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 یرهش یرگشدرگ تعنص هعسوت رب رثؤم لماوع یسررب
 (نارهت رهش کی هقطنم یدروم هعلاطم)

 1یراوزبس یبابرا هدازآ
 ناریا ،رهشمالسا ،یمالسا دازآ هاگشناد ،رهشمالسا دحاو ،یملع تیه وضع و رایشناد

 19/6/1109 :شریذپ خیرات  10/08/1109 :تفایرد خیرات

 هدیكچ
 یمیدق ياهرهش هژیو هب و اهرهش رتشیب .دنوش یم بوسحم ریذپ تسیروت دصقم ناونع هب مه و تسرف تسیروت ادبم ناونع هب اهرهش
 ياه شقن ندوب اراد تلع هب زین یتعنص ياهروشک ياه تختیاپ و گرزب ياه لپورتم .دنتسه اراد ار یشقن نینچ نیا اه تختیاپ و
 ،یشزرو ياه مویداتسا ،رتائت ياه نلاس لثم اه هبذاج زا یعونتم هعومجم الومعم اهرهش دنراد نارفاسم يارب یصاخ تیباذج فلتخم
 ياه هبذاج ياراد و دنوش یم لماش ار ... و صاخ يرامعم اب قطانم ،دوبدای ياهانب ،اه هزوم ،دیرخ زکارم ،يزابرهش ،اه کراپ

 دشاب یم هریغ و زبس ياضف و اه کراپ ،اه هزوم ،یخیرات ياهانب ،تاحیرفت و یمرگرس ،یکشزپ و ینامرد تاسیسات لماش يرگشدرگ
 نیا يرگشدرگ ندش یصصخت و ایند یتامدخ تعنص نیرتگرزب ناونع هب نآ ندش لیدبت ،زاین کی ناونع هب يرگشدرگ نتفای رولبت
 نودب راک نیا املسم اما ؛دشاب راودیما يرگشدرگ زا لصاح عفانم زا نتسج هرهب تهج يدصقم ره ات هدرک مهارف ار تصرف

 اب ،میراد یعس شهوژپ نیا رد ساسا نیارب .دوب دهاوخن ریذپ ناکما کیژتارتسا تیریدم و يزیر همان رب ،راذگریثات لماوع ییاسانش
 يور رب راذگ ریثات لماوع ،ANP لدم زا هدافتسا اب يرگشدرگ هنیمز رد نارهت رهش کی هقطنم هوقلاب ياه تیلباق هب هجوت

 نیا .میهد هئارا کیژتارتسا ییاهراکهار نآ رتشیب هچ ره هعسوت تهج و میهد رارق یسررب دروم ار نارهت کی هقطنم يرگشدرگ
 يرازگرب ،یناسر عالطا هک دهد یم ناشن لصاح ياه لیلحت .تسا همانشسرپ رب ینتبم یشیامیپ و يا هناخباتک ،شور رظن زا شهوژپ
 ؛دراد هقطنم يرگشدرگ تعنص هعسوت رد ار مهس نیرتشیب يرگشدرگ ياهروت و سناژآ تامدخ و یلصف ياه هراونشج و هاگشیامن

 افیا يرگشدرگ تعنص هعسوت رب رثوم ياهرایعم ریاس رب ار يراذگریثات بیرض نیرتشیب يداصتقا - یعامتجا رایعم نینچمه و
 هب نارگشدرگ بذج شیازفا ثعاب یتلود و یصوصخ شخب ياه يراذگ هیامرس حطس و تینما نازیم ندوب الاب نینچمه و ؛دنک یم
 .دراد دارفا یعامتجا يداصتقا ناوت شیازفا رد ییازسب ریثات هک تسا هدش کی هقطنم

 
 نارهت ،کی هقطنم ،ANP ،هعسوت ،یرهش یرگشدرگ :یدیلک تاملک
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 همدقم
 موـلع ریاس نایم رد یصاخ هاگیاج دوخ یزورما موهفم هب مسیروت تعنص هب طوبرم تاعلاطم 8319 ةـهد زا
009 ،هنایچ یردیح) تسا هدروآ دوـجو هـب یهاگشـناد  ییاهتیلاعف نیرت شخب دیما زا یکی مسیروت هزورما و (29 ،1
 نیرت هتفای دشر زا یکی تعنص نیا .(10 ،3009 ،داژن یورسخ) دوشیم دای هعسوت هاگرذـگ ناوـنع هـب نآ زا هک تسا

