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  یریگهرهب اب یرهش یرگشدرگ هنیهب یاهریسم باختنا
  یاهکبش لیلحت و اضف نامدیچ یاهلدم زا

 1نایباهش نایوپ

 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،یزاسرهش هورگ رایداتسا

 19/1/1199  :شریذپ خیرات   11/11/1199 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
ياهاضفيداصتقاویعامتجا-یگنهرفشقنياقتراياتساررد"يرهشيرگشدرگ"هديدپناهجياهرهشیمامتردهزورما
،یگنهرف،یخيراتصاخياهیگژيوزايدنمهرهبليلدهب،اهرهشیخربردنايمنيارد.دنکیمافيااريرثؤمرايسبشقنيرهش
هدايپلکشهب،رهشیميدقياههزاوردهبیهتنمياههاردادتماردًالالومعمنارگشدرگهکیياهريسمهبهجوتابويدبلاکویعيبط
عفانم،نارگشدرگياهزايننتخاسفرطربربهوًالعهکهتفرگلکشيرگشدرگياهريسمناونعتحتیياهريسم،دننکیمیط
ياهريسمباختناوصيخشتیگنوگچاذل.دنروآیممهارفهطوبرميرگشدرگدصقمياربفلتخمياههنيمزردزيناريرايسب
.دشابراذگريثأتودمآراکرايسباهرهشیحيرفتویگنهرف،یخيراتياهاضفتيفيکياقتراياتساررددناوتیميرگشدرگهنيهب
یگنهرفویخيراتياهاضفوراثآهکناريادنمشزراویخيراتياهرهشزایکيناونعهب–نييانرهشباختناابرضاحشهوژپ
ريسمناونعهباررهشنياردیگنهرف-یخيراتيرگشدرگياهريسمزایکيدرادشًالت-تساهدادياجدوخرداریمهمرايسب
تسایليلحت-یفيصوتنآماجناشور،هدوبيدربراک-ياهعسوتعونزاشهوژپنيا.ديامنیفرعمنييانرهشرديرگشدرگهنيهب
رايعمراهچيرگشدرگهنيهبياهريسمياربادتبا.دناهدشيروآدرگیناديمويدانساتاعلاطمقيرطزازايندرومياههدادو
،یيانبريزتاسيسأت:دندشنييبتیياهرايعمريزاهنآزامادکرهياربوفيرعتيدرکلمعویگنهرف،یياضف-يدبلاک،یتامدخ
وهبذاج،تمدق،تيوه؛یکيدزن،رباعمهکبش،یهاتوک،عونت،طًالتخا،تيفيک،یيابيز،يرهشياميس،يربراک؛یهافرتمدخ
یسرربودوجومياهريسميروحمياههشقنليلحتقيرطزاسپس.يريذپفاطعنا،یگتسويپ،تينماوینميا؛یخيراترصانع
رباهريسميدنبهبتروليلحت،رگيديوسزاواضفنامديچشورزاهدافتسااب-یلحموريگارفتروصودهب-رهشیياضفراتخاس
هزاورداتههاجنپهزاوردیگنهرف-یخيراتروحمود،ياهکبشليلحتشورزايريگهرهبابهدشحرطميرايعمريزواهرايعمساسا
،اههبترواهليلحتدنيآربيدنبعمجقيرطزا.دندشيدنبهبترویهدزايتما،ليلحت،"نارتخدلهچهزاورداتداباگونهزاوردوناولک
نييانرهشيرگشدرگهنيهبريسمناونعهب،رتشيبزايتمابسکاب(ناولکهزاورداتههاجنپهزاوردريسم)یسرربدروملواروحم
.ديدرگباختنا

 یاهکبش لیلحت شور ،اضف نامدیچ ،یرگشدرگ هنیهب ریسم ،یرهش یرگشدرگ :یدیلک تاملک
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  همدقم

 یاههبذاج نازیم ره هب .تسا هژیو دصقم کی هب مدرم ترفاسم لیالد نیرتمهم زا یکی یرگشدرگ یاههبذاج روضح
 و دوب دنهاوخ رادوخرب یرتالاب ششک تردق زا دشاب رتاریگ و رتدرف هب رصحنم ،رتعونتم یرهش طیحم کی یرگشدرگ
 لعفلاب و هوقلاب یاهیاناوت و اهتیباذج ،اهیگژیو یفرعم و ییاسانش .دریگ یمربرد ار یرتعیسو ذوفن هزوح هجیتن رد
 یزیر همانرب ،نارگشدرگ شریذپ تیفرظ نییعت یارب یرایعم و هدوب یرگشدرگ تعنص یساسا ناکرا زا اههبذاج نیا
 و ییاضف-یناکم شنکارپ رظن زا یرگشدرگ عبانم یلکروطب .دور یم رامش هب یبایرازاب تیریدم و رازاب ی هعسوت

 ،یرصب یاهتیباذج ،درف هب رصحنم و شزرااب رصانع دوجو ،یخیرات ی هقباس و تمدق لیلد هب صاخ یاه یگژیو
 یزیرهمانرب نامزاس) .دنتسه رازاب زا یصاخ یاهشخب یوگخساپ ،ندوب یگنهرف ای ،یعیبط ،کربت و تسادق یاههبنج
 نیا رب ناگ .دوش یم یدنبمیسقت ینوگانوگ یاههویش هب یرهش یرگشدرگ یاههبذاج (199 :1399 ،روشک تیریدم و
 یاهرازاب :لماش اضاقت .دنریگ یم یاج اضاقت و هضرع هورگ ود رد یرگشدرگ ماظن یازجا و رصانع مامت هک تسا رواب
 .دنیامنیم هدافتسا یرگشدرگ تامدخ و تالیهست ،اههبذاج زا هک هدوب یلحم نینکاس و یلخاد یاهرازاب ،یللملانیب
 لماش ار یرگشدرگ تامدخ و تاناکما رگید و یتماقا تاسیسات ،اهتیلاعف ،اههبذاج ،هضرع هک تسا یلاح رد نیا
 تاناکما اب (عبانم رگید و یعامتجا -یگنهرف ،یعیبط) یرگشدرگ عبانم هاگ ره هک تسا ینتفگ هتبلا .دوشیم

 (19 :9399 ،ماغرض(.دندرگیم لیدبت هبذاج هب دنوش هارمه یرگشدرگ
 نیا دوجو زا یهاگآان دنتسه هجاوم نآ اب یجراخ و یلخاد نارگشدرگ هک یلوادتم تالکشم زا یکی نایم نیا رد
 هوالع ،شزرا اب طاقن نیا نداد دنویپ اب دناوتیم یرگشدرگ یاهروحم داجیا .تسا یرهش فلتخم قطانم رد اههبذاج
 بذج و یرهش یخیرات یاهاضف یایحا یاهشور زا یکی ناونع هب ،رهش حطس رد رگشدرگ تسرد تیاده رب
 اما .دننک لوحتم زین ار دوخ ینوماریپ تفاب دنناوتیم اهروحم نیا ،یلوا قیرط هب .دریگ رارق هدافتسا دروم رگشدرگ
 عقاو هب .تسا تالاصتا و اهروحم نیا تسرد صیخشت ،تسا تیمها دجاو ام یاهرهش ینونک یاه تفاب رد هک هچنآ

