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 هدیکچ
 هزورما .تسا مسیلاربیلوئن و ییارگ فرصم رصع لوصحم ناونع هب کیمداکآ موهفم و هدیچیپ متسیس کی رادیاپ یرگشدرگ
 نیا اب .تسا هدش لیدبت یرگشدرگ دصاقم ناریدم یارب هیلوا فده کی و یریذپ تباقر رد یدیلک ریغتم کی هب یرادیاپ

 رب نآ تارثا و رادیاپ یرگشدرگ یدیلک لماوع و داعبا نیب یوق یلماعت تسا مزال. تسین  ناسآ  رادیاپ  یرگشدرگ داجیا ،لاح
 تاعالطا یروآ عمج رازبا و تسا یدربراک جیاتن رظن زا و یفیصوت فده رظن زا رضاح شهوژپ . دوش رارقرب تسیز طیحم
 تیعضو رظن زا نامرک رهش قطانم یدنبهبتر ،شجنس و یرادیاپ یاه صخاش ییاسانش ،رضاح هعلاطم فده . تسا همانشسرپ

 و دیدرگ عیزوت همانشسرپ ،نامرک رهش قطانم حطس رد ادتبا .تسا رادیاپ یرگشدرگ ی هعسوت هناگراهچ داعبا رب رثؤم یاه صخاش
 (saw و روکیو ، هرتکلا)یریگ میمصت یاه لدم زا هدافتسا اب و یهد نزو نوناش یپورتنآ شور زا هدافتسا اب هدمآ تسد هب جیاتن

 رارق یبایزرا و شجنس دروم ،ریثات بیرض نازیم زا یرادروخرب ساسا رب و هتفرگ رارق یلباقت یسررب دروم هدمآ تسدب یاه نزو
 یم ناشن ار یتوافتم جیاتن ،فلتخم یاه لدم جیاتن ،نامرک یرهش قطانم یاهیگژیو و اه لدم نیا تیهام هب هجوت اب نکیل.دنتفرگ
 یماغدا کینکت زا لوبق لباق هجیتن هب یبای تسد یارب .تسا هدیدرگ نایب هدافتسا دروم کینکت یاه هشقن زا مادک ره رد هک دهد
 ،کینکت نیا ساسارب و دیدرگ هدافتسا ،دیامن یم یبایزرا و هدومن ماغدا مه اب ار saw و روکیو ،رتکلا لدم هس جیاتن هک دنلپک
 .دنتفرگ رارق یبایزرا دروم رادیاپ یرگشدرگ رظنم زا نامرک یرهش هناگراهچ قطانم
 

 نامرک ،هرایعم دنچ یریگ میمصت یاه لدم ،یرادیاپ یاه صخاش ،رادیاپ یرگشدرگ :یدیلک تاملک
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 همدقم

 .تسا مسیلاربیلوئن و ییارگ فرصم رصع لوصحم ناونع هب کیمداکآ تباقر موهفم و هدیچیپ متسیس کی یرگشدرگ
(Bramwell and Lane,1993a; Cooper et al., 2008; Liburd, 2010; Panosso Netto, 2009; 

Schilcher,2007;Teo,2002). دوش یم یملع فلتخم یاه هتشر لماش و عونتم یداصتقا یاه شخب لماش نیا و 
(Cooper et al., 2008).داصتقا نیموس و هجوت لباق یداصتقا تیلاعف کی ناونع هب یا هدرتسگ روط هب یرگشدرگ 

 دناوتیم .(Navarro Jurado et al., 2012,1339)تسا هدش هتخانش ناهج داصتقا رد ورشیپ تیعقوم یاراد هک ،گرزب
 بسک و یلغش یاه تصرف داجیا هب و (Webster & Ivanov,2013) دشاب هتشاد رادیاپ هعسوت یارب یمهم شقن
 هک تسا یناهج یاه هدیدپ زا یکی یرگشدرگرگید ینایب هب(UNTWO,2005). دنک کمک نابزیم هعماج یارب دمآرد
 هک یهجو دنچ تسا یا هدیدپ یرگشدرگ . دهد یم ناشن ار یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا روما بیکرت یبوخ هب
   .(butler,2002:10) تسا نآ نوگانوگ داعبا ةظحالم مزلتسم نآ یزیر همانرب
 ماگ تهج ییوگلا لابند هب عیانص ریاس دننامه زین یرگشدرگ تعنص ،رادیاپ هعسوت موهفم یریگلکش هب هجوت اب
 هب یبایتسد رد شالت لصاح رادیاپ یرگشدرگ عقاورد .(Lai &Napal,2006:54)دشاب یم یرادیاپ یوس هب نتشادرب
 یرورض رادیاپ یرگشدرگ هب ندیسر یارب نیاربانب .(108: 0195 ،یدزی یلپاپ) تساه هنیمز یمامت رد رادیاپ ةعسوت
 و یرگشدرگ تیعضو زا یقیقد یملع یبایزرا و هدش ییاسانش رادیاپ یرگشدرگ یاه فرعم و اه صخاش هک تسا
 هجوت اب یرگشدرگ یرادیاپان ای یرادیاپ ،قیرط نیا زا ات دیآ لمع هب تسیز طیحم و عامتجا ،داصتقا رب نآ یاهدمایپ
 یایازم دوجو اب اما .(Bell&Morse,2002:132)دریگ رارق شجنس دروم ،رادیاپ یرگشدرگ یاهرایعم و لوصا هب
 هعسوت ،دوشن ماجنا هنیمز نیا رد یحیحص یزیرهمانرب رگا ،دش لئاق یرگشدرگ تعنص یارب ناوتیم هک یناوارف
 هن تروص نیا رد و دروآ دهاوخ دوجو هب ار یداصتقا و یعامتجا ،یگنهرف ،یطیحم تسیز یفنم تاریثات یرگشدرگ
 ةعسوت ، نیاربانب .دش دهاوخ حرطم بولطمان و روآ نایز تیلاعف ناونع هب هکلب تعفنم و دوس رپ یتیلاعف ناونع هب
 ةعسوت .تسین ریذپ ناکما ، یرادیاپ میهافم و ثحابم هب هجوت نودب ،یرهش قطانم رد یرگشدرگ یاه تیلاعف
 و اه شلاچ اب ار یرگشدرگ یاه هصرع و اه تیلاعف ةدنیآ و درب یمن ییاج هب هار ،یحاون نیا رد فرص یرگشدرگ
 نکمم ،دوش تیریدم و یزیر همانرب ،بسانم یوحن هب یرادیاپ درکیور اب یرگشدرگ رگا .دزاس یم ور هبور یعناوم
 یاه هخاشریز یمامت رد یلحم عماوج یرادیاپ زین و یرهش قطانم رد هعسوت دنیارف کی کرحم  ای قلاخ تسا
 هکارچ (Butler & Hall , 1998:249) .دشاب یرگشدرگ تیلاعف دوخ نینچمه و یگنهرف  ،یعامتجا ، یداصتقا
 تعنص لباقتم یاهریثأتزا هک تسا ییاهشنت و اهناجیه شهاک یارب تبثم یاهویش یرگشدرگ رادیاپ ةعسوت
 یارب هک تسا یشور نینچمه .تسا هدمآ دوجو هب نابزیم عماوج و تسیز طیحم ،ناگدننکدیدزاب و یرگشدرگ
 ره رد یرگشدرگ یرادیاپ حوطس تسا مزال ورنیا زا .(Yoon et al,2001:365)دور یم راک هب یرگشدرگ ةعسوت
 یاهتسایس و اهراکهار ناوتب دوجوم عضو یبایزرا اب ات دنریگ رارق لیلحت دروم یاهرود ره رد و یرگشدرگ دصقم
  .دومن هئارا ار رتهب عضو تمس هب تکرح و یرادیاپ یاقترا
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 رب نامرک رهش هعسوت یلصا یاهروحم زا یکی و دراد روشک رد یصاخ هاگیاج یخیرات ناشخرد ةقباس اب نامرک رهش
15 لاس رد رهش زادنا مشچ ساسا  نیا .تسا ناریا یقرش بونجو قرش ندمت هزاورد هب نامرک ندش لیدبت 66
 و ایازم نیا هب یبایتسد اما .دومن دهاوخ لیدبت یجراخ و یلخاد نارگشدرگ یارب انشآ یناکم هب ار نامرک تیلباق
 .دوش مهارف راک نیا یارب مزال رتسب ،زکرمتم و حیحص یزیر همانرب اب هک دوب دهاوخ ریذپ ناکما ینامز اه تیبولطم
-یم صوصخ نیا رد بسانم یزیرهمانرب و اهدوبمک و اهتیدودحم و نامرک رهش یرگشدرگ دوجوم عضو تخانش
 هب نامرک رهش یارب هدنیآ رد رادیاپ یرگشدرگ تاناکما و اهتصرف هب بسانم یسرتسد یارب ار یرتهب ةدنیآ دناوت
 .دروآ ناغمرا
 ،یترابع هب .دشابیم نامرک رهش یرگشدرگ یرادیاپ داعبا لیلحت و یسررب ،رضاح قیقحت فده ساسا نیا رب
 یرهش قطانم رد ار رادیاپ یرگشدرگ یدبلاک و یطیحم تسیز ،یداصتقا ،یعامتجا داعبا ،دراد یعس رضاح شهوژپ
 قطانم رد یرگشدرگ :دهد قیقحت لاوس هب یسانشراک یخساپ دناوتب ات دهد رارق یبایزرا و شجنس دروم نامرک
 رد ؟ دراد رارق یرادیاپ زا یحطس هچ رد یدبلاک و یطیحم تسیز،یداصتقا،یعامتجا ظاحل زا ،نامرک رهش ةناگ1
 باختنا هنومن ناونع هب نامرکرهش قطانم لک تسا هدش یعس ،قیقحت لاوس هب خساپ و قیقحت فده ققحت یاتسار
 .دشاب میمعت لباق نامرک رهش لک هب قیقحت یطابنتسا جیاتن ات دوش
 هفلوم و اه صخاش لیلحت اب هارمه یفیصوت عون زا شور و تیهام رظن زا و یدربراک فده رظن زا رضاح شهوژپ
 یهدنزو تهجو هدوب یا هناخباتک ،یدانسا عون زا اههداد یروآدرگ شور .دشابیم هعلاطم دروم عوضوم رب رثوم یاه
 یریگهنومن قیرط زا نامرک یرهش قطانم رد و تسا هدش هدافتسا هتخاس ققحم همانشسرپ زا نآرب رثوم یاهرایعم هب

