6 هقطنم:یدروم هعلاطم) یرهش بوخ ییاورمکح بوچراچ رد یا هلحم رادیاپ هعسوت ،6109 ،ردان ،یعبات ،هللا تورث ،یدارم ،مارآ ،یمیرک

 .00 هرامش ،6 هرود ،یطیحم تاعلاطم و ایفارغج همانلصف
 هورگ ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،(ناریا کشخ و مرگ میلقا رب هیکت اب) یرهش رادیاپ تالحم راتخاس یاهرایعم نیودت ،9109 ،دماح ،هدازرطضم

 .نارهت تاقیقحت و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یسدنهم و ینف هدکشناد ،یزاسرهش
 .گنهرف و هعماج تاراشتنا :نارهت ،نارهت رهشنالک یرادیاپ یاتسار رد یا هلحم هعسوت :(1009) ،ناملس ،یموصعم
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