 ندوب اراد اب نییان رهش .دنراد ار اه نآ تالاصتا و یرگشدرگ یاه لیسناتپ ییاسانش تیلباق ییاهصخاش هچ
 دور یم رامش هب یجراخ و یلخاد رگشدرگ بذج زکارم هلمج زا ینغ یخیرات تفاب و رامشرپ یخیرات یاه لیسناتپ
 مجسنم ماظن زا زورما هچنآ .تسین ینثتسم یرگشدرگ زکارم لاصتا مدع و یخیرات رصانع یگدنکارپ ی هدعاق زا هک
 ندش هتسکش و تالحم زکارم یربراک ماظن رییغت و اه نابایخ طسوت تالحم ندش هدیرب ،هدنام هدنامیقاب نآ یرهش
 کینکت ود نامزمه یریگ هرهب ات تسا نآ هلاقم نیا یلصا فده ور نیا زا .تسا هلحم ره صاخ یاه میرح
 نییات رهش یرگشدرگ تعنص نتخاس رت ینغ یارب یرگشدرگریسم نیرتهب "یاهکبش لیلحت" و "اضف نامدیچ"
 هناسانشراک باختنا و اه نآ تالاصتا و یرگشدرگ طاقن نییعت رد شور ود نیا ناماوت ی هدافتسا .ددرگ صخشم
 حیرشت هچنآ ساسا رب .دوش یم هتفرگ رظن رد یراج یاه شهوژپ رد تردن هب هک تسا یدراوم هلمج زا هنیهب ریسم
 .تسا یفیصوت نآ ماجنا شور و هدوب یدربراک – یا هعسوت عون زا شهوژپ نیا ،دیدرگ
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 هنیهب ریسم نییعت یاهرایعمریز واهرایعم نیرتمهم -9 : تسا لاوس ود هب ییوگ خساپ لابند هب شهوژپ نیا
 "یاهکبش لیلحت" و "اضف نامدیچ" کینکت ود زا نامزمه هدافتسا اب -1 و دنتسه یدراوم هچ یرهش یرگشدرگ
 ؟ دشاب یم ریسم مادک نییان رهش رد یرگشدرگریسم نیرتهب
 یرظن ینابم
 رد تعرس هب هک هدوب متسیب نرق مهم یاههدیدپ هلمج زا ،هدیچیپ یداصتقا -یعامتجا هدیدپ کی ناونعهب یرگشدرگ
 و یناشفارز) .تسا هدیسر یناهج حطس رد تفرشیپ و هعسوت زا یاهقباسیب حوطس هب و هتفای همادا زین دیدج نرق
 روطت و لوحت زا یدنیآرب و یرگشدرگ ماظن زا یمهم شخب ناونعهب یرگشدرگ یاهدصقم (119 :1199 ،نارگید
 ،یرگشدرگ یاهتیفرظ زا شخبرثا هدافتسا روظنمهب نیاربانب .دنیآیم رامش هب اضف هنهپ رد ییاضف -یناکم یاهدیدپ
 ریسم رد تفرشیپ تیاهن رد و هعسوت و دشر یاهدمایپ لرتنک ،اهدصقم ییاضف شیارآ هوحن ،اهدنویپ و طباور میظنت
 13 :9199 ،نارگید و ییایض) .دنکیم ادیپ ترورض ییاضف یزیرهمانرب و هعسوت هب هجوت ،یرگشدرگ رادیاپ هعسوت
 Franklin, 2007, Boers & Cottrell, 2005, Pernecky, 2010, Diamantis, 2007, Risteski et al, 2012 زا لقن هب

 .تسا یرگشدرگ هژیو یاهریسم نییعت ،یرهش یرگشدرگ یاضف نییعت رد ماگ نیرتمهم تفگ ناوتیم نینچمه (
 یرگشدرگ یاهیژتارتسا ندرک هدایپ هک رهش حطس رد نارگشدرگ تکرح زا یشان دنتسه یتفایهر اهریسم نیا
 ظاحل هب .دنک افیا یرهش یرشگدرگ یرادیاپ رد فرگش یلوحت دناوتیم اهاضف نیا رد یصوصخ شخب و ناریدم
 یاههزاورد هب تبسن هنیهب یاهریسم و نارگشدرگ یتکرح بلاغ یاهوگلا نداد رارق مه یور و لیلحت هب ،ییاضف
 .دنوشیم ییاسانش یرگشدرگ هژیو یاهریسم ناونع اب هک دوشیم صخشم یکرتشم یاهریسم ،اهرهش یدورو
  (199 :9399 ،هدازجرف زا لقن هب 9199 ،نارگید و ییارس)
 .تسا هدش هتفرگ رظن رد یرگشدرگ یاهریسم نییعت یارب یرامشرپ یاهرایعم و اهصخاش نوگانوگ یاهراتشون رد
 تامدخو تالیهست هب یکیدزن» ،«اههبذاج هب یکیدزن» :رایعم تشه هب یرگشدرگ ریسم نیییعت یارب هنومن ناونع هب
 کیفارت مجح» ،«یسرتسد بتارم هلسلس» ،«ریسم یرصب تیفیک» ،«ریسم یاهانب یرامعم تیفیک» ،«یرهش یرگشدرگ
 و اههبذاج هب یسرتسد :هدمع رایعم راهچ بلاق رد تعرس تیدودحم» ،«یسرتسد یاهریسم لوط» ،«اهنابایخ
 زا نینچمه (1399 ،یرهاوج) .تسا هدش هراشا «یسرتسد تعرس و ریسم ینمیا ،ریسم ییابیز ،یرگشدرگ تالیهست

 زا هک تسا نارگشدرگ روضح هتسیاش یریسم تفگ ناوتیم یبیبح و یکمالف ،تروپار یاههاگدید یدنبعمج

 شزرا ،بیترت نیا هب .دوش یهدناماس تفاب ره صاخ طیارش نتشاد رظن رد اب و هدوب تفاب رد دوجوم یاهریسم
 رارق رظن دم یعیبط طیارش و میارح هب مارتحا ،ورملق و دودح فیرعت ،یگدنز موادت لصا ،یراتفر ،یگنهرف ،یدبلاک
 شقن زورما یگدنز رد هکنیا ای و هدوب یرهش ثداوح و عیاقو ناکم یخیرات روط هب هک دشاب یریسم نینچمه .دریگ یم
 ار دوخ شقن نونکا مه و هتشاد درکراک هتشذگ رد صاخ نامز رد تسا نکمم ؛دشاب هتشاد راذگریثات و شخب تیوه
 رد ای و دشاب هدایپ الماک ؛دوش عقاو رثوم ینوماریپ یرهش یاهاضف یزاس هدنززاب رد دناوتیم نآ یایحا و هداد تسد زا
 ،اهزور ،تاعاس دناوتیم ینامز هدودحم نیا .دشاب هتشاد دوخ رد ار هدایپ ای و هراوس شیریذپ ییاناوت ،صاخ یاهنامز
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 هدوب ریذپفاطعنا ینوماریپ تفاب لد رد نآ یگتسویپ ؛دوش لماش ار لصف ای هام ،هتفه ،زور هنابش رد صاخ یاهبوانت
 ناوتب ؛دروآ مهارف وا یارب ار ریسم یط رد یریگمیمصت ناکما و دوشن ریسم رد رگشدرگ باختنا قح بلس عنام و
 زا تارییغت شریذپ زین و ییارجا تالکشم و اهتیدودحم ،تفاب طیارش هب هجوت اب و فلتخم لحارم رد ار نآ یارجا