 یاههنومن دادعت لک عمج)تسا هدش عیزوت همانشسرپ 60 دادعت هب هقطنم ره یارب یفداصت تروص هب و یاهشوخ
 Arc GIS10.1 رازفا مرن زا اه هشقن میسرت و هیهت یارب .(تسا هدوب نامرک رهش حطس رد هنومن 610 هدافتسا دروم
 (MCDM5)هرایعم دنچ یریگمیمصت یاهلدم ، اههداد لیلحت و هیزجت و اهصخاش یدنبهبتر تهج و دیدرگ هدافتسا

 یدنبهبتر و اه لدم جیاتن رد عامجا یارب 1دنلپک کینکت زا تیاهن رد و دش هتفرگ راکب SAW و 9روکیو ،0هرتکلا 
 کینکت و اه لدم هصالخ روط  هب 5 لودج رد .تسا هدش هدافتسا نامرک قطانم رادیاپ یرگشدرگ یاهصخاش رتعماج
 .تسا هدش رکذ شهوژپ رد  هدافتسا دروم یاه

 اه نآ رصتخم حرش و قیقحت رد هدافتسا دروم یاه کینکت . 1 لودج
 اه لومرف و راک لحارم نآ حیرشت و لدم مان

 & Jih-jeng) تسا هتفای هعسوت کیرتم یپ لا شور یانبم رب هک تسا یقفاوت هرایعم دنچ یریگ میمصت شور کی  :روکیو

et al,2009: 761). تسا رترب ةنیزگ باختنا و یریگ میمصت رد دربراکرپ یاه لدم زا یکی روکیو (Hung-Yi et al 
2009: 1013) 

 ندرک لامرن -0 یریگ میمصت سیرتام لیکشت -5
 -1 لامرن سیرتام ندرک راد نزو -9 یریگ میمصت سیرتام
 لامرن سیرتام شزرا نیرت نییاپ و نیرتالاب ریداقم نییعت
 صخاش و (s)تیبولطم صخاش نییعت -1  ینزو
 (R) یتیاضران

 .ییاهن یدنب هبتر و Qرادقم هبساحم -0

                                                           
1 -Multiple Attribute Decision Making 
2 - ELECTR 
3 - VIKOR 
4- Copeland 
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 و گناوه طسوت 5135 لاس رد شور نیا .دشاب یم هرایعم دنچ یریگ میمصت یاه شور زا یکی :(saw) هداس یهد نزو شور
 میهافم یدنب هبتر رد هزورما و دوش یم هتخانش زین راد نزو یطخ بیکرت شور مان اب هک شور نیا رد .تسا هدش هئارا نوی
 .(135 :1195،روپرغصا)دراد یا هژیو هاگیاج نوگانوگ مولع رد فلتخم

 میمصت سیرتام لیکشت -5
 میمصت سیرتام ندرک سایقم یب -0

 اهرایعم رادرب نزو نییعت -9
 .رترب ی هنیزگ باختنا -1

 تسا نکمم هکلب دوش یمن یهتنم اه هنیزگ یدنب هبتر هب اموزل ینعی ؛تسا یا هبترریغ طباور موهفم نیا ساسا  :هرتکلا لدم
 تروص هب اه هنیزگ ،شور نیا رد .دوش یم هدافتسا ینمض روط هب طلست موهفم زا رتکلا لدم رد .دنک فذح ار ییاه هنیزگ
 بولغم و فیعض یاه هنیزگ سپس و ییاسانش (بولغم و بلاغ ای)فیعض و طلسم یاه هنیزگ ،هسیاقم رگیدکی اب یجوز
 هنیزگ نیرتهب باختنا روظنم هب ،دشاب هتشاد دوجو هنیزگ m و رایعم n ،هرایعم دنچ یریگ میمصت کی رد رگا .دنوش یم فذح
 .(95 :1195 ،ناراکمه و یرهاطروپ)دوش یم هدافتسا رتکلا شور زا
 

 سایقم یب سیرتام کی هب یریگ میمصت سیرتام لیدبت-5
 رد رادرب ضورفم اب نیزو سایقم یب سیرتام داجیا-0
 متیروگلا

 گنهامهان و گنهامه یاه سیرتام لیکشت-9
 یا هناتسآ دح اب رثوم گنهامه سیرتام هبساحم
 .یا هناتسآ دح اب رثوم گنهامهان سیرتام هبساحم-1

 اهدرب دادعت زا اه تخاب دادعت ندرک مک اب ،دهد یم هنیزگ ره هب دنل پک هک یزایتما .دنک یم هبساحم هنیزگ ره یارب مه ار اه تخاب دادعت هکلب اهدرب دادعت طقف هن دنل پک شور