 هچ و هتفای هعسوت یاهروشک رد هچ ،یداصتقا دشر زمر ای دیلک ناونع هب بلغا و دشاب یم متسیب نرق مود همین عیانص
 .(00 ،8109 ،یبارض) .دوش یم هتفرگ راک هب هعسوت لاح رد یاهروشک رد
 ناهج یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا تیعضو رب یدایز تاریثات ریخا یاه لاس رد اپون یتعنص ناونع هب یرگشدرگ
 ثاریم رد یراذگ هیامرس هب کمک ،یناهج حلص هب کمک ،یا هقطنم لداعت ،یروآزرا ،لاغتشا داجیا .تسا هتشاد
 دننام و تیعمج یتسرفرجاهم زا یریگولج و شحو تایح یاه هاگتسیز یزاسهب هب کمک ،طیحم یزاسهب ،یگنهرف
 تعنص یناهج داصتقا متسیس رد .(0009:809 ،ناراکمه و یوسوم ردص) تسا هدوب تعنص نیا یایازم هلمج زا نآ
 یعامتجا و یداصتقا هعسوت رد یردق هب هزورما تعنص نیا .دنک یم ادیپ یرتشیب تیمها زور هب زور یرگشدرگ
009 ،یناوضر) دنا هداهن مان یئرمان تارداص ار نآ نانادداصتقا هک دراد تیمها اهروشک  هک تسا یلاح رد نیا .(89 :0
 قیدصت هب یعیبط - یگنهرف یاه هبذاج و ناوارف یخیرات راثآ و نهک ندمت زا یرادروخرب هب هجوت اب ناریا روشک
0109 ،یمدق) دراد رارق ناهج مهد هبتر رد یرگشدرگ یاه هبذاج ندوب اراد رظن زا وکسنوی نامزاس :  رامش رد و ؛(099
 مدص کی اهنت هک تسا یلاح رد نیا و تسا ناهج رد یمیلقا عونت نیرتشیب زا دنم هرهب تسخن روشک جنپ
 زا یناهج یدرگناهج نامزاس رد ار اهروشک رخآ هبتر 0009 لاس رد هک یا هنوگ هب تساراد ار یجراخ نارگشدرگ
 .(33 :1009 ،یرون) تسا هتشاد دمآرد و رگشدرگ بذج رظن
 هقطنم لیدبت .دور یم رامش هب یرهش یرگشدرگ مهم زکارم زا ،کی هقطنم ،یعیبط و یحیرفت لیسناتپ و اهناوت هجوت اب
 یاضف نیمأت عبط هب هک تسا یا هدرتسگ تامدخ و عونتم یاه تیلاعف دنمزاین نارهت رهش یرگشدرگ بطق هب ،کی
 قبط .دیامن یم داجیا رهش و هقطنم رد یا هژیو یداصتقا قنور نارهت نادنورهش حیرفت و جرفت یارب بولطم و بسانم
 یاه هبذاج ی هضرع و یهدنامزاس هک دشاب یم اراد ار رگشدرگ بذج نازیم نیرتشیب کی هقطنم دوجوم یاهرامآ
 دناوت یم ،دنوش یفرعم و یبایزرا ،ییاسانش یتسرد هب یهاگشناد و یملع تاعلاطم بوچراچ رد هچنانچ ،کی هقطنم
 ییایفارغج تیعقوم هب هجوت اب .دیامن افیا یرگشدرگ یاه تیلاعف هعسوت و رگشدرگ بذج رد یرتشیب بتارم هب شقن
 هعسوت رد اهنآ شقن و یرگشدرگ رثوم لماوع ییاسانش شهوژپ نیا زا فده نارهت رهش کی هقطنم یخیرات هنیشیپ و
 .دشاب یم هقطنم
 یرشب عماوج یداصتقا یدوبهب و هافر شیازفا ثعاب فرط کی زا یروانف شرتسگ و تیعمج شیازفا نینچمه
 تاناکما داجیا نینچمه .تسا هدرک رتزاب تغارف تاقوا ندرکرپ یارب ار اه ناسنا تسد ،رگید فرط زا و هدیدرگ
 نیا و دنشاب حیرفت و تحارتسا رکف هب رتشیب رضاح رصع رد اه ناسنا ات تسا هدیدرگ ثعاب ترفاسم یتحار اب هارمه
 نینچمه و یعیبط بسانم طیارش دوجو ،عونتم یاوه و بآ .دننک نیمات ترفاسم و یرگشدرگ قیرط زا ار دوخ زاین
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 ،ننس و بادآ ،یتسد عیانص ،یرامعم ،یرنه ،یگنهرف یاهبنارگ راثآ و هلاس رازه نیدنچ ندمت ،یخیرات میظع ثاریم
 ار ناریا دنناوت یم دنوش یفرعم نایناهج هب یتسرد هب رگا هک دنتسه یلماوع زا یگمه روشک یموق فلتخم یاه هورگ
 ناوارف یحیرفت و یخیرات یاه ناکم نتشاد لیلد هب کی هقطنم .دنیامن لیدبت یدرگ ناهج گرزب یاه بطق زا یکی هب
 رارق هعلاطم دروم ار نآ یرگشدرگ تعنص ات تشاد نآ رب ار ام ،هداعلا قوف یاوه و بآ و یعیبط بسانم طیارش و
 نارهت رهش کی هقطنم یرگشدرگ یاه تیاس رب لوقعم یراذگ هیامرس و یرو هرهب ،هدافتسا روظنم هب نیاربانب ؛میهد
 اب یشهوژپ رد ،(0880) 9ناگلیتآ یجراخ تاقیقحت یسررب اب .داد رارق یسررب دروم ار نآ رب راذگریثات لماوع یتسیاب
 و تاراـظتنا نیب هک تسا هتفای تسد هجیتن نـیا هب «یرگشدرگ تعنص رد تامدخ تیفیک یزیر همانرب» ناونع
 هک دش ببس لماع نیا .دراد دوجو توافت یرگشدرگ تامدـخ تـیفیک زا یـسور و یناـملآ نارگـشدرگ تیاـضر
 زا هتسد مادک تاراظتنا هب دیاب تیاهن رد هک دزاس هجاوم یـساسا شلاـچ نیا اب ار یرگشدرگ زکارم ناریدم
 یرهش یرگشدرگ یداینب یسررب هب یلیلحت یشهوژپ رد (0880) ناراکمه و 0دراودا .درک یرتشیب هجوت نارگشدرگ
 شخب هس رد ققحم نیا شهوژپ تاعوضوم .تسا هدرک باختنا دروم نیا یارب ار ایلارتسا یاهرهش وا .تسا هتخادرپ
 تیاهن رد و یرهش یرگشدرگ مهم یاهاضف و اهناکم و لماوع شجنس و یرهش یرگشدرگ هرابرد یرظن تاعلاطم
 .دراد رارق یرهش یرگشدرگ اب طابترا رد یموهفم بوچراچ نییعت
 دنک یم هراشا هدنسیون .دنتخادرپ نیچ وژنآوگ رد بش رد یرهش یرگشدرگ عوضوم هب (9980) 0شناراکمه و نیک
 بذج دوخ هب ار نارگشدرگ زا یهوبنا مجح هک دشاب یم بش رد یرگشدرگ یاهتیلاعف زا یعونت یراراد وژنآوگ هک
 .دنداد رارق یسررب دروم یرهش یرگشدرگ اب نآ طابترا و تغارف تاقوا تیعضو ،(0980) ناراکمه و 2راونا .دنک یم
 رارق یسررب دروم تغارف تاقوا نارذگ مهم یاه هبذاج هب شیارگ صوصخ رد نادنورهش تارظن روظنم نیا یارب
 شیارگ نیرتشیب تغارف تاقوا نارذگ یارب یعیبط یاه هبذاج هب نادنورهش هک تسا نآ زا یکاح قیقحت جیاتن .تفرگ
 هدرک یسررب ار لقن و لمح متسیس تیفیک رب یرهش یرگشدرگ هعسوت تارثا یسررب هب (2980) 1وکپال .دنراد ار
 (6980) ناراکمه و 6لسیلراک .تسا متسیس نیا رب یرهش یرگشدرگ بولطم یراذگریثات مدع جیاتن هک تسا
 .تسا هدرک یسررب ار ناتسلگنا سوام نورب رد یلحاس یرهش یرگشدرگ ندش هدرکراکدنچ رد یدربهار یزیر همانرب
 دروم ناویات بوطرم یاه نیمزرس هیحان رد رادیاپ یرهش یرگشدرگ یاه صخاش (6980)3هیسه و یت گنوه
 هیحان رد یرهش یرگشدرگ یرادیاپ یاه صخاش نیب ینورد یگتسبمه هک داد ناشن اه یسررب .دنداد رارق شهوژپ
 طابترا یداصتقا و یسایس و یعامتجا یرادیاپ اب یکیژولوکا یرادیاپ صخاش نیب نیا رد هـک .دراد دوجو روکذم
 هب ناونع تحت یا هلاقم رد (1009) یناخ یلخاد تاقیقحت رد نینچمه و ؛تـسا هتـشاد یرت فیعـض ینورد
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 نیا هب رهشوب رهش یدروم هعلاطم ،ییایفارغج قطانم رد نارگشدرگ تیقفوم نازیم شجنس رد یضایر لدم یریگراک
 یعامتجا ،یداصتقا تیعضو رب یدایز تاریثأت ریخا یاهلاس رد اپون یتعنص ناونع هب یرگشدرگ :تسا هدیسر هجیتن
 یرگشدرگ هعسوت یاهدربهار و لدم نییبت ناونع اب یا هلاقم رد (2109) یدابآ گنز .تسا هتشاد ناهج یگنهرف و
 یسررب اب ناهفصا رهش یدروم هعلاطم ناینب شناد درکیور اب رادیاپ