 زکارم ،اه لته( یرگشدرگ تاسیسات و تازیهجت هب یسرتسد ؛دشاب رادروخرب ییالاب تینما زا ؛دید کرادت نانکاس یوس
 ندوب اراد نمض ؛دشاب هتشاد بسانم یسرتسد یخیرات دنمشزرا نکاما هب ؛دروآ مهارف یناسآ هب ار ...و یناسر عالطا
 ار یروبع یاهریسم تیاده ی هنیمز ؛دشاب هتشاد رایسب تیمها یعامتجا و یداصتقا تهج زا یروبع و یتکرح درکراک
 ،ینمیا ریظن ییاهصخاش ،هنیمز نیا رد هدش ماجنا تاعلاطم ساسا رب یلک روط هب .دروآ مهارف ینوماریپ یاهیسرتسد هب
 ،(یهدسیورسحطس)تیفرظ ،ییاوه بآ طیارش ،نیمز یفارگوپوت ،تیباذج ،بسانم هکبش ،یگتسویپ ،یتحار ،تینما
 یارب یریگ میمصت و رباع ییاج هباج و تکرح رد...و یگنهرف و یعامتجا تفاب ،یعامتجا طیحم ،رباع ینهذ ریوصت

 رد زین (1199)ییاولگنچ و یدمحم (1199 ،دحوم) .دراد یساسا شقن زین (رگشدرگ) یباختنا یاهریسم زا تکرح
 و عیاقو ناکم یخیرات ظاحل هب هک دشاب ییاهریسم اهریسم نیا دندقتعم ،یرگشدرگ یاهریسم یاهتیفیک ثحب

 یاراد ؛دنشاب هتشاد راذگ ریثات ای و یشخب تیوه شقن رهش زورما یگدنز رد هکنیا ای و دشاب یرهش ثداوح
 و شقن خیرات رد ؛دنشاب)طیحم یتخانش ییابیز _ یبرجت دعب(نامز دعب ینیع و ینهذ کاردا ،یزیگنا شقن یاه تیفیک
-یربراک ،یدرکلمع رظنم زا ؛دنتفا رثوم رهش یرگشدرگ-یداصقا قنور و یزاس هدنززاب رد نآ یایحا و هتشاد درکراک
 و هدوب ریذپفاطعنا ینوماریپ یاهتفاب لد رد اه نآ یگتسویپ ؛دشاب هدش ظاحل اهنآ رد یتیلاعف طالتخا و عونت ،اه
 دید زا ؛دروآ مهارف وا یارب ار ریسم یط رد یریگ میمصت ناکما و ددرگن ریسم رد رگشدرگ باختنا قح بلس عنام
 یارب ار مزال رتسب ؛دنشاب رظن دروم ناکم یلحم تیوه یگنهرف ریوصت رگشیامن ؛دنشاب ریذپ فاطعنا یتخانش ییابیز
 .دنروآ مهارف دوخ ترواجم رد ار یگنهرف یفرصم و یدیلوت عیانص رارقتسا

 تفاسم نیرتمک اب هک دنهدیم داهنشیپ یرگشدرگ هنیهب ریسم باختنا طباوض صوصخ رد (1199)نارگید و یردیح 
 ،یرصب ،یتوص یاهیگدولآ عاونا دقاف هک دیامن روبع ییاهنایرش زا ؛دنریگ رارق ششوپ تحت اههبذاج رثکا هدش یط
 یاهعطاقت زا ؛دنکن لتخم ار نادنورهش هرمزور یگدنز ؛دیامنن لیمحت رهش رب هفاضا یکیفارت راب ؛دشاب اوه و یکیفارت

 لیاسو عونت ؛دیامن تیاده یرهش روآ طاشن و باذج یاهاضف تمس هب ار نارگشدرگ ؛دیامن روبع یرتمک کانرطخ
 یراوس هخرچود ای ،یمومع هیلقن لیاسو زا هدافتسا ،یورهدایپ هب ار رگشدرگ روظنم نیا هب و هدش لماش ار دش و دمآ
 دیامن روبع ییاهنابایخ زا ؛دیامن تیاده یرگشدرگ تامدخ ی هیارا و یراجت زکارم تمس هب ار رگشدرگ ؛دهد قوس
 تیاهن رد و دشاب رود زیخمرج قطانم زا ؛دشاب اراد ار یکیفارت یاهدرادناتسا و هتشاد ار دایز رفاسم لمح ششک هک
 ریز یاهصخاش نارهت 19 هقطنم یگنهرف – یخیرات روحم یسررب رد .دراذگب شیامن هب ار رهش یجورخ یاهریسم
 (1199 ،نارگید و ییامنهر) :تسا هدش هتفرگ رارق رظن دم ار
 ار رهش لک یسرتسد اهروحم نیا رد یناریسکات و ینارسوبوتا مهم یاههنایاپ ،ورتم یاههاگتسیا دوجو :یسرتسد .9
 ؛دنک یم لیهست اهروحم نیا هب
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 ؛دشاب هدروخ مغر اهروحم نیا رد یخیرات یاهنارود ثداوح بلغا :تمدق .1
 ؛دشاب یخیرات دنمشزرا راثآ لماش یرگشدرگروحم :یخیرات و یگنهرف یاه هبذاج .9

 نیا دوجو .تسا خیرات زا مهم ییاهنارود روآدای نارگشدرگ و رهش یلاها یارب رصانع نیا :یعمجهرطاخ رصانع .1
 ؛دهدیم یرهش یگدنز و دبلاک هب یاهزات حور رهش رد اهاضف و نکاما

 یاههبذاج نیرتهب زا یکی دناوتیم ..و اههارهدایپ ،اهنامدای ،اهانب ندوب اراد اب اهرهش یخیرات یامیس :یرهش یامیس .1
 ؛دنشاب اهرهش یارب یرگشدرگ

 نیا رد نارگشدرگ ییاریذپ یارب یبسانم طیارش یتشادهب یاهسیورس ،ناروتسر ،هفاک دوجو :یهافر تاناکما .1
 .دنک یم مهارف اهروحم
 نامزاس یفیک یاقترا رد ،یرهش یرگشدرگ تیروحم اب یخیرات یاهتفاب یدرکلمع -ییاضف رصانع تفگ ناوتیم
 ،نآ درکلمع و شقن هب هجوت اب هدودحم یاهیربراک یهدنامزاس ،یخیرات تفاب هدودحم یدبلاک راتخاس و ییاضف
  .دنراد ییازسب شقن یخیرات تفاب رد زورما یگدنز یاهزاین نیمات و یخیرات تفاب هب بسانم یسرتسد نیمات
 یتامدخ ،یدبلاک ،یگنهرف ،یدرکلمع هتسد راهچ هب یرگشدرگ روحم یاه صخاش و اهرایعم ،یرظن ینابم ساسا رب
 :(9هرامش لکش) دوش یم میسقت ریز تروص هب

