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 نارهت رهش نالک 22 هقطنم رد دنمشوه رهش یاه صخاش و اه هفلؤم یدنب هبتر
 هداز یدهم ارهز

 ناریا ،مشق ،یمالسا دازآ هاگشناد ،مشق للملا نیب دحاو ،یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج هورگ یرتکد یوجشناد

 1یکدوج اضردیمح

 ناریا ،رهشمالسا ،یمالسا دازآ هاگشناد ،رهشمالسا دحاو ،یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج هورگ رایداتسا

 یرایز یلعفسوی
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج هورگ رایشناد

 16/06/6615:شریذپ خیرات 50/06/6615:تفایرد خیرات

 هدیکچ
 یاهراتخاس داجیا و یتسیز یاه هخرچ بیرخت ،یطیحم یاه یگدولآ عاونا شیازفا اب هارمه ینیشنرهش عیرس شرتسگ هزورما
 لح تهجرد لیدب یب یراکهار ناونع هب دنمشوه رهش هب هجوت ات تسا هدش بجوم یگدنز فلتخم یاه هصرع رد بسانمان
 یاه صخاش و اه هفلؤم یدنب هبتر و یسررب قیقحت نیا فده .دریگ رارق نازیر همانرب و ناریدم هژیو هجوت دروم یرهش تالضعم
 ینادیم یاه هداد زا هدافتسا اب و یلیلحت یفیصوت تروص هب قیقحت شور .تسا نارهت رهش نالک 33 هقطنم رد دنمشوه رهش
 یرامآ هنومن یلک مجح زا یرامآ هنومن تحت هعلاطم نیا رد ینادیم یاه هداد یروآ عمج روظنم هب یرامآ هنومن .تسا (همان شسرپ)
 هدش ماجنا TOPSIS و نوسریپ یگتسب مه و T-test یرامآ یاه لیلحت زا هدافتسا اب نآ لیلحت .تسا هدش لیکشت رفن 552 ربارب
 ظاحل هب نزو نیرت شیب زا دنمشوه یگدنز و دنورهش صخاش هک دهد یم ناشن سیسپات یرامآ لیلحت جیاتن ساسا نیا رب .تسا
5٫ رادقم هب TOPSIS نزو نیرت شیب هک یروط هب تسا رادروخرب تینما داجیا رد ریثأت و تیمها  هداد صاصتخا دوخ هب ار 2123
5٫ نازیم هب TOPSIS نازیم اب دنمشوه داصتقا یاه صخاش نینچ مه .تسا  نزو اب دنمشوه ییاورمکح مود هبتر رد 6081

TOPSIS 5٫ رادقم هب  رادقم هب بیترت هب TOPSIS نزو اب دنمشوه ییایوپ و تسیز طیحم یاه صخاش و موس هبتر رد 5181
5٫ 5٫ و 3575  حطس رد اه صخاش همه هک دهد یم ناشن یگتسبمه لیلحت جیاتن .دنا هتفرگ رارق مجنپ و مراهچ هبتر رد 3205

 همه هب هک تسا زاین هدودحم نیا رد یزاس دنمشوه روظنم هب هک دهد  یم ناشن هجیتن نیا و دنراد رارق رگیدکی اب یبسانم یگتسب مه
 نیا رب و تسا بلطم نیا دیوم زین t-test یرامآ لیلحت جیاتن .دومن قلخ ار رادیاپ یطیحم ناوتب ات دوش هتسیرگن مه اب داعبا نیا
 ،دنورهش یاه صخاش و دنراد رارق یبسانم یرادانعم حطس رد دنمشوه ییایوپ و تسیز طیحم ،ییاورمکح یاه صخاش ساسا

 .دنراد رارق یطسوتم یراد ینعم حطس رد دنمشوه داصتقا و یگدنز
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 همدقم

