
 

 

 

 

 

 پصوهشی-فصلنامه علمی

 ایریسی منطقهبرنامه وجغرافیا 

 1400، بهار 2، شماره ازدهمیسال 

 661-677صص: 

 

-نقل شهری با رویکرد توسعه انسان وهای حمل بندی پروشهارزیابی و اولویت

 فازی TOPSISفازی و  AHPمحور با استفاده از 

 هیثن ضْثازی
 نٙقتی ٚ ٔبِی، زا٘كىسٜ ٔسیطیت ٚ حؿبثساضی، پطزیؽ فبضاثی زا٘كٍبٜ تٟطاٖ، لٓ، ایطاٖاؾتبزیبض ٌطٜٚ ٔسیطیت 

 1هحوذرضا فتحی
 اؾتبزیبض ٌطٜٚ ٔسیطیت نٙقتی ٚ ٔبِی، زا٘كىسٜ ٔسیطیت ٚ حؿبثساضی، پطزیؽ فبضاثی زا٘كٍبٜ تٟطاٖ، لٓ، ایطاٖ

 ًسین جسری

 پطزیؽ فبضاثی زا٘كٍبٜ تٟطاٖ وبضقٙبؼ اضقس ٔسیطیت نٙقتی، زا٘كىسٜ ٔسیطیت ٚ حؿبثساضی،

 چکیده

ٍ ًقل یکپازچِ،  تَاى گفت کِ حولهی 0202اًداش ٍ ًقل عوَهی تس کسی پَضیدُ ًیست. تا تَجِ تِ سٌد چطن اهسٍشُ اّویت حول

ضَد. حول ٍ ًقل عوَهی ّوَازُ هَزد تَجِ تسًاهِ ٍ ًقل ضْسی هحسَب هیّصیٌِ اش اّداف هْن حول  دز دستسس، ایوي ٍ کن

-ٍ ًقل عوَهی دزٍىّای حول هحَز تَدى دز ازشیاتی ٍ تَسعِ سیستنٍ ًقل تَدُ ٍ تَجِ تِ هعیاز اًساىّای حول زیصاى سیستن

ضْس کالىًٍقل عوَهی ضْسی اش اّویت ٍیژُ ای تسخَزداز است. ّدف ایي پژٍّص ازائِ چازچَتی تسای سٌجص تسْیالت حول

هحَز ٍ تا استفادُ اش تجستیات خثسگاى ٍ ًقل اًساىتاضد. دز ایي پژٍّص تا تسزسی هثاًی ًظسی حول هحَز هیتْساى تا زٍیکسد اًساى

هحَز پسداختِ ٍ اش طسیق تحلیل عاهلی تأییدی تِ یک ٍ ًقل اًساىًٍقل تِ ضٌاسایی ٍ تعییي اّویت هعیازّای حول دز حَشُ حول

ضدُ ٍ دّی هعیازّا ضدُ ٍ تا تَجِ تِ هعیازّای ضٌاساییاقدام تِ ٍشى 0فاشی AHPآل زسیدُ ٍ تا استفادُ اش زٍش ایدُ تساشش هدل

هحَزی تا استفادُ اش زٍش تاپسیس فاشی ازشیاتی ٍ تس اساس آى ّا عولکسد چْاز تصزگساُ ضْس تْساى اش ًظس اًساىهیصاى اّویت آى

ضدُ جْت عولکسد، پیطٌْاداتی تسای هعیازّای ضٌاسایی -دز ًْایت تا استفادُ اش تحلیل اّویتتٌدی صَزت گسفتِ است. اٍلَیت

پیوایطی است ٍ  -ّا تَصیفیضدُ ازائِ ضدُ است. پژٍّص حاضس اش حیث گسدآٍزی دادُّای هطالعِهحَزی شیسساختتْثَد اًساى

هعیاز دز پٌج گسٍُ ذیٌفعاى جْت سٌجص  02حاضس تعداد  گیسی تِ زٍش غیستصادفی دزدستسس اًجام ضدُ است. دز پژٍّصًوًَِ

هاًدُ هعیاز هعیاز تاقی 02هحَزی ضٌاسایی ضدُ کِ پس اش اًجام تحلیل عاهلی تأییدی، تعداد ًِ هعیاز حرف ضد ٍ اش هیصاى اًساى

شایی تِ تستیة دازای  ی اضتغالّا ّای تْداضتی ٍ ...( ٍ فسصت اهکاًات هٌاسة تسای استقساز ٍ فعالیت )ایستگاُ، سسپٌاُ، سسٍیس

 اًد. تیطتسیي ٍ کوتسیي اّویت تَدُ
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 هقذهِ

ثب قطٚؿ ا٘مالة نٙقتی زض اضٚپب ٚ ضقس ٚ ٌؿتطـ ؾطیـ قٟطٞب، اذتطاؿ ذٛزضٚ وٝ ؾطفت ٚ ضاحتی ضا ثٝ اضٔغبٖ 

ٌیطی اظ آٖ قس. تمطیجبً زضٞكت زٞٝ اظ لطٖ وطز، ٔٛرت اؾتفبزٜ چكٓآٚضزٜ ثٛز ٚ ٔؿئّٝ زٚضی ٔؿبفت ضا حُ ٔی

٘بٔٙس، ز٘جبَ قس )لطیت، ٞبی قٟطی ثط ٔجٙبی ایٗ ٍ٘طـ وٝ آٖ ضا قٟطؾبظی ذٛزضٌٚطا ٔیثیؿتٓ، ارطای عطح

ة اؾتفبزٜ اظ ذٛزضٚٞبی قرهی ٚ عطاحی (. ثب تٛرٝ ثٝ ٔؿبئُ ٚ ٔكىالتی وٝ زض ٘تیزٝ ضٚ٘س پطقتب18: 1383

ذٛزضٚٔحٛض قٟطٞب پیف آٔسٜ، الظْ اؾت ضٚیىطزٞبی رسیسی ثب ٔحٛض لطاض زازٖ ا٘ؿبٖ ٚ ٘یبظٞبی رؿٕی ٚ ضٚحی 

ٚ٘مُ ٚ ٘مُ ٔس ٘ؾط لطاض ثٍیط٘س. یىی اظ ایٗ ضٚیىطزٞب تٛؾقٝ حُٕ ٞبی حُٕاٚ زض ثبظعطاحی قٟطٞب ٚ ؾیؿتٓ

ٞعاض وكتٝ ٚ  250زٞس وٝ تهبزفبت ٘بقی اظ تطافیه زض ؾغح ز٘یب ؾبال٘ٝ حسٚز كبٖ ٔیٔحٛض اؾت. ٔغبِقبت ٘ا٘ؿبٖ

ٚ ٘مُ ثٙعیٙی ٚ  (. ثب ٚضٚز ٚؾبیُ ح20ُٕ: 1388ٌصاضز )٘ٛاثرف، اضرٕٙس، ٔیّیٖٛ ٔزطٚح ثط ربی ٔی 10حسٚز 

ض ٌطفتٝ اؾت. أطٚظٜ ٚ ٘مُ لطاٞبی حُٕ افعایف اتٛٔجیُ، آِٛزٌی ٔحیظ ظیؿت زض ظٔطٜ ٔؿبئُ ٘بقی اظ ؾبٔب٘ٝ

ای ثٝ آحبض ضٚ وبضقٙبؾبٖ تٛرٝ ٚیػٜٔحیغی ثٝ یه ثحطاٖ زض ؾغح رٟبٖ تجسیُ قسٜ اؾت، اظ ایٗٞبی ظیؿتآِٛزٌی

ٔحیغی ٚ ٚیػٜ زض اضٚپب ٚ تٛرٝ ثٝ ٔؿبئُ ظیؿت ا٘س. ثحطاٖ ؾٛذت ٚ ا٘طغی زض رٟبٖ ثٝٔحیغی آٖ ٕ٘ٛزٜظیؿت

ٔٛرت تقسیُ زض اؾتفبزٜ اظ ذٛزضٚی  1980ؾبِٓ ٚ تٛؾقٝ پبیساض زض زٞٝ ٔغطح قسٖ ٔٛضٛفبتی اظ لجیُ ایزبز قٟط 

ٞبی لسیٕی لجُ اظ ا٘مالة نٙقتی زض اضٚپب قىُ ٌطفت ای وٝ ٍ٘طـ رسیسی ثط ٔجٙبی زیسٌبٜ ٌٛ٘ٝ قرهی قس ثٝ

یؿتٓ (. ؾ19:1383قٛز )لطیت، ٌطا ٘بٔیسٜ ٔیوٝ تب ثٝ أطٚظ ضٚ٘سی ضٚ ثٝ ٌؿتطـ زاضز ٚ ٍ٘طـ قٟطؾبظی ا٘ؿبٖ

ٚ٘مُ فٕٛٔی، ؾٟٓ ثبالی  ٚ٘مُ وٙٛ٘ی قٟط تٟطاٖ اظ ٔحسٚزیت ٞبی فٕسٜ ای ٕٞچٖٛ وبفی ٘جٛزٖ ؾٟٓ حُٕ حُٕ

نٛضت  اؾتفبزٜ اظ ذٛزضٚٞبی قرهی، افعایف ضٚظافعٖٚ ؾفطٞبی وبضی ٚ غیط وبضی ٚ تٛرٝ پبییٗ ثٝ ربثزبیی ثٝ

فٛاضضی ٕٞچٖٛ اظزحبْ تطافیىی، وٕجٛز تٛلفٍبٜ،  پیبزٜ یب اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ ؾٛاضی ض٘ذ ٔی ثطز وٝ ثٝ ز٘جبَ ذٛز

افعایف آِٛزٌی، وبٞف ؾغح تحطن قٟطٚ٘ساٖ، ٔهطف فعایٙسٜ ؾٛذت ٚ ٞسض ضفت ا٘طغی ثٝ ز٘جبَ زاقتٝ اؾت وٝ 

ؾبظی ٔٙبؾت زض ایٗ ظٔیٙٝ احطات  ٞبی زضؾت حُٕ ٚ٘مُ ا٘ؿبٖ ٔحٛض ٚ ٘جٛز تقطیف ٚ فطًٞٙ وبضٌیطی قیٜٛ فسْ ثٝ

چٙساٖ وطزٜ اؾت. ثٙبثطایٗ ثٝ زِیُ ٌؿتطزٌی ٚ پیچیسٌی ایٗ ٔؿبئُ ضطٚضت ربٔـ ٍ٘طی ٚ ٘بٔغّٛة آٖ ضا زٚ

ٔٙؾٛض حُ پبیساض ٔؿبئُ،  ٚ ٘مُ ٍٕٞب٘ی زض قٟط، ثٝ   ؾٛاض ٚ اؾتفبزٜ اظ ؾیؿتٓ حُٕ تحّیُ ظ٘سٌی پیبزٜ ٚ زٚچطذٝ

قٟط تٟطاٖ ثب ضٚیىطز الٖٚ ٘مُ فٕٛٔی وضطٚضی ٔی ٕ٘بیس. زض ایٗ پػٚٞف چبضچٛثی ثطای ؾٙزف تؿٟیالت حُٕ 

ٔحٛضی زض تٛؾقٝ آتی  ٔحٛض اضائٝ ذٛاٞس قس تب فالٜٚ ثط اضظیبثی ٚضـ ٔٛرٛز ثطای تمٛیت ضٚیىطز ا٘ؿبٖا٘ؿبٖ

قٟطی ٔٛضزاؾتفبزٜ لطاض ٌیطز. ٞسف وّی ایٗ پػٚٞف اضائٝ چبضچٛثی ثطای ؾٙزف  ٚ ٘مُ فٕٛٔی زضٖٚ قجىٝ حُٕ 

ٔحٛض اؾت ٚ اٞساف فطفی قبُٔ ٔٛاضز شیُ ٔی طاٖ ثب ضٚیىطز ا٘ؿبٖقٟط تٟٚ ٘مُ فٕٛٔی والٖتؿٟیالت حُٕ 

 ثبقس:

 ٔحٛض زض ؾغح قٟطٞبٚ ٘مُ ا٘ؿبٖ ٞبی اضظیبثی حُٕقٙبؾبیی قبذم 

 قسٜ ٞبی قٙبؾبییتقییٗ ٔیعاٖ إٞیت قبذم 

 ٖ٘مُ فٕٛٔی زض ؾغح قٟط تٟطاٖٞبی حُٕ ٔحٛض ثٛزٖ ثقضی اظ ظیطؾبذتؾٙزف ٔیعاٖ ا٘ؿب ٚ 



 666.. .های پروشه بندی اولویت و ارزیابی

 قسٜٞبی ٔغبِقٝ ٔحٛضی ظیطؾبذتٟٙبزاتی ثطای ثٟجٛز ا٘ؿبٖاضائٝ پیك 

 هثاًی ًظری پژٍّص

 حول ٍ ًقل پایذار ٍ اًساى هحَر

ٞبیی وٝ اظ ایٗ ضٍٞصض ثط ضٚیٝ رٛأـ نٙقتی اظ ٔٙبثـ عجیقی ٚ آٌبٞی ا٘ؿبٖ ثٝ آؾیتزض پی ؽٟٛض ٘تبیذ اؾتفبزٜ ثی

قسٜ اؾت، ثؿیبضی اظ افطاز ٚ تكىیالت ٚ رٛأـ ٚ حتی عجیقت ٚ زض ٘تیزٝ ثط ضٚ٘س حیبت ؾبِٓ ا٘ؿبٖ ٚاضز 

ٞبیی ضا ثیبثٙس. ثب قٙبؾبیی اثقبز فؾیٓ  ٞب ثط آٖ قس٘س تب ثطای پیكٍیطی اظ ثطٚظ ذغطات ثیكتط ثطای ا٘ؿبٖ ضاٜحىٛٔت