 و یلم یاه یراذگتسایس و ناینب شناد داصتقا هژیوب داصتقا هب طوبرم لئاسم و یروانف و یملع ،یگنهرف لماوع
 ناگربخ یارب هک بو تحت همانشسرپ کی زا هدافتسا اب یرگشدرگ هعسوت نازیم رب رثوم لماوع هلمج زا یزیر همانرب
 و داجیا رب رثوم لماوع نیرتمهم ،یلماع لیلحتو QSPM و SWOT یاه کینکت کمک اب ،تفایرد اه هداد و لاسرا
 نیرتمهم هک تسا نیا قیقحت هجیتن و ؛دیامن یم یدنب هبتر و ییاسانش ناهفصا رهش رد ناینب شناد یرگشدرگ هعسوت
 یاه هزوح رد یدربراک تاقیقحت ماجنا یارب یشهوژپ زکارم هب هجوت :زا تسا ترابع جرختسم یاهدربهار
 تیوقت ؛ناینب شناد یاه یروانف دورو یارب بسانم یراذگتسایس روظنمب یروانف تیریدم هژیوب ناینب شناد یرگشدرگ
 ثحابم هب رهش نیلوئسم هجوت زا مزال یرادرب هرهب نینچمه و یرگشدرگ تعنص و اه هاگشناد نیب طابترا زکارم
 ناینب شناد و کینورتکلا یرگشدرگ یزاس هدایپ رد یراذگتسایس روظنمب یناتسا نالک یاه یزیر همانرب رد ناینب شناد
 TOPSIS و AHP یاه لدم زا هدافتسا اب یتسیروتوکا یاه هنهپ لیلحت ناونع اب یا هلاقم رد (6109) ینژیب .تسا
 یاه هبذاج ،یمیلقا عونت ریظن یلماوع یسررب اب ناریا ،نالیگ ناتسا ،رابدور ،دورهایس زیخبآ هضوح یدروم هعلاطم
 اب .دنشاب یم هضوح نیا رد رکذ لباق یاه لیسناتپ هلمج زا یعیبط یاه هبذاج و یبهذم یاه هبذاج ،یگنهرف و یخیرات
 هلصاف ،لسگ زا هلصاف ،یضارا یربراک ،امد ،عافترا ،تهج ،بیش یاهرتماراپ 992989 نژرو GIS رازفا مرن زا هدافتسا
 یاه هشقن ًااتیاهن و یسررب هداج و هدش تظافح قطانم ،هناخدور ،یشزغل یاه هنهپ لثم یطیحم لماوع یضعب زا
 تعیبط یرگشدرگ یاه تیلاعف عاونا نیب هک تسا نآ زا یکاح TOPSIS لدم زا لصاح جیاتن .دیامن یم هئارا یموقر
 ،یدرون هنماد یاه تیلاعف اه نآ زا دعب و رتشیب تیمها یاراد 81/8 و 21/8 بیترت هب زایتما اب یدرونهوک و یدرگ
 یا هلاقم رد (3109) ییازریم .دنراد رارق 02/8 و 12/8 ،32/8 بیترت هب تازایتما اب هناتسمز یاهشزرو و شحو تایح
 یاهاتسور :یدروم هعلاطم ناریا یرگشدرگ فده یاهاتسور رد یرگشدرگ هعسوت هنیهب یاهوگلا هئارا ناونع اب
 هعسوت هنیهب یاهوگلا هئارا و یدربراک فده اب یلیلحت – یفیصوت قیقحت شور اب نالیگ ناتسا یرگشدرگ فده
 هداد یروآ عمج و یا هناخباتک هعلاطم شهوژپ ماجنا شور .تسا نالیگ ناتسا رظن دروم یاهاتسور رد یرگشدرگ
 هفرط کی سنایراو لیلحت ،یا هنومن کت T یاه نومزآ قیرط زا اه هداد لیلحت .تفرگ ماجنا یشیامیپ شور هب ینادیم
(ANOVA) رد ییاتسور یرگشدرگ هعسوت نیب طابترا زا ناشن اهاتسور همه رد نآ جیاتن .دش هتفرگ هرهب یکوت و 
 رد .دوب هعلاطم دروم هدودحم رد ییارجا یاهوگلا رب راذگرثا یاه هفلؤم و نالیگ ناتسا یرگشدرگ فده یاهاتسور
 یلاها اب یهافش یاه هبحاصم و تادهاشم ،اتسور یعیبط و یفارگوپوت طیارش ،ینادیم تاعلاطم جیاتن ساسا رب نایاپ
 .دیدرگ مادقا اتسور ره اب بسانتم یرگشدرگ ییارجا یوگلا هئارا ،اتسور
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 تاقیقحت عون زا ،فده ظاحل هب شهوژپ نیا رد قیقحت شور نارهت یرادرهش 9 هقطنم و قیقحت قباوس یسررب اب
 شهوژپ یرامآ هعماج .تسا هدش هدافتسا یلیلحت - یفیصوت شور زا زین اه هداد لیلحت یارب و دشاب یم یدربراک
 لک یرامآ هعماج مجح زا هنومن مجح نارکوک لومرف زا هدافتسا اب هک ؛دشاب یم هقطنم هب یدورو نارگشدرگ لماش
 هکییاجنآ زا .تسا هدش هدافتسا ،super decisin رازفا مرن زا هدافتسا اب اه هداد لیلحت و هیزجت یارب .دوش یم صخشم
 ،میدش دنم هرهب F ANP شور زا اهرایعمریز و اهرایعم یدنب هبتر و جیاتن لیلحت و نیمخت تهج رضاح شهوژپ رد
 .میزادرپ یم شور نیا یلامجا حیضوت هب همادا رد اذل
 یرظن ینابم
 و داصتقا رد نآ شقن صوصخ رد یکدنا بلاطم زین 8119 ههد ات و تسا یدیدج یتاعلاطم هنیمز ،یرهش یرگشدرگ
 اریذپ ار یرایسب نارگشدرگ هنایلاس هک ییاهرهش دروم رد هک ییاه باتک رثکا رد .تسا هدش هتشون اه رهش گنهرف
 زا یلحم داصتقا هب ندیشخب عونت رد یرگشدرگ هزورـما .تسا هدیدرگ هراشا یرگشدرگ شقن هب تردن هب دنتسه
 تـهج یزرواشک تالوصحم ای و یتسد عیانص زا معا یلحم تادیلوت یارـب و تـسا رادروـخرب یاهژـیو هاگیاج
 و یزرواـشک یاه هدروارـف تیفیک دوبهب رب هوالع هک تسا هدومن داجیا یدیدج یاهرازاب ،نارگـشدرگ قازـترا

 .تسا هدرک داجیا نانآ دمآرد شیازفا رد یرثؤم شقن ،یتسد عیانص
 و قیوشت ،لیهست رب هوالع یلاـع حوطـس رد یرگـشدرگ نازـیر هـمانرب و ناراذگ تسایس هک تسا ساسا نیمه رب

 درادناتـسا یاه همانیهاوگ بسک و تیفیک ءاقترا روـظنم هـب یرگشدرگ تالوصحم یدیلوت یاهدحاو زا تیامح
 هـب طبترـم یفنـص یاه لکشت قیرط زا ار یا هژیو یهیبنت و یلرتنک ،یتراظن تامادـقا ،یرگـشدرگ تامدـخ تـیفیک
 بیوصت و نیودـت اـب و درـیگن تروص یدیلوت تالوصحم ناگدننک فرصم هب یفاحجا ات دنراذگ یم ارـجا دروـم
 شهاک نکمم لقادح هب ار نارگشدرگ رطاـخ یاه هـغدغد فافـش یـیارجا یاه لمعلاروتـسد و اه همان نییآ ،نیناوق
 مزلتسم و تسا هدیچیپ و هنازرودرخ یدنیآرف ،یرهش یرگشدرگ یاه تیلاعف هزوح رد هعسوت هب یبایتسد .دنهد
 و مجسنم یرظن یانبم و یکیروئت ،بوچراچ نیودت زین یرهش یاهاضف یاه مزیناکم و اهدرکلمع هب یفاک هجوت
 و یرظن میهافم زا هیاپ تخانش دوجو نودب .دشاب یم یرهش یرگشدرگ یزیر همانرب اب طابترا رد هدش هدیشیدنا
 .دوب دهاوخن رسیم هبناج همه یزیر همانرب و تخانش ناکما رما نیا هب تبسن یملع یاهدرکیور
 هعلاطم دروم هدودحم
 91 و هجرد 10 ات هقیقد 20 و هجرد 10 و یقرش لوط هقیقد 00 و هجرد 91 ات هقیقد 6 و هجرد 91 رد نارهت رهش
 زکرم رد رتم 8809 ات لامش رد رتم 8809 نیب دازآ یاه بآ حطس زا نآ عافترا و تسا هتفرگ رارق یلامش ضرع هقیقد
 هدرتسگ زربلا هوک هتشر یبونج یاه هنماد رد و ریوک و هوک یداو ود نیب رد نارهت .تسا رّمیغتم بونج رد رتم 8189 و
 طسوت لامش زا و نیمارو و رایرهش راومه یاه تشد و ونابرهش یب یب و یر یاه هوک هب بونج زا .تسا هدش
 یخیرات و یگنهرف ،یداصتقا ،ییایفارغج لماوع ساسا رب فلتخم طاقن رد رهش یامن .تسا هدش روصحم ناتسهوک
 رهش بونج رد و رتراد بیش اه هچوک و اه نابایخ ًاالومعم تسا رت کیدزن اه هوک هب هک رهش لامش رد .تسا توافتم
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 و یرادا یاه نامتخاس .دنرتشیب رهش لامش رد و رت مک هبترمدنلب یاه نامتخاس رهش بونج رد نینچمه .دنرتراومه
 هقطنم دننام تسا رتدیدج اه نآ تخاس خیرات هک یقطانم رد رگید فرط زا .دنراد رارق رهش زکرم رد اتدمع زین یتلود
 یاه همان نییآ زا یوریپ هب هجوت اب دنراد رارق رهش برغ لامش و برغ رد یگمه هک 00 هقطنم و 1 هقطنم ،0
 .تسا هدش تیاعر رت شیب اه نآ رد یزاسرهش لوصا رتدیدج
 هدودحم میلقا یسررب
 :زا دنترابع هزوح جنپ نیا هک .تسا هدش میسقت یسانشاوه تاعلاطم تهج رد یمیلقا هزوح جنپ هب نارهت یلک روط هب

 اب یرتشیب قباطت نآ زا هدمآ تسد هب رامآ هک هاگتسیا نیرت کیدزن .نارهت زکرم و برغ ،بونج ،قرش ،لامش یاه هزوح
 :دیآ یم تسد هب نآ زا لیذ جیاتن هک دشاب یم یللملا نیب هاگشیامن هاگتسیا ،دراد هعلاطم دروم هدودحم
 شراب نازیم
 عبت هب هقطنم نیا رد یگدنراب نازیم هک دهد یم ناشن نارهت رهش یلامش هزوح رد هلاس هدزناپ هرود یگدنراب رامآ یسررب
 ،هدوب ریغتم لاس نوگانوگ یاه لصف فلتخم یاه لاس رد یرتمیلیم 881 ات 880 ناراب مه طوطخ رب نآ یریگرارق