 .دوش یم هبساحم

 (0395،ناگدنراگن تاعلاطم) :عبنم

 یم الاب بیرض زا ناشن هک تسا هدمآ تسدب %901 نازیم هب خابنورک یافلآ هدمآ لمع هب یاهیسررب هب هجوت اب
  .تفرگ رارق ناگبخن و ناداتسا زا نت دنچ رایتخا رد ییاهن شجنس تهج همانشسرپ نینچ مه .دشاب

 همانشسرپ یسررب یافلآ نازیم شجنس .2لودج
 اه هفلوم ریز دادعت یلصا متیآ و صخاش دادعت خابنورک یافلآ

901% 1 01 
 (0395،ناگدنراگن تاعلاطم) :عبنم

 یرظن درکیور
 و نیققحم صوصخب دارفا زا یرایسب هجوت دروم یا هژیو روط هب متسیب نرق ینایاپ ههد هس یط یرادیاپ عوضوم
 مکاح یوگلا ناونع هب رادیاپ هعسوت یدالیم 6335ههد لیاوا زا .(091 :1395 ،یباروگ و ییاباب) تسا هدوب اه تلود
 Bramwell and ؛(Bianchi,2004 دش داجیا شهوژپ و تیریدم ، یزیر همانرب ،یرگشدرگ یاهتسایس رب

Lane,1993).یاه لاس رد راب نیلوا یارب شخب نیا رد یطیحم تسیز ساسح یاه تیلاعف یارب اضاقت هچرگا 
 یرگشدرگ زا  یا هویش  رادیاپ  یرگشدرگ  .Hall&Lew,1998, Saarinen,2006)) دش نایب یدالیم 6735 و 6035
 رگید  ءاقترا  و  هعسوت  یارب  یعنام  هک  یا هنوگ  هب ،  (یناسنا و یکیزیف زا معا) طیحم  بیرخت  ای  رییغت  بجوم  هک  تسا
 تارضم و اه یرادیاپان ندش صخشم اب نونکا .(Butler,1998)  ددرگیمن ،  دوش هقطنم  نآ رد  اهدنیارف  و  اه تیلاعف 
 ار یناهج عماجم هجوت و هتفای دومن یرورض و مهم یا هلئسم ناونع هب یرادیاپ میاداراپ ،هعسوت ریسم رد اهنآ ناوارف
 تعنص هعسوت یاهدنیآرف و تارثا لرتنکو تیاده اب یرادیاپ .تسا هدرک بلج دوخ هب ریخا ههد ود لوط رد
 دنهدیم رارق ریثات تحت ار یکیزیف طیحم یا هدرتسگ روط هب یگداس هب هک تسا یناسک نارگن یرگشدرگ

(Holden,2003; Bramwell and Lane,2009)موهفم کی زونه رادیاپ یرگشدرگ،قیقحت ههد ود زا سپ،لاح نیا اب 
 . (Liu,2003; Sharpley,2009; Wheeller,1993)تسا زیگنارب ثحب
 لوصا قباطم لمع رد هک شخب کی ینعم هب رادیاپ یرگشدرگ حالطصا زا دارم اجنیا رد ،اه شلاچ نیا مغریلع
 ینتبم و هعسوت تمس هب یقالخا و عماج درکیور کی یلسن نورد و یلسن نیب یربارب نآ رد هک تسا رادیاپ هعسوت
 درکیور بلاق رد .(Torres & Jarkko,2014) تسا یدبلاک و یداصتقا ،یعامتجا -یگنهرف ،یطیحم تسیز لوصا رب
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 ، یعامتجا ،یداصتقا داعبا زا امومع یلحم و یاهقطنم ةعسوت رد یرگشدرگ شقن یسررب ،یرگشدرگ رادیاپ ةعسوت
 موزلم و مزال رادیاپ یرگشدرگ داعبا اریز ، (Mowforth & Munt 1998: 121) دریگیم تروص یطیحم و یگنهرف ای
   . (Reid 1995: 38) دننک یم تیوقت ار رگیدکی ألباقتم و دنرگیدکی

 ،دنداد ماجنا ناویات یرگشدرگ یاهتیاس زا یکی یور رب هک یشهوژپ رد (2006)1نیلویه و نیل گنایچ ،رواش گنویش
 تکراشم و یفلد شور کمک هب ،عبانم و نامهیم ،نابزیم هعماج ینعی یرگشدرگ یرادیاپ یلصا داعبا یفرعم نمض
 زا سپ . دندرک لیدبت لحم رد یریگ هزادنا لباق یاه صخاش هب ار یرادیاپ داعبا ،یرگشدرگ ناسانشراک زا نت دنچ
 هورگ هس زا همانشسرپ شور زا هدافتسا اب ،صخاش ره (تیمها) نزو ندروآ تسدب و اه صخاش نییعت و فیرعت

 .(6560) 0نیدیارآ ادیآ و ساکرا الیه .دندرک یسررب ار قوف یاهصخاش نارگشدرگ ،یتلود نیلوئسم ،یلحم نانکاس
 ینامزاس راتخاس و یراکمه ةکبش یرگشدرگ رادیاپ ةعسوت یارب تسیز طیحم رب تراظن » ناونع اب دوخ ةعلاطم رد
 یاه ییاراد زا تظفاحم و رادیاپ یطیحم تسیز تیفیک هب ندیسر یارب دندرک نایب ، « ایلاتنآ یرگشدرگ ةقطنم رد
 سیوورود .تسا هدوب ناهج رد یرگشدرگ ةعسوت روحم ، تسایس هب طوبرم لئاسم ههد ود زا شیب یطیحم تسیز
 صخاش یفرعم نمض و .تسا هتخادرپ رادیاپ یرگشدرگ یاه صخاش یفرعم هب یا هعلاطم رد (1560)9ویجتنرول و
 یعیبط عبانم بیرخت و یدوبان زا یریگولج یارب یهار ار رادیاپ یرگشدرگ لوصا هب یدنبیاپ، رادیاپ یرگشدرگ یاه
 هتخادرپ رادیاپ یرگشدرگ هنیمز رد هدش ماجنا تاعلاطم رورم هب یا هعلاطم رد ( 2015 )1ناویا و پیسوج .دناد یم
 رد تاعالطا یروآ عمج و یرادیاپ یاه صخاش یهد نزو یاه شور یسررب هب طوبرم اه نآ راک تیمها .دنا
 یهد نزو یارب AHP و یفلد یاه شور امومع هک تسا نآ زا یکاح هعلاطم نیا جیاتن .دشاب یم ریخا تاعلاطم
 رادیاپ هعسوت (7560) 1هپوج .دنا هتفرگ رارق هدافتسا دروم اه هداد یروآ عمج یارب همانشسرپ و اه صخاش
 بسانم ةعسوت هک تسا رظن نیا رب یو .دناد یم ینارمکح و تسایس هزوح زا رثأتم ار روشک ره رد یرگشدرگ
 تعنص زا نانآ تاعالطا و صصخت نازیم .تسا یتموکح نازاس میمصت هب هتسباو یدایز رایسب دودح ات یرگشدرگ
 .دراد روشک ره یرگشدرگ تعنص تیفیک رب یمیقتسم ریثأت یرگشدرگ
 ةنومن یرادیاپ بوچراچ رد یرگشدرگ و یرهش ةعسوت یزاس لدم ناونع اب یرتکد ةلاسر رد  .(0195) یمدق -
 یاهدمایپ زورب رد یمهم شقن ،راشف لماع ةلزنم هب یرگشدرگ هک دنک یم راهظا ،تشدرالک رهش : هعلاطم دروم
 تیعضو دوبهب نوچمه یتبثم راثآ رانک رد و دراد تشدرالک ةزوح رد یطیحم و یگنهرف ـ یعامتجا ،یداصتقا
 زا سپ ناشیا .تسا هدروآ دوجو هب یگنهرف و یعامتجا و یطیحم یاه هصرع رد یراوگان یاهدمایپ ،یداصتقا
 شقن هب هجوت اب ار یرهش ةعسوت تیهام ،تشدرالک ةزوح رد یرهش ةعسوت و لوحت رد یرگشدرگ شقن یسررب
 یرهش ةعسوت کیژتارتسا لیلحت روظنم هب همادا رد یو .دنکیم یزاسلدم ،نارشیپ لماع ةلزنم هب یرگشدرگ یروحم
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 ،تیاهن رد و دنکیم هدافتسا AHP کینکت زا کیژتارتسا لماوع یدنب تیولوا رد و SWOT لدم زا یرگشدرگ
 .دراد یرگشدرگ رادیاپ ةعسوت ةنیمز رد ییالاب لیسناتپ تشدرالک ةزوح هک دهد یم ناشن هداد ماجنا تاعلاطم ساسارب