 
 8901 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم ؛یرگشدرگ هنیهب ریسم نییعت یاهرایعمریز واهرایعم :1هرامش لکش

 ریسم یاهرایعم ناوتیم ،هزوح نیا ناگبخن یاههاگدید و تایرظن دنیآرب یدنبعمج زا ددرگیم هظحالم هک هنوگنامه
 نینچمه ؛درک یدنبهتسد یدرکلمع و یگنهرف ،ییاضف -یدبلاک ،یتامدخ دعب راهچ رد ار یرگشدرگ هنیهب
 :دناهدش هتفرگ رظن رد ریز حرش هب اهرایعم نیا زا کی ره یارب هدشنییبت یاهرایعمریز
 یهافر تامدخ ،ییانبریز تاسیسات :یتامدخ .9

 یکیدزن ،رباعم هکبش ،یهاتوک ،عونت ،طالتخا ،تیفیک ،ییابیز ،یرهش یامیس ،یربراک :ییاضف -یدبلاک .1

 یخیرات رصانع و هبذاج ،تمدق ،تیوه :یگنهرف .9

 یریذپفاطعنا ،یگتسویپ ،تینما و ینمیا :یدرکلمع .1
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 شهوژپ شور
 قیرط زا نآ زاین دروم تاعالطا ؛تسا یلیلحت -یفیصوت نآ ماجنا شور و هدوب یدربراک – یا هعسوت راتشون نیا
 رهش ییاضف راتخاس 9اضف نامدیچ شور هب ادتبا شهوژپ نیا رد .دنا هدش یروآدرگ ینادیم زین و یدانسا تاعلاطم
 نامدیچ شور .تسا هدش شجنس 1ANP شور اب اه روحم نیا یاه یگژیو سپس و هتفرگ رارق یسررب دروم نییان
 نامزاس هک تسا هدش لیکشت یمک و یفیصوت ،یلیلحت یاه سایقم زا یا هعومجم و اضف زا ،یروئت ظاحل هب اضف
 هلئسم نیرتمهم Hillier,1996) ) دنک یم لیلحت ار یمومع زاب یاهاضف ،اهنامتخاس ،اهرهش فلتخم یاهمرف ییاضف
 کی رد دوجوم هعماج زیامتم تاصخشم .دشاب یم شایگدنز طیحم و ناسنا نیب هطبار یسررب سکتنیس سیپسا رد
 ,Dursun & Saglamer).ددرگ یم لقتنم نآ ییاضف نامزاس و اضفدوخ طسوت اهنآ تاعالطا و ییاضف متسیس

 هئارا AHP شور حالصا روظنم هب یزاف و هدیچیپ لئاسم یارب ناسنا زغم لیلحت ساسارب ANP شور (2003:54
 و تالماعت ةمه ،ریگارف و عماج بوچراچ اب دناوتیم کینکت نیا (11 :1399 ،روالد و یناماس یلو).تسا هدیدرگ
 ،نارگید و هاوخهیکت) .دریگ رظن رد ،دهد یم لیکشت یاهکبش راتخاس کی هک ار یریگمیمصت حوطس نایم طباور
 نیا.دوش هیهت نآ یروحم هشقن ادتبا دیاب اضف نامدیچ شور هب نییان رهش ییاضف راتخاس لیلحت یارب (119 :1199
 و نالک حطس ود رد طیحم هب لیلحت یارب .دنا هدش میسرت دکوتا طیحم رد هک تسا یروحم طوطخ زا لکشتم هشقن
 کالم .دیسر رگید یاضف هب ییاضف زا ناوت یم تهج رییغت هس اب هک تسا هس یلحم عاعش .تسا هدش باختنا یلحم
 زا اه لیلحت ماجنا یارب نینچمه .کیرتم هلصاف هن دشاب یم ییاضف طابترا یدنویپمه نازیم یسررب رد لمع

DepthMap 10 رازفا مرن و یروحم یاه هشقن میسرت یارب دکوتا و اضف نامدیچ لیلحت یارب Super decisions یارب 
  .تسا هدش هتفرگ هرهب ANP لیلحت
 اهرایعم زا کیره مود حطس رد ؛تسا هدش باختنا شهوژپ نیا رد یلصا رایعم 1 ،شهوژپ یرظن ینابم ساسا رب
 یریگهرهب اب سپس .دنشابیم رایعم ریز – ریز یاراد اهرایعم ریز موس حطس رد تیاهن رد و دشاب یم رایعم ریز یاراد
 9 هرامش لودج رد .ددرگیم صخشم زین اههنیزگ و اهرایعم نیا نیب طابترا ،طبریذ نیصصختم زا یهورگ رظن زا
 اهرایعم ریز و اهرایعم نینچمه ،تفرگ دنهاوخ رارق یسررب دروم هناگادج روط هب اه هنیزگ هک هدش هداد ناشن
  .دنراد ینورد یگتسباو

 رگیدکی هب یلصا یاهرایعم ینورد یگتسباو :1 لودج

 
 1199 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

                                                           
1 Space Syntax 
2 Analytic Network Process 
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 هعلاطم دروم هدودحم
 داجیا لماع نیرتمهم .تسا راتکه 1119 هب کیدزن نآ تحاسم .دراد رارق ناهفصا ناتسا یقرش لامش رد نییان رهش
 هب و هدرک ظفح ار دوخ نهک یراثآ یایاقب هک تس ییاه هاگتنوکس هلمج زا و هدوب ناهفصا هب دزی نیب هار ،رهش نیا
 کیدزن نآ تحاسم و دراد رارق رهش لامش رد نییان رهش یخیرات هدودحم .دوش یم هتخانش یخیرات رهش کی ناونع
 .تسا راتکه 99 هب
 لیکشت هچرازاب و هچنادیم ،یقرش بونج رد یناتسروگ و ناولک هلحم زا یشخب ،هعلق نیران زا نییان هاگتنوکس هتسه
 و دابآ ون هلحم هعلق جنران تیزکرم هب مجنپ نرق لیاوا رد ات هتفای شرتسگ ناولک هلحم ،یدعب یاه هرود رد .دوب هدش
 هرود رد .تفریذپ ریثات هیوفص و نایناخلیا یاه هرود زا نییان زین مهن ات مشش نورق .تفرگ لکش ههاجنپ و ون یارس
 9199 لاسرد و هدش میسقت هلحم 9 هب میدق تفاب هک رصاعم هرود ات اه هلحم نیوکت و تیعمج شیازفا زین راجاق
 .(1 هرامش لکش) دش لیدبت رهش هب امسر نییان

 
 8901 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم ؛نییان رهش یخیرات تفاب ییاضف نامزاس و یدنب هلحم :2هرامش لکش