ترطیت عجیقت ٚ احطات ؾٛء آٖ ثط حیبت ا٘ؿبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ تٛرٝ ثٝ ٔكىالتی وٝ زض آیٙسٜ فطاضٚی ا٘ؿبٖ ذٛاٞس 

اظپیف  ٞب ثیف ٛز، ٘یبظ ثٝ تزسیس٘ؾط زض ٘حٜٛ ثطذٛضز ا٘ؿبٖ ثب عجیقت ٚ ٔٙبثـ عجیقی ٚ ٕٞچٙیٗ ٘حٜٛ اؾتفبزٜ اظ آٖث

ی ضیعی قٟطی زض اٚاذط لطٖ ثیؿتٓ ضقس پیٛؾتٝٞبی اؾبؾی ثط٘بٔٝ(. یىی اظ چبِف6:1387احؿبؼ قس )٘می ظازٜ، 

ض ضا تحت تأحیط ذٛز لطاض زازٜ اؾت. ضٚیىطز تٛؾقٝ پبیساض ثب ی قٟطی پبیسأیعاٖ تطافیه ثٛزٜ وٝ زؾتیبثی ثٝ تٛؾقٝ

(. تٛؾقٝ 3:1393ٚ٘مّی ثط ربٔقٝ ٚ ٔحیظ ظیؿت تٛنیٝ قسٜ اؾت )ٔٛالیی، ٞسف وبٞف احطات ٘بٔغّٛة حُٕ

ٔحیغی ٚ ارتٕبفی اؾت )ٞبلتٖٛ ٚ ای، زض پبؾد ثٝ تغییط فكبضٞبی التهبزی، ظیؿت ٚلفٝ پبیساض، فطآیٙس پٛیب ٚ ثی

ٔحٛضی اظ آٖ اؾت: إِّّی ثطزاقت ٔطزْتطیٗ تقطیف تٛؾقٝ پبیساض اظ ٘ؾط ثیٗٞطحبَ لبثُ ثٝ (.20:2005، 1طٞب٘ت

ٞب،  ٞبی آیٙسٜ ثطای تأٔیٗ ٘یبظٞبی آٖای وٝ ٘یبظٞبی ٘ؿُ حبضط ضا ثسٖٚ ثٝ ٔربعطٜ ا٘ساذتٗ تٛا٘بیی ٘ؿُتٛؾقٝ

ٞبی یىپبضچٝ، پٛیب، ٞب ٚ زؾتٛضاِقُٕای اظ ؾیبؾت ٔزٕٛفٝ٘مُ پبیساض  ٚ حُٕ (.57: 2000، 2ثطآٚضزٜ ؾبظز )ٞٛق

ٔحیغی اؾت وٝ تٛظیـ فبزال٘ٝ ٚ اؾتفبزٜ ٔؤحط اظ ٔٙبثـ ی اٞساف التهبزی، ارتٕبفی ٚ ظیؿتپیٛؾتٝ ٚ زضثطزاض٘سٜ

 (. زض5:1390ٞبی آتی ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاضز )اؾتبزی رقفطی ٚ حیسضی، ٘مُ ربٔقٝ ٚ ٘ؿُٚ  رٟت ضفـ ٘یبظٞبی حُٕ

وٝ زض وٙبض ٔٛضٛفبت وبِجسی   عٛضی  ٔحٛض ثٝ قٟط ٍ٘بٜ قسٜ ثٝزٚضٜ رسیس ٔسیطیت قٟطی ثب ٍ٘بٜ ارتٕبفی ٚ ا٘ؿبٖ

ٞب ٚ ٚ ٘مُ ٔتىی ثط وطأت ا٘ؿبٖقٛز. ِصا حُٕ ٔحٛضی ٘یع تٛرٝ ٔیثٝ ٔٛضٛفبت وبضوطزی، فطٍٞٙی ٚ ا٘ؿبٖ

-زٞس چطا وٝ الظْٔحٛض ضا تكىیُ ٔیی قٟط ا٘ؿبٖ ٞب تطیٗ ثرفته قٟطٚ٘ساٖ، یىی اظ انّیاحتطاْ ثٝ حمٛق ته

ؾٛاضی ٚ ٟ٘بیتبً ضٚی، زٚچطذٝتطیٗ ؾیؿتٓ آٔسٚقس قٟطی ثطای ظ٘سٌی أطٚظی زض قٟطٞب، پیبزٜتطیٗ ٚ ضطٚضی

(. اظ آ٘زب وٝ ٔسض٘یؿٓ ثب آٚضزٖ ضٞبٚضز 2:1391ٔحٛض اؾت )ثٟطأی، ٚ٘مُ ٍٕٞب٘ی ٚ ا٘ؿبٖاؾتفبزٜ اظ ؾیؿتٓ حُٕ

رٛیی زض ٚلت ٚ زؾتطؾی ؾطیـ ثٝ زاضی اظ یه عطف ثبفج وبٞف ظٔبٖ ؾفط، نطفٝٝ ربٔقٝ ؾطٔبیٝاتٛٔجیُ ث

ٞبی ٔٛضز٘یبظ آٖ، ؾجت ٌؿتطـ ٚ  ضٚیٝ ظیطؾبذتذسٔبت ضٚظٔطٜ قسٜ اؾت أب اظ عطف زیٍط ثٝ زِیُ تٛؾقٝ ثی

ای وٝ أطٚظٜ  ٌٛ٘ٝ ٜ اؾت ثٌٝیطی ؾبذتبض فضبیی پطاوٙسٜ قٟطی ٌطزیستجـ آٖ قىُ تٛؾقٝ فیعیىی قجىٝ ٔقبثط ٚ ثٝ

ؾٛاضی زض قٟطٞب ثٝ فطأٛقی ؾپطزٜ قسٜ اؾت. زض ضٚاَ ضایذ ضٚی ٚ زٚچطذٝٔحٛض ٔتىی ثط پیبزٜٚ ٘مُ ا٘ؿبٖحُٕ 

ٔحٛض ٞٓ زض فطنٝ ٘ؾطی ٚ ٞٓ زض ٚ ٘مُ ا٘ؿبٖتٛرٟی ٘ؿجت ثٝ حُٕ قٟطؾبظی زض ایطاٖ ٘یع، ٘ٛفی غفّت ٚ ثی

ٔحٛض، ضٚقی ثطای ایزبز ٚ٘مُ ا٘ؿبٖیبفتٝ ثط اؾبؼ حُٕقٛز. تٛؾقٝ رٟتسٜ ٔیفطنٝ فّٕی، ثٝ ٘حٛی ثبضظ ٔكبٞ

                                                           
1
 Haughton & Hunter 

2
 Hugh 
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ای ثب تطاوٓ ظیبز، قبُٔ ٔٙبعك ٔؿىٛ٘ی، تزبضی، ازاضی ٚ فٕٛٔی ثب ٞؿتٝ ٔطوعی تزبضی، زض فبنّٝ ٔٙبؾت ٘بحیٝ

٘مُ اؾت وٝ ثبفج  ٚٔبیّی ٚ زض عَٛ ضاٞطٚٞبی حُٕ  ٚ٘مُ فٕٛٔی ثب ققبؿ ٘یٓضٚی اظ ایؿتٍبٜ ذغٛط حُٕپیبزٜ

-ضٚی ٚ زٚچطذٝٚ٘مُ فٕٛٔی ٚ ٌطایف ثٝ پیبزٜتكٛیك ؾبوٙیٗ، قبغّیٗ ٚ انٙبف ٘بحیٝ ثٝ اؾتفبزٜ ثیكتط اظ حُٕ

 (.3:1390ٌطزز )الضیٕیبٖ ٚ نبزلی، ؾٛاضی زض ذیبثبٖ ٔی

 پیطیٌِ پژٍّص

ئُ ٔطثٛط ثٝ پبیساضی زض ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ قٟطی زض ٔٛضز ٔؿب ( یه چبضچٛة ثطای پطٚغ2012ٜ) 1رٛ٘ع ٚ ٕٞىبضاٖ

LSSوكٛضٞبی زض حبَ تٛؾقٝ پیكٟٙبز زازٜ ا٘س. زض ایٗ تحمیك اظ پطؾكٙبٔٝ 
ثطای تِٛیس یه ضتجٝ ٘ؿجی ثبِمٜٛ  2

ٞب اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ٘تیزٝ ای وٝ اظ ایٗ ٔمبِٝ حبنُ قس ثیبٖ ٔی وٙس وٝ حُٕ ٚ ٘مُ پبیساض ثٝ اِٚٛیت ٚ  پطٚغٜ

ٞبی وٕی ٘ساضز ٚ  ٘یبظ ثٝ ٔزٕٛفٝ ٌؿتطزٜ ای اظ زازٜ LSSاظ چبضچٛة پیكٟٙبزی  زضن ٘یبظ زاضز. تٛؾقٝ ٚ اؾتفبزٜ

زضن آٖ ٘ؿجتبً آؾبٖ اؾت ٚ ثٝ لبثّیت ٞبی ٔحبؾجبتی پیچیسٜ ٚ یب ٘طْ افعاض ٞبی ترههی ٘یبظ ٘ساضز. ؾسٞٛ ٚ 

زٜ ا٘س ٚ فٙٛاٖ وطزٜ ( تأحیط ٚاٌٗ ثطلی ضا ثٝ فٙٛاٖ حُٕ ٚ ٘مُ غیط ٔٛتٛضی زض زّٞی ٘ٛ ثطضؾی وط2014) 3ٕٞىبضاٖ

ا٘س وٝ ٚاٌٗ ثطلی یه حبِت حُٕ ٚ ٘مُ غیطٔٛتٛضی زضٖٚ قٟطی اؾت وٝ زض ٞٙس ثٝ عٛض ٌؿتطزٜ ای اؾتفبزٜ ٔی 

تٛاٖ ثٝ ٔغبِقٝ تیٕٛضی وطٔب٘ی ٚ ٚ٘مُ غیط ٔٛتٛضی ٔیقسٜ زض ظٔیٙٝ حُٕٞبی ا٘زبْقٛز. اظ رّٕٝ پػٚٞف

ٔساضی، ٔحٛض زض ؾٝ ثقس پیبزٜٚ ٘مُ ا٘ؿبٖٞبی حُٕ ذم( اقبضٜ وطز وٝ زض اثتسا قب 1392ٔحٕسعبٞطی ) 

ا٘س. ایٗ پػٚٞف ثب تٕطوع ثط ٚ ٘مُ ٍٕٞب٘ی زض وكٛضٞبی ٔرتّف ثطضؾی ٚ قٙبؾبیی وطزٜؾٛاضی ٚ حُٕ زٚچطذٝ

ٔحٛض، ضٕٗ ثطضؾی حسٚز چٙسیٗ ٌعاضـ ٔٙتكطقسٜ ٔقتجط، وٛقیسٜ ٚ٘مُ ا٘ؿبٖ٘حٜٛ ثىبضٌیطی ٔقیبضٞبی حُٕ

پطوبضثطزتطیٗ ٔقیبضٞب ضا زض ایٗ ظٔیٙٝ اضائٝ ٕ٘بیس. ضٚـ تحمیك ایٗ ٔمبِٝ اؾٙبزی ثٛزٜ ٚ ؾقی زاضز ثٝ  اؾت ِیؿتی اظ

ٔحٛض ٔی ثبیؿت زض ٘ؾط ٌطفتٝ قٛز. زض ازأٝ ٚ ٘مُ ا٘ؿبٖ ایٗ ؾؤاَ پبؾد زٞس وٝ چٝ ٔقیبضٞبیی ثطای اضتمبی حُٕ

ٞب زض  ٝ قسٜ اؾت. ؾپؽ تٕبٔی اثقبز ٚ قبذم( اضائ2( ٚ )1ٞبی زاذّی ٚ ذبضری زض رسَٚ )قٕبضی اظ پػٚٞف

 ثٙسی قسٜ اؾت. ( زؾت3ٝرسَٚ )
 تٌذی سَاتق پژٍّص داخلی ( دست1ِجذٍل ضوارُ )

 ٘بْ ٔغبِقٝ ضزیف
٘ٛیؿٙسٜ یب 

 ٘ٛیؿٙسٌبٖ
 ٔٛضٛؿ ؾبَ

ٞبی  ضٚـ

ا٘زبْ 

 ٔغبِقٝ

 ٘تبیذ

1 

ثطضؾی احط ٔالحؾبت 

پبیساضی قجىٝ زض اِٚٛیت 

ٞبی حُٕ ٚ  ثٙسی پطٚغٜ

قٟطی )ٔغبِقٝ ٔٛضزی: ٘مُ 

 قٟط انفٟبٖ(

٘هیطیبٖ ٚ 

 اوجطظازٜ
1394 

پٙذ پطٚغٜ زض زؾت ٔغبِقٝ قٟط انفٟبٖ 

 ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌطفت

ٞبی تىٙیه

-تهٕیٓ

ٌیطی 

 چٙسٔقیبضٜ

٘تبیذ ٘كبٖ زاز وٝ زض ٘ؾط ٌطفتٗ قبذم پبیساضی 

ٞبی زض  ثبفج تغییط ٔقٙی زاضاِٚٛیت ثٙسی پطٚغٜ

ٞب اظ  اِٚٛیت ثٙسی پطٚغٜزؾت ثطضؾی قسٜ اؾت. 

حبِت چٟبض، ؾٝ، زٚ، یه ٚ پٙذ ثٝ حبِت ؾٝ، چٟبض 

 ، زٚ، یه ٚ پٙذ تغییط یبفت.