 و دنتخادرپ تشر رهش یرگشدرگ یطیحمتسیز یرادیاپ یبایزرا هب یاهعلاطم رد (3395) ناراکمه و داژن یمتاح
 بجوم هقطنم یطیحم تسیز یرادیاپان نآ عبت هب و فرصم نازیم و دوجوم عبانم نایم بسانت دوبن دش صخشم
 ناریدم یوس زا یرادیاپ هب یبایتسد تهج یزیرهمانرب هجیتن رد و تسا هدش یتخانش موب یاضف رب راشف داجیا

 .تسا یرورض یرما یرگشدرگ و یرهش
  یرادیاپ یاه صخاش یهدنامزاس یاه بوچراچ

-مه و نیداینب یاه هفلؤم ای رصانع یهدنامزاس هک تسا یراتخاس یموهفم ثیح زا5«یرادیاپ یاه صخاش بوچراچ»
 دحاو و یلک یریوصت بلاق رد ار (یدبلاک و یداصتقا ،یعامتجا ،یطیحم تسیز داعبا رد) رادیاپ هعسوت دنویپ
 ،دشاب یم هتسباو مهب و هدیچیپ ،ناوارف رادیاپ هعسوت اب طبترم تاعوضوم هکنآ لیلد هب ییوس زا ؛دراد هدهعرب

 هچراپکی ار یرادیاپ تیمها اب تاعوضوم ریگارف و یا هتشردنچ یتفایهر رب ینتبم دناوتب ات تسا زایندروم یبوچراچ
  .(LEPAE, 1998,p2) دیامن هدروآرب ،ار رادیاپ هعسوت فادها هب لین یارب یلصا تارییغت و هدومن
 رکفت یهدتهج و یهدنامزاس هب هک تسا ییاههدیا و لوصا ،لباقتم طابترا یاراد یموهفم بوچراچ یلوصا روط هب
 هعومجم ای یصاصتخا یاهصخاش ،اهبوچراچ ؛دنکیم کمک یرادیاپ هنیمز رد صاخ نیوانع ای اهدمایپ هرابرد
 رارق هدافتسا دروم یددعتم روما رد ار اه نآ ناوتب هک یروط هب دننکیم یهدنامزاس یقطنم هویش کی هب ار اهصخاش
 یدیلک تاعالطا ندرک هصالخ اب و هدومن تیاده زین ار تاعالطا و اههداد یروآعمج دنیآرف ود اهبوچراچ .داد
 ص5195 ،زراهلیب و نادلوم) دیآ یم رامش هب زین ناریگ میمصت یارب یدیفم یطابترا رازبا ،فلتخم یاهشخب زا هتفرگرب

 طیارش و یللملا نیب طیحم یاه تیعقاو و فده بسانت هب رادیاپ هعسوت یاه صخاش یهدنامزاس یاه بوچراچ .(10
 بوچراچره ،ور نیا زا .دنریگ یم رارق هدافتسا دروم و حرط رادیاپ هعسوت فادها و تلاسر هب لین یارب یلحم – یلم
 یارب بسانم بوچراچ کی یاهرایعم ای اه یگژیو ناوت یم عومجم رد نکیل دراد ار دوخ صاخ یاه یگژیو
 یگنهامه و تابث ،یراگزاس ،یریذپ سایقم ،ندوب هبناج همه ،ندوب مهف لباق ار یرادیاپ یاه صخاش یهدنامزاس
 تایبدا بسح رب اهصخاش یریگهزادنا رد.((LEPAE,1998,p4درک رکذ ندوب ارگ فده و ییارگ عقاو ،ییایوپ ،ینورد
 مزال یریگ هزادنا دحاو و تیهام ثیح زا ندوب توافتم هب هجوت اب اهصخاش ادتبا .دراد دوجو یساسا  هجو هس جیار
 شور زا تسیاب یم ،موس و دنوش یراذگنزو تسیابیم زاین تروص رد مود هلهو رد و درادناتسا ای لامرن تسا
 .(1 :5395 ،ناراکمه و یردب) دومن هدافتسا جیاتن هسیاقم یارب دحاو زایتما نییعت و اه صخاش بیکرت یارب یبسانم
  شهوژپ یناکم ورملق یفرعم
 هجرد 69 ؛یقرش لوط هقیقد 36 و هجرد 71 ات هقیقد 11 و هجرد 01 نیب نامرک ناتسرهش و ناتسا زکرم ،نامرک رهش
 تحاسم .تسا هدش عقاو ایرد حطس زا یرتم 1175 عافترا رد و یلامش ضرع هقیقد 35 و هجرد 69 ات هقیقد 15 و
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51 رهش نیا  تیعقوم کی رد نارهت رهش قرش بونج روحم رد یرتمولیک 6065 ةلصاف رد و دشابیم راتکه 666
 زا ،ناهام تشد هب بونج زا ،دنرز و دابآیگنز تشد هب لامش زا نامرک تشد نایم رد رهش نیا .دراد رارق یهوکیاپ

 ،نیغاب هّررد و ناجنسفر و نامرک تشد لصافدح یاههوک هب برغ زا ،مئاق لگنج و نامزلا بحاص تاعافترا هب قرش
 .(1395،نامرک یرادرهش)دوشیم دودحم

 
 نامرک رهش ییایفارغج تیعقوم .1لکش

 (نامرک یرادرهش :ذخأم) 

 شهوژپ یاه هتفای

 نامرک رهش رادیاپ یرگشدرگ یبایزرا رب رثوم یاهصخاش ییاسانش
 یرگشدرگ رادیاپ هعسوت هژیو هب و هعسوت یوس  هب تفرشیپ نازیم یبایزرا یارب یرورض یازجا زا یکی اه صخاش
 لاح رد متسیس کی تایصوصخ دنور ای و طیارش هرابرد یتاعالطا هک دنتسه ییاهریغتم تفگ ناوت یم و دنتسه
 یبسن سایقم هب و هدش ییاسانش اهریغتم لوا هلحرم رد ،رتشیب ییآراک تهج شهوژپ نیا رد .دنهد یم ام هب یسررب
 تهج اهصخاش .تسا هتفرگ تروص یزاسصخاش دوجوم یاه تبسن هب هجوت اب رخآ رد و تسا هدش لیدبت
 صخاش راهچ لماش نامرک رهش یموب تاصخشم هب هجوت اب (9لودج) رد نامرک رهش یرادیاپ شجنس و یبایزرا
 .دناهدش نایب هفلوم ریز 01 اب یلصا