 نآ یاه هلحم نیرت یمیدق زا دجسم برد و ناولک تالحم و هدوب ارگ نورد یرامعم و کیناگرا یتفاب یاراد نییان
 هصالخ روط هب .تسا ینییان ...ا تیآ روحم و ینیمخ ماما روحم هدنهد دنویپ یلصا یاه روحم نیرت هدمع .دنتسه
 نیا درک میسقت یبونج و یلامش و یبرغ – یقرش روحم ود هب ار نییان رهش رد دوجوم یخیرات یاه روحم ناوت یم
 :دوش یم متخ یدعب هزاورد هب و هدش عورش رهش اه هزاورد یکی زا اهروحم
 ناولک هزاورد ات ههاجنپ هزاورد یگنهرف یخیرات روحم :کی هرامش روحم •
 نارتخد لهچ هزاورد ات دابآگون هزاورد یگنهرف یخیرات روحم :ود هرامش روحم •
 ،یبهذم و رازاب روحم شزرا اب یمیدق یاه هناخ ،هعلق نیران ناوت یم ار رهش نیا یخیرات یلصا یاه نوناک نینچمه
 .(1 و 9 هرامش لکش) تسناد ...و یلع دیس هدازماما ،عماج دجاسم ،اه هینیسح
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 8901 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم ؛نییان یخیرات تفاب رد مهم یخیرات راثآ :0هرامش لکش

 
 8901 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم ؛نییان یخیرات تفاب رد مهم یخیرات راثآ :4 لکش

 .تسا هداد رارق ریثات تحت ار یدنب رشق یفیک حطس ترجاهم هدیدپ هک دهد یم ناشن هتشذگ یاه هد تالوحت
 یگدوسرف ؛هدوب تفاب نورد هدش اهر و هبورخم یاهاضف شیازفا نآ هجیتن هک یدبلاک یگدوسرف رانک رد ،نینچمه
 هب زین ار هدودحم یرصب تیفیک لزنت اهروحم رب لصتم رباعم هکبش بسانمان تیعضو و یخیرات یاه هناخ دیدش
 ،(1399 ،ناهج شقن ناویا یزاسرهش و یرامعم رواشم ناسدنهم تکرش) ،(1199 ،شاتکب) .تسا هتشاد هارمه
 (1199 ،ناهج شقن ناویا یزاسرهش و یرامعم رواشم ناسدنهم تکرش)
 اههتفای و ثحب
 هشقن هنومن ود ،اضف نامدیچ شور زا یریگ هرهب اب نییان یخیرات تفاب ییاضف راتخاس لیلحت روظنم هب ادتبا
 هناماس رد دوجوم رصانع مامت اب رصنع ره طابترا ،نالک هشقن .تسا هدش هیهت یلحم و ریگارف تروص ود هب 9یروحم

 عاعش طسوت هک یراوجمه رصانع اب طابترا نیا ،یلحم هشقن رد هک یلاح رد .دهد یم رارق رظن دم ار یسررب دروم ی
 .دریگ یم رارق یسررب دروم ،دوش یم نییعت یلحم
 اضف نامدیچ شور اب نییان رهش یخیرات تفاب دوجوم عضو ییاضف راتخاس یسررب

 نازیم زا هک ییاهروحم هب یسرتسد ناکما ات دوش یم یسررب نییان رهش ییاضف راتخاس یدنویپمه نازیم ادتبا

 .دوش صخشم دنرادروخرب یرتالاب یدنویپمه
                                                           

1 Axial Map  
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 8901 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم ؛(پچ)R3 دوجوم عضو یلحم یدنویپمه هشفن (تسار) دوجوم عضو ریگارف یدنویپمه هشقن -5 لکش

 ..ا تیآ و ءابط رتکد روحم ود رد رد زج هب دوجوم عضو رد ،دهد یم ناشن ریگارف یدنویپمه هشقن هک هنوگنامه
 (1 هرامش لکش) تسا رادروخرب یناسکی یدنوپمه نازیم زا رهش هیقب ینییان

 نییان رهش دوجوم عضو یلحم و ریگارف یدنویپمه هسیاقم :2 لودج
 
 

 8901 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یم رظن هب .تسا رتهب بتارم هب ریگارف تلاح زا یلحم یدنویپمه نازیم ،1 هرامش لکش و 1 هرامش لودج اب قباطم
 یرت هدرتسگ طابترا تالحم نیا یلک تلاح رد یلو هتشاد یتسرد درکراک یخیرات تفاب یاه هلحم رد اهاضف هک دسر
 .دنرادن مه اب
 یاه یگژیو زا یرهش هکبش رد دایز قمع .تسا هدش یسررب نییان رهش دوجوم عضو رد قمع تارییغت ،دعب ماگ رد
 تیوقت ثعاب هچرگا اه تفاب نیا دایز قمع هک تسا ینتفگ .تسا هدوب یناریا یاهرهش یتنس یاه تفاب بلاغ
 .دهد یم شهاک ار رهش تفاب اب رثوم طابترا اما ،دوش یم هلحم نورد یعامتجا یگتسویپ
 نیا عومجم رد .تسا یلحم تلاح زا رتشیب ریگارف تلاح رد قمع نازیم ،9 هرامش لودج و 1 هرامش لکش رب ینتبم
 طابترا ،اهاضف و دریذپ یم تروص یدایز طساو یاهاضف زا روبع اب رگید یاهاضف هب یسرتسد هک تسانعم نیدب رما
 .درادن رگیدکی اب یمیقتسم و نشور
 رانک رد تاعطق نیا ندیچ مه رانک رد و نهذ رد رهش لک نداد لکش موهفم اب یمیقتسم طابترا ،لاصتا و حوضو
 .دور یم رامش هب یرهش یاضف ریگارف و یلحم یاه یگژیو نایم هطبار ،تیفیک نیا نیاربانب .دراد رگیدکی

 
 8901 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم ؛(پچ)R3 دوجوم عضو یلحم لاصتا و حوضو هشقن (تسار) دوجوم عضو ریگارف لاصتا و حوضو هشقن :7 لکش
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 رتشیب ینییان ..ا نیآ و ینیمخ ماما یاه نابایخ و ءابط رتکد نابایخ فارطا رد حوضو نازیم ،9 هرامش لکش اب قباطم
 .دراد یرت بسانم بتارم هب طیارش یرادا و یراجت یاه یربراک رارقتسا یارب نیاربانب .تسا
 اضف نامدیچ شور اب نییان یخیرات تفاب عماج حرط ییاضف راتخاس یسررب
 هدیدرگ داجیا دودحم یتارییغت یخیرات تفاب رد و تسا هدش هیارا یتاداهنشیپ اهریسم ندش هنیهب یارب عماج حرط رد
 نازیم یسررب اب تسخن لبق شخب لاور اب قباطم یسررب لحارم .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم تمسق نیا رد هک
 .دریگ یم تروص لاصتا و حوضو تیاهن رد و قمع سپس ،یدنویپمه

 
 

 8901 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم ؛(پچ)R3 عماج حرط یلحم یدنویپمه هشقن (تسار) عماج حرط ریگارف یدنویپمه هشقن :8 هرامش لکش

 نییان رهش عماج حرط یلحم و ریگارف یدنویپمه هسیاقم :4 هرامش لودج
 

 

 ناگدنراگن :عبنم

 لکش) دشاب یم نآ ریگارف تلاح زا رتشیب عماج حرط یلحم هشقن رد یدنویپمه نازیم ،تسا دوهشم هک هنوگنامه 
 .(1 هرامش لودج ،3 هرامش

 