2 

اضظیبثی ٚ اِٚٛیت ثٙسی 

ؾیؿتٓ ٞبی ٔرتّف حُٕ 

ٚ ٘مُ فٕٛٔی ؾطیـ زض 

والٖ قٟط تٟطاٖ ثب اؾتفبزٜ 

پٛضاحٕس، 

فٕطاٖ ظازٜ ٚ 

 ٟٔسی

1393 

زض ایٗ تحمیك اثتسا ثبتىیٝ ثطٔغبِقبت 

وتبثرب٘ٝ ای ٚازثیبت ٘ؾطی ٔٛرٛز وٝ 

ثیكتط ثطپبیٝ ٔٙبثـ ذبضری ٔی ثبقٙس، 

قبذم ٞبی ٔتٙٛؿ ٔٛضز٘ؾط زضضاثغٝ ثب 

ٞبی تىٙیه

-تهٕیٓ

ٌیطی 

 چٙسٔقیبضٜ

ثطاؾبؼ ٔغبِقبت ٔٛرٛز، ؾیؿتٓ ٔتطٚ زض وال٘كٟط 

تٟطاٖ، ثب زاضا ثٛزٖ وٕتطیٗ فبنّٝ ٚ ثیكتطیٗ ٘عزیىی 

ثٝ حسایسئبَ، اِٚیٗ ضتجٝ ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ 

 BRTظ ؾیؿتٓ ٔتطٚ، ؾیؿتٓ حُٕ ٚ ٘مُاؾت. ثقسا

                                                           
1
 Jones et al 

2
 Localized Sustainability Score 

3
 Sadhu et al 



 662.. .های پروشه بندی اولویت و ارزیابی

ؾیؿتٓ ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ ؾطیـ اؾترطاد  اظ ٔسَ ٞبی وبضآٔس

ٞبی ٔطثٛط ثٝ  ٌطزیسٜ ٚ زض ازأٝ زازٜ

ٞطقبذم رٕـ آٚضی ٌطزیس. زض ٔطحّٝ 

 TOPSISاٍِٛضیتٓ  ثقس قبذم ٞب ٚاضز

قسٜ ٚ ؾیؿتٓ ٞبی ٔرتّف ثطای وال٘كٟط 

 تٟطاٖ اِٚٛیت ثٙسی قس٘س.

زٚٔیٗ ضتجٝ ضا زاضا ٔی ثبقس. ثب ٔحبؾجبت فٛق، 

ؾیؿتٓ ٔٛ٘ٛضیُ آذطیٗ ضتجٝ ضا ثٝ ذٛز اذتهبل 

زازٜ اؾت. ایٗ ٔؿئّٝ ٘كبٖ ٔی زٞسوٝ ثب تٛرٝ ثٝ 

ٞبی ٔٛضز ٘ؾط زض ٔمبِٝ حبضط ؾیؿتٓ ٔتطٚ  قبذم

ثیكتطیٗ لبثّیت ٚ ٔغّٛثیت ضا زض ضفـ ٔكىالت 

 مُ فٕٛٔی وال٘كٟط تٟطاٖ زاضا ٔی ثبقس.حُٕ ٚ ٘

3 

ٞبی  اِٚٛیت ثٙسی پطٚغٜ

ارطایی ؾیؿتٓ ٞبی 

ٞٛقٕٙس حُٕ ٚ ٘مُ زض 

یه وطیسٚض وكٛض 

ثٙسض أبْ  -)وطیسٚضتٟطاٖ

ذٕیٙی )ضٜ(( ثب اؾتفبزٜ اظ 

اٍِٛی قجبٞت ثٝ ٌعیٙٝ 

 ایسٜ آَ

ٔیطثٟب، 

اؾسأطری ٚ 

 ٟٔبرطی

1395 

ٞسف اظ ایٗ پػٚٞف، اِٚٛیت ثٙسی 

ثٙسض أبْ  -زض وطیسٚض تٟطاٖ ITSٞبی  پطٚغٜ

ٞبی  ٔی ثبقس. زض ایٗ ضاؾتب پطٚغٜ

ٞٛقٕٙسؾبظی تقطیف قسٜ زض ایٗ وطیسٚض 

اظ ِحبػ ظٔبٖ ارطا، ٞعیٙٝ ٚ ٔٙبفـ ٔٛضز٘یبظ 

ٚ ؾِٟٛت ارطا ثب اؾتفبزٜ اظ اٍِٛی قجبٞت 

 ثٝ ٌعیٙٝ ایسٜ آَ اِٚٛیت ثٙسی قسٜ ا٘س.

ٞبی تىٙیه

-تهٕیٓ

ٌیطی 

 چٙسٔقیبضٜ

ٞبی  ٘تبیذ پػٚٞف ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ اظ ثیٗ پطٚغٜ

ٞٛقٕٙسؾبظی اضایٝ قسٜ، اؾتفبزٜ اظ تبثّٛٞبی پیبْ 

ٕ٘بی ٔتغیط ٚ تبثّٛٞبی ؾطفت ٔزبظ ٔتغیط ثٝ تطتیت 

 ٞب ثطذٛزاض٘س اظ اِٚٛیت ثیكتطی ٘ؿجت ثٝ ؾبیط پطٚغٜ

4 

فضبٞبی پیبزٜ ٔحٛض ٚ 

-آالیٙسٜ ضاٞجطزٞبی وبٞف

 ٞبی قٟطی

پٛض ٚ حؿیٗ

 غطیت
1391 

اضائٝ ضاٞىبضٞبی اؾتفبزٜ اظ فضبی پیبزٜ 

ٞب زض ثحج ٔحٛض زض ضاؾتبی وبٞف آالیٙسٜ

 ٔسیطیت قٟطٞب

ضٚـ 

 ایوتبثرب٘ٝ

ٔسیطیت قٟطی ثب ضٚیىطز ثٝ احساث ٌصضٞبی ٚیػٜ 

یبثی نحیح ٚ ایزبز فبثط پیبزٜ زض نٛضت ا٘زبْ ٔىبٖ

فٙٛاٖ  تٛا٘س ثٝفبثطیٗ پیبزٜ ٔیتؿٟیالت الظْ ثطای 

ضٚی، وبٞف ٔهطف حّی رٟت تكٛیك پیبزٜضاٜ

ٞب، ثبال ثطزٖ ایٕٙی، ضفبٜ ؾٛذت، حصف آالیٙسٜ

ارتٕبفی ٚ افعایف ضٚ٘ك التهبزی وبضثطز زاقتٝ 

 ثبقٙس.

5 
ٞبی قٙبؾبیی قبذم

 ٔحٛضٚ٘مُ ا٘ؿبٖحُٕ

تیٕٛضی 

وطٔب٘ی ٚ 

 ٔحٕسعبٞطی

1392 

وبضٌیطی  ٘حٜٛ ثٝ ایٗ پػٚٞف ثب تٕطوع ثط

ٔحٛض، ضٕٗ ثطضؾی ٚ٘مُ ا٘ؿبٖٔقیبضٞبی حُٕ

حسٚز چٙسیٗ ٌعاضـ ٔٙتكطقسٜ ٔقتجط، وٛقیسٜ 

اؾت فٟطؾتی اظ پطوبضثطزتطیٗ ٔقیبضٞب ضا زض ایٗ 

 ظٔیٙٝ اضائٝ ٕ٘بیس.

ٔغبِقٝ 

 اؾٙبزی

ٔحٛض ٘كبٖ ٚ٘مُ ا٘ؿبٖ٘تبیذ ٔغبِقبت زض ذهٛل حُٕ

قسٜ  ٞبی قٙبؾبییقبذمتٛاٖ ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ زٞس ٔیٔی

-زض ؾبٔب٘سٞی ٚ عطاحی فضبی حطوت فبثط پیبزٜ، زٚچطذٝ

ٚ٘مُ ٚ٘مُ ٍٕٞب٘ی، زض رٟت اضتمبی حُٕؾٛاضی ٚ حُٕ

 ٔحٛض زض وكٛض ٌبٔی ثطزاضیٓ. ا٘ؿبٖ

 ٞبی پػٚٞف ٔٙجـ: یبفتٝ

 تٌذی سَاتق پژٍّص خارجی( دست2ِجذٍل ضوارُ )

 ٘بْ ٔغبِقٝ ضزیف
٘ٛیؿٙسٜ یب 

 ٘ٛیؿٙسٌبٖ
 ٔٛضٛؿ ؾبَ

ٞبی ضٚـ

 ا٘زبْ ٔغبِقٝ
 ٘تبیذ

1 
اضظیبثی ؾیؿتٓ حُٕ ٚ 

 ٘مُ قٟطی

Fang, Jie, 
Jiping & 

Shengguo  
2017 

ٞسف انّی ایٗ ٔغبِقٝ 

ثىبضٌیطی ضٚـ فطآیٙس 

تحّیُ ؾّؿّٝ ٔطاتجی 

ٚآ٘تطٚپی قبٖ٘ٛ رٟت 

اضظیبثی ؾیؿتٓ حُٕ ٚ 

 ٘مُ قٟطی ؾجع ٔی ثبقس.

ٞبی تىٙیه

ٌیطی تهٕیٓ

 چٙسٔقیبضٜ

زض ا٘تٟب، ٕ٘ٛ٘ٝ ای اظ ثط٘بٔٝ ضیعی حُٕ ٚ ٘مُ ؾجع پبضن نٙقتی 

 ؾٛچٛ زض چیٗ ثطای تأییس احطثركی ضٚـ اضائٝ قسٜ اؾت.

2 

ٞبی ٌیطی زؾتطؾیا٘ساظٜ

ٚ ٘مُ  ٔحّی تٛؾظ حُٕ

 فٕٛٔی
Schwarze 2005 

 GIS 1یه ضٚـ ٔجتٙی ثط 

ٌیطی پیكطفتٝ ثطای ا٘ساظٜ

ٞبی ٔحّی تٛؾظ زؾتطؾی

فٕٛٔی اضائٝ ٚ٘مُ حُٕ

 وطزٜ اؾت.

پیٕبیف اظ 

عطیك 

 پطؾكٙبٔٝ

ٞبی زؾتطؾی ٔٛرٛز اضائٝ قسٜ ثٙسی ٔرتهطی اظ قبذمیه عجمٝ

ضیعی إِٓبٖ أطٚظ ٔٛضز ٞب زض فُٕ ثط٘بٔٝٚ ٘مبط ضقف ایٗ قبذم

ثحج لطاض ٌطفتٝ اؾت. زض ٔطحّٝ ثقس قبذم ثٛزرٝ ظٔبٖ ؾفط 

ٚ٘مُ تٛؾظ حُٕ ٞبی ٔحّیٌیطی زؾتطؾیاضائٝ قسٜ ٚ ضٚـ ا٘ساظٜ

فٕٛٔی ثب ؾیؿتٓ اعالفبت رغطافیبیی تٛضیح زازٜ قسٜ اؾت. زض 

یبفتٝ فٕال ٘كبٖ زازٜ قسٜ ٚ ٞبی ضٚـ تٛؾقٟٝ٘بیت، پتب٘ؿیُ

 تحٛالت ٕٔىٗ زض آیٙسٜ ٔكرم قسٜ اؾت.

3 

یه چبضچٛة ثطای 

ٚ ٘مُ   ٞبی حُٕ پطٚغٜ

قٟطی زض ٔٛضز ٔؿبئُ 

Jones, Tefe, 
& Appiah-

Opoku 
 

2012 

یه چبضچٛة ثطای 

ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ  پطٚغٜ

قٟطی زض ٔٛضز ٔؿبئُ 

پیٕبیف اظ 

عطیك 

پطؾكٙبٔٝ 

LSS 

ٚ ٘مُ پبیساض ثٝ اِٚٛیت ٚ زضن ٘یبظ زاضز. تٛؾقٝ ٚ اؾتفبزٜ اظ  حُٕ 

ٞبی  ای اظ زازٜ ٘یبظ ثٝ ٔزٕٛفٝ ٌؿتطزٜ LSSچبضچٛة پیكٟٙبزی 

ضاحتی ثٝ یه فطآیٙس  تٛاٖ آٖ ضا ثٝ تطتیت ٔی ایٗ وٕی ٘ساضز. ثٝ

                                                           
1
 Geographic Information System 
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ٔطثٛط ثٝ پبیساضی زض 

 ٛؾقٝت وكٛضٞبی زضحبَ 

ٔطثٛط ثٝ پبیساضی زض 

وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾقٝ 

 پیكٟٙبز زازٜ ا٘س.

 ٞبی غطثبٍِطی تجسیُ وطز. ای ثطای پطٚغٜ فٙٛاٖ ٚؾیّٝ ضیعی ثٝ ثط٘بٔٝ

4 

فٙٛاٖ  اٌٗ ثطلیطا ثٝتأحیط ٚ

ٚ٘مُ غیط ٔٛتٛضی  حُٕ

 ٘ٛ زض زّٞی

Sadha, 
Tiwari, & 

Jain 
 

2014 

تأحیط ٚاٌٗ ثطلی ضا 

ٚ ٘مُ غیط   فٙٛاٖ حُٕ ثٝ

٘ٛ  ٔٛتٛضی زض زّٞی

 ا٘س.ثطضؾی وطزٜ

پیٕبیف اظ 

عطیك 

 پطؾكٙبٔٝ

عٛض ثبِمٜٛ ثبفج تأٔیٗ اقتغبَ فمطای قٟطی،  ٞبی ثطلی ثٝ ٚاٌٗ

ٔحیغی ٘بٔغّٛة ٔٛتٛضیعٜ قسٖ ٚ افعایف  ظیؿتوبٞف احطات 

 قٛز. ایٕٙی ٔی

5 
ٔسض٘یعاؾیٖٛ ؾیؿتٓ ذظ 

 Tychyاتٛثٛؼ ثطلی زض 
Borowik & 

Cywinski 
2015 

ایٗ ٔمبِٝ ثٝ تٛنیف احطات 

٘بقی اظ ٘ٛؾبظی) ٔسض٘یعٜ 

وطزٖ ( یه ؾیؿتٓ 

ٚ٘مُ اتٛثٛؼ ثطلی  حُٕ

، Tychyٔٛرٛز زض 

 پطزاظز. ِٟؿتبٖ ٔی

پیٕبیف اظ 

عطیك 

 پطؾكٙبٔٝ

یه  Tychyی اتٛثٛؼ ثطلی زض  قسٜ ٚ تٛؾقٝ قجىٝ ٘ٛؾبظی ا٘زبْ

ٚ٘مُ  ظیؿت زض حُٕ ٌصاضی ؾبظٌبض ثب ٔحیظ ٔخبَ ذٛة اظ ؾطٔبیٝ

 فٕٛٔی قٟطی اؾت.