 1/06 ات 81 نیب هیروف و هیوناژ ،ربماسد یاه هام رد .تسا رتمیلیم 00 نازیم هب سرام هام رد یگدنراب نازیم رثکادح
 6/1 ات 2/9 نیب یگدنراب ربماتپس و توا ،یالوج ،نئوژ یاه هام رد .دشاب یم لوادتم هزوح نیا رد یگدنراب رتمیلیم
 هام کی یط یگدنراب هدش تبث قلطم رثکادح .دور یم رامش هب هزوح نیا مایا نیرت ناراب مک زا تدم نیا و تسا رتمیلیم
 .دشاب یم رتمیلیم 182 لاس هدزناپ نیا یط رد هنایلاس یگدنراب عومجم نیگنایم و هدوب رتمیلیم 109 هزوح نیا رد
 یبسن تبوطر
 نازیم هک دشاب یم هیوناژ و ربماسد یاه هام هب طوبرم نارهت رهش یلامش هزوح رد یبسن تبوطر نازیم رثکادح طسوتم
 2 نیب نازیم نیا هک تسا ربماتپس و توا ،یالوج یاه هام هب طوبرم نآ لقادح و دسر یم دصرد 13 یلا 63 هب تبوطر
 تبوطر یاراد هزوح نیا ،لاس درس یاه هام رد هک ددرگ یم طابنتسا امد و تبوطر نایم هطبار زا .دشاب یم دصرد 02 ات
 .دراد رارق بسانمان یدح رد و تسا هدش هتساک تبوطر نازیم زا لاس مرگ لوصف رد و یفاک
 یناراب و نادنبخی یاهزور
 نیا رد هیوناژ هام رد نادنبخی زور 10 ًاالومعم هک دهد یم ناشن نارهت رهش یلامش هزوح هلاس هدزناپ هرود نیگنایم رامآ

 رهش یلا مش هزوح رد سرام یلا ربماون یاه هام یط نادنبخی زور 03 طسوتم روط هب لاس لوط رد .دهد یم خر هزوح
 طسوتم نیگنایم .تسا هدش شرازگ ربماون هام رد نآ لقادح و هیوناژ هام رد نآ رثکادح هک ددنویپ یم عوقو هب نارهت

 امد قلطم لقادح و تسا هدیسر تبث هب دارگ یتناس هجرد -2/0 لاس هدزناپ نیا رد هیوناژ هام رد ترارح هجرد لقادح
 رهش یلامش هزوح رد رتمیلیم کی زا شیب هک یناراب یاهزور دادعت .تسا هدش شرازگ هجرد -1/09 تدم نیا رد
 هک ناراب رثکادح ،دشاب یم زور 31 نیگنایم تروص هب هعلاطم دروم هلاس هدزناپ رامآ ساسا رب تسا هدیراب ،ناراب نارهت
 کی یط رد ناراب نیرتشیب نیگن ایم و ؛تسا هدیسر تبث هب رتمیلیم 109 یرامآ هرود نیا یط رد هدیراب هام کی یط رد
 .تسا هدیدرگ شرازگ رتم 1/02 هزوح نیا رد سرام هام رد زور
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 نارهت ناتسا یسایس تامیسقت :1 هشقن

 1109 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 نارهت یرادرهش 1 هقطنم هشقن :2 هرامش هشقن

 1109 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هنماد رد ،نیرت یلامش رد و نارهت رهش نالک و ناتسا رد تسا نارهت یرادرهش کی هقطنم لماش هک یتاعلاطم هدودحم
 هب بونج رد ،زربلا یاه هوک هتشر یرتم 8809 تاعافترا هب لامش زا هقطنم نیا .تسا هتفرگ رارق زربلا هوک هتشر یبونج
 زا و هکرد هناخدور هب برغ زا و ییاباب دیهش و ردص هللا تیآ ،سردم ،نارمچ دیهش ،(یدروجال دیهش) نیوا هارگرزب

 و قرش زا ،هس هقطنم اب بونج زا ،نارهت قطانم ریاس اب تیعقوم رظن زا .ددرگ یم دودحم کرگشل هداج هب زین قرش
 یرادرهش یوس زا هدش رشتنم رامآ قبط رب .دشاب یم زرم مه ود هقطنم اب زین برغ زا و راهچ هقطنم اب یقرش بونج
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 رب راتکه 2210/2860 دودح یتعسو اب هقطنم نیا دشاب یم هلحم 60 و هیحان 99 یاراد روکذم هقطنم ،کی هقطنم
 تبسن هقطنم نیا .تسا هداد یاج دوخ رد ار تیعمج رفن 061130 دودح رد رضاح لاح رد یرامآ یاه هداد ساسا
 ینامتخاس مکارت طسوتم هک یروط هب .تسا رادروخرب یرتمک یتیعمج و ینامتخاس مکارت زا نارهت قطانم ریاس هب

 هقطنم هدمع یربراک .دشاب یم راتکه رد رفن 1/009 ینوکسم صلاخ مکارت طسوتم و راتکه رد عبرم رتم 10/089
 و کیتاملپید یللملا نیب یاه یربراک هژیو هب یرهش ارف و یا هقطنم ارف یاه یربراک روضح و تسا ینوکسم
 و یعیبط تیعقوم لیلد هب نارهت یرادرهش کی هقطنم .دشاب یم رادروخرب یصاخ تیمها زا هقطنم رد یرگشدرگ
 بلج دوخ هب تنوکس یارب نارهت رهش قطانم ریاس اب هسیاقم رد ار هعماج هفرم راشقا تارظن هک تساه لاس ،یمیلقا
 رد ار رفن رازه 810 دودح رد یتیعمج 1309 لاس رد نکسم و سوفن یمومع یرامشرس قبط رب هقطنم نیا .تسا هدرک
 تیعمج ،یمسر ریغ یاهرامآ ساسا رب نینچمه .تسا هدیسر رفن رازه 030 هب 1009 لاس رد هک دوب هداد یاج دوخ
 .تسا هدیسر 1109 لاس رد رفن 100012 هب نآ
 :قیقحت لیلحت و هیزجت و اه هتفای
 و یزاف روکیو قیفلت زا هدافتسا اب یرگشدرگ تعنص هعسوت رثوم لماوع یدنب تیولوا و یبایزرا هعلاطم نیا فده
 ،یرگشدرگ تخاس ریز ،یرگشدرگ تالیهست :زا دنترابع رضاح هعلاطم یلصا یاهرایعم .تسا یبتارم هلسلس لیلحت

 تسا هدش هتفرگ رظن رد ییاه صخاش اهرایعم نیا زا کیره یارب .یداصتقا -یعامتجا ناوت ،یرگشدرگ یاه هبذاج
 نینچمه .تسا هدمآ  لودج رد شهوژپ یاهرایعمریز و اهرایعم .تسا هدش باختنا رایعمریز 80 عومجم رد هکیروطب
 و یبایدر لباق یگداس هب قیقحت نایرج رد ات دنا هدش یراذگمان یددع سیدنا اب قیقحت یاهرایعمریز و اهرایعم
 .دشاب هعلاطم
 یزاف لیلحت

 هدننک نییبت یاه صخاش ،قیقحت یرظن بوچراچ نیودت و طبترم یبرجت و یرظن نوتم رب رورم زا سپ ،هلحرم نیا رد
 رگناشن داعبا ات دوش یم ماجنا بختنم یاه صخاش اب لیلحت سپس .دنوش یم باختنا و ییاسانش یسررب دروم عوضوم
 یاه صخاش ،یسررب دروم عوضوم هدننک نییبت داعبا جارختسا زا سپ .دنوش جارختسا و ییاسانش یسررب دروم عوضوم
 راکشآ یارب هک تسا هریغتم دنچ یلیلحت نف کی لیلحت نیا .دنوش یم ییاسانش زین داعبا نیا زا کیره هدنهد لیکشت
 .دوش یم هتفرگ راکب اهریغتم زا یا هتسد ی هتفهن راتخاس ندرک
 ANP یا هکبش لیلحت دنیارف

 هب ،لوا هلحرم رد یلماع لیلحت زا هدمآ تسدب جیاتن ات دوش یم هدافتسا یا هکبش لیلحت دنیارف شور زا ،مود هلحرم رد
 دروم عوضوم هدننک نیببت یاه صخاش یبسن تیمها بیرض ANP شور زا هدافتسا اب ات دوش لیدبت یا هکبش لدم کی
 (دنتسه یزاف سنج زا اه هداد) .دنوش هبساحم ،عوضوم هدننک نییبت یاه صخاش نیب طابترا نتفرگ رظن رد اب ،یسررب

 اب هکرصانع ای اه هنیزگ و اهرایعمریز ،اهرایعم زا یا هکبش هباثم هب ار یا هلئسم و عوضوم ره یا هکبش لیلحت دنیارف
 .دریگ یم رظنرد ،دنا هدش عمج ییاه هشوخ رد رگیدکی
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 ANP یا هکبش لیلحت دنیارف