 8901 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم ؛(پچ)R3 عماج حرط یلحم قمع هشقن (تسار) عماج حرط ریگارف قمع هشقن :9 هرامش لکش

 
  نییان رهش عماج حرط یلحم و ریگارف قمع هسیاقم :5 هرامش لودج

 

 8901 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یاهاضف هب یسرتسد ،دوجوم عضو دننام و تسا نآ یلحم تلاح زا شیب عماج حرط ریگارف تلاح رد قمع نازیم 
 .درادن رگیدکی اب یمیقتسم و حیرص طابترا اهاضف ،نینچمه .دریذپ یم تروص یدایز طساو یاهاضف زا روبع اب رگید
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 لودج ،1 هرامش لکش) تسا هتشاذگن اه هکبش تیعضو رد ینادنچ تاریثات عماج حرط تارییغت هک تسا ینتفگ
 .(1 هرامش

 

 8901 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم ؛(پچ)R3 عماج حرط یلحم لاصتا و حوضو هشقن (تسار) عماج حرط ریگارف لاصتا و حوضو هشقن :21 هرامش لکش

 رتکد یاهروحم نوماریپ دنچره .درادن رگیدکی اب ینادنچ توافت عماج حرط یلحم و ریگارف تلاح رد حوضو نازیم
  .(19 هرامش لکش) تسا هدهاشم لباق یرتشیب حوضو ینیمخ ماما و ینییان ..ا تیآ و ءابط
 ANP شور اب اهروحم یاه یگژیو یسررب

 .دنریگ رارق یسررب دروم اه هنیزگ تیبولطم ،تسخن تسیاب یم یا هکبش لیلحت شور هب هنیهب ریسم باختنا روظنم هب
 ریز یگتسباو و اهرایعم ریز ،رگیدکی هب یلصا یاهرایعم یگتسباو ،یلصا یاهرایعم یا هسیاقم یاه سیرتام ادتبا
 هب تبون ،ییودود یاه هسیاقم ماجنا زا سپ .تسا هدش لرتنک زین اهنآ یراگزاس و هدش لیکشت رگیدکی هب اهرایعم
 هب هجوت اب اهنآ یلک تیولوا ندروآ تسد هب یارب اه هنیزگ و اهرایعمریز ،اهرایعم زا کیره ییاهن تازایتما ی هبساحم
 و یسررب دروم اهرایعم ریز زا کیره اب طابترا رد اه هنیزگ زا کی ره تیحجرا هلحرم نیا رد .دسر یم قیقحت فده
 یاه سیرتام قیفلت زا هک ،سیرتامرپوس .دوش یم سیرتامرپوس دراو لصاح جیاتن سپس .تسا هتفرگ رارق تواضق
 یداهنشیپ هطبار زا بسانم ریسم باختنا یارب .تسا ینزو سیرتامرپوس ،دوشیم لامرن و دیآ یم تسد هب فلتخم
  .دشاب یم ریز حرش هب دوش یم هدافتسا ناراکمه و نیل

  1هرامش هطبار

 هنیهب ریسم ییاسانش یارب i تیاس تیبولطم صخاش Di هطبار نیا رد •

• Wj رایعم ریز یبسن تیمھا j سیرتام رپوس زا هک Wanp ددرگ یم جرختسم 

• Ei روحم زایتما i رایعم ریز زا j سیرتام زا هک Eij ددرگ یم جارختسا 

  .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم 1 هرامش لودج رد روحم ود ره تیبولطم ،هدش دای دراوم ربانب
 یرگشدرگ هنیهب ریسم ثادحا یارب رظن دروم یاهریسم یبایزرا سیرتام :6 هرامش لودج

 

 8901 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 تسد هب رایعم ریز و رایعم ره رب ینتبم هنیزگ ره نزو ،نژیسیدرپوس رازفا مرن طسوت هدش دای تابساحم هجیتن رد
  .(9 هرامش لودج) ددرگ یم جارختسا هنیزگ ییاهن نزو تیاهن رد و هدمآ

 بختنم یاهروحم یدنب هبتر :9 هرامش لودج
 

WjEij Eij 
wj لوا روحم مود روحم لوا روحم مود روحم اهرایعم اهرایعم ریز 

 تاسیسات 0.06 0.5 0.5 0.03 0.03
 یتامدخ

0.03 0.03 
0.5 0.5 0.06 

 تامدخ
 یهافر

 طالتخا 0.08 0.75 0.25 0.06 0.02

 ییاضف- یدبلاک

 عونت 0.06 0.75 0.25 0.05 0.02

 تیفیک 0.06 0.75 0.25 0.05 0.02

 ییابیز 0.06 0.5 0.5 0.03 0.03

0.03 0.03 
0.5 0.5 0.06 

 یامیس
 یرهش

 رباعم هکبش 0.06 0.75 0.25 0.05 0.02

 یربراک 0.06 0.75 0.25 0.05 0.02

 یهاتوک 0.04 0.5 0.5 0.02 0.02

 یکیدزن 0.06 0.5 0.5 0.03 0.03

 تمدق 0.06 0.5 0.5 0.03 0.03
 هبذاج 0.06 0.5 0.5 0.03 0.03 یگنهرف

 تیوه 0.05 0.5 0.5 0.03 0.03

 یگتسویپ 0.05 0.5 0.5 0.03 0.03

 ینمیا 0.07 0.75 0.25 0.05 0.02 یدرکلمع

0.02 0.05 
0.25 0.75 0.07 

 فاطعنا
 یریذپ

0.40 0.60 
 

 3199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 

 
 8901 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم ؛نییان رهش رد یرگشدرگ هنیهب ریسم باختنا :11 هرامش لکش

 1/1 زایتما اب لوا روحم هک دهد یم ناشن ،تسا دوهشم 99 هرامش لکش رد یکیفارگ تروص هب هک هدمآ تسدب جیاتن
 هعسوت یارب یرتشیب تیولوا دناوتیم لوا روحم تفگ ناوتیم .دوب دهاوخ نییان رهش هنیهب یرگشدرگ ریسم
 .دشاب هتشاد نییان یخیرات تفاب ییرگشدرگ
  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 ،دیامن هتسجرب و زیامتم رگیدکی هب تبسن ار یرهش یاهاضف ای اهرهش دناوتیم هک ییاهییاناوت زا یکی هزورما

 رد صاخ یدبلاک و یعامتجا ،یگنهرف ،یداصتقا یاهتیلباق هدنهدناشن موهفم نیا .تسا "یرهش یرگشدرگ"
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 ار مسیروت تعنص زا لصاح عفانم و بذج ار یجراخ و یلخاد نارگشدرگ قیرط نیا زا و هدوب رظندروم یاضف
 زا ،تسا هتشاد نوگانوگ یاهروشک رد یهجوت لباق تفرشیپ و هعسوت ریخا نرق رد هک هدیدپ نیا .دهدیم شرتسگ
 نیرتدوسرپ زا یکی هب دناوتیم رگید یوس زا و دراد هارمه هب رگشدرگ یارب ار یگنهرف و یعامتجا عفانم وسکی
 ،یدبلاک صاخ طیارش زا یرادروخرب لیلدهب اهرهش یخرب رد نایم نیا رد .ددرگ لیدبت هقطنم یداصتقا لماوع
 تکرح قیرط زا ًالامومع ،اهرهش رد یرگشدرگ یاهریسم .دنریگیم لکش یرگشدرگ یاهریسم ؛یگنهرف و یخیرات
  .دنریگیم لکش صاخ ییاهیگژیو و تایفیک اب یگنهرف -یخیرات یاهریسم دادتما رد نارگشدرگ هدایپ
 - یدبلاک ،یتامدخ یلصا رایعم 1 یاراد یرگشدرگ هنیهب یاهریسم تفگ ناوتیم شهوژپ نیا لوا لاوس هب خساپ رد
 حرش هب هک دشابیم ییاهرایعم ریز یاراد زین یلصا یاهرایعم نیا زا کیره .دنشابیم یدرکلمع و یگنهرف ،ییاضف
 :دشاب یم ریز
  یتامدخ -9
  ییانب ریز تاسیسات