 نامرک رهش رادیاپ یرگشدرگ یسررب رد اه صخاش زا مادک ره یاهرایعمریز و یلصا یاه صخاش .9 لودج
 یدنب هقبط

 اه صخاش

 اهرایعمریز هورگ

 -یعامتجا
 یگنهرف

 
 

 گنهرف شیازفا،نابزیم ی هعماج یارب یهافر تامدخو تاناکما شرتسگ،نادنورهش دید هزوح طسب و رظن تعسو داجیا،یموب مدرم یگدنز تیفیک و هافر حطس شیازفا
 لاعف یتلود ریغ یاه نامزاس دادعت،لقن و لمح تعنص و ICT رد صوصخب یژولونکت شیازفا،عبانم تیمها هب تبسن مدرم یهاگآ حطس شیازفا،یعامتجا هافر و تینما،یریذپرگشدرگ
 لامعا شیازفا،نارگشدرگ و یلحم هعماج یهاگآ،نارگشدرگ شنم و راتفر زا ّیلحم نانکاس یرادربوگلا،یرگشدرگ تعنص اب طبترم ترجاهم نازیم،یرادیاپ یاه هرود و یرگشدرگ رد
 .یگتسبمه و تکراشم،یعامتجاو یگداوناخ تیمیمص شهاک،(مرج ) ینوناق ریغ

 
 یداصتقا

 شخب یدیلک و روآدوس لغاشم رد یموب ریغ و یموب دارفا لاغتشا،هدننک فرصم ندرک ریگرد تهج یروانف زا هدافتسا رب دیکأت یارب یبایرازاب و تاغیلبت یاه تیلاعف شیازفا
 ،یرگشدرگ شخب رد لغاش نانز دصرد،یرگشدرگ هب طوبرم یلحم طسوتم و کچوک یاه هاگنب دادعت،عبانم زا تظافح هب یداصتقا کمک رد یرگشدرگ شقن،(ینیرفآراک)یرگشدرگ
 دشر خرن،یریذپ تباقر،ییادزرقف و رقف شهاک،یداصتقا یاه تیلاعف رد عونت داجیا،یصوصخ شخب طسوت یراذگ هیامرس نازیم ،هقطنم یتسد عیانص قنور رب یرگشدرگ ریثات
 .عبانم زا تظافح هب یداصتقا کمک رد یرگشدرگ شقن،یرگشدرگ شخب رد یفرصم یژرنا هنیزه شیازفا،لقن و لمح هنیزه شیازفا،یداصتقا
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 تسیز
 یطیحم

 اب طابترا رد کیفارت مکارت حطس،یرگشدرگ فرصم اب هطبار رد یرهش هلابز دیلوت،یطیحم تسیز یاه یهاگآ حطس ءاقترا،مود هناخ دح زا شیب زاس و تخاس هجیتن رد طیحم بیرخت
 هزوح رد عبانم زا تظافح عوضوم نتفای تیمها،یرگشدرگ زاس و تخاس طسوت یعیبط هاگتسیز رییغت ای نتفر نیب زا،یطیحم تسیز شزومآ یاراد یرگشدرگ ناریدم،یرگشدرگ
 یاتسار رد یزیر همانرب و هجوت،نارگشدرگ روضح ببس هب یرهش تسیز طیحم تیفیک دوبهب،یرگشدرگ عبانم عیرس ای یجیردت لاوز و بیرخت،عبانم زا یطارفا یرادرب هرهب،دصقم
 .یعیبط عبانم میرح هب زواجت و بیرخت،دصقم هزوح متسیسوکا نداد رطخ ضرعم رد،تسیز طیحم تیریدم و یزیر همانرب،دئاز داوم بسانم نفد

 
 یدبلاک

 یربراک لخادت مدع)یضارا یربراک ظفح،نوماریپ هب یدبلاک یاه شرتسگ رثا رد عبانم رب راشف،مدرم یگدنز طیحم تیفیک ءاقترا،یرگشدرگ یاه تیلاعف رثا رب یضارا یربراک رییغت
 و یزاسزاب ،تظافح،نیمز تیریدم،یتماقا تاسسوم لاغشا خرن،یلحم رادیاپ هعسوت،ناکم و اضف تیفیک،یرگشدرگ یاه یربراک حوطس و هنارس،(اه یربراک ریاس اب یرگشدرگ یضارا
 یربراک رییغت زا یشان دمآرد هب یتلود یاه ناگرا یگتسباو،یرگشدرگ اب طبترم هدش هتخاس یاهاضف شرتسگ،ریذپرگشدرگ قطانم رد تیعمج مکارت،یرگشدرگ و یناتساب راثآ تمرم
 یرگشدرگ هعسوت تهج رد نیمز

 (0395،ناگدنراگن تاعلاطم) :عبنم

 saw کینکت زا هدافتسا اب نامرک یرهش قطانم رد رادیاپ یرگشدرگ یاه صخاش یبایزرا
 ،ود ،کی قطانم رد یعامتجا یگنهرف صخاش بسانت و تیمها بیترت هک ،(0 لکش)دهدیم ناشن saw لدم جیاتن

 یداصتقا صخاش رظن زا .دشاب یم بسانم یدودح ات و بسانمان ،بسانم ،بسانم رایسب بیترت هب راهچ و هس
 زا و بسانمان و بسانم یدودح ات ،بسانم ،بسانم رایسب تیعضو رد بیترت هب نامرک قطانم رد رادیاپ یرگشدرگ
 ،بسانم ،بسانم رایسب ،بسانم یدودحات طیارش رد بیترت هب نامرک هناگراهچ قطانم یطیحم تسیز صخاش ظاحل
 رد نامرک هناگراهچ قطانم بسانت و تیمها بیترت یدبلاک صخاش رظنم زا تیاهن رد و هتشاد رارق بسانمان
 .تسا هدیدرگ عیزوت یعامتجا یگنهرف صخاش دننامه رادیاپ یرگشدرگ

 
  (saw)لدم اب نامرک قطانم رد رادیاپ یرگشدرگ یاه صخاش یبایزرا هشقن : 2لکش

 (0395،ناگدنراگن تاعلاطم) :عبنم 

 روکیو کینکت زا هدافتسا اب نامرک یرهش قطانم رد رادیاپ یرگشدرگ یاه صخاش یبایزرا
 و هس ،ود ،کی هناگراهچ قطانم رد اهصخاش نیا بسانت بیترت هک ،(9 لکش)دهدیم ناشن روکیو کینکت جیاتن

 یگنهرف صخاش ظاحل زا بسانم یدودحات و بسانمان ،بسانم ،بسانم رایسب طیارش یاراد بیترت هب راهچ
 رارق بسانمان ،بسانم یدودح ات ،بسانم ،بسانم رایسب تیعضو رد بیترت هب یداصتقا صخاش رظن زا و یعامتجا
 هب رهش نیا قطانم نامرک رهش رد یرگشدرگ یرادیاپ رب رثوم یطیحمتسیز صخاش رظنم زا نیا رب هوالع .دناهتفرگ
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 رایسب طیارش رد یدبلاک صخاش رظن زا و بسانم یدودح ات ،بسانم رایسب ،بسانمان ،بسانم تیعقوم رد بیترت
 .دشاب یم بسانم یدودح ات و بسانمان ،بسانم ،بسانم

 
 روکیو لدم اب نامرک قطانم رد رادیاپ یرگشدرگ یاهصخاش یبایزرا هشقن :9لکش

 (0395،ناگدنراگن تاعلاطم) :عبنم

 هرتکلا کینکت زا هدافتسا اب نامرک یرهش قطانم رد رادیاپ یرگشدرگ یاه صخاش یبایزرا
 هس ،ود ،کی هناگراهچ قطانم رد اهصخاش نیا بسانت بیترت هک ،(1لکش)دهدیم ناشن هرتکلا کینکت لیلحت جیاتن
 صخاش ظاحل زا بسانمان ،بسانم یدودحات ،بسانم ،بسانم رایسب طیارش یاراد بیترت هب نامرک رهش راهچ و
 یدودح ات ،بسانم ،بسانم رایسب تیعضو رد بیترت هب قطانم نیا یداصتقا صخاش رظن زا ،یعامتجا یگنهرف
 نامرک رهش رد یرگشدرگ یرادیاپ رب رثوم یطیحمتسیز صخاش رظنم زا نینچنمه .دناهتفرگ رارق بسانمان ،بسانم
 یدبلاک صخاش رظن زا و بسانم یدودح ات ،بسانم رایسب ،بسانم ،بسانمان تیعقوم رد بیترت هب رهش نیا قطانم
 .دنراد رارق بسانمان ،بسانم ،بسانم یدودح ات ،بسانم رایسب طیارش رد

 
 هرتکلا لدم اب نامرک قطانم رد رادیاپ یرگشدرگ یاه صخاش یبایزرا هشقن .4لکش

 (0395،ناگدنراگن تاعلاطم) :عبنم
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 یباختنا یاه لدم رد نامرک رادیاپ یرگشدرگ یاه صخاش ریثات بیرض یدنب هبتر .4 لودج
 تارثا

 یرگشدرگ
 رادیاپ

 رهش  قطانم
 نامرک

ELECTRE VIKOR SAW 
 بیرض
 ریثات

 هبتر
 هقطنم

 ییاهن هبتر
 بیرض
 ریثات

 ییاهن هبتر هقطنم هبتر
 بیرض
 ریثات

 هبتر
 هقطنم

 ییاهن هبتر

 – یعامتجا
 15)یگنهرف

 (یا هفلوم

0/5 5 5 1 کی هقطنم 71 5 7 0/1 31 5 5 
0/0 0 0 9 ود هقطنم 05 0 1 0/9 10 0 0 
0/9 9 9 0 هس هقطنم 17 1 95 0/291 1 3 
0/0 1 1 5 راهچ هقطنم 07 9 3 0/100 9 1 

 15)یداصتقا
 (یا هفلوم

 9 5 0/035 1 5 0/915 5 5 1 کی هقطنم
0/15 9 0 0 ود هقطنم 0 0 1 0/268 0 1 
0/9 1 9 5 هس هقطنم 11 9 05 0/241 9 1 
0/1 1 1 6 راهچ هقطنم 00 1 15 0/360 1 05 

 تسیز
 15)یطیحم
 (یا هفلوم

0/5 1 0 5 کی هقطنم 01 0 0 0/5 09 9 15 
0/0 05 1 0/071 9 9 0 ود هقطنم 01 5 7 
0/0 5 5 0/155 9 5 0 هس هقطنم 30 0 55 
0/05 55 9 0/009 1 1 5 راهچ هقطنم 9 1 05 

 15)یدبلاک
 (یا هفلوم

0/05 1 5 6 کی هقطنم 1 5 0 0/011 5 0 
0/5 1 9 6 ود هقطنم 09 0 9 0/095 0 65 
0/1 0 0 -5 هس هقطنم 00 1 15 0/500 1 15 
0/9 7 1 -0 راهچ هقطنم 05 9 65 0/5 31 9 95 

 (0395،ناگدنراگن تاعلاطم) :عبنم

 دنلپک یماغدا کینکت زا هدافتسا اب یرگشدرگ یاهصخاش یرادیاپ تهج نامرکرهش هناگ4 قطانم یدنب تیولوا
 یم قیفلت رگیدمه اب ار VIKOR و SAW، ELECTRE یاهلدم دنلپک یماغدا کینکت ساسا رب ، 1 لودج و 1 لکش
   .دیامن

 
 دنلپک کینکت اب نامرک رهش قطانم رادیاپ یرگشدرگ یاه صخاش یبایزرا هشقن .5لکش

 (0395،ناگدنراگن تاعلاطم) :عبنم
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 دنلپک کینکت هب هجوت اب اه صخاش زا مادک ره یاه تخاب و درب دادعت و یجوز هسیاقم جیاتن .5لودج
 صخاش

 قطانم
 یدبلاک یطیحم تسیز یداصتقا یگنهرف – یعامتجا

∑𝐶 

 یگنهرف – یعامتجا

 هقطنم
 کی

 هقطنم
 ود

 هقطنم
 هس

 هقطنم
 راهچ

 هقطنم
 کی

 هقطنم
 ود

 هقطنم
 هس

 هقطنم
 راهچ

 هقطنم
 کی

 هقطنم
 ود

 هقطنم
 هس

 هقطنم
 راهچ

 هقطنم
 کی

 هقطنم
 ود

 هقطنم
 هس

 هقطنم
 راهچ

 هقطنم
 کی

- M M M M M M M M M M M M M M M 15 

 هقطنم
 X - X M X M M M M M X M M M M M 55 ود

 هقطنم
 X X - M X X X M M M X M X M M X 7 هس

 هقطنم
 X X X - X X M X X M X M M X M M 0 راهچ

 یداصتقا

 هقطنم
 X M M M - M X M M M M M M M M M 95 کی

 هقطنم
 M X M M X - M M X X M X X M X M 1 ود

 هقطنم
 X X X M X M - M M X M M M X M X 1 هس

 هقطنم
 X X M X M X M - X X M M M X M X 7 راهچ

سیز
 یطیحم ت

 هقطنم
 X M M M X X M M - X X X M X X X 0 کی

 هقطنم
 M M M M X M X M M - M M X X M M 55 ود

 هقطنم
 M X X M M M M M M X - M M M X M 55 هس

 هقطنم
 X X M X M X X M M M X - X M M X 7 راهچ

 یدبلاک

 هقطنم
 X M M M X M M M X X M X - X M M 3 کی

 هقطنم
 M M M M X M X X M X X X M - M M 3 ود

 هقطنم
 X X X M X X X M X X X X X X - M 9 هس

 هقطنم
 X X M M X X X M X X X X M X M - 1 راهچ

∑𝑅 
1 0 65 95 1 7 1 15 3 0 7 3 65 7 05 65  

 (0395،ناگدنراگن تاعلاطم) :عبنم

 بیترت هب یرگشدرگ یاهصخاش یرادیاپ رظنم زا نامرک یرهش هناگراهچ قطانم 1 لودج و 1 لکش ساسا رب
 کینکت ساسا رب هک تفگ ناوتیم و دنراد رارق بسانمان و بسانم یدودح ات ،بسانم رایسب ،بسانم طیارش یاراد
 بسانم رایسب تیعضو رد نامرک رهش ود هقطنم رادیاپ یرگشدرگ رظنم زا ،هدش هتفرگراک هب یاهلدم و نازوا قیفلت
 هقطنم و هداد صاصتخا دوخ هب ار تیمها نیرتشیب یرگشدرگ یرادیاپ رب رثوم یاهصخاش ظاحل زا ینعی دراد رارق
 رارق بسانمان و بسانم یدودح ات طیارش رد راهچ و هس قطانم نیا رب هوالع .تسا هتفرگ رارق یدعب هبتر رد کی
  .دناهتشاد ار تیمها نیرتمک رادیاپ یرگشدرگ رب رثوم یاهصخاش رظن زا هک ینعم نیا هب ،دنراد
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 دنلپک کینکت ساسا رب نامرک رادیاپ یرگشدرگ یاه صخاش ریثات بیرض ییاهن یدنب تیولوا . 1لودج

−𝐶 ∑𝑅 ∑𝐶∑ قطانم صخاش  ∑𝑅 تیمها یدنب تیولوا ریثات هبتر هقطنم تیمها 

 یگنهرف – یعامتجا

 5 5 55 1 15 کی هقطنم
یولوا

 لوا ت
 1 0 1 0 55 ود هقطنم
 55 1 -9 65 7 هس هقطنم
 15 9 -7 95 0 راهچ هقطنم

 یداصتقا

یولوا 3 5 3 1 95 کی هقطنم
 موس ت

 5 0 5 7 1 ود هقطنم
 1 9 6 1 1 هس هقطنم
 15 1 -7 15 7 راهچ هقطنم

سیز
 یطیحم ت

 05 1 -9 3 0 کی هقطنم

یولوا
 مود ت

 9 5 1 0 55 ود هقطنم
 1 0 1 7 55 هس هقطنم
 65 9 -0 3 7 راهچ هقطنم

 یدبلاک

یولوا 3 0 -5 65 3 کی هقطنم
 مراهچ ت

 0 5 0 7 3 ود هقطنم
 05 1 -3 05 9 هس هقطنم
 95 9 -1 65 1 راهچ هقطنم

 (0395،ناگدنراگن تاعلاطم) :عبنم

 ساسا نیا رب .دهدیم ناشن نامرک رهش رد ار رادیاپ یرگشدرگ رب رثوم یاه صخاش زا مادکره یراذگریثات 0 لودج
 هک اه صخاش زا مادک ره نازوا ساسا رب نامرک رهش رد یرگشدرگ یرادیاپ رب رثوم هناگراهچ یاهصخاش نایم زا
 نازیم نیرتشیب یگنهرف یعامتجا صخاش ،دشاب یم هرایعمدنچ هدش هتفرگراکب یاهلدم لیلحت و همانشسرپ زا جتنم
 تسیز یداصتقا یاهصخاش نآ زا سپ و هداد صاصتخا دوخ هب نامرک رهش یرگشدرگ یرادیاپ رد ار یراذگریثات
 رایعمریز 15 صیخلت اهصخاش زا مادکره هک تسا رکذ هب مزال .دنراد رارق یدعب یاهتیولوا رد یدبلاک و ،یطیحم
  .دشاب یم یلصا یاه صخاش رد رثوم

 دنلپک کینکت طیحم رد قطانم زا مادک ره یجنس هنیهب تخانش و رگیدکی اب قطانم قیفلت .7 لودج
 رادیاپ یرگشدرگ عیزوت طیارش هقطنم مان
 بسانم کی هقطنم
 بسانم رایسب ود هقطنم
 بسانم یدودحات هس هقطنم
 بسانمان راهچ هقطنم

 (0395،ناگدنراگن تاعلاطم) :عبنم

 یاهلدم و نازوا قیفلت اب رادیاپ یرگشدرگ رد ار نامرک رهش هناگراهچ قطانم هدمآ تسد هب بسانت بیرض 7 لودج
 طیارش رد رادیاپ یرگشدرگ ظاحل زا نامرک یرادرهش ود هقطنم هک دهدیم ناشن دنلپک یماغدا لدم رد هتفر راک هب
 بسانمان و بسانم یدودح ات تیعضو رد بیترت هب راهچ و هس قطانم و بسانم طیارش رد کی هقطنم ،بسانم رایسب
 .دناهتفرگ رارق
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-یم ناشن نامرک رادیاپ یرگشدرگ رد رثوم یاهصخاش ریثات بیرض و یدنب هبتر رد دنلپک یماغدا کینکت زا هدافتسا
 یم قطانم ریاس هب تبسن یرتالاب ریثات بیرض یاراد یسررب دروم یاهصخاش ظاحل هب ود و کی قطانم هک دهد
 .دنشاب
  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن

 ناونع هب ات تسا یرگشدرگ یرادیاپ یاه صخاش یسررب هب زاین یرهش قطانم رد یرگشدرگ یرادیاپ داجیا یارب
 شجنس و یبایزرا روظنم هب . دریگ رارق ناریگ میمصت و نازیر همانرب رایتخا رد هدنیآ یاه همانرب یحارط یارب یرازبا
 رد یدبلاک و یطیحم تسیز ،یداصتقا ،یگنهرف – یعامتجا داعبا لماعت زا یموهفم ناونع هب ،رادیاپ یرگشدرگ
 زا و دوش هتفرگ رارق رظن دم رادیاپ یاهرتماراپ زا یا هبناج همه و ریگارف متسیس ات دراد ترورض ،یرگشدرگ دصاقم
 هک هدوب نیا رب یعس هعلاطم نیا رد .دریگ رارق لیلحت و هیزجت دروم یرت قیمع حطس رد رادیاپ یرگشدرگ قیرط نیا
 ،رایعمریز 01 و یلصا دعب 1 لماش یسررب دروم یاه صخاش هب هجوت اب و یرادیاپ یبایزرا یاهرازبا زا یریگهرهب اب
 .دریگ رارق یبایزرا و شجنس دروم نامرک رهش ةناگ1 قطانم رد یرگشدرگ یرادیاپ ،هرایعمدنچ یاهکینکت کمک اب و
 و هرتکلا ،روکیو یاهلدم زا هدافتسا اب نامرک رهش قطانم یرگشدرگ یاهصخاش یرادیاپ تیعضو لوا هلحرم رد

SAW یرادروخرب هبتر نداد ناشن رد لدم هس نیا جیاتن هکنیا هب هجوت اب مود هلحرم رد و تفرگ رارق شجنس دروم 
  .دش هدافتسا دحاو هجیتن کی هب ندیسر یارب دنلپک کینکت زا دوب توافتم مهاب قطانم

 رد نامرک رهش ود هقطنم رادیاپ یرگشدرگ رظنم زا ،هدش هتفرگراک هب یاه لدم و نازوا قیفلت کینکت ساسا رب
 دوخ هب ار تیمها نیرتشیب یرگشدرگ یرادیاپ رب رثوم یاهصخاش ظاحل زا ینعی دراد رارق بسانم رایسب تیعضو
 یدودح ات طیارش رد راهچ و هس قطانم ،نیا رب هوالع .تسا هتفرگ رارق یدعب هبتر رد کی هقطنم و هداد صاصتخا
 رهش .دناهتشاد ار تیمها نیرتمک رادیاپ یرگشدرگ رب رثوم یاهصخاش رظن زا ینعی ،دنراد رارق بسانمان و بسانم
 یزیر همانرب و تیریدم هنیمز رد ددعتم یاه صقن و لئاسم دوجو لیلد هب یاهقطنم و یلم حطس زا تیعبت هب نامرک
 ندز مه رب اب ،شوجدوخ و وردوخ لکش هب ،مود هناخ نارگشدرگ ناباتش دشر رانک رد یرگشدرگ ،ییاضف - یدبلاک
 ،یگنهرف ـ یعامتجا ،یداصتقا یاههنیمز رد یبولطمان یاهدمایپ ،یعیبط و یتشیعم یاهناینب و ییاضف -یدبلاک مظن
 ،روکذم ةزوح ،ییاضف -یدبلاک دشر تیهام ،دسریم رظن هب ساسا نیا رب . تسا هتشاد هارمه هب یدبلاک و یطیحم
 (یرگشدرگ) رادیاپ هعسوت یاه ناینب و لوصا زا ًااساسا هک دنکیم تیعبت یلدم زا یرگشدرگ یاهتیلاعف ریثأت تحت
 ببس ،نامرک هزوح رد قوف یاهدمایپ هعومجم . تسا هتفرگ رارق نآ لباقم ةطقن رد عقاو رد و هتشاد یدایز هلصاف
 نامهیم هعماج و (یلحم هعماج)نابزیم هعماج نایم رد یتیاضران زورب ،یرگشدرگ و یعیبط عبانم هدرتسگ بیرخت
 یرادیاپان تمس هب یرگشدرگ ، دهد یم ناشن دوجوم عضو یاه هتفای ،ساسا نیا رب. تسا هدش (نارگشدرگ)
 اب ار دصقم تایح همادا ،یداصتقا یتح و یدبلاک ،یطیحم یاهناینب هب ندز بیسآ اب نآ رارمتسا و تسا هتشاد شیارگ
 ،یروف تامادقا مدع و یهجوتیب تروص رد دسریم رظن هب .تخاس دهاوخ وربور یساسا یاهشلاچ و اهدیدرت
 یاهیبایزرا هب هجوت اب .دشاب یمن نآ راظتنا رد دوکر و نارحب زورب ءزج یاهجیتن ،رمتسم و دنمفده ،هناسانشراک
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 کی هقطنم لوح یرگشدرگ یاضف ،یرگشدرگ ةطیح ناسانشراک تارظن و دوجوم دهاوش ساسارب و هتفرگ تروص
 هدافتسا دروم یاضف نیرتشیب ،یتسیروت یاه یربراک زکرمت و یخیرات تفاب دوجو و رهش تیزکرم اب یرهش
 تسیز داعبا رد یرادیاپان ،هچراپکی و عماج تیریدم مدع تلع هب هنافساتم و .تسا نامرک رهش رد نارگشدرگ
 شهاک و نادنورهش نینچمه و نارگشدرگ راشف شهاک یارب .تسا شیازفا لاح رد هقطنم نیا رد یدبلاک و یطیحم
 ،قطانم یرادرهش ،یرادرهش)طبریذ یاههاگتسد یگنهامه اب یعماج یزیرهمانرب یتسیاب ،هدش رکذ داعبا رد یرادیاپان
 ةلحرم رد و .دریگ تروص یرگشدرگ یاضف یهدناماس حرط ،لوا ةلحرم ناونع تحت (یگنهرف ثاریم و یرادناتسا
 شیازفا و زکرمت شهاک تهج رهش یزکرم ةدودحم و یخیرات تفاب زا جراخ رد دیدج یاه هبذاج داجیا ،مود
 ییاهاضف نینچ هعسوت هک طرش نیا اب .دریگ تروص (یولع غاب تفه یرگشدرگ روحم) دننامه یرگشدرگ یاضف
 یزرواشک و یعیبط میظع عبانم بیرخت ثعاب و دشاب هدش نییعت یاهدرادناتسا تیاعر و یرادیاپ بوچراچ رد
 زا اما تسا دیفم یعامتجا نینچمه و یدبلاک و یداصتقا رظن زا یرگشدرگ یاهاضف شیازفا و هعسوت هچرگا .دوشن
  .دومن دهاوخ داجیا هدنیآ رد یرگشدرگ یارب ار یرادیاپان طیارش یطیحم تسیز رظن
 ،نابزیم هعماج یاهدرادناتسا و تیفیک ندرب الاب رب هوالع دناوت یم نامرک رهش رادیاپ یرگشدرگ هعسوت تیاهن رد
 نامرک رهش یگنهرف و یخیرات یاه هبذاج و عبانم بیرخت زا و دیامن مهارف ار نارگشدرگ یدنمتیاضر رثکادح
 شیازفا ،دمآرد شیازفا روظنم هب بولطم یرگشدرگ دصقم کی ناونعب تدم دنلب قفا رد رهش نیا و .دیامن یریگولج
 .ددرگ روشک رد یرهش یرگشدرگ رادیاپ هعسوت زاس هنیمز ..... و لاغتشا

 عبانم
 .نارهت هاگشناد تاراشتنا ،مشش پاچ ،" هرایعم دنچ یریگ میمصت" ،(1195) داوجدمحم ،روپرغصا

 ةمانلصف ،یطیحم تسیز یرادیاپ بوچراچ رد تشر رهش یرگشدرگ هعسوت یبایزرا .(1395)نمهب ،یباروگ یناضمر ،ایرام ،ییاباب
  .79یپایپ ةرامش ،65 ةرود .(یاهقطنم یزیرهمانرب ) ایفارغج

 ییاتسور طاقن یرادیاپ حطس یدنب هبتر ،(5395) ،هلا تجح ،یفرش ،نادواج ،یبتجم ،نادواج ،یلعنسح ،رابکبس یجرف ،یلع دیس ،یردب
 ،مهد لاس ،هعسوت و ایفارغج یشهوژپ – یملع هلجم ،سراف ناتسا ،اسف ناتسرهش یاهاتسور :یدروم هعلاطم روکیاو لدم ساسا رب

 .نادهاز ،5-60 تاحفص  ،00 ،یپایپ هرامش
 تمس :نارهت ،(میهافم و تیهام) یرگشدرگ .(0195) نیسح دمحم ،یدزی یلپاپ
 اب ،ییاتسور قطانم رد یعامتجا یرادیاپ یدنب تیولا و شجنس.(1195)،هرهاط ،ولقداص ،هللادمح ، یرادیق یساجس ، یدهم ، یرهاطروپ

 (هدنبادخ ناتسرهش یزکرم شخب هموح ناتسهد :یدروم هعلاطم )یزاف لآهدیا لح هب هباشت ساسارب یدنب هبتر کینکت زا هدافتسا
 . 99-5ص ،5هرامش ،5هرود :ییاتسور یاهشهوژپ همانلصف.

 یرهش یرگشدرگ یطیحم تسیز یرادیاپ یبایزرا .(3395) هبیط ،دار یمئاق ،دمحا ،دمحاروپ ،هللا تمارک ، یرایز ،نیسح ،داژن یمتاح
 .115-135صص ،3395راهب ،0ةرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب )ایفارغج همانلصف ،(تشر :یدروم هنومن)

 .10هرامش ،دادرخ ،داهج داصتقا همانهام ،ییاتسور یرگشدرگ رادیاپ هعسوت ،(5195)،دمحا،هداز فیرش
 ةمان نایاپ ،«تشدرالک رهش :هعلاطم دروم ةنومن یرادیاپ بوچراچ رد یرگشدرگ و یرهش ةعسوت یزاس لدم» .(0195) یفطصم ،یمدق

 .نارهت هاگشناد ،ارتکد



 03 ...یرگشدرگ درکلمع یبایزرا و شجنس

 ةمانلصف ،رهشهب ناتسرهش ییاتسور یاه هاگتنوکس یداصتقا ةعسوت رد یرگشدرگ شقن ، 9395 ،یمساق یلع و زاراو ،یحیسم یدارم
 . 105  - 165 صص ، 0 ةرامش ،موس لاس ،ییاتسور ةعسوت و اضف داصتقا

 :امنهار داتسا ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،روکیو لدم زا هدافتسا اب داباسراپ رهش یرهش زبس یاضف یبایناکم ،(1395)سگرن ،ییافطصم
 .یلیبدرا ققحم هاگشناد ،یرافغ ءاطع

  نامزاـس تاراشتنا،نارهت،داژن مرحم رصان و ینارهت دادح طاشن : همجرت،رادیاپ هعسوت یاه صخاش ،(5195)،نازوس،زراهلیب،جیردب،نادلوم
 .تسیز طیحم زا تظافح
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