 اب ،اهنآ یاه صخاش و (لوا هلحرم) یلماع لیلحت زا هدش جارختسا لماوع FANP لدم بوچراچ رد و هلحرم نیا رد
 .دوش هبساحم اهنآ یبسن تیمها بیرض ات دنریگیم رارق لیلحت دروم ANP لدم زا هدافتسا

 هیلوا سیرتام رپوس لیکشت

 هتخاس نآ یدارفنا یاه سیرتام و هدش لیکشت هیلوا سیرتام رپوس ،هدش هتخاس یا هکبش لدم هب هجوت اب ،هلحرم نیا رد
 .دش دنهاوخ
 :نازوا رادرب هساحم
 .دنک یم هبساحم ار نازوا رادرب تیاهن رد ریز یاه لومرف زا هدافتسا اب شور نیا
(090) 

 
 

 
 یارب ماهبا نودب و هداس ،فافش تایئزج اب و قیقد تروص هب تسیابیم یبایزرا صخاش ره :9ندوب نیعم و صخشم
 زیچ هچ هک دننادب فرط ود ره و دشاب یناسکی تشادرب و همهافم لباق ناگدننکیبایزرا و هدنوش یبایزرا یاهدحاو
 .دوشیم یبایزرا

 .دنراد ار افبآ تکرش رد یریگ هزادنا تیلباق هزادنا هچ ات اهصخاش هک تسا نآ رگنایب رایعم نیا :0یریگهزادنا تیلباق
 بلاق رد زین ار یفیک درکلمع یریگ هزادنا و فیرعت تیلباق دیاب رایعم نیا ،یمک درکلمع یریگ هزادنا رب هوالع
 .دشاب هتشاد یمک یاهریغتم

 هزادنا هچ ات هکنیا ینعی ،تسا یبایزرا لماع ندشایهم و یسرتسد تیلباق هدننک نایب رایعم نیا :0یبایتسد و لوصح
 تیلباق لماع نآ ات دراد دوجو افبآ تکرش رد مزال یاه هنیمز و تالیهست ،تاناکما ،اهتخاسریز ،عبانم ،لماع ره یارب
 .دنکادیپ ییارجا

                                                 
1- Specific 
2- Measureable  
3- Attainable & Achievable  
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 اب دوش یم ماجنا هچنآ قابطنا نازیم زا یقطنم و یعقاو یریوصت دیاب لماع ره هک دنک یم نایب رایعم نیا :9ییارگعقاو
 و افبآ تکرش یاهدربهار و اهتیرومأم ،اه یشم طخ ،اهتیلاعف اب رگید ترابع هب ؛دهد هیارا کناب تاراظتنا و اهتسایس
 .دشاب هتشاد یداصتقا هیجوت و یناوخمه نآ یدرکلمع یدیلک یاهشخب

 هدودحم و بوچراچ کی رب دیاب درکلمع یبایزرا لماع ره هک دنک یم نایب رایعم نیا :0ینامز هدودحم و بوچراچ
 .دشاب یکتم افبآ تکرش رد نیعم و صخشم ،بسانم ینامز

 طوبرم یاه رایعم ریز و یلصا یاه صخاش :1 لودج
 اهرایعمریز یددع سیدنا  اهرایعمریز اهرایعم

C1 یرگشدرگ تالیهست 

 S11 نارگشدرگ ییامنهار و یناسر عالطا
 S12 یلصف هراونشج و هاگشیامن یرازگرب
 S13 یلحم نیلوئسم زا یراتفر تیاضر
 S14 یرگشدرگ و یحیرفت تاناکما

 S15 یرگشدرگ روت و سناژآ تامدخ

C2 یرگشدرگ تخاس ریز 

 S21 یتماقا نکاما زا یدنمتیاضر
 S22 ییاریذپ هوحن و اذغ تیفیک
 S23 لقن و لمح هیارک خرن

 S24 یلقن و لمح تاناکما هب یرتسد حطس

C3 یرگشدرگ هبذاج 

 S31 یعیبط یاه هبذاج
 S32 یگنهرف ثاریم و یخیرات یاه هیذاج
 S33 هقطنم یناتسهوک یاهشزرو قنور

C4 یداصتقا ؛یعامتجا ناوت 

 S41 هقطنم مدرم یگنهرف تالماعت
 S42 یمومع شناد حطس شیازفا رد یگنهرف لماعت ریثات
 S43 تینما

 S44 تامدخ و الاک تمیق یمومع حطس
 S45 یرگشدرگ یصوصخ شخب زا تلود تیامح
 S46 یتلود و یصوصخ شخب یراذگ هیامرس حطس
 S47 یلغش یاه تصرف هعسوت
 S48 نینکاس یمومع هافر حطس اقترا

 1109 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یتاعلاطم هقطنم یرگشدرگ تعنص هعسوت رب رثوم لماوع تیولوا نییعت
 :تسا ریز تروص هب لیلحت ماجنا لحارم
 یجوز هسیاقم قیرط زا فده ساسارب یلصا یاهرایعم یدنب تیولوا -9
 لتمید کینکت اب یلصا یاهرایعم نایم ینورد طباور ییاسانش -0
 یجوز هسیاقم قیرط زا دوخ هب طوبرم هشوخ رد اهرایعمریز زا کیره یدنب تیولوا -0
 لتمید کینکت اب اهرایعمریز نایم ینورد طباور ییاسانش -2

                                                 
1- Realistic  
2-Time – Limited or Bounded  
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 ساموت طسوت یتعاس هجرد هن سایقم .تسا هدش هدافتسا 9یتعاس هجرد هن سایقم زا رصانع یجوز هسیاقم یارب
 زا ریداقم ندرک یمک یارب هعلاطم نیا رد نینچمه .تسا هدش هئارا یبتارم هلسلس لیلحت یروئت عضاو یتعاس
 .تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم یتعاس یزاف فیط نیاربانب ؛تسا هدش هدافتسا یزاف درکیور

 (77 ،3831 ،ناراکمه و یبیبح) ؛AHP کینکت رد یتعاس هجرد هن سایقم لداعم یزاف فیط 2 لودج
 سوکعم یزاف لداعم یزاف لداعم jهبتبسن iهسیاقم تیعضو یمالک ترابع
 EquallyPreferred (1, 1, 1 ) (1,1,1)ناسکی حیجرت

) ( 3 ,2 ,1) نیبانیب
1
3

,
1
2

, 1) 

) moderatelyPreferred (2, 3, 4 )حجرم یمک
1
4

,
1
3

,
1
2
) 

) ( 5 ,4 ,3) نیبانیب
1
5

,
1
4

,
1
3
) 

) StronglyPreferred (4, 5, 6 )حجرم یلیخ
1
6

,
1
5

,
1
4
) 

) ( 7 ,6 ,5) نیبانیب
1
7

,
1
6

,
1
5
) 

) very strongly Preferred (6, 7, 8 ) حجرم دایز یلیخ
1
8

,
1
7

,
1
6
) 

) ( 9 ,8 ,7) نیبانیب
1
9

,
1
8

,
1
7
) 

) Extremely Preferred (9, 9, 9 ) حجرم ًاالماک
1
9

,
1
9

,
1
9
) 

 (989 ،0880 ،ناراکمه و یل ؛92 ،1009 ،یحیبذ و دیشروخ :عبنم)

 فده ساسارب یرگشدرگ تعنص هعسوت رثوم لماوع تیولوا نییعت
 و تسا هداس رایسب یجوز هسیاقم .دنا هدش هسیاقم یجوز تروصب فده ساسارب یلصا یاهرایعم تسخن ماگ رد
 هتشاد دوجو رصنع n هشوخ کی رد رگا نیاربانب ؛دنوش هسیاقم ود هب ود تروص هب دیاب هشوخ ره رصانع یمامت
𝑛(𝑛−1)دشاب

2
 ربارب هدش ماجنا یاه هسیاقم دادعت نیاربانب دراد دوجو رایعم راهچ نوچ .تفرگ دهاوخ تروص هسیاقم 

 :اب تسا
𝑛(𝑛 − 1)

2
=

4(4 − 1)
2

= 6 
 .تسا هدش یمک یزاف سایقم زا هدافتسا اب و تسا هدش ماجنا یهورگ هاگدید زا یجوز هسیاقم شش نیاربانب
 هتفرگ تروص  لودج ساسارب هاگدید یزاس یزاف .تسا هدش یروآدرگ یتعاس هجرد هن فیط اب هاگدید یروآدرگ
 .تسا

𝐹𝐴�𝑅 = (∏(𝑙) ,∏(𝑚) ,∏(𝑢)) 

 .تسا هدش هداد شیامن  لودج رد یجوز هسیاقم سیرتام ،یزاف یسدنه نیگنایم زا هدافتسا اب
 یلصا یاهرایعم یجوز هسیاقم سیرتام 3 لودج

یرگشدرگ تالیهست   یرگشدرگ تخاسریز  یرگشدرگ هبذاج  یداصتقا -یعامتجا ناوت   

 (0290 00999 12999) (1099 32999 08999) (2090 01999 26999) (9 99 99) یرگشدرگ تالیهست

 (0290 98909 06999) (6899 0989 26989) (9 99 99) (9698 01989 12989) یرگشدرگ تخاسریز

 (1090 03999 30999) (9 99 99) (3199 20999 11989) (0198 06989 01989) یرگشدرگ هبذاج

 (9 99 99) (0398 61989 02989) (0698 1989 92989) (1698 11989 92989) یداصتقا -یعامتجا ناوت

 1109 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

                                                 
1Saaty  
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 رطس ره یزاف طسب ادتبا .تسا هدیدرگ هبساحم هژیو رادرب ،هدمآ تسدب یجوز یاه هسیاقم سیرتام لیکشت زا سپ
 اب زین رطس ره یزاف طسب .دوش یم هداد شیامن ��̃�𝑖 تروص هب �̃�یجوز هسیاقم سیرتام هیارد ره .دوش یم هبساحم
  :دش دهاوخ هبساحم ریز تروص هب رطس ره یزاف طسب نی ؛بانب .تسا هدش هداد شیامن �̃�𝑖 دامن
 1 هطبار

�̃�𝑖 = ∑ x𝑖�

𝑛

�=1

 

        
 :دوب دهاوخ ریز تروص هب یلصا یاهرایعم زا کیره تاحیجرت یزاف طسب نیاربانب

∑ M�1
�

4

�=1
= 

(09919 00969 2193) 

∑ M�2
�

4

�=2
= 

(3909 20929 0891) 

∑ M�3
�

9

�=3
= 

(20909 93929 0091) 

∑ M�4
�

4

�=4
= 

(10909 6909 2890) 

  :دوش یم هبساحم تاحیجرت نوتس رصانع عومجم یزاف عمج سپس
 2 هطبار

∑�̃�𝑖 = ∑∑ x𝑖�

�

�=1

�

𝑖=1

 

 :دوب دهاوخ ریز تروص هب یلصا یاهرایعم تاحیجرت نوتس رصانع عومجم

∑ ∑ M�
�

4

�=1

4

�=1
= (14.97, 17.88, 21.55) 

 (نوتس رصانع) تاحیجرت یمامت عومجم رب رایعم نآ ریداقم عومجم دیاب ،رایعم ره تاحیجرت یزاس لامرن یارب
 سوکعم .دوش یم برض عومجم سوکعم رد رطس ره یزاف عمج نیاربانب دنتسه یزاف ریداقم نوچ .دوش میسقت
  .دوش هبساحم دیاب عومجم
 3 هطبار

𝑖𝑓 �̃� = (𝑙,𝑚,𝑢)𝑡ℎ𝑒𝑛 �̃�−1 = (
1
𝑢

,
1
𝑚

,
1
𝑙
) 

 :تشاد میهاوخ 0 هطبار ساسارب نیاربانب
(∑ ∑ 𝑀�

��
�=1

�
𝑖=1 )−1= (0.05, 0.06, 0.07) 

S𝑘 = ∑𝑀
𝑛

𝑖=1

∗ (∑ ∑ 𝑀�
�

�

�=1

�

𝑖=1
)−1 
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 :دوب دهاوخ ریز تروص هب هدمآ تسدب ریداقم یزاس لامرن زا لصاح جیاتن نیاربانب
�̃��1 =  (0.24, 0.35, 0.5) 
�̃��2 =  (0.17, 0.24, 0.34) 
�̃��3 =   (0.18, 0.26, 0.39) 
�̃��4 =   (0.1, 0.15, 0.2) 
  

  .دنتسه یلصا یاهرایعم هب طوبرم هدش لامرن و یزاف نزو هدمآ تسدب ریداقم زا کیره
 شور و حطس زکرم شور ،گناچ یریذپ ناکما هجرد شور دننام یددعتم یاه شور :ریداقم ییادز یزاف
 و یرم طسوت هک لقث زکرم شور زا یئادز یزاف یارب هعلاطم نیا رد .دراد دوجو یئادز یزاف یارب یکسفوکنیم

  .تسا هدش هدافتسا ،هدش داهنشیپ فیزداجوب جرج
 4 هطبار

3
1
max

umlx ++
= ;

4
22

max
umlx ++

= ; 
6

43
max

umlx ++
=  

Crisp number = Z* = max { 3
max

2
max

1
max ,, xxx } 

 .دوش لامرن دیاب یلو تسا یزافریغ هدش هبساحم نازوا تسا رکذ لباق
 یارب هدش ماجنا تابساحم .تسا هتفرگ تروص پسیرک ددع تابساحم و تسدب ریداقم یئادز یزاف یئاهن ماگ رد
 :تسا ریز تروص هب یلصا یاهرایعم تیولوا نییعت

 هعلاطم یلصا یاهریغتم هدش هبساحم لامرن نازوا یئادز یزاف :4 لودج

 X1max X2max X3max Deffuzy Normal 
 12098 26098 61098 86098 26098 یرگشدرگ تالیهست

 92098 91098 32098 12098 91098 یرگشدرگ تخاسریز

 66098 03098 93098 13098 03098 یرگشدرگ هبذاج

890 یداصتقا -یعامتجا ناوت 91 890 81 890 02 890 91 890 22 
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 .دوب دهاوخ𝑊21 تروص هب یلصا یاهرایعم تیولوا هژیورادرب 2 لودج ساسارب

𝑊21 = [
0.349
0.241
0.266
0.244

] 

 :هدمآ تسدب هژیو رادرب ساسارب 
 .تسا رادروخرب تیولوا نیرتشیب زا 120/8 لامرن نزو اب یرگشدرگ تالیهست

 .دراد رارق مود تیولوا رد 660/8لامرن نزو اب یرگشدرگ یاه هبذاج
 .دراد رارق موس تیولوا رد 220/8 لامرن نزو اب یداصتقا -یعامتجا ناوت
 .تسا رادروخرب مراهچ تیولوا زا 920/8 لامرن نزو اب یرگشدرگ تخاس ریز
 هب ناوت یم نیاربانب و دشاب یم 9/8 زا رتکچوک هک تسا هدمآ تسدب 198/8 هدش ماجنا یاه هسیاقم یراگزاسان خرن
  .درک دامتعا هدش ماجنا یاه هسیاقم
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 یشهوژپ و یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 یاهدنیآ سپ ندش راکشآ لابند هب هژیوب ،ددرگ یم یقلت یرگشدرگ یریگ لکش مهم للع زا ینیشنرهش شرتسگ
 هب رجنم رما نیا هک تفرگ رارق اهرهش یاه تیولوا ردص رد تغارف تاقوا هنیمز رد یزیر همانرب ،یرهش یگدنز یفنم
 زکرمت اب وس کی زا :دنراد عزانمالب شقن یرگشدرگ تعنص رد رظن ود زا اهرهش .دیدرگ یرگشدرگ رتشیب شیازفا

 ،رگید یوس زا و هدوب رگشدرگ رودص لحم دوخ ،رشه رد تیلاعف و راک زا یشان یاهرارطظا و دوخ رد تیعمج
 یاه ترفاسم .دنیامن یم شقن یافیا دصقم ناونع هب یتسیروت و یخیرات یاه هبذاج و تاناکما نتشاد اب اهنآ زا یضعب

 نآ یرهش لدم ،یرگشدرگ عون نیرتدمآرس تفگ ناوتیم .تسا مسیروت تعنص و یرگشدرگ هعسوت لوا ماگ ،یرهش
 ساسا و هیاپ رهش ،تعنص نیا رد قفوم یاهروشک زا یرایسب رد رهش هژیو هاگیاج هب هجوت اب هک یروط هب تسا
 دصق هب هدرم و کورتم رهاظ هب یاهاضف یزاسزاب و بسانم یرهش یاهاضف هعسوت و داجیا .تسا یرگشدرگ هعسوت
 ات دنددصرد اهرهش نالک زا یرایسب روظنم نیدب .تسا یرهش هعسوت راثآ هلمج زا ،هعماج نهک یاه هبنج ندرک هدنز
 یلک روط هب .دنریگ هرهب یرهش تسیروت بذج یایازم زا و هدرب دوس دوخ رهش صاخ تاناکما و اه یگژیو زا
 یتسیروت یریگ هرهب ،اهروشک یاهرهش نالک رد یرهش تیریدم یگدرتسگ هب هجوت اب رضاح لاح رد تفگ ناوت یم
 نیا داصتقا رد یناوارف ریثات و دشاب هتشاد یناهج یرگشدرگ هبذاج ناونع هب اهرهش یفرعم رد یرثوم شقن دناوت یم
 .دراذگب اهرهش
 تعنص هعسوت رد ار مهس نیرتشیب یرگشدرگ تالیهست صخاش یرگشدرگ تعنص هعسوت رد رثوم یاهرایعم نیب زا
 یرگشدرگ تعنص هعسوت رد رثوم یاه صخاش نیب زا هک تسا بلطم نیا رگنایب و دراد یتاعلاطم هقطنم یرگشدرگ
 دنک یم افیا یتاعلاطم هقطنم یرگشدرگ تعنص هعسوت رد ار مهس نیرتشیب 12098 نزو اب یرگشدرگ تالیهست رایعم
 بسانم ییامنهار و یناسر عالطا و الاب تیفیک اب یلصف یاه هراونشج و هاگشیامن یرازگرب لیلد هب کی هقطنم رد
 هک تسا هدش ببس هقطنم رد دوجوم یرگشدرگ روت و سناژآ تامدخ یالاب تیفیک و نیلوئسم طسوت نارگشدرگ
 .دنک افیا هقطنم یرگشدرگ تعنص هعسوت رد ار مهس نیرتشیب یرگشدرگ تالیهست

 تعنص هعسوت تهج رد یرگشدرگ تالیهست یاهرایعمریز نیب رد ار مهس نیرتشیب نارگشدرگ یدنمتیاضر حطس
 نزو اب یتاعلاطم هقطنم یلحم نالوئسم درکلمع زا نارگشدرگ یدنمتیاضر حطس یاه صخاش .دننک یم افیا یرگشدرگ
 تسدب 298/8 زین هدش ماجنا یاه هسیاقم یراگزاسان خرن .تسا رادروخرب تیمها حطس و تیولوا نیرتشیب زا 219/8
 و تاغیلبت و بسانم درکلمع .درک هیکت جیاتن هب ناوت یم نیاربانب و هدوب رتکچوک 9/8 لمحت هناتسآ زا هک تسا هدمآ
 شیازفا نارگشدرگ یدنم تیاضر حطس هک تسا هدیدرگ ببس کی هقطنم رد لوقعم و تسرد یاه یناسر عالطا
 .دبای

 شخب رد رثوم یاهرایعم ریز نیرتمهم زا نارگشدرگ تینما و یتلود و یصوصخ شخب یراذگ هیامرس حطس
 شخب یراذگ هیامرس حطس صخاش .دنشاب یم یتاعلاطم هقطنم رد یرگشدرگ تعنص هعسوت یعامتجا و یداصتقا

 یاهرایعم ریز نیب رد ار مهس نیرتشیب 090/8 نزو اب نارگشدرگ تینما حطس ،000/8 نزو اب یتلود و یصوصخ
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 ماجنا یاه هسیاقم یراگزاسان خرن .دننک یم افیا یرگشدرگ تعنص هعسوت تهج رد یداصتقا -یعامتجا ناوت اب طبترم
 هب تینما هزورما .درک نانیمطا جیاتن هب ناوت یم نیاربانب و هدوب 9/8 زا رتکچوک هک تسا هدمآ تسدب 028/8 هتفرگ
 نایم .دیآ یم رامش هب ناهج رد یرگشدرگ هعسوت یژتارتسا نیودت رد لصا نیرت ییانبریز و نیرتمهم ناونع
 رد تنوشخ یریگراکب و ینماان زورب هنوگره و دراد دوجو هدش فیرعت یا هطبار تینما و هعسوت ،تابث ،یرگشدرگ
 هیامرس حطس و تینما نازیم ندوب الاب .دزاس یم دراو تعنص نیا هب یریذپان ناربج یاه نایز فلتخم حوطس
 ریثات هک تسا هدش کی هقطنم هب نارگشدرگ بذج شیازفا ثعاب یتلود نینچمه و یصوصخ شخب یاه یراذگ
 .دراد دارفا یعامتجا - یداصتقا ناوت شیازفا رد ییازسب
 یرگشدرگ تعنص هعسوت اب طبترم رثوم یاهرایعم ریاس رب راذگ ریثات رایعم نیرتمهم یداصتقا _ یعامتجا ناوت
 یراذگریثات بیرض نیرتشیب 02190 یراذگریثات حطس اب یداصتقا -یعامتجا ناوت رایعم .دشاب یم یتاعلاطم هقطنم
 تروص هب قطانم و عماوج ،اهروشک .دنک یم افیا یرگشدرگ تعنص هعسوت رب رثوم یاهرایعم ریاس رب ار رثوم
 ددص رد و دنهد جرخ هب لمع راکتبا دیاب دوخ یداصتقا عضو ظفح یارب هک دنا هدرب یپ تقیقح نیا هب یا هدنیازف
 یگنهرف لماعت قیرط زا یداصتقا و یعامتجا تارییغت بجوم دناوت یم یرگشدرگ تعنص .دنیآرب هزات ییاه هار نتفای
 .دوش ببس ار یلغش یاه تصرف هعسوت و دارفا یمومع شناد شیازفا رد
 تالوصحم و تامدخ تیفیک یاقترا و عونت داجیا ،یرگشدرگ عماج یاه همانرب و اهحرط یارجا و نیودت تیاهن رد
 و یخیرات یاه شزرا نتشاد هگن هدنز روظنم هب یمیدق تفاب یزاسهب و تمرم ،یرهش یرگشدرگ یاه طیحم رد
 حطـس رد یرگـشدرگ تالیهسـت و تامدـخ ،تاناکما عیزوت و یراذگ هیامرس هوحن هب یرگنزاب  ،یرصب و ییاضف
 رظانم و اه نابایخ زادنا مشچ یارب ییاهرایعم داجیا ،تاناکما عون نیا ددجم صیصخت یهد تیولوا و یا هـقطنم
 .ددرگ یم داهنشیپ نارهت رهش 9 هقطنم حطس رد یلم و یمومع نیدامن رصانع یارب یحارط تیفیک دوبهب ،یرهش
 فده اب هک تسا یرفس تمالس یرگشدرگ ای ینامرد مسیرو و هقطنم نیا رد تمالس یرگشدرگ رظنم زا نینچمه
 یاه هنیزه ،هباشم ینامرد یاه هویش دوجو مدع ،یرگشدرگ عون نیا لیالد زا .دوش یم ماجنا یرگید روشک هب نامرد
 یکشزپ یاه هفرعت هب هجوت اب رگید ییوس زا ،دشاب یم ادبم روشک رد ینامرد هتفرشیپ یاه یژولونکت دوجو مدع و الاب
 دادعت یللملا نیب تیفیک اب یراتسرپ و یکشزپ تامدخ هئارا و هقطنم یاهروشک ریاس هب تبسن ناریا رد بسانم
 .دنیامن رفس ناریا هب ینامرد تامدخ تفایرد یارب ات دنراد لیامت ،نارامیب یدایز

 دادعت ،یمسر رامآ قبط .دننک رفس نارهت هب و هتفرگ ار ناریا یازیو دنهد یم حیجرت دارفا زا یرایسب ،قوف لیالد هب
 ار ناریا یازیو یتمالس رگشدرگ 88880 زا شیب 0980 لاس رد .دبای یم شیازفا لاس ره نارهت هب تمالس نارگشدرگ
 هدز نیمخت زورما .تسا هتفای شیازفا یکشزپ رگشدرگ 888880 هب 1980 لاس رد دادعت نیا .دندمآ ناریا هب و دنتفرگ
 ینعم نادب نیا .دشاب هتشاد تمالس رگشدرگ 888881 زا شیب نابزیم هنالاس ناریا ،کیدزن یا-هدنیآ رد هک دوش یم
 هتشاد یبوخ طیارش و تفرشیپ دنتسه هجلاعم یارب رفس هب لیام هک یجراخ ناگدننک دیدزاب یارب ناریا هک تسا
 .دننک یم باختنا ار نارهت یکشزپ نارگشدرگ رتشیب و تسا
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 زا یکی ،ناتسرامیب رد رامیب گنهرف رب ینتبم یتماقا یاضف داجیا اب نارهت یرادرهش 9 هقطنم رد ناکین ناتسرامیب 
 بوتکم و یریوصت یاه هناسر هب یرتسب یاه شخب ندوب زهجم .ددرگ یم بوسحم ناکین ناتسرامیب یتباقر یاه تیزم
 یونم هئارا ،یو روشک یلم مچرپ دوجو ،رامیب نابز هب ییوگدماشوخ دنتسا بصن ،داشرا ترازو بوصم یللملا نیب
 نیب یاهزرا لیدبت ناکما و یللملا نیب یاهاذغ ورس ناکما و یسیلگنا/یبرع نابز هب رامیب تیلم رب ینتبم یاذغ
 یترفاسم و یتماقا یاه هغدغد شهاک یاتسار رد .تسا هتفرگ تروص تامادقا مها زا ،ناتسرامیب رد لایر هب یللملا
 ای و تفایرد ناکما ،تافیرشت عونتم تاجرد رد فلتخم یاه لته اب یراکمه رتسب داجیا ،یو ناهارمه و نارامیب
 یرگشدرگ یاهروت زا یدنم هرهب و ییایرد ،ینیمز ،ییاوه یاه بلاق هیلک رد یترفاسم طوطخ ورزر ؛ازیو دیدمت
 لیامت تروص رد و رامیب طیارش هب هجوت اب .درادرب ناشیا شود زا ار یگرزب ینارگن راب تسا هتسناوت نارهت لخاد
 و قاروا هیلک همجرت .دشاب یم ایهم هژیو ینامرد رداک طسوت سکعلاب و ناتسرامیب ات هاگدورف زا یو یهارمه ناکما
 رد .درادرب نارامیب قوقح ظفح یاتسار رد ار یمهم ماگ تسا هتسناوت یسیلگنا و یبرع نابز ود هب ناتسرامیب یاه مرف
 هبحاصم-یللملا نیب همانشسرپ)فلتخم یاه کینکت رد للملا نیب نارامیب زا هنازور یاه یجنسرظن ماجنا اتسار نیا

 و نییبت رد تسا هتسناوت تعاس 09 رثکادح زا رتمک رد یحالصا تامادقا ماجنا و (ناتسرامیب هب لیمیا ای و یروضح
 ،هوقلاب و لعفلاب یاه تیفرظ هب هجوت اب ناکین ناتسرامیب اتسار نیا رد ددرگ عقاو رثوم نارامیب قوقح ریونت
 ترازو یبایزرا رد تسناوت تمالس تامدخ نیون تیریدم هصرع رد یزاتشیپ و یللملا نیب قفوم یاهدرواتسد
 .دیامن تفایرد ار یللملا نیب نارامیب شریذپ زوجم تشادهب

 عبانم 
 یدروم هعلاطم) TOPSIS و AHP یاه لدم زا هدافتسا اب یتسیروتوکا یاه هنهپ لیلحت ،(6109)اضردیمح ،رف یردان ،ناودرا ،دازهب ،یلع ،ینژیب

 9 هرامش 0 هرود یا هقطنم یزیر همانرب ایفارغج یشهوژپ و یملع همانلصف (ناریا ،نالیگ ناتسا ،رابدور ،دورهایس زیخبآ هضوح
 رهش یدروم هعلاطم) رگشدرگ بذاج یرهش یاهاضف یزیر همانرب رب دیکات اب یرهش یرگشدرگ تیریدم ،(9109)مظعا ،یدابآرفص و دوعسم ،ییاوقت

 890-109 ص ،1 هرامش ،یعامتجا هعسوت و هافر یزیر همانرب همانلصف ،(هاشنامرک
  .یگنهرف یاهشهوژپ رتفد نارهت یگنهرف و یعامتجا خیرات ،(8009) ،رصان ،نویامه لیمکت

 .0109 ،یمزراوخ هاگشناد تاراشتنا ،لوا پاچ ،یرگشدرگ تعنص رب یرورم ،نبمیس ،ییالوت

09)مظعا ،یزارفارس ،هقیدص ،رایدزیا ،.شرآ ،یبیبح  .لیگ هبیتک تاراشتنا ،یزاف هرایعمدنچ یریگ میمصت ،(01

 .سونقق تاراشتنا :نارهت میدقنارهت ،(1009)اضردمحم ،یگیب نسح
 رهش نالک :یدروم هعلاطم یرهش یرگشدرگ هعسوت رب دنرب ریوصت شقن رب یلیلحت ،(2109)نیسح ،اینولدعس ؛ربونص ،رصان ؛میحر ،هناپچ یردیح

 .21-13صص ،00هرامش ،6 هرود ،یرهش یزیر همانرب و شهوژپ هیرشن ،زیربت

 رهش یدروم هعلاطم ،ییایفارغج قطانم رد نارگشدرگ تیقفوم نازیم شجنس رد یضایر لدم یریگراک هب ،(1009)مساق ،هداز بیرغ ؛هلیضف ،یناخ
 .06-12صص ،مراهچ هرامش ،مود هرود ،یطیحم تاعلاطم و ایفارغج هیرشن ،رهشوب

 .مهن هرامـش ،سـلطا ی هـمانهاگ ،ناـهفصا هاگـشناد ،یاتـسور عـماوج رـب نآ تارـثا و مود یهـناخ یرگـشدرگ ،(3009) هـبوبحم ،داژـن یورـسخ

 یزاف هکبش لیلحت یاه کینکت زا هدافتسا اب تالوصحم یراجت ناشن و مان هژیو شزرا یبایزرا یمک لدم کی ،(1009) .اضر ،یحیبذ ،.هقیدص ،دیشروخ
 90 دلج ،9 هرامش ،دیلوت تیریدم و عیانص یسدنهم یللملا نیب هیرشن ،نزاوتم یزایتما تراک یانبمرب اه هداد یششوپ لیلحت –

 .0009 ،رون مایپ هاگشناد تاراشتنا ،مجنپ پاچ .مسیروت تعنص و ایفارغج ،رغصا یلع ،یناوضر



 199 ...یرگشدرگ تعنص هعسوت رب رثؤم لماوع یسررب

 یدروم هعلاطم) ناینب شناد درکیور اب رادیاپ یرگشدرگ هعسوت یاهدربهار و لدم نییبت (2109) .اضردیمح ،یثراو ،نسحم ،یحلصم ،یلع ،یدابآ گنز
 0 هرامش 1 هرود یا هقطنم یزیر همانرب ایفارغج یشهوژپ و یملع همانلصف (ناهفصا رهش

 دید زا یقرـش ناجیابرذآ ناتـسا یرگـشدرگ تالیهـست تـیعضو یـبایزرا 6009( ،») داوـج ،یـئومنهک یـلیخد و راتـسریم ،یوـسوم ردـص
 .229-109صص ،96هرامش .ییایفارغج یاهشهوژپ هلجم « ،نارگـشدرگ

 یدروم هعلاطم( یرگشدرگ ةعسوت یطیحم تسیز و یگنهرف -یعامتجا ،یداصتقا تاریثأت شجنس ،(8109) ،هفیدص ،یناخیرپ یمالسا و رغصا ،یبارض
  .01-30 صص ،13 هرامش ،یناسنا یایفارغج یاهشهوژپ .رهش نیکشم ناتسرهش

 .یزاسرهش و نکسم ترازو ،رهش تفاب رواشم نیسدنهم ،1009 ،9 هقطنم یلیصفت حرط

 .هماکهم تاراشتنا ،نارهت ،اه تسایس و اه بوچراچ ،اهدمایپ ،یرگشدرگ تارثا ،(0109) دمحم ،ییاب نایمالغ و یفطصم ،یمدق

 هعلاطم) ،(AHP) یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف لدم اب یبایدنرب ساسا رب یرهش یرگشدرگ یبایرازاب ،(8109) هواک ،یردان و دیعس ،روپناما ؛یلع ،دحوم
 60-39 صص ،موس هرامش ،لوا لاس ،ییاضف یزیر همانرب یصصخت یملع هلجم ،(هاشنامرک رهش :یدروم

 و شهوژپ هلجم ،تاوس لدم زا هدافتسا اب ناتسدرک ناتسا یرگشدرگ تعنص هعسوت رب رثوم لماوع لیلحت ،(1009)رالاس ،یدازهک ؛یلع ،دحوم
 .089-10صص ،مود هرامش ،لوا لاس ،یرهش یزیر همانرب

 .81-06صص ،80 هرامش ،لاس ،تیریدم شناد ،یرگـشدرگ تعنـص رد تلود یاهتسایس یسررب ،(6009)یدهم ،یعاجش ؛نیدلارون ،یرون

 هعلاطم ناریا یرگشدرگ فده یاهاتسور رد یرگشدرگ هعسوت هنیهب یاهوگلا هئارا ،(3109)اضریلع ،یجالعتسا ،هللارصن ،رابت حالف ،نسح ،ییازریم
 9 هرامش 1 هرود یا هقطنم یزیر همانرب ایفارغج یشهوژپ و یملع همانلصف نالیگ ناتسا یرگشدرگ فده یاهاتسور :یدروم
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