 یهافر تامدخ

 و لته لیبق زا یهافر تامدخ هک انعم نیدب ؛دشاب لماک دیاب یهافر تامدخ و ییانبریز تاسیسات ظاحل هب ریسم کی
 ات هدوب کیدزن یرگشدرگ هدودحم و یرگشدرگ ریسم هب یدایز دودح ات ..و نیرفاسم یامنهار رتافد ،هناخرفاسم
 .دوشن دوخ تماقا لحم و یرگشدرگ ناکم زا ینالوط ریسم ندومیپ هب روبجم رگشدرگ
 ییاضف – یدبلاک -1
 یربراک

 یرهش یامیس

 ییابیز

 تیفیک

 طالتخا

 عونت

 یهاتوک

 رباعم هکبش

 یکیدزن

 هکبش ،یرهش یامیس ،تیفیک ،ییابیز ،یربراک ریظن الاب یاهصخاش ،هنیمز نیا رد هدش ماجنا تاعلاطم ساسا رب
 یارب یریگمیمصت و رباع ییاجهباج و تکرح رد...و ،اهیربراک عونت ،اهیربراک طالتخا ،اههبذاج یکیدزن ،بسانم

 اب رگشدرگ هک دننکیم کمک هدش رکذ یاهیگژیو عومجم .دراد یساسا شقن (رگشدرگ)یباختنا یاهریسم زا تکرح
  .دیامن هدهاشم ار اههبذاج رثکا ،هدش یط تفاسم نیرتمک
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 یگنهرف -9
 تیوه

 تمدق

 یخیرات رصانع و اههبذاج

 یگدنز رد هکنیا ای و هدوب یرهش ثداوح و عیاقو ناکم رد ای و یخیرات هدودحم رد دیاب ریسم یگنهرف ظاحل زا
 ءایحا اب ات دشاب هتشاد هتشذگ رد یدرکراک و شقن یاراد نینچمه ؛دشاب هتشاد راذگ ریثات و شخب تیوه شقن زورما
 .دشاب رثوم یرهش یاهاضف یزاس هدنزاب رد نآ

 یدرکلمع -1
 تینما و ینمیا

 یگتسویپ

 یریذپ فاطعنا

 رگشدرگ باختنا قح بلس عنام و هدوب ریذپفاطعنا ینوماریپ تفاب لد رد ،دشاب هتسویپ ناکما دح رد تسیابیم ریسم
 ییالاب ینمیا زا دیاب ریسم نینچمه و .دروآ مهارف وا یارب ار ریسم یط رد یریگمیمصت ناکما و دوشن ریسم رد
 رد رگا .دشابیم رگشدرگ طسوت ریسم باختنا یارب یلصا ییاهکالم زا یکی تینما و ینمیا اریز دشاب رادروخرب
 ریسم نیرتهب ربعم نیدنچ نایم زا ANP شور اب ناوتیم ،دوب هدش هداد حرش یاهیگژیو اب ریسم نیدنچ یاهدودحم
  .درک باختنا ار
 زا نییان رهش یخیرات تفاب هدودحم هک داد ناشن هتفرگ تروص تاعلاطم ،شهوژپ مود لاوس هب ییوگخساپ یارب
 طابترا تالحم و دنوشیم یهتنم تسبنب هب دوجوم یاهریسم و اهنابایخ بلغا ؛دشابیم رادروخرب یفیعض درکلمع
 تیآ نابایخ هلمج زا یخیرات تفاب فارطا یاهنابایخ هک داد ناشن شهوژپ زا لصاح جیاتن .دنرادن رگیدکی اب یبوخ
 هک تسا هتسناوت یدودح ات زین ءابط رتکد نابایخ دنراد یخیرات تفاب اب یبوخ درکلمع ینیمخ ماما نابایخ و ینییان ..ا
 و تسسگ نیا عفر روظنم هب .تسا هدز مه رب ار یخیرات تفاب لکش اما دیامن عفر ار یخیرات تفاب یکیفارت لکشم
 ریسم یاهرایعمریز و اهرایعم ،هتفرگ تروص تاعلاطم اب ،نییان رهش یرگشدرگ و یخیرات رصانع یگدنکارپ
 و راوجمه ریسم ود نیا .دندش ییاسانش نییان رهش رد یرگشدرگ ریسم ود نآ ساسا رب و جارختسا هنیهب یرگشدرگ
 زا هدافتسا اب .دنتفرگ رارق یبایزرا دروم یا هکبش لیلحت و اضف نامدیچ شور زا هدافتسا اب ،یقالت ی هطقن یاراد هتبلا
 هزاورد هب و عورش ناولک هزاوردزا هک یریسم- کی هرامش ریسم ،دش ماجنا هک یلیلحت و هیزجت و ANP شور
 ریسم هب لیدبت هکنیا یارب ار یرتهب تیعقوم ود هرامش ریسم هب تبسن یکدنا فالتخا اب -ددرگیم متخ دابآگون
 هزاورد هب و عورش ناولک هزاورد زا هک یریسم -کی هرامش ریسم تیاهن رد اذل و دشابیم اراد دوش یرگشدرگ
 ناوتیم ،هدمآ تسد هب جیاتن هب هجوت اب هتبلا .دش باختنا یرگشدرگ هنیهب ریسم ناونع هب -ددرگیم متخ دابآگون
 :داد هئارا زین ار ریز تاداهنشیپ
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 ناوتیمن و دشابیمن رادروخرب یمجسنم دبلاک زا نییان یخیرات تفاب هدودحم هکنیا هب هجوت اب :لوا داهنشیپ -9
 ریسم و دنامب یقاب تروص نیمه هب هدودحم رباعم هک تسا نیا لوا داهنشیپ ،دومن داجیا تفاب رد یدایز تارییغت

  .ددرگ باختنا یرگشدرگ ریسم ناونع هب کی هرامش
 رازاب ریسم تیوقت اب ناوتیم ،دراد دوجو یمیدق رازاب هدودحم ود هرامش ریسم رد هکنیا هب هجوت اب :مود داهنشیپ -1
 .دومن باختنا یرگشدرگ ریسم ناونع هب ار ود هرامش ریسم ،رازاب هدودحم هب رازاب فارطا رباعم یبایتسد و
  عبانم
 هدکشناد ،تمرم دشرا یسانشراک همان نایاپ ،(دابآگون هزاورد ات ناولک هزاورد زا) نییان یخیرات_ یگنهرف روحم یهدناماس حرط (1199) دیعس ،شاتکب

 زکرم نارهت یمالسا دازآ هاگشناد ،یرامعم و رنه

 لیلحت دنیارف و SWOT لیلحت ساسا رب یدرگ تعیبط ی هعسوت یژتارتسا نیودت (1199) دازآ ،یرغصا ؛ربکا ،یفجن ؛هدهاج ،هاوخهیکت
 1 هرامش ،1 لاس ،یرهش یرگشدرگ ی همانلصف ،(جدننس رهش رد ردیبآ یلگنج کراپ : یدروم ی هعلاطم)ANPیا هکبش

 هماننایاپ ،(یدربراک یاهوگلا یا هنایار یزاسلدم و یفرعم ،ییاسانش)نارهت یزکرم شخب رد یرهش یرگشدرگ هنیهب یاهریسم (1399) نسح ،یرهاوج
 نارهت هاگشناد ،دشرا یسانشراک

 ؛ GISزا هدافتسا اب یرهش یاه هبذاج هب یسرتسد رد نارگشدرگ یراتفر یوگلا لیلحت و یسررب (1199) یدهم ،یرذآ ؛مثیم ،روپرفص ؛میحر ،یردیح
 19 هرامش ،1 لاس ،یرهش یزیر همانرب و شهوژپ هیرشن ،زاریش :یدروم هعلاطم

 ،نارهت رهش یرگشدرگ هعسوت رد 19 هقطنم یخیرات و یگنهرف یاهروحم شقن (1199) رهچونم ،نایناهج ؛هبوبحم ،اینکلم ؛یقت دمحم ،ییامنهر
 1 هرامش ،9 لاس ،یناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن یشهوژپ _ یملع همانلصف

 ،یزاسرهش و یرامعم ،ابیز یاهرنه هیرشن ،یاهقطنم و یرهش یزیر همانرب رد (ANP) یا هکبش لیلحت دنیآرف دربراک (1399) رایدنفسا ،تسدربز
 91 هرامش

 سنارفنک نیمراهچ ،(ناهفصا یلامش یاردصالم و هناختلود تالحم :یقیبطت تسبراک) اضف نامدیچ کینکت یاهرایعم و ینابم (9199) رداهب ،ینامز
 یرهش تیریدم و یزیر همانرب

 یحاون یعامتجا– یداصتقا یاهصخاش ءاقترا رد یرگشدرگ تارثا یسررب ،(1199) وتسرپ ،یدابق و رپهش ،یدنوارگ ؛ادیل ،یفرش ؛ثرمویک ،یناشفارز
 1 هرامش ،ییاتسور هعسوت و اضف داصتقا همانلصف ،هاشنامرک ناتسا رد باجیر ییاتسور

 و یزیرهمانرب هلجم ،(زاریش رهش :هنومن) یرهش یرگشدرگ هژیو یاهریسم نییعت تهج ییاضف ییوگلا هیارا (9199) نارگید و نیسحدمحم ،ییارس
 19 هرامش ،موس لاس ،یرگشدرگ هعسوت

 نییان (عماج) هعسوت حرط (1399) ناهج شقن ناویا یزاسرهش و یرامعم رواشم ناسدنهم تکرش

 نییان رهش یخیرات یگنهرف شزرا اب تفاب یهدناماس حرط (1199) ناهج شقن ناویا یزاسرهش و یرامعم رواشم ناسدنهم تکرش

 تیریدم هیرشن ،دیدهت و تصرف ،فعض ،توق طاقن لیلحت رد یاههکبش لیلحت دنیارف کینکت یریگراک هب (3399) یسیع ،یدازیرپ ؛دیعس ،تحص
 1 هرامش ،9 هرود ،یتعنص

 نازابناج و نافعضتسم داینب شزومآ زکرم ،ناریا یدرگناهج کیژتارتسا یزیرهمانرب لدم (9399) دیمح ،ماغرض

 ؛یا هیحان سایقم رد (ییاتسور و یرهش) یرگشدرگ یاهدصقم ییاضف یهدناماس (9199) نیمیس ،یدغزا یمظاک ؛یبتجم ،نادواج ؛دومحم ،ییایض
 9 هرامش ،موس لاس ،ییاتسور هعسوت و اضف داصتقا همانلصف ،زیدناش هبقرط ناتسرهش :دروم

 نارهت ناتسا یرگشدرگ هعسوت عماج حرط ،(1399) روشک تیریدم و یزیرهمانرب نامزاس

 1 هرامش ،یرهش تیریدم همانلصف ،یرهش یحارط دنیآرف رد اضف نامدیچ شور (9399) یفطصم ،ناگداز سابع

 ،دهشم رهش : یدروم هنومن اضف نامدیچ شور هب یرهش تالحم یگتفای هعسوت و ییاضف راتخاس نایم طابترا لیلحت (9199) یفطصم ،ناگداز سابع
  19 هرامش ،یاهقطنم و یرهش یاه شهوژپ و تاعلاطم

 یاهمتسیس یزاس هدایپ یاه هژورپ تسکش و تیقفوم ینارحب لماوع یدنب هبتر و یلولعم و یلع طباور نتفای (1399) ناراکمه و نسحم ،کین لمع
 1 هرامش ،11 هرود ،عیانص یسدنهم یصصخت هیرشن ،یهورگ یزاف DEMATEL و ANP یاهشور بیکرت کمک هب یتاعالطا



 1199 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 664

 هماننایاپ ،رتشلا ناتسرهش :یدروم هنومن اتسور و رهش هطبار یزاس هنیهب تهج ICT بسانم یاهوگلا هئارا رد ANP لدم دربراک (3399) ربکا ،ینایک
 لباز هاگشناد ،دشرا یسانشراک

 :یهوژپ دروم) یرگشدرگ هدایپ یاهریسم تیبولطم نازیم رب یرهش یاضف تیفیک یاه هفلوم یبایزرا (1199) سنوی ،ییاولگنچ ؛دومحم ،یدمحم
 1 هرامش ،ناریا یزاسرهش و یرامعم یملع نمجنا هیرشن ،(ناهفصا رهش رد هدایپ یرگشدرگ یاهریسم یدنب تیولوا

 : یدروم هنومن GIS زا هدافتسا اب اهتفاب نیا یایحا و تظافح درکیور اب یخیرات تفاب رد نارگشدرگ یبایریسم (1199) هفطاع ،یدمحا ،یلع ،دحوم
 9 هرامش ،19 لاس ،یسانش طیحم هیرشن ،جدننس

 ی هیرشن ،وگیم شرورـپ یاه هاـگتخاـس یدنب تیولوا رد ANP یا هکبش لیلحت دنیآرف دربراک (1399) دیجم ،روالد ؛دمحم لامج ،یناماس یلو
 1 هرامش ،ناریا بآ عبانم تاقیقحت

 ،نامتخاس و هار یللملا نیب همانهام ،سکتنیس سیپسا کینکت زا هدافتسا اب وراب هدودحم رد زیربت رهش ییاضف راتخاس لیلحت (9399) ،یلع دیس ،رفنادزی
 91 هرامش
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