 ٞبی پػٚٞف ٔٙجـ: یبفتٝ

 هحَرًقل اًساى ٍ ّای حولتٌذی اتعاد ٍ ضاخص ( دست3ِجذٍل ضوارُ )

 ٔٙبثـ ٞب قبذم اثقبز

٘مُ  ٚحُٕ

 ٍٕٞب٘ی

ٚ٘مُ، ٔیعاٖ ضاحتی زض عَٛ ؾفط)ضاحتی زض ؾٛاض قسٖ، ضاحتی زض ٞبی حُٕٚ٘مُ فٕٛٔی، لبثّیت اعٕیٙبٖ ؾطٚیؽٔیعاٖ زؾتطؾی حُٕ

ٚ٘مُ فٕٛٔی، ٞب(، پبویعٌی، ایٕٙی ٚ أٙیت، وطایٝ )ٞعیٙٝ ؾفط(، اعالفبت ؾفط، تٛرٝ ثٝ ٔكتطی ٚ تأحیطات ٔحیغی، تؿٟیالت حُٕایؿتٍبٜ

-ٚ٘مُ ٞٛقٕٙس، ؾطفت ؾفط)حُٕٚ٘مُ غیطٔٛتٛضی، ٔیعاٖ اؾتفبزٜ اظ تؿٟیالت ؾیؿتٓ حُٕت فطاؾبذتبضی فبثط پیبزٜ، تؿٟیالت حُٕتؿٟیال

 ٚ٘مُ یىپبضچٝٚ٘مُ فٕٛٔی ٚ ٔٛتٛضی( زض عَٛ وطیسٚضٞبی انّی، ٔیعاٖ زؾتطؾی ثٝ پبضویًٙ، ایٕٙی ربزٜ، ؾغح آِٛزٌی، ؾیؿتٓ حُٕ

ٚؾبظ التهبزی )وبضایی زٞی ؾطٚیؽ، ایٕٙی ٚ أٙیت، ٍٟ٘ساضی، ؾبذتٚ٘مُ فٕٛٔی ثب اتٛثٛؼ، تحٛیُِی حُٕوبضثطی ظٔیٗ ٚ پبیساضی ٔب

ٞعیٙٝ، احطثركی ٞعیٙٝ، ٔتٛؾظ لسٔت ٘بٌٚبٖ ٚ ...(، تأحیطات ثط اقتغبَ، ٔحیظ، التهبز ٚ تحطن ٚ پٛیبیی زض قٟط، ؽطفیت، ظٔبٖ ؾفط، 

٘كیٙبٖ، تأحیط التهبزی، ٔحیغی، تٛرٝ ثٝ ضضبیت حبقیٝٞبی ظیؿتٞب، ویفیت ذسٔبت، رٙجٝپبیب٘ٝ زؾتطؾی آؾبٖ ثٝ پبیب٘ٝ، ایٕٙی ٚ أٙیت زض

ثٙسی، وطایٝ ٔؿبفط، پبویعٌی، اعالفبت، ایٕٙی، تأحیط ثط اقتغبَ، تأحیطات ٔحیغی، تحطن ٚ پٛیبیی، ضاحتی ٚ آؾبیف، ٔعاحٕت ٚ زضزؾط، ظٔبٖ

ٔٛلـ، ظٔبٖ ؾفط، ٚ٘مُ ثٝٞبی حُٕٞب، ؾطٚیؽٚ٘مُ، ضاحتی ٔؿیطٞب/ربزٜٞبی حُٕؾطٚیؽ زٞی، فطاٚا٘ی٘مُ ٚ ا٘تمبالت، ؾبفبت ؾطٚیؽ

ٞبی ایؿتٍبٜ اتٛثٛؼ، ضضبیت وّی ٞعیٙٝ، ٔیعاٖ زؾتطؾی اعالفبت، پبویعٌی ٚؾبیُ ٘مّیٝ، ؾفط ضاحت، ثطذٛضز ٔٙبؾت وبضوٙبٖ، ایٕٙی، ٔىبٖ

ٚ٘مُ فٕٛٔی، ٔیعٖا ٚ٘مُ فٕٛٔی، لبثّیت اعٕیٙبٖ حُٕٞبی حُٕ٘تؾبض زض ایؿتٍبٜٚ٘مُ فٕٛٔی، ٔتٛؾظ ظٔبٖ أؿبفطاٖ، فطاٚا٘ی ٚؾبیُ حُٕ

 ٚ٘مُ فٕٛٔی زض ؾغح قٟط، ضا٘ٙسٌب٘ی ثب ثطذٛضز ٔٙبؾت ٚ ٌطْزٞی قجىٝ حُٕٚ٘مُ فٕٛٔی، پٛقفزؾتطؾی ثٝ حُٕ

(Eboli, Mazzulla, 

2012) 

(Government of 

India, 2009) 

(Transportation 

Research Board, 

2013) 

(Gilbert, Irwin, 

Hollingworth & 

Blais, 2003) 

(Borowik, Cywińsk, 

2015) 

(Banister, 2000) 

(Schwarze, 2005) 

(Pticina, 2011) 

)اؾتبزی رقفطی ٚ 

 (1390ضنبفی، 

پٛض ٚ غطیت، )حؿیٗ

1391) 

ضٚی ٚ پیبزٜ

-زٚچطذٝ

 ؾٛاضی

ٔحٛض، ٘طخ ٚ٘مُ ا٘ؿبٖٞب ثٝ حُٕٔحٛض، زؾتطؾی پبضویًٙٚ٘مُ ا٘ؿبٖضاؾتبی حُٕٞبی زض ٞب، پبضویًٙیبثی زضؾت پبضویًٙعطاحی ٚ ٔىبٖ

ضٚٞب، ایٕٙی زض ثطاثط حطوت ؾٛاضٜ، أٙیت، حسالُ ٚ حساوخط ٞعیٙٝ پبضویًٙ زض قٟط، زؾتطؾی ٚ ٘فٛشپصیطی، قطایظ فیعیىی، أىب٘بت پیبزٜ

بؾت ثطای ٔقِّٛیٗ ٚ ٘بتٛا٘بٖ رؿٕی ، ؾغح ؾطٚیؽ ٚ ؽطفیت ٔقبثط، ویفیت ٚ ٍٟ٘ساضی، فطْ ٚ وبِجس، ؾطظ٘سٌی ٚ پٛیبیی، زؾتطؾی ٔٙ

 ضیعی ٔؿیطٞبی زٚچطذٝ، عطاحی ٔؿیط، ثط٘بٔٝٞب، زؾتطؾی ثٝ ایؿتٍبٜپصیطی، تمبعـتؿٟیُ فجٛض اظ فطو ذیبثبٖ، ا٘قغبف

(Bachok et al, 

2015) 

(Sadha, Tiwari, & 

Jain, 2014) 

(Jain, Tiwari, 

2016) 

ٚ )تیٕٛضی وطٔب٘ی 

 (1392ٔحٕسعبٞطی، 

)احٕسی، ٞبقٕی، ٚ 

 ( 1392ٔحؿٗ حمیمی، 

ؾبظی آضاْ

 تطافیه

قىُ زض عَٛ ٔؿیط، ٔٛا٘ـ، نفحبت وبٞف ؾطفت ٚ زیٍط  Sٞبی وٙٙسٜٞب اظ عطیك ٔٙحطفٞبی ٔتفبٚت، تغییط ٞٙسؾی ضاٜؾبظیایزبز وف

 ٘ؿب٘ی ٚ أٗ، ٚ ایزبز ٔٙؾط قٟطی رصاة، وبضثطی اضاضیٚؾبیُ ٟٔٙسؾی تطافیىی، عطاحی ٔجّٕبٖ رسیس ذیبثب٘ی ثطای ایزبز ٔحیظ ا

(Newman, 

Kenworthy, 1999) 
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-قٛز. اظ ٘ؾط ٘حٜٛ ٌطزآٚضی زازٜایٗ پػٚٞف ثطاؾبؼ ٔبٞیت ٚ اٞساف ذٛز اظ ٘ٛؿ تحمیمبت وبضثطزی ٔحؿٛة ٔی

ٔغبِقٝ ثب ا٘زبْ تحّیُ فبّٔی تأییسی ٌیطز. زض ایٗ ٞب ایٗ پػٚٞف زض ظٔطٜ تحمیمبت تٛنیفی پیٕبیكی لطاض ٔی

ٔحٛض ٚ ٘مُ ا٘ؿبٖٔٙؾٛض تقییٗ زضرٝ إٞیت ٔقیبضٞبی ٔؤحط ثط حُٕ  ٔقیبضٞبی ثب ثبض فبّٔی پبییٗ حصف ٌطزیسٜ ٚ ثٝ

اظ فطایٙس تحّیُ ؾّؿّٝ ٔطاتجی فبظی اؾتفبزٜ قسٜ اؾت ٚ زضٟ٘بیت ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ ٔقیبضٞب ٚ ٘یع ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ 

ٚ ٘مُ، تىٙیه تبپؿیؽ فبظی ثٝ وبض ٌطفتٝ قسٜ ٞبی حُٕثٙسی پطٚغٜٔٙؾٛض ضتجٝ ٝ زض ٔطحّٝ لجُ ثٝ اٚظاٖ حبنّ

ثٙسی قسٜ ( زؾت4ٌٝیطی ٔغبِقٝ حبضط ثٝ تفىیه ٞط ثرف زض رسَٚ )حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٕٞچٙیٗ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ اؾت.

٘فط ثٛزٜ ٚ اظ  148ّٔی پبییٗ، ٞبی ثب ثبض فبزٞٙسٌبٖ زض تحّیُ فبّٔی تأییسی رٟت حصف قبذماؾت. تقساز پبؾد

ذجطٜ ٔی ثبقس، ِصا ثب تٛرٝ ثٝ  15اِی  7ٞب ثیٗ  ا٘زبیی وٝ زض ضٚـ ٞبی تهٕیٓ ٌیطی چٙس ٔقیبضٜ تقساز ٕ٘ٛ٘ٝ

ذجطٜ اظ ٘ؾطات آٖ ٞب زض ٔمبیؿبت ظٚری رٟت تقییٗ إٞیت ٔقیبضٞب ٚ ظیطٔقیبضٞب اؾتفبزٜ قسٜ  8زؾتطؾی ثٝ 

 اؾت.
 گیریهرتَط تِ جاهعِ، ًوًَِ ٍ رٍش ًوًَِ( اطالعات 4جذٍل ضوارُ )

 ٌیطیضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ ربٔقٝ ٔٛضز ثطضؾی ٔطحّٝ ٌطزآٚضی اعالفبت

آٚضی اعالفبت اظ ٔٙبثـ ٘ؾطی ٚ تزطثیبت رٕـ

 ٔطتجظ زض زاذُ ٚ ذبضد اظ وكٛض

زاذُ ٚ ٞبی ؾبظٔب٘ی، وّیٝ تزطثیبت ٔسٖٚ قسٜ زض  ٞب، ٌعاضـ٘بٔٝوتت، ٔمبالت، پبیبٖ

 ذبضد اظ وكٛض قبُٔ تزطثیبت ٔٛفمیت ٚ قىؿت ٚ ؾبیط ٔٙبثـ ٔغبِقبت ٘ؾطی

ٌطٚٞی اظ ٔٙبثـ ٚ تزطثیبت ثطاؾبؼ 

 ضٚظ ثٛزٖٔقیبضٞبی زض زؾتطؼ ثٛزٖ ٚ ثٝ
 وفبیت ٘ؾطی

 ٞبی ترههی ٔزبظیٌطٜٚ ٔغبِقبت ٔیسا٘ی
زٚ ٌطٜٚ ترههی زض قجىٝ ٔزبظی 

 تٍّطاْ

ٌیطی زض ٕ٘ٛ٘ٝ

 زؾتطؼ

عالفبت اظ ذجطٌبٖ ثطای تحّیُ فبّٔی ٚ آٚضی ارٕـ

 ٞبؾبظی قبذمٟ٘بیی
 ٌطٚٞی اظ ذجطٌبٖ ذجطٌبٖ ٔطتجظ

ٌیطی زض ٕ٘ٛ٘ٝ

 زؾتطؼ

زٞی ٚ ٔٙؾٛض ٚظٖ آٚضی اعالفبت اظ ذجطٌبٖ ثٝرٕـ

 أتیبظزٞی
 ٌطٚٞی اظ ذجطٌبٖ ذجطٌبٖ ٔطتجظ

ضٚـ غیطتهبزفی 

 ثطفیٌِّٛٝ

-ظیطؾبذتثٙسی ٔٙؾٛض اِٚٛیت  ٔغبِقبت ٔیسا٘ی ثٝ

 ٔحٛض ثٛزٖٚ ٘مُ اظ ٘ؾط ٔیعاٖ ا٘ؿبٖٞبی حُٕ 
 ٌیطی ٞسفٕٙسٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٘مُ فٕٛٔی تٟطاٖ ثركی اظ قجىٝ حُٕ  ٚ ٘مُ فٕٛٔی تٟطاٖ  وُ قجىٝ حُٕ