 یسایس یتح و یداصتقا ،یعامتجا ،یدبلاک تالوحت راچد هراومه نامز رذگ رد ایوپ و هدیچیپ یا هدیدپ ناونع هب رهش
 تیعمج دشر (660 :3395 ،یدازآ)تسا یرهش تیعمج هدرتسگ دشر زا رثأتم یعیسو تالوحت نینچ و تسا هدش
 .دنوش یم هجاوم یا هدیچیپ یتخانش موب و یعامتجا یاه شلاچ اب ناهج رسارس یاهرهش ییاوه و بآ رییغت و یرهش
 و دنوش یم هفاضا نآ هب درف 080 هیناث ره و دیسر رفن درایلیم 7 هب هبترم نیلوا یارب ناهج تیعمج 5560 ربتکا 59 رد
 دصرد 11 هزورما .(1560 یناهج تیعمج نامزاس) تسا هدیسر رفن درایلیم 187 هب تیعمج نیا 1560 لاس رد
 ناریا رد و دسرب دصرد 00 مقر هب 6160 لاس ات نازیم نیا دور یم راظتنا و دننک یم یگدنز اهرهش رد ناهج تیعمج
 هارمه ینیشنرهش دوش یم ینیب شیپ .دننک یم یگدنز اهاتسور رد دصرد 0859 و اهرهش رد ناریا مدرم دصرد 1810 زین
 نیا هک دیازفایب 6160 لاس ات ناهج یاه نیشنرهش تیعمج هب رفن نویلیم 661 و درایلیم 0 دناوت یم تیعمج دشر اب
 دشر ناهج نیشنرهش تیعمج تسا رکذ نایاش .داد دهاوخ خر اقیرفآ و ایسآ رد رتشیب  ،یدصرد 63 هب بیرق شیازفا

 ،دوجو نیا اب تسا هدیسر 1560 رد رفن نویلیم 663 و درایلیم 9 مقر هب 6135 رد رفن نویلیم 017 زا و هتشاد عیرس
 شیازفا لاح رد تعرس هب زین اهرهش دادعت هکلب ،دبای یمن شیازفا دننک یم یگدنز ناهج رد هک یدارفا دادعت اهنت
 لاس ات و تفای دهاوخ شیازفا درایلیم 380 ات اهرهش رد نکاس دارفا هدنیآ لاس لهچ رد هک دوش یم ینیب شیپ .تسا

 هب دوجوم یاهرهش هک تسا ینعم نادب نیا .درک دنهاوخ یگدنز اهرهش رد ناهج تیعمج زا دصرد 30 ،6160
 اب ات دننک دشر و دنوش هتخاس دیاب دیدج رهش اهدص اهروشک شیادیپ و هعسوت رد هژیو هب ،داد دنهاوخ همادا هعسوت
 ههد ود یط دنمشوه رهش موهفم .(5560،دحتم للم نامزاس) دنبای قیبطت ناهج تیعمج یترجاهم یاه شیارگ و دشر
 اب هارمه دنمشوه رهش ترابع 6335 لاس زا .تسا هتفای یناهج یاه تسایس و ملع یایند رد یدایز تیبوبحم لبق
 هب طوبرم دیدج یاه شور زا یرایسب .تسا هتفای شرتسگ تنرتنیا قیرط زا تامدخ هعسوت و تارباخم یزاسدازآ

 دنمشوه یاهرهش داجیا هب هک تسا تاطابترا و تاعالطا یروانف لماش یلرتنک یاه یروانف ساسا رب یرهش تامدخ
 .(015: 1395،ناراکمه و هدازلیعامسا)دنکیم کمک
 یاهتیلاعف لیهست و رایسب شزرا نتشاد لیلد هب ناققحم و نارگشهوژپ هتسد ود دنمشوه یاهرهش ریخا تایبدا رد 
 و تاملک و هدش دیلوت میهافم عاونا زا یعیسو فیط .تسا هدرک بلج دوخ یوس هب ار یدایز تاهجوت یعامتجا

 ناونع هب دنمشوه یاهرهش زا هدافتسا هب اه نآ زا یضعب .دوشیم هدافتسا نآ یاج هب دنمشوه ای لاتیجید دننام یتافص
 تیعضو هب یهاگن .(95: 3395،ناراکمه و امنهر)دنسانش یم تیمهااب یرهش بسچرب کی ناونع هب هدیدپ کی

 ره دش لوحت راچد ینیشنرهش تیعضو یسمش 61 ههد لیاوا زا هک دهد یم ناشن ریخا نرق مین رد ناریا ینیشنرهش
 ،اهرهش یتیعمج هزادنا شیازفا ،ینیشنرهش دصرد شیازفا ینعی دوخ یلصا زورب اما دوبن هراب کی هب لوحت نیا دنچ
 :1395،یناجنزب ییاضر)تخاس نایامن ار هرود نیا رد عیرس ییاضف یکیزیف شرتسگ و دشر و اهرهش دادعت شیازفا

115).  
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 زا دصرد 7/15 و رفن نویلیم 3 رب غلاب یتیعمج اب روشک رهش نیرتگرزب و ناریا روشک تختیاپ ناونع هب نارهت رهش
 زا نآ یلمارف شقن هجوت اب نینچمه و روشک رد تیعمج بذاج بطق و 1560 لاس رد روشک نیشنرهش تیعمج
 رهش نیا رد تیعمج یالاب زکرمت (7395.ناریا رامآ زکرم)تسا رادروخرب روشک یاهرهش نیب رد یصاخ هاگیاج
 هلمج زا هدیچیپ تالکشم و لئاسم زا یهوبنا اب نآ رد فلتخم تامدخ و تاناکما زکرمت مغریلع هک هدش ثعاب
 یرهش ناریدم هنابام میق شرگن و هرادا هویش هب تالکشم نیا زا یاهدمع شخب .دشاب هجاوم ... و کیفارت ،یگدولآ
 و ارگزکرمت یزیرهمانرب هویش .ددرگیمرب (یناهج و یلحم)رهش یعقاو یاه ترورض و تامازلا هب هجوت مدع و
 رکفت مدعو هیور ،هدعاق نادقف .تسا هدز دنویپ اهنآ هدارا و هقیلس هب شیپ زا شیب ار رهش هرادا هنایارگرادتقا

 رد .تسا هدش یتابثیب ثعاب متسیس یاج هب دارفا جازم یتح و عفانم ،هتساوخ ،هقیلس ،یأر هب ندوب یکتم و یمتسیس
 یعقاو یاضف کمک هب رهش تالکشم و لئاسم شهاک یارب دناوتیم یزاجم یاضف و دنمشوه رهش هدیا نایم نیا
 اب نارهت یلمارف شقن و هاگیاج تیوقت رد مه و فلتخم داعبا رد نادنورهش یگدنز تیفیک ءاقترا تهج رد و دباتشب
 یارب نارهت رهش تامازلا و اهترورض نییبت قیقحت نیا یلک فده .دوش عقاو دیفم اهرهش یناهج یگتسویپ هب هجوت
 رهش تمس هب نارهت رهش تکرح یارب یضتقم تامادقا و اهدربهار هئارا نینچمه و فلتخم داعبا رد ندش دنمشوه
 و طیارش باتزاب هک)رهش ره یعقاو تامازلا و اهترورض زا نشور و حضاو کرد کی نودب هک ارچ .تسا دنمشوه
 هابتشا .دوش رجنم تامادقا هابتشا یریگتهج و دودحم عبانم زا رثؤم ریغ هدافتسا هب دناوتیم (تسا نآ یاههصخشم
 رهش برغ لامش رد 00 هقطنم .تسا تدم دنلب یاهدمایپ یاراد ،هنیزهرپ هژیو هب (یرهش)یمومع یاهتسایس رد
 .تسا هدش لیکشت هلحم 00 و هیحان 1 زا هدش هطاحا 50 هقطنم اب بونج زا و 1 هقطنم اب قرش زا و هدش عقاو نارهت
 نارهت رهش یهافر یاهزاین عفر اب ات هدش حرطم نارهت یرگشدرگ بطق ناونع هب نارهت یلیصفت حرط رد هقطنم نیا