 ٞبی پػٚٞف ٔٙجـ: یبفتٝ

 ( ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت.5ٔٙؾٛض ؾٙزف پبیبیی پطؾكٙبٔٝ ٔیعاٖ آِفبی وطٚ٘جبخ ٔحبؾجٝ ٌطزیس وٝ زض رسَٚ ) ثٝ
 ( هقذار آلفای کرًٍثاخ ترای ارزیاتی پایایی هتغیرّای پژٍّص 5جذٍل ضوارُ )

 ٘تیزٝ آِفبی وطٚ٘جبخ ٔتغیطٞب

Q1 782/0 ُلجَٛ لبث 

Q2 75/0 ُلجَٛ لبث 

Q3 93/0 فبِی 

Q4 844/0 ذٛة 

Q5 9/0 فبِی 

 فبِی 933/0 وُ

 ٞبی پػٚٞف ٔٙجـ: یبفتٝ

 ّاٍ تحلیل دادُ تجسیِ 

ٞب ٚ ضٚاثظ ثیٗ ٔتغیطٞبی ٔٛضٛؿ تحمیك اؾت. زض ٔطحّٝ ٞب، ثطضؾی زلیك پسیسٜٚ تحّیُ زازٜ تزعیٝ ٞسف اؾبؾی اظ 

ٞب ضا زض ٔؿیط ٞسف، پبؾرٍٛیی ثٝ ؾؤاَ یب ٚ تحّیُ، ٘ىتٝ ٟٔٓ ایٗ اؾت وٝ ٔحمك ثبیس اعالفبت ٚ زازٜ  تزعیٝ

تحّیُ لطاض زٞس. زض ایٗ پػٚٞف ثب ا٘زبْ  ٚ ٞبی ذٛز رٟت زازٜ ٚ ٔٛضز تزعیٝ ؾؤاالت تحمیك ٚ ٘یع اضظیبثی فطضیٝ
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ٞب ثب ٚ تحّیُ زازٜ ، ٔقیبضٞب ٟ٘بیی قسٜ ٚ ؾپؽ ثٝ تزعیٝ 0.3تحّیُ فبّٔی ٚ حصف ٔقیبضٞبی ثب ثبض فبّٔی وٕتط اظ 

ٌیطی چٙسٔقیبضٜ اظ ٘ٛؿ فطایٙس تحّیُ ؾّؿّٝ ٔطاتجی فبظی ٚ ٘یع ضٚـ تبپؿیؽ فبظی پطزاذتٝ اؾتفبزٜ اظ ضٚـ تهٕیٓ

ٞبی  اظ ٔیبٖ تٕبٔی ٔقیبضٞب، زٚ ٔقیبض أىب٘بت ٔٙبؾت ثطای اؾتمطاض ٚ فقبِیت )ایؿتٍبٜ، ؾطپٙبٜ، ؾطٚیؽقسٜ وٝ 

ثٙسی تطتیت زاضای ثیكتطیٗ ٚ وٕتطیٗ إٞیت ثٛز٘س ٚ ثط اؾبؼ اِٚٛیتظایی ثٝ ٞبی اقتغبَ ثٟساقتی ٚ ...( ٚ فطنت

ٞبی ٔٛضزٔغبِقٝ ضتجٝ اَٚ ضا زاضا ٞؿتٙس. زض ا٘تٟب ثب یطؾبذتا٘زبْ قسٜ ثعضٌطاٜ قٟیس ثبثبیی ٚ پبیب٘ٝ ٘ٛثٙیبز زض ٔیبٖ ظ

 ٞب اضائٝ قسٜ اؾت.ٞب زض ٞط ظیطؾبذت ٚ پیكٟٙبزاتی ثطای ثٟجٛز آٖفّٕىطز ٚضقیت قبذم -تحّیُ إٞیت

 هعرفی هعیارّا ٍ زیرهعیارّای جْت اًجام تحلیل عاهلی تأییذی

آٔسٜ ٚ تحّیُ  زؾت  وٝ اظ ازثیبت ٚ ٘ؾطؾٙزی ذجطٌبٖ ثٝٔحٛض ٚ ٘مُ ا٘ؿبٖ( اؾبٔی ٔقیبضٞبی ح6ُٕزض رسَٚ )

 قٛز، اضائٝ قسٜ اؾت.فبّٔی ثطاؾبؼ ایٗ ٔقیبضٞب ا٘زبْ ٔی
 هحَر جْت اًجام تحلیل عاهلی تأییذیًٍقل اًساى( اساهی هعیارّای حول6جذٍل ضوارُ )

 ٔٙجـ ظیطٔقیبض ٕ٘بز ٔقیبض ٕ٘بز

 

Q1 
 

 

 ٔزبٚضاٖ

Q11 پػٚٞفازثیبت  ٞبی نٛتی آِٛزٌی 

Q12 ٘ؾطات ذجطٌبٖ ا٘ؿساز زیس 

Q13 ٝ٘ؾطات ذجطٌبٖ ایتطافیه ٔٙغم 

Q14 ٜ٘ؾطات ذجطٌبٖ اضاضی تّٕه قس 

 

Q2 

 

 ضا٘ٙسٌبٖ

Q21 )ًٙازثیبت پػٚٞف ؽطفیت )تطزز ٚ پبضوی 

Q22 ازثیبت پػٚٞف ؾطفت 

Q23  ،ٜ٘ؾطات ذجطٌبٖ ٞبی ثٟساقتی ٚ ...( ؾطٚیؽأىب٘بت ٔٙبؾت ثطای اؾتمطاض ٚ فقبِیت )ایؿتٍبٜ، ؾطپٙب 

 

Q3 

 

 ٞب ٚ قطایظ ذبلٌطٜٚ

Q31 ٖازثیبت پػٚٞف ٘یبظٞبی ذبل ظ٘بٖ ٚ وٛزوب 

Q32 ٖازثیبت پػٚٞف ٘یبظٞبی ذبل ؾبِٕٙسا 

Q33 ٖازثیبت پػٚٞف ٘یبظٞبی ذبل ٔقّٛالٖ ٚ ثیٕبضا 

Q34  ،٘ؾطات ذجطٌبٖ ثحطاٖ، ٚ ...أىب٘بت الظْ ثطای پیكٍیطی ٚأساز زض قطایظ اضغطاض 

 

 

 

 

Q4 

 

 

 

 

 ربٔقٝ

Q41 ٘ؾطات ذجطٌبٖ عَٛ زٚضٜ ارطا 

Q42 ُٕازثیبت پػٚٞف ٚ٘مُ فٕٛٔی تؿٟیُ ح 

Q43 ازثیبت پػٚٞف ٔحیغیتأحیطات ظیؿت 

Q44 ازثیبت پػٚٞف ظایی ٞبی اقتغبَ فطنت 

Q45 ٝازثیبت پػٚٞف تأحیط ثط تحطن، ٘كبط ٚ پٛیبیی ربٔق 

Q46 ازثیبت پػٚٞف فطْ ٚ تأحیط ثط ٔقٕبضی ٚ ٔٙؾط قٟطی 

Q47 ٘ؾطات ذجطٌبٖ تأحیطات ثط تبضید، انبِت ٚ ٞٛیت قٟط 

Q48 ًٙٞ٘ؾطات ذجطٌبٖ ؾبظی آٌبٞی ثركی ٚ فط 

 

 

 

 

Q5 

 

 

 

 

 وبضثطاٖ

Q51 ازثیبت پػٚٞف ایٕٙی 

Q52 ازثیبت پػٚٞف ضاحتی ٚ ثٟجٛز ویفیت ؾفط 

Q53 ٚ ازثیبت پػٚٞف زؾتطؾی ثٟجٛز ؾطفت 

Q54 ُٕازثیبت پػٚٞف ٚ٘مُ غیطٔٛتٛضی ٚ فجٛض فبثطاٖ پیبزٜ تؿٟیالت ح 

Q55 ازثیبت پػٚٞف أٙیت 

Q56 ازثیبت پػٚٞف ٞعیٙٝ ؾفط 

Q57 ُٕازثیبت پػٚٞف ٚ٘مُ قٟطی اتهبَ ٚ زؾتطؾی ثٝ ؾبیط ٔسٞبی ح 

Q58 ٜ٘ؾطات ذجطٌبٖ ٞبی پطٚغٜ ثطزاض ثٝ ٞعیٙٝ ٘ؿجت رٕقیت ثٟط 

Q59 ازثیبت پػٚٞف پبویعٌی ٚ آضاؾتٍی 

Q510 ٘ؾطات ذجطٌبٖ ٞبی چٙسٔٙؾٛضٜ )تزبضی، ٞٙطی ٚ ...( وبضثطی 

 تحلیل عاهلی تأییذی

افعاض  زض ایٗ لؿٕت، ٘تبیذ حبنُ اظ تحّیُ فبّٔی تبًییسی ؾؤاالت پػٚٞف ثطای ٔتغیطٞبی ٔسَ ٔفٟٛٔی تٛؾظ ٘طْ

قسٜ ثطای ثطذی اظ  ٞبی زض ٘ؾط ٌطفتٝ  قٛز قبذم ( ٔكبٞسٜ ٔی1عٛض وٝ زض قىُ ) ٕٞبِٖیعضَ آٚضزٜ قسٜ اؾت. 

ؾؤاالت، زاضای ٕٞجؿتٍی ثبال ٚ ثطای ثطذی زیٍط زاضای ٕٞجؿتٍی پبئیٗ اؾت. زض ایٗ حبِت ٞط یه اظ ٔتغیطٞب 
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ٖ ضٚایی ؾؤاالت ٔٛ( تحّیُ فبّٔی تأییسی ثطای آظ1ا٘س. قىُ ) تٛؾظ چٙسیٗ ؾؤاَ ٔطثٛط ثٝ ذٛز ؾٙزیسٜ قسٜ

فٙٛاٖ ٔتغیطٞبی ٔىٖٙٛ ٚ ؾؤاالت ٔطثٛعٝ  زٞس. زض ایٗ حبِت پٙذ ؾبظٜ ٔٛضز٘ؾط ثٝ ٔتغیطٞبی پػٚٞف ضا ٘كبٖ ٔی

( ٔقیبضٞبی ثطاظـ ٔسَ زض 7قسٜ ٚ تحّیُ فبّٔی ا٘زبْ قس. رسَٚ ) پصیط زض ٘ؾط ٌطفتٝ  فٙٛاٖ ٔتغیطٞبی ٔكبٞسٜ ثٝ

ضؾس، ِٚی  لجَٛ ثٝ ٘ؾط ٔی قٛز زض وُ ٔسَ لبثُ عٛض وٝ ٔكبٞسٜ ٔی زٞس. ٕٞبٖ حبِت ٔسَ اثتسایی ضا ٘كبٖ ٔی

ٔطحّٝ حصف قس٘س ٚ زض ٞط   ثٝ ٔٙؾٛض ثطاظـ ثٟتط ٔسَ، ؾؤاالتی وٝ ثبض فبّٔی اؾتب٘ساضزقسٜ وٕتط زاقتٙس ٔطحّٝ  ثٝ

 ٔطحّٝ پؽ اظ حصف ٞط ؾؤاَ ثطاظـ ٔسَ ٔزسزاً ا٘زبْ قس.
 ّای ًیکَیی ترازش هذل( ضاخص7جذٍل ضوارُ )

 ًتیجِ حذ هطلَب تعذ ضاخص ّای ترازش هذلهعیار ردیف

   وبی زٚ ٘ؿجی 1
  ⁄  لجَٛ لبثُ 2تب  1ٔمبزیط ثیٗ  35/2 

 لجَٛ لبثُ RMSEA 096/0 > 05/0 ضیكٝ ٔیبٍ٘یٗ ٔزصٚضات تمطیت 2

 لجَٛ لبثُ SRMR 079/0 <05/0 ٞب اؾتب٘ساضزضیكٝ ٔزصٚض ٔب٘سٜ 3

 لجَٛ لبثُ NFI 9/0 > 95/0 قبذم ثطاظـ ٞٙزبض قسٜ 4

 لجَٛ لبثُ NNFI 94/0 > 95/0 قبذم ٘طْ ثطاظ٘سٌی 5

 لجَٛ لبثُ CFI 94/0 > 95/0 قبذم ثطاظـ تغجیمی 6

 لجَٛ لبثُ IFI 94/0 > 95/0 قبذم ثطاظـ اضبفی 8

 ٞبی پػٚٞف ٔٙجـ: یبفتٝ

 

 
 هرحلِ دٍم در حالت تخویي استاًذاردگیری هفَْهی تا استفادُ از تحلیل عاهلی تأییذی ( هذل اًذاز1ُضکل ضوارُ )

 ّای پژٍّص هٌثع: یافتِ
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 ّای پژٍّص هٌثع: یافتِ  tداری  گیری هفَْهی تا استفادُ از تحلیل عاهلی تأییذی هرحلِ دٍم در حالت ضرایة هعٌی( هذل اًذاز2ُضکل ضوارُ )

 گیری ضذُ ( ًتایج تحلیل عاهلی تأییذی ترای هتغیرّای اًذاز8ُجذٍل ضوارُ )

 ًتیجِ آزهَى  T-value تار عاهلی هتغیرّا

Q1 

Q11  73/0 36/9 تأییس 

Q12  73/0 31/9 تأییس 

Q13  75/0 66/9 تأییس 

Q14  55/0 59/6 تأییس 

Q2 
Q21  82/0 97/10 تأییس 

Q22  65/0 14/8 تأییس 

Q23  67/0 48/8 تأییس 

Q3 
Q31  87/0 24/13 تأییس 

Q32  91/0 22/14 تأییس 

Q33  91/0 3/14 تأییس 

Q34  82/0 12 تأییس 

Q4 
Q41  34/0 01/4 تأییس 

Q42  57/0 19/7 تأییس 

Q43  63/0 14/8 تأییس 

Q44  66/0 62/8 تأییس 

Q45  74/0 12/10 تأییس 

Q46  72/0 75/9 تأییس 

Q47  74/0 12/10 تأییس 

Q48  68/0 04/9 تأییس 

Q5 
Q51  82/0 88/11 تأییس 

Q52  88/0 48/13 تأییس 

Q53  75/0 45/10 تأییس 

Q54  72/0 97/9 تأییس 
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Q55  88/0 14/12 تأییس 

Q56  45/0 55/5 تأییس 

Q57  65/0 59/8 تأییس 

Q58  42/0 12/5 تأییس 

Q59  68/0 2/9 تأییس 

Q510  49/0 13/6 تأییس 

 ٞبی پػٚٞف ٔٙجـ: یبفتٝ

ٞبی  ( قبذم9ثٝ زِیُ ایطاز زض ثطذی اظ پبضأتطٞبی ٔسَ زض تحّیُ فبّٔی تأییسی، انالح ٔسَ ا٘زبْ قس. رسَٚ )

قٛز، زض ثطاظـ ٔزسز ٔسَ  عٛض وٝ ٔكبٞسٜ ٔی  زٞس. ٕٞبٖ قسٜ ضا ٘كبٖ ٔی ٘یىٛیی ثطاظـ ضا زض حبِت انالح 

( ثٝ تطتیت 4( ٚ )3ذٛة انالح قس٘س. قىُ ) لجَٛ ثٝ حبِت  ٞبی ٘یىٛیی ثطاظـ اظ حبِت لبثُ ثؿیبضی اظ قبذم

قسٜ  زض ٔسَ انالح  tٞبی تحمیك زض حبِت ضطایت اؾتب٘ساضز ٚ زض حبِت ضطایت  ٞب ٚ ٌٛیٝ ٕ٘ٛزاض ضٚاثظ ثیٗ ؾبظٜ

 زٞٙس.  ٘كبٖ ٔی
 ّای ًیکَیی ترازش هذل( ضاخص9جذٍل ضوارُ )

 ًتیجِ حذ هطلَب تعذ ضاخص ّای ترازش هذلهعیار ردیف

   ٘ؿجی وبی زٚ 1
  ⁄  ذٛة 2تب  1ٔمبزیط ثیٗ  93/1 

 لجَٛ لبثُ RMSEA 08/0 > 05/0 ضیكٝ ٔیبٍ٘یٗ ٔزصٚضات تمطیت 2

 ذٛة SRMR 05/0 <05/0 ٞب اؾتب٘ساضزضیكٝ ٔزصٚض ٔب٘سٜ 3

 لجَٛ لبثُ NFI 94/0 > 95/0 قبذم ثطاظـ ٞٙزبض قسٜ 4

 ذٛة NNFI 96/0 > 95/0 قبذم ٘طْ ثطاظ٘سٌی 5

 ذٛة CFI 97/0 > 95/0 تغجیمیقبذم ثطاظـ  6

 ذٛة IFI 97/0 > 95/0 قبذم ثطاظـ اضبفی 8

 ٞبی پػٚٞف ٔٙجـ: یبفتٝ

 
 گیری هفَْهی تا استفادُ از تحلیل عاهلی تأییذی هرحلِ دٍم در حالت تخویي استاًذارد( هذل اًذاز3ُضکل ضوارُ )

 ّای پژٍّص هٌثع: یافتِ
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 ّای پژٍّص هٌثع: یافتِ tداری  گیری هفَْهی تا استفادُ از تحلیل عاهلی تأییذی هرحلِ دٍم در حالت ضرایة هعٌی( هذل اًذاز4ُضکل ضوارُ )

 تا رٍش تاپسیس فازی ّاٍ تحلیل دادُ تجسیِ 

زض ایٗ  .پطزاظیٓ ٞبی ٔٛضز ٔغبِقٝ ٔی ثٙسی ٌعیٙٝ فبظی رٟت اِٚٛیت تبپؿیؽ ٞبی ٔطاحُ تىٙیه زض ازأٝ ثٝ یبفتٝ

ثٙسی قسٜ اؾت. ثسیٗ ٔٙؾٛض ٔطحّٝ فّٕىطز چٟبض ثعضٌطاٜ ٚ چٟبض پبیب٘ٝ قٟط تٟطاٖ اظ ٘ؾط ا٘ؿبٖ ٔحٛضی ضتجٝ

آٚضی ایٗ پطؾكٙبٔٝ ٔمبیؿبت ظٚری عطاحی ٚ تٙؾیٓ ٌطزیس ٚ زض اذتیبض ذجطٌبٖ لطاضزازٜ قس. پؽ اظ رٕـ

( اٚظاٖ ٔقیبضٞب ٚ 10. زض ازأٝ زض رسَٚ )پطؾكٙبٔٝ، ٘ؾطات ذجطٌبٖ تّفیك ٌطزیس ٚ ٚظٖ ٞب ٔحبؾجٝ ٌطزیس

 ٞب اضائٝ قسٜ اؾت. ثٙسی آٖٔحٛض ٚ اِٚٛیتٚ ٘مُ ا٘ؿبٖ ظیطٔقیبضٞبی حُٕ
 هحَرًٍقل اًساىتٌذی هعیارّای حول( ٍزى ٍ اٍلَیت11جذٍل ضوارُ )

 ضتجٝ زض لیبؼ ثب ؾبیط ظیطٔقیبضٞب ٚظٖ فٙٛاٖ ظیطٔقیبض ٚظٖ فٙٛاٖ ٔقیبض

 

 ٔزبٚضاٖ

0.174 

 

 2 0.067 ٞبی نٛتی آِٛزٌی

 3 0.06 ا٘ؿساز زیس

 5 0.056 ایتطافیه ٔٙغمٝ

 

 ضا٘ٙسٌبٖ
0.201 

 2 0.067 ؽطفیت )تطزز ٚ پبضویًٙ(

 6 0.054 ؾطفت

 1 0.086 ٞبی ثٟساقتی ٚ ...( أىب٘بت ٔٙبؾت ثطای اؾتمطاض ٚ فقبِیت )ایؿتٍبٜ، ؾطپٙبٜ، ؾطٚیؽ

 

 ٞب ٚ قطایظ ذبلٌطٜٚ
0.2 

 7 0.051 ٘یبظٞبی ذبل ظ٘بٖ ٚ وٛزوبٖ

 14 0.039 ٘یبظٞبی ذبل ؾبِٕٙساٖ

 14 0.039 ٘یبظٞبی ذبل ٔقّٛالٖ ٚ ثیٕبضاٖ

 4 0.057 أىب٘بت الظْ ثطای پیكٍیطی ٚأساز زض قطایظ اضغطاض، ثحطاٖ، ٚ ...

 

 ربٔقٝ
0.213 

 15 0.027 ظایی ٞبی اقتغبَ فطنت

 11 0.044 پٛیبیی ربٔقٝتأحیط ثط تحطن، ٘كبط ٚ 

 12 0.043 فطْ ٚ تأحیط ثط ٔقٕبضی ٚ ٔٙؾط قٟطی

 13 0.042 تأحیطات ثط تبضید، انبِت ٚ ٞٛیت قٟط

 12 0.043 ؾبظی آٌبٞی ثركی ٚ فطًٞٙ

 0.212 وبضثطاٖ

 8 0.047 ایٕٙی

 13 0.042 ضاحتی ٚ ثٟجٛز ویفیت ؾفط

 10 0.045 ثٟجٛز ؾطفت ٚ زؾتطؾی

 9 0.046 ٚ٘مُ غیطٔٛتٛضی ٚ فجٛض فبثطاٖ پیبزٜ تؿٟیالت حُٕ

 10 0.045 أٙیت

 ّا تٌذی گسیٌِ رتثِ
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 .( اضائٝ قسٜ اؾت11تطی زاقتٝ ثبقس، ثٟتط اؾت. ٘تبیذ ٟ٘بیی تىٙیه تبپؿیؽ فبظی زض رسَٚ ) ای وٝ ضطیت ٘عزیىی ثعضيٞط ٌعیٙٝ
   ّاتٌذی تسرگراُ ( رتث11ِجذٍل ضوارُ )  

 ضزیف ٞب ٌعیٙٝ ٔخجت آَایسٜ تب فبنّٝ ٔٙفی آَایسٜ تب فبنّٝ CC ضتجٝ

 1 ثعضٌطاٜ قٟیس ثبثبیی 19.376 0.665 0.033 1

 2 ثعضٌطاٜ ٔسضؼ 19.399 0.645 0.032 2
 3 پُ عجمبتی نسض 19.487 0.558 0.028 3

 4 ثعضٌطاٜ أبْ فّی 19.392 0.649 0.032 2

 ّای پژٍّص هٌثع: یافتِ

ٞب ثطذٛضزاض اؾت ٚ ثعضٌطاٜ  اظ ایٗ اؾت وٝ ثعضٌطاٜ قٟیس ثبثبیی اظ اِٚٛیت ثطتطی ٘ؿجت ثٝ ؾبیط ٌعیٙٝ٘تبیذ حبوی 

پبیب٘ٝ ٘ٛثٙیبز اظ اِٚٛیت ثطتطی  ٔسضؼ ٚ ثعضٌطاٜ أبْ فّی ثب اذتالف ثؿیبض وٕی زض ضتجٝ زْٚ لطاض زاض٘س ٚ ٕٞچٙیٗ

 ٞب ثطذٛضزاض اؾت. ٘ؿجت ثٝ ؾبیط ٌعیٙٝ

 دعولکر -تحلیل اّویت
نٛضت ٔزعا ا٘زبْ قسٜ اؾت ٚ ثطاؾبؼ تطویت زٚ فبُٔ  ٞب ثٝفّٕىطز ثطای ٞطوساْ اظ ٌعیٙٝ -زض ایٗ لؿٕت تحّیُ إٞیت

ٚ ٘مُ ٚ ٔیعاٖ ٞبی حُٕ ی اعالفبت ٔیسا٘ی ثطای ٞط ٌعیٙٝ زض ٔٛضز ؾغح فّٕىطز فقّی ظیطؾبذتٚؾیّٝقسٜ ثٝأتیبظ وؿت

( Xوٝ ٔحٛض ) عٛضی قٛز ثٝؿی ثط ضٚی ٔحٛضٞبی زؾتٍبٜ ٔرتهبت ضؾٓ ٔیٚ٘مُ، ٔبتطیإٞیت ٞط یه اظ ٔقیبضٞبی حُٕ

اعالفبت ٔیسا٘ی ثٝ فّٕىطز  ٚؾیّٝ قسٜ ثٝزٞٙسٜ إٞیت اؾت، یقٙی أتیبظ وؿت ( ٘كبYٖزٞٙسٜ فّٕىطز ٚ ٔحٛض )٘كبٖ

فٙٛاٖ إٞیت آٖ زض ٘ؾط  ٔقیبضٞب ثٝٔحٛض ٚ ٕٞچٙیٗ اٚظاٖ ٟ٘بیی لغقی ٚ٘مُ ا٘ؿبٖٞب ثطای ٞط یه اظ ٔقیبضٞبی حُٕظیطؾبذت

ٞبی ٔبتطیؽ ٞب زض یىی اظ چبضن تطتیت، ثب رفت قسٖ ایٗ زٚ ٔزٕٛفٝ اظ ٔمبزیط، ٞط یه اظ قبذم ایٗ ٌطفتٝ قسٜ اؾت. ثٝ

IPزٞٙسٜ فّٕىطز ٚ إٞیت ٞب پبییٗ اؾت. ضثـ زْٚ، ٘كبٖ ٞب ثبال، ِیىٗ فّٕىطز آٖ ٌیط٘س. زض ضثـ اَٚ، إٞیت قبذم، لطاض ٔی

ٞبی ٔٛرٛز زض ایٗ ٘بحیٝ، زض ٚضقیت ٘ؿجتبً ٔغّٛة ثٛزٜ ٚ ثبیس ایٗ ٚضقیت زٚاْ یبثس. ثبالؾت ٚ ثیبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ قبذم

زٞٙسٜ إٞیت پبییٗ ٚ فّٕىطز ثبالؾت. زض  زض ضثـ ؾْٛ، إٞیت ٚ فّٕىطز ٞط زٚ پبییٗ اؾت. زض ٟ٘بیت، ضثـ چٟبضْ، ٘كبٖ

ّىطز ثعضٌطاٜ قٟیس ثبثبیی ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت. ؾپؽ ٔمبیؿٝ ضاٞجطزٞبی ثٟجٛز فٕ -ازأٝ ثٝ فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔبتطیؽ إٞیت

 ( ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت.12ٞبی ٔٛضز ٔغبِقٝ زض رسَٚ )ٔحٛض ثطای ٞط یه اظ ٔقیبضٞب زض ثعضٌطاٜٚ٘مُ ا٘ؿبٖحُٕ
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 -تحّیُ إٞیت

 فّٕىطز
 ثعضٌطاٜ أبْ فّی پُ عجمبتی نسض ثعضٌطاٜ ٔسضؼ ثعضٌطاٜ قٟیس ثبثبیی

 ٘بحیٝ اَٚ

 )وبٖ٘ٛ تٛرٝ(

 ٞبی نٛتی آِٛزٌی 

 ٝایتطافیه ٔٙغم 

  ٚ أىب٘بت ٔٙبؾت ثطای اؾتمطاض

ٞبی  فقبِیت )ایؿتٍبٜ، ؾطپٙبٜ، ؾطٚیؽ

 ثٟساقتی ٚ ...(

 ٖ٘یبظٞبی ذبل ظ٘بٖ ٚ وٛزوب 

  أىب٘بت الظْ ثطای پیكٍیطی ٚأساز

 زض قطایظ اضغطاض، ثحطاٖ، ٚ ...

 

 ٞبی نٛتی آِٛزٌی 

 ٝایتطافیه ٔٙغم 

 ؾطفت 

  ٚ أىب٘بت ٔٙبؾت ثطای اؾتمطاض

ٞبی  فقبِیت )ایؿتٍبٜ، ؾطپٙبٜ، ؾطٚیؽ

 ثٟساقتی ٚ ...(

 ٖ٘یبظٞبی ذبل ظ٘بٖ ٚ وٛزوب 

  أىب٘بت الظْ ثطای پیكٍیطی ٚأساز

 زض قطایظ اضغطاض، ثحطاٖ، ٚ ...

 ٞبی نٛتی آِٛزٌی 

 ا٘ؿساز زیس 

 ٝایتطافیه ٔٙغم 

 ؾطفت 
 

 

 

 ٘بحیٝ زْٚ

 )حفؼ ٚضقیت(

 ا٘ؿساز زیس 

 )ًٙؽطفیت )تطزز ٚ پبضوی 

 ؾطفت 

 ا٘ؿساز زیس 

 )ًٙؽطفیت )تطزز ٚ پبضوی 

 

 )ًٙؽطفیت )تطزز ٚ پبضوی 

  ٚ أىب٘بت ٔٙبؾت ثطای اؾتمطاض

ٞبی  فقبِیت )ایؿتٍبٜ، ؾطپٙبٜ، ؾطٚیؽ

 ثٟساقتی ٚ ...(

 ٖ٘یبظٞبی ذبل ظ٘بٖ ٚ وٛزوب 

  أىب٘بت الظْ ثطای پیكٍیطی ٚأساز

 زض قطایظ اضغطاض، ثحطاٖ، ٚ ...

 ٞبی نٛتی آِٛزٌی 

 ا٘ؿساز زیس 

 ٝایتطافیه ٔٙغم 

 ًٙؽطفیت )تطزز ٚ پبضوی 

 ؾطفت 

  ٚ أىب٘بت ٔٙبؾت ثطای اؾتمطاض

ٞبی  فقبِیت )ایؿتٍبٜ، ؾطپٙبٜ، ؾطٚیؽ

 ثٟساقتی ٚ ...(

 ٖ٘یبظٞبی ذبل ظ٘بٖ ٚ وٛزوب 

  أىب٘بت الظْ ثطای پیكٍیطی ٚأساز

 زض قطایظ اضغطاض، ثحطاٖ، ٚ ...

 ٘بحیٝ ؾْٛ

 إٞیت()ثی

 ٖ٘یبظٞبی ذبل ؾبِٕٙسا 

 ٖ٘یبظٞبی ذبل ٔقّٛالٖ ٚ ثیٕبضا 

 ظایی ٞبی اقتغبَ فطنت 

 ٝتأحیط ثط تحطن، ٘كبط ٚ پٛیبیی ربٔق 

 فطْ ٚ تأحیط ثط ٔقٕبضی ٚ ٔٙؾط قٟطی 

  تأحیطات ثط تبضید، انبِت ٚ ٞٛیت

 قٟط

ًٙٞؾبظی آٌبٞی ثركی ٚ فط 

 ایٕٙی 

 ضاحتی ٚ ثٟجٛز ویفیت ؾفط 

 ُٕٚ٘مُ غیطٔٛتٛضی ٚ  تؿٟیالت ح

 فجٛض فبثطاٖ پیبزٜ

 ٖ٘یبظٞبی ذبل ؾبِٕٙسا 

 ٖ٘یبظٞبی ذبل ٔقّٛالٖ ٚ ثیٕبضا 

 ظایی ٞبی اقتغبَ فطنت 

  تأحیطات ثط تبضید، انبِت ٚ ٞٛیت

 قٟط

 ًٙٞؾبظی آٌبٞی ثركی ٚ فط 

 ایٕٙی 

 ضاحتی ٚ ثٟجٛز ویفیت ؾفط 

 ُٕٚ٘مُ غیطٔٛتٛضی ٚ  تؿٟیالت ح

 فجٛض فبثطاٖ پیبزٜ

 أٙیت 

 

 ٖ٘یبظٞبی ذبل ؾبِٕٙسا 

 ٖ٘یبظٞبی ذبل ٔقّٛالٖ ٚ ثیٕبضا 

 ظایی ٞبی اقتغبَ فطنت 

 ٝتأحیط ثط تحطن، ٘كبط ٚ پٛیبیی ربٔق 

 فطْ ٚ تأحیط ثط ٔقٕبضی ٚ ٔٙؾط قٟطی 

  تأحیطات ثط تبضید، انبِت ٚ ٞٛیت

 قٟط

 ضاحتی ٚ ثٟجٛز ویفیت ؾفط 

 ُٕٚ٘مُ غیطٔٛتٛضی ٚ  تؿٟیالت ح

 فجٛض فبثطاٖ پیبزٜ

 ٖ٘یبظٞبی ذبل ؾبِٕٙسا 

 ٖ٘یبظٞبی ذبل ٔقّٛالٖ ٚ ثیٕبضا 

 ظایی ٞبی اقتغبَ فطنت 

 ٝتأحیط ثط تحطن، ٘كبط ٚ پٛیبیی ربٔق 

 فطْ ٚ تأحیط ثط ٔقٕبضی ٚ ٔٙؾط قٟطی 

  تأحیطات ثط تبضید، انبِت ٚ ٞٛیت

 قٟط

 ُٕٚ٘مُ غیطٔٛتٛضی ٚ  تؿٟیالت ح

 فجٛض فبثطاٖ پیبزٜ

 

 ٘بحیٝ چٟبضْ

 وبٞف()لبثُ 
 ثٟجٛز ؾطفت ٚ زؾتطؾی 

 ٝتأحیط ثط تحطن، ٘كبط ٚ پٛیبیی ربٔق 

 فطْ ٚ تأحیط ثط ٔقٕبضی ٚ ٔٙؾط قٟط 

 ثٟجٛز ؾطفت ٚ زؾتطؾی 

 ًٙٞؾبظی آٌبٞی ثركی ٚ فط 

 ایٕٙی 

 ثٟجٛز ؾطفت ٚ زؾتطؾی 

 أٙیت 

 ًٙٞؾبظی آٌبٞی ثركی ٚ فط 

 ضاحتی ٚ ثٟجٛز ویفیت ؾفط 

 طؾیثٟجٛز ؾطفت ٚ زؾت 

 

 ٞبی پػٚٞف ٔٙجـ: یبفتٝ

 گیری ٍ پیطٌْاداتًتیجِ

ای، أىب٘بت ٔٙبؾت ثطای اؾتمطاض ٚ ٞبی نٛتی، تطافیه ٔٙغمٝ ثطاؾبؼ زض ثعضٌطاٜ قٟیس ثبثبیی، ٔقیبضٞبی آِٛزٌی

پیكٍیطی ٞبی ثٟساقتی ٚ ...(، ٘یبظٞبی ذبل ظ٘بٖ ٚ وٛزوبٖ ٚ أىب٘بت الظْ ثطای  فقبِیت )ایؿتٍبٜ، ؾطپٙبٜ، ؾطٚیؽ

ای، ؾطفت، ٞبی نٛتی، تطافیه ٔٙغمٝ ٚأساز زض قطایظ اضغطاض، ثحطاٖ، ٚ ...، زض ثعضٌطاٜ ٔسضؼ، ٔقیبضٞبی آِٛزٌی

ٞبی ثٟساقتی ٚ ...(، ٘یبظٞبی ذبل ظ٘بٖ ٚ  أىب٘بت ٔٙبؾت ثطای اؾتمطاض ٚ فقبِیت )ایؿتٍبٜ، ؾطپٙبٜ، ؾطٚیؽ

قطایظ اضغطاض، ثحطاٖ، ٚ ...، زض پُ عجمبتی نسض، ٔقیبضٞبی وٛزوبٖ ٚ أىب٘بت الظْ ثطای پیكٍیطی ٚأساز زض 

ا٘س. زض ثعضٌطاٜ أبْ  ای، ؾطفت زض ٘بحیٝ اَٚ )وبٖ٘ٛ تٛرٝ( لطاضٌطفتٝٞبی نٛتی، ا٘ؿساز زیس، تطافیه ٔٙغمٝ آِٛزٌی
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-زٞس وٝ قبذمیا٘س. لطاض ٌطفتٗ ایٗ اثقبز زض ٘بحیٝ اَٚ ٘كبٖ ٔفّی ٞیچىساْ اظ ٔقیبضٞب زض ایٗ ٘بحیٝ لطاض ٍ٘طفتٝ

ٞبیی قسٜ زض ایٗ ٘بحیٝ، ثؿیبض ٟٔٓ ٞؿتٙس ٚ ٘یبظٔٙس ثٝ الساْ انالح فٛضی ثٛزٜ ٚ ثٙبثطایٗ ثبیس ثٝ قبذم ٞبی ٚالـ

ا٘س، اِٚٛیت ثبالیی زازٜ قٛز. زض ثعضٌطاٜ قٟیس ثبثبیی ٔقیبضٞبی ا٘ؿساز زیس، ؽطفیت )تطزز  وٝ زض ایٗ ٘بحیٝ لطاضٌطفتٝ

ضٌطاٜ ٔسضؼ ٔقیبضٞبی ا٘ؿساز زیس ٚ ؽطفیت )تطزز ٚ پبضویًٙ(، زض پُ عجمبتی نسض ٚ پبضویًٙ( ٚ ؾطفت، زض ثع

ٞبی  ٔقیبضٞبی ؽطفیت )تطزز ٚ پبضویًٙ(، أىب٘بت ٔٙبؾت ثطای اؾتمطاض ٚ فقبِیت )ایؿتٍبٜ، ؾطپٙبٜ، ؾطٚیؽ

اضغطاض، ثحطاٖ، ٚ ... ثٟساقتی ٚ ...(، ٘یبظٞبی ذبل ظ٘بٖ ٚ وٛزوبٖ، أىب٘بت الظْ ثطای پیكٍیطی ٚأساز زض قطایظ 

ای، ؽطفیت )تطزز ٚ پبضویًٙ، ٞبی نٛتی، ا٘ؿساز زیس، تطافیه ٔٙغمٝ ٚ زض ثعضٌطاٜ أبْ فّی ٔقیبضٞبی آِٛزٌی

ٞبی ثٟساقتی ٚ ...(، ٘یبظٞبی ذبل ظ٘بٖ  ؾطفت، أىب٘بت ٔٙبؾت ثطای اؾتمطاض ٚ فقبِیت )ایؿتٍبٜ، ؾطپٙبٜ، ؾطٚیؽ

ٍیطی ٚأساز زض قطایظ اضغطاض، ثحطاٖ، ٚ ...زض ٘بحیٝ زْٚ )حفؼ ٚضقیت( ٚ وٛزوبٖ ٚ أىب٘بت الظْ ثطای پیك

ٞبی ٔٛرٛز زض ایٗ ٘بحیٝ، زض ا٘س. لطاض ٌطفتٗ ایٗ ٔقیبضٞب زض ٘بحیٝ زْٚ ثٝ ایٗ ٔفْٟٛ اؾت وٝ قبذم لطاضٌطفتٝ

بظٞبی ذبل ٚضقیت ٘ؿجتبً ٔغّٛة ثٛزٜ ٚ ثبیس ایٗ ٚضقیت زٚاْ یبثس. زض ثعضٌطاٜ قٟیس ثبثبیی، ٔقیبضٞبی ٘ی

ظایی، تأحیط ثط تحطن، ٘كبط ٚ پٛیبیی ربٔقٝ، فطْ ٚ  ٞبی اقتغبَ ؾبِٕٙساٖ، ٘یبظٞبی ذبل ٔقّٛالٖ ٚ ثیٕبضاٖ، فطنت

ؾبظی، ایٕٙی،  تأحیط ثط ٔقٕبضی ٚ ٔٙؾط قٟطی، تأحیطات ثط تبضید، انبِت ٚ ٞٛیت قٟط، آٌبٞی ثركی ٚ فطًٞٙ

طٔٛتٛضی ٚ فجٛض فبثطاٖ پیبزٜ ٚ أٙیت، زض ثعضٌطاٜ ٔسضؼ، ٚ٘مُ غی ضاحتی ٚ ثٟجٛز ویفیت ؾفط، تؿٟیالت حُٕ

ظایی، تأحیطات ثط تبضید،  ٞبی اقتغبَ ٔقیبضٞبی ٘یبظٞبی ذبل ؾبِٕٙساٖ، ٘یبظٞبی ذبل ٔقّٛالٖ ٚ ثیٕبضاٖ، فطنت

ٚ٘مُ  ؾبظی، ایٕٙی، ضاحتی ٚ ثٟجٛز ویفیت ؾفط، تؿٟیالت حُٕ انبِت ٚ ٞٛیت قٟط، آٌبٞی ثركی ٚ فطًٞٙ

ی ٚ فجٛض فبثطاٖ پیبزٜ ٚ أٙیت، زض پُ عجمبتی نسض، ٔقیبضٞبی ٘یبظٞبی ذبل ؾبِٕٙساٖ، ٘یبظٞبی ذبل غیطٔٛتٛض

ظایی، تأحیط ثط تحطن، ٘كبط ٚ پٛیبیی ربٔقٝ، فطْ ٚ تأحیط ثط ٔقٕبضی ٚ ٔٙؾط  ٞبی اقتغبَ ٔقّٛالٖ ٚ ثیٕبضاٖ، فطنت

ٚ٘مُ غیطٔٛتٛضی ٚ  فیت ؾفط ٚ تؿٟیالت حُٕقٟطی، تأحیطات ثط تبضید، انبِت ٚ ٞٛیت قٟط، ضاحتی ٚ ثٟجٛز وی

فجٛض فبثطاٖ پیبزٜ ٚ زض ثعضٌطاٜ أبْ فّی، ٔقیبضٞبی ٘یبظٞبی ذبل ؾبِٕٙساٖ، ٘یبظٞبی ذبل ٔقّٛالٖ ٚ ثیٕبضاٖ، 

ظایی، تأحیط ثط تحطن، ٘كبط ٚ پٛیبیی ربٔقٝ، فطْ ٚ تأحیط ثط ٔقٕبضی ٚ ٔٙؾط قٟطی، تأحیطات ثط  ٞبی اقتغبَ فطنت

إٞیت( ٚ٘مُ غیطٔٛتٛضی ٚ فجٛض فبثطاٖ پیبزٜ زض ٘بحیٝ ؾْٛ )ثی ِت ٚ ٞٛیت قٟط ٚ تؿٟیالت حُٕتبضید، انب

ٞب ثطای فّٕىطز ؾبٔب٘ٝ، ا٘س. لطاض ٌطفتٗ ایٗ ٔقیبضٞب زض ٘بحیٝ ؾْٛ ثیبٍ٘ط ایٗ اؾت وٝ ایٗ ٔقیبض لطاضٌطفتٝ

ثبیی، ثٟجٛز ؾطفت ٚ زؾتطؾی، زض ثعضٌطاٜ تٟسیسوٙٙسٜ ٘جٛزٜ ٚ ٘یبظٔٙس ثٝ انالح فٛضی ٘یؿتٙس. زض ثعضٌطاٜ قٟیس ثب

ٔسضؼ، ٔقیبضٞبی تأحیط ثط تحطن، ٘كبط ٚ پٛیبیی ربٔقٝ ٚ فطْ، تأحیط ثط ٔقٕبضی ٚ ٔٙؾط قٟطی ٚ ثٟجٛز ؾطفت ٚ 

ؾبظی ٚ ثٟجٛز ؾطفت ٚ زؾتطؾی، زض ثركی ٚ فطًٞٙزؾتطؾی، زض پُ عجمبتی نسض، ٔقیبضٞبی ایٕٙی، أٙیت، آٌبٞی

ؾبظی، ایٕٙی، ضاحتی ٚ ثٟجٛز ویفیت ؾفط، ثٟجٛز ؾطفت ٚ  قیبضٞبی آٌبٞی ثركی ٚ فطًٞٙثعضٌطاٜ أبْ فّی، ٔ

ا٘س. لطاض ٌطفتٗ ایٗ ٔقیبضٞب زض ٘بحیٝ چٟبضْ ثیبٍ٘ط ٘مبط لٛت غیطٟٔٓ  زؾتطؾی ٚ أٙیت زض ٘بحیٝ چٟبضْ لطاضٌطفتٝ

زٞٙس ٚ وٕی ثٝ ایٗ ٔقیبضٞب ٔیٞب زض ایٗ ٔقیبضٞب، افطاز إٞیت اؾت ٚ فّیطغٓ ؾغح فّٕىطز ٔٛضزلجَٛ ظیطؾبذت

 قسٜ زض ایٙزب، ثٟتط اؾت زض ربی زیٍط ٔتٕطوع قٛز. ٞب ٚ ٔٙبثـ نطفاحتٕبالً تالـ
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 هٌاتع 
ٚ ٘مُ. قكٕیٗ ضیعی حُٕ ٞبی تٛؾقٝ پبیساض زض ثط٘بٔٝ(. ثطضؾی قبذم1393احسی، ٔحٕسضضب، ضطغبٔی، ؾقیس، آلبٔحٕسی، آضظٚ. )

 ٞبی قٟط اؾالٔی.ٔسیطیت قٟطی ثب تأویس ثط ٔؤِفٝضیعی ٚ وٙفطا٘ؽ ّٔی ثط٘بٔٝ

ٔحٛض. ٕٞبیف ّٔی  ٚ ٘مُ ا٘ؿبٖ (. پیبزٜ ٔساضی ٌبٔی زض ضاؾتبی حُٕ 1392احٕسی, لبزض، ٞبقٕی، ٘هیجٝ ٚ ٔحؿٗ حمیمی، ٘ؿطیٗ. )

 ٔقٕبضی پبیساض ٚ تٛؾقٝ قٟطی، ثٛوبٖ، قطوت ؾبظٜ وٛیط.

-ٚ ٘مُ قٟطی ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَٞبی تٛؾقٝ پبیساض زض ثرف حُٕ اضظیبثی ؾیبؾت (.1392اؾتبزی رقفطی، ٟٔسی، ضنبفی، أیطفجبؼ. )

 .281-294، نم 31ٞبی ؾیؿتٓ پٛیبیی، ٔغبِقٝ ٔٛضزی: قٟط ٔكٟس. فهّٙبٔٝ ٔسیطیت قٟطی، قٕبضٜ 

سَ قبذم ٔجٙب. یبظزٕٞیٗ ٚ ٘مُ پبیساض ّٔی ثب اؾتفبزٜ اظ ٔ(. اضظیبثی ح1390ُٕآثبزی، حبٔسضضب. )ٔیرقفطی، ٟٔسی، حیسضی اؾتبزی

 ٚ ٘مُ ٚ تطافیه، تٟطاٖ، ایطاٖ.ٚ ٘مُ ٚ تطافیه، ٔقبٚ٘ت حُٕ إِّّی ٟٔٙسؾی حُٕ وٙفطا٘ؽ ثیٗ

ٚ ٞبی تزسیسپصیط زض ٘ؾطیٝ حُٕ (. ربیٍبٜ ا٘طغی1388رقفطی، ٟٔسی، وطٔطٚزی، ٔحٕٛز، ٚ حجیجیبٖ، ٔیمبت. )ثرتیبضی، پیٕبٖ، اؾتبزی

 .96-77، نم 12ٔٝ ٔسیطیت تطافیه، ؾبَ چٟبضْ، قٕبضٜ ٘مُ پبیساض ٔؿبفط. فهّٙب

ٔحٛض، ٔٛضز ٔغبِقٝ: قٟط ضقت. ٚ ٘مُ ا٘ؿبٖ(. ثطضؾی ظ٘سٌی پیبزٜ ٚ ٚضقیت آٔسٚقس قٟطی ثب تأویس ثط حُٕ 1391ثٟطأی، یٛؾف. )

 .1-2ٚ ٘مُ ٚ تطافیه، ثطد ٔیالز، زٚاظزٕٞیٗ وٙفطا٘ؽ حُٕ

(. اضظیبثی ٚ اِٚٛیت ثٙسی ؾیؿتٓ ٞبی ٔرتّف حُٕ ٚ ٘مُ فٕٛٔی ؾطیـ 1393ٟٚٔسی، فّی. )پٛضاحٕس، احٕس، فٕطاٖ ظازٜ، ثٟعاز  -1

 .86-63، نم 23زض والٖ قٟط تٟطاٖ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ ٞبی وبضآٔس، ٔزّۀ رغطافیب ٚ تٛؾقۀ ٘بحیٝ ای، ؾبَ زٚاظزٞٓ، قٕبضٜ 

 ٘بٔٝ وبضقٙبؾی اضقس، زا٘كٍبٜ تٟطاٖ. ٚ ٘مُ، پبیبُٖ (. فٛأُ ٔؤحط ثط ٔهطف ا٘طغی ثب تأویس ثط ح1393ٕ٘ػاز، ٟٔط٘بظ. )تمی

قٟطٞبی ایطاٖ، ٔغبِقٝ ٔٛضزی: قٟط ٚ ٘مُ پبیساض قٟطی زض والٖضیعی ضاٞجطزی حُٕ(. ثط٘ب1392ٝٔتٙسیؿٝ، ٔحؿٗ، ضضبیی، ٔحٕسضضب. )

 .18-1ٚ ٘مُ، ؾبَ پٙزٓ، قٕبضٜ اَٚ، ٔكٟس. ٟٔٙسؾی حُٕ 

إِّّی  ٔحٛض. ؾیعزٕٞیٗ وٙفطا٘ؽ ثیٗ ٚ ٘مُ ا٘ؿبٖ ٞبی حُٕ  (. قٙبؾبیی قبذم1392ثٟبضٜ. )تیٕٛضی وطٔب٘ی، حؿیٗ، ٔحٕسعبٞطی، 

 ٚ ٘مُ ٚ تطافیه.  ٚ ٘مُ ٚ تطافیه، تٟطاٖ، ٔقبٚ٘ت ٚ ؾبظٔبٖ حُٕ  ٟٔٙسؾی حُٕ

بزٜ قٟطی ثب ثٙسی ایٕٗ ؾبظی ٔقبثط پی (. ثطضؾی ٔسَ اِٚٛیت1389حسیمٝ رٛا٘ی، ٔحؿٗ، نفبضظازٜ، ٔحٕٛز ٚ ٘بنطفّٛی، نبثط. )

 .39-54، نم16. فهّٙبٔٝ ٔغبِقبت ٔسیطیت تطافیه، ؾبَ پٙزٓ، قٕبضٜ ANNٞبی فهجی ٔهٙٛفی ٔحٛضیت قجىٝ

ٚ ٘مُ ٚ ٞبی قٟطی. زٚاظزٕٞیٗ وٙفطا٘ؽ حُٕ (. فضبٞبی پیبزٜ ٔحٛض ٚ ضاٞجطزٞبی وبٞف آالیٙس1391ٜپٛض، فّی، غطیت، أیس. )حؿیٗ

 .1تطافیه، ثطد ٔیالز، 

 .17-28، نم 19ؾٙزی ایزبز ٔؿیطٞبی پیبزٜ ٚ زٚچطذٝ زض ٔحسٚزٜ تٟطاٖ لسیٓ. ٘كطیٝ ٞٙطٞبی ظیجب، (. أىب1383ٖٖ. )لطیت، فطیسٚ

 ضیعی تطزز پیبزٜ ٚ زٚچطذٝ. تطرٕٝ فطیسٖٚ لطیت، تٟطاٖ، ا٘تكبضات زا٘كٍبٜ تٟطاٖ، چبح ؾْٛ.(. انَٛ ثط٘ب1381ٝٔوٙف الذط، ٞطٔبٖ. )

ٚ٘مُ ٍٕٞب٘ی ثب ؾبظی ضٚیىطز تٛؾقٝ ٔجتٙی ثط حُٕٞبی ٔؤحط زض پیبزٜثٙسی قبذم(. اِٚٛیت1390. )الضیٕیبٖ، تبیٕبظ، نبزلی، آضـ

 .3ٚ ٘مُ ٚ تطافیه، ثطد ٔیالز، ٔطاتجی فبظی، یبظزٕٞیٗ وٙفطا٘ؽ حُٕ وبضٌیطی تىٙیه تحّیُ ؾّؿّٝ ثٝ

 .5-16، نم 27تط. ٘كطیٝ ٞٙطٞبی ظیجب، طی ا٘ؿب٘یؾٛی قٟ ٔساضی، ٌبٔی ثٝ(. افعایف لبثّیت پیبز1385ٜٔقیٙی، ؾیس ٔحٕس ٟٔسی. )

 -ٚ ٘مُ قٟطی ثب ضٚیىطز لیبؾی ٔحیغی ٚ التهبزی ثط ضفتبض حُٕ  ٞبی ظیؿت (. احطات ؾیبؾت1390ٔٙؾٛض، زاٚز، نفبویف، ٔحٕس. )

 .171-187، نم 4ؾبظی التهبزی، قٕبضٜ اؾتمطایی ٔغبِقٝ ٔٛضزی: قٟط تٟطاٖ. ٔزّٝ تحمیمبت ٔسَ

 ٚ ٘مُ ٚ تٛؾقٝ پبیساض. وٙفطا٘ؽ ّٔی قٟطؾبظی، ٔسیطیت قٟطی ٚ تٛؾقٝ پبیساض. (. ح1393ُٕٔحٕس. )طضب، ٔٛالیی، فّیٔٛالیی، فّی

ٞبی ارطایی ؾیؿتٓ ٞبی ٞٛقٕٙس حُٕ ٚ ٘مُ زض  (. اِٚٛیت ثٙسی پطٚغ1395ٜٔیطثٟب، ثبثه، اؾسأطری، ٔطتضی ٚ ٟٔبرطی، فبعٕٝ. ) -2

ٔبْ ذٕیٙی )ضٜ(( ثب اؾتفبزٜ اظ اٍِٛی قجبٞت ثٝ ٌعیٙٝ ایسٜ آَ، زٚٔیٗ ٕٞبیف ؾیؿتٓ ٞبی ثٙسض ا -یه وطیسٚض وكٛض )وطیسٚضتٟطاٖ

 حُٕ ٚ ٘مُ ٞٛقٕٙس ربزٜ ای.

(. تأّٔی زض ضاثغٝ پبیساضی فطٍٞٙی ثب فطًٞٙ پبیساضی. ٔزٕٛفٝ ٔمبالت تٛؾقٝ قٟطی پبیساض، ا٘تكبضات زا٘كٍبٜ 1387ظازٜ، ٔحٕس. )٘می
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 .6تٟطاٖ، قٕبضٜ 

ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ قٟطی )ٔغبِقٝ  ثطضؾی احط ٔالحؾبت پبیساضی قجىٝ زض اِٚٛیت ثٙسی پطٚغٜ (.1394ٞطا، اوجطظازٜ، ٔیخٓ )٘هیطیبٖ، ظ -3

 ٔٛضزی: قٟط انفٟبٖ(، پب٘عزٕٞیٗ وٙفطا٘ؽ ثیٗ إِّّی ٟٔٙسؾی حُٕ ٚ ٘مُ ٚ تطافیه.
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