 جیلخ یادهش یعونصم هچایرد ،نارهت راشبآ ریظن ییاه هژورپ .دیامن هیهت نادنورهش یارب ار یرتهب یگدنز حطس
 نیا یاه یگژیو نیرت مهم زا یکی .دنشاب یم اهنآ نیرت مهم زا یخرب ناریا نادرمناوج ناتسوب ،غاب راهچ روحم ،سراف
 زین ددعتم یاه یسرتسد دوجو .تسا بلاغ داب شزو تهج لیلد هب ،قطانم ریاس هب تبسن نآ رت کاپ یاوهو بآ هقطنم
 زا یکاح (راتکه 61767) نارهت هناگ 00 قطانم حطس اب 00 هقطنم حطس هسیاقم .تسا هقطنم یاه یگژیو رگید زا
 نیا مهم هاگیاج و ریگمشچ تعسو یایوگ و 00 هقطنم هب نارهت رهش یتامدخ هدودحم تحاسم زا دصرد 1٫1 قلعت
 رد و نارهت رس تشد هیحان رد هدودحم نیا .تسا نآ یبرغ هزوح رد هژیو هب ،هدنیآ نارهت یدبلاک راتخاس رد هقطنم
 یبونج هنماد زا هک هدمآ دوجو هب یمکارتم ریغ تابوسر زا یسانش نیمز ظاحل زا و دراد رارق رگتیچ تشد تمسق
 هدرتسگ ینیمزریز بآ هرفس کی هیحان نیا یتفربآ تابوسر تماخض رد و دنا هدش نیشن هت و لمح زربلا یاههوک
 .دراد رارق هلزلز مود هنهپ میرح رد یسررب دروم یضارا و هدوب بونج هب لامش زا هقطنم یمومع بیش دراد دوجو

 تهج رد یناهج یاه شالت دهاش ریخا یاهلاس رد اما تسا ییادتبا هلحرم رد دنمشوه رهش هنیمز رد هعلاطم هچرگا
 رهش هنیمز رد یجراخ یاه شهوژپ هلمج زا .میاهدوب نادنورهش یگدنز دوبهب یارب دنمشوه یاهرهش ندرک لاعف
 .درک هراشا ریز دراوم هب ناوتیم دنمشوه



 1100 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهدزای لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 815

 هسیاقم ،دنمشوه رهش هعسوت یارب یدنبهقبط یاهریسم ناونع تحت یاهلاقم رد (6060)ناراکمه و پوه -
 هب ینتبم درکیور مادرتسمآ هک دندیسر هجیتن نیا هب یبد و انولسراب ،مادرتسمآ یاهرهش رد ارجا و تیمکاح ،یحارط
 دنمشوه رهش رد .تسا هتفرگ رارق دنمشوه رهش هعسوت ریسم رد دراد رارق نآ یلصا هتسه رد یروآون هک تراجت
 هنازاورپ دنلب یربهر یبد دنمشوه رهش رد و تسا هدوب هجوت دروم یعامتجا لومش ریسم یلصا رهوج انولسراب
 .تسا دنمشوه هعسوت یلصا لماع

 لوحت :دنمشوه رهش یحارط یارب ناونع تحت یبوچراچ ناونع تحت قیقحت رد (3560) ننیال یمه یورم-
 نیا .ددرگ یم هئارا دنمشوه رهش یحارط یارب یبوچراچ هک دیسر هجیتن نیا هب یگنیسله دنمشوه رهش رد لاتیجید
 تیوقت بوچراچ نیا فده و تسا یسررب دروم ناعفنیذ و تیمکاح ،یروانف ،یژتارتسا دعب راهچ رظن زا بوچراچ
 .تسا دنمشوه رهش تاراکتبا و یرادیاپ و تیمکاح

 رب یرورم :رادیاپ دنمشوه رهش یوس هب ناونع تحت یا هلاقم رد (1560) ناهو ناخ ،اولیس-
 زا یلک هصالخ هئارا هب دنمشوه رهش موهفم رورم فده اب دنمشوه رهش رد اهشلاچ و ءازجا ،اه یرامعم ،اهدنور
 و اه شلاچ زین تیاهن رد .دنزادرپ یم نآ یازجا و بیکرت ،یرامعم ،اه تیصوصخ ،اه یگژیو یانبم رب دنمشوه رهش
 .دننکیم هراشا قیقحت تایبدا رورم قیرط زا هدش ییاسانش یاه تصرف

 فده اب لاتیجید مئارج و یربیاس عوضوم و دنمشوه رهش هدنیآ یاه شلاچ هعلاطم رد (7560) ناراکمه و یاب-
 مئارج زا یقیمع شنیب و دنتخادرپ یتینما یاهدیدهت ییاسانش هب دنمشوه رهش تینما زادنا مشچ هب یلک یهاگن هئارا
 .دندومن هئارا دنمشوه رهش تفاب و لاتیجید

 رب رورم فده اب دنمشوه رهش یزیر همانرب و یژرنا تیریدم ناونع تحت یا هعلاطم رد (0560) ناراکمه و ویولاک-
 رهش ییارجا یاهلدم عاونا رد یژرنا و ورین نیم ات یارب بسانم تخاسریز رب هیکت اب یدنمشوه اب طبترم تامادقا
 هئارا ییاهن داهنشیپ یدادعت اب هارمه دنمشوه رهش تفاب رد یژرنا یاه لدم هعسوت یارب یسانش شور کی ،دنمشوه
 دنداد
 فده اب"وسپه متیروگلا یانبم رب دنمشوه رهش کی رد یرورض عبانم رد شهوژپ" مان اب یا هلاقم رد (1560) گناه
 .تخادرپ دنمشوه رهش کی رد یرورض عبانم یزاس هیبش هب یتاعالطا فلتخم یاه هیال قیفلت

 دیکأت دنمشوه رهش ییاورمکح رب "دنمشوه یاهرهش" ناونع اب یا هلاقم رد (1560)دحتم للم رشب ناکسا نامزاس
 هعسوت رد تکراشم تفایهر یتسیاب دنمشوه رهش یاهدرکیور ندش ریگارف یارب هک تسا رواب نیا رب و دنک یم یاهژیو
 هب راذگ .دوش لصاح هبش کی دناوت یمن و تسا تدمدنلب دنیارف کی نیا و دریگ رارق انبم یناسنا قوقح هیاپ رب

 ار یفلتخم یاهریسم دیاب ًاالامتحا یرهش ره و دراد زاین یرتشیب نامز هب رترادیاپ و رتریذپ فاطعنا ،رتدنمشوه یاهرهش
 .دنک یط
 نیا هب "دنمشوه رهش موهفم یرظن یاهدرکیور عونت" ناونع اب یا هلاقم رد دنمشوه رهش یسررب اب (1560) نکنیس
 یدایز عونت تایبدا رد دوجوم عبانم و درادن دوجو دنمشوه رهش موهفم اب طابترا رد یکرتشم قفاوت چیه هک دیسر هجیتن
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 یخرب رب اما .تسا هدرک دیکأت رهش کی زا یفلتخم یاه هبنج رب هدنسیون ره و دهد یم ناشن نآ یوتحم و رصانع رد ار
 یاه تخاسریز هژیو هب یلحم فلتخم عبانم تیریدم ،شناد هب زاین ،یریگدای ،تیقالخ ،شوه ،یروآون(اه یگژیو
 .تسا هدش هژیو دیکأت)یگچراپکی و یتکراشم ییاورمکح ،یریگ میمصت رد لالقتسا -یروانف
 یا هتشر نایم رب " ییاضف درکیور کی :دنمشوه رهش یاه تسایس" ناونع تحت یشهوژپ رد (1560(ودیلجنآ اتیاگرام
 یاه ثحب مغریلع هک دنک یم یریگ هجیتن و دیکأت رهش کی رد فلتخم نارادماهس و داضتم عفانم ،دنمشوه رهش ندوب
 اب هصرع نیا رد ام و درادن دوجو اهرهش نیا فیرعت دروم رد یرظن قافتا چیه دنمشوه یاهرهش دروم رد عیسو
 ییاه هاگتنوکس همه یو .میتسه هجاوم یناهج سایقم رد هدش هتخانش فیرعت کی نودب یدایز یاه لح هار و فیراعت
 یاه هار رد یزادنا مشچ و تاطابترا و تاعالطا یاه یروانف رد یراذگ هیامرس یارب ار یا هناهاگآ یاه شالت هک
 دنتسه هناگدنچ داعبا اب یعامتجا و یداصتقا حوطس رد یریذپ تباقر و یشخبرثا لابند هب و دنا هدرک عورش ار کیژتارتسا
 دمان یم دنمشوه ار

 راتخاس و یروانف یراکمه یارب قیقحت شرتسگ ؛دنمشوه رهش ییاورمکح" ناونع اب یقیقحت رد (9560) رجیم

 رب یو .دنک یم افیا ار یمهم شقن دنمشوه رهش زا تیامح رد تلود یاه تسایس هک دیسر هجیتن نیا هب "یعامتجا
 کی ،عوضوم نیا هک تسا رواب نیا رب و دنک یم دیکأت دیدج یاه یروانف و یعامتجا یاهراتخاس نیب ییازفا مه
 .تسا یروانف -یعامتجا یراکمه
 رهش موهفم طسب هب " عماوج هعسوت تمس هب ؛دنمشوه یاهرهش موهفم"ناونع اب ناونع اب یا هلاقم رد )0560)ایزاتسانآ
 دنک یم هراشا و دزادرپ یم عماوج هعسوت یارب نآ یدیلک داعبا و اهلیسناتپ ،نآ فلتخم یناعم شواک قیرط زا دنمشوه
 نارگیزاب لماعت یاه لیسناتپ یدایز دح ات ...) و یلباک و یا هراوهام ،میس یب تاطابترا )نهپ دناب هکبش یاه تفرشیپ هک
 و تاعالطا عبانم هب یسرتسد ندرک مهارف قیرط زا ار)یلحم تموکح و اهداهن ،کچوک یاهراکو بسک ،دارفا )فلتخم
 .دهد یم رارق ریثأت تحت یناهج و یلحم حطس رد لاصتا یارب اهرازبا زا یعیسو فیط نینچمه و رهش رسارس رد شناد

 یا طسوت رهش نیا و تسا نانوی رد دنمشوه رهش نیلوا هک هدش هراشا الاکیارت رهش هبرجت هب هلاقم نیا زا یشخب رد
 .تسا هدرک تفایرد رهش 50 نایم رد ار رترب دنمشوه رهش هزیاج 5560 ،0 3660،656 یلاوتم لاس هس رد فا یس

 تکراشم یاه یژتارتسا تیمها هب "؛دنمشوه رهش هب ارگ درکیور هاگدید "ناونع تحت یا هلاقم رد (5560) رفاش
 656 رد هناروآون فده ناونع هب اهنت یرهش قطانم و اهرهش .دراد دیکات یلصا ناعفن یذ نایم رد یراکمه و رادیاپ
 و راک یاهویرانس ناکما ،اه یراکمه هب ندیشخب تردق اب و رواون متسیسوکا ناونع هب هکلب دوش یمن هتفرگ رظن
 ،یروانف هاگیاپ هب زاین ،یلصا ناعفن یذ نایم رد اه یراکمه و تکراشم یاه یژتارتسا .دروآ مهارف ار رواون یگدنز
 .دراد ict رازبا

 یارب یراکمه یاه بوچراهچ تمس هب :هدنیآ تنرتنیا و دنمشوه یاهرهش " ناونع اب یا هلاقم رد (5560) رفش
 یاه هکبش زا ینغ طیحم کی داجیا -5 دنتسه دراوم نیا ندش دنمشوه یارب اهرهش فیاظو هک تفایرد "زاب یروآون
 و ...و اه کرحم ،اهروسنس هدش یزاساج یاهمتسیس اب اهرهش یاه تخاسریز و یکیزیف یاهاضف تیوقت 0 -نهپ دناب
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 یعمج شوه یناسر زورب و بو رب ینتبم یراکمه ،شزادرپ ،اه هداد یروآ عمج ناکما هک یدربراک یاه همانرب داجیا -9
 .دزاس ریسم ار نادنورهش
 اب هک دنک یم هراشا هتکن نیا هب "یرهش ی هکبش و دنمشوه یاهرهش" ناونع اب یقیقحت رد 6560 لاس رد پیلیف
 زرط هب دنمشوه یاهرهش و درک داجیا رییغت اهرهش ی هدنیآ زادنا مشچ رد نامتیم تاطابترا نیون یروانف یریگراک هب

 و دنک قیوشت راک و بسک یگدنز زا اه نآ ندرب هرهب و نادنورهش یگدنز تیفیک دوبهب رد دنا ناوت یم یریگمشچ
 .تفای تسد یرهش رادیاپ طیحم کی داجیا نا لابند هب و اه یراذگ هیامرس قیوشت اب نینچمه

 کی رد یلصا روحم شش رب " اپورا رد دنمشوه یاهرهش"ناونع تحت یا هلاقم رد (3660) ناراکمه و ویلگاراک ایردنآ
 تامدخ رد فلتخم یرهش نینکاس یعامتجا لومش ،تراجت رب دیکأت ،هکبش تخاسریز زا هدافتسا ( دنمشوه ره
 و یرهش هعسوت رد یعامتجا و یطابترا یاه هیامرس شقن هب قیمع هجوت ،الاب یژولونکت اب و قالخ عیانص یمومع
 روضح و یرهش تورث نیب یتبثم هطبار هک دننک یم یریگ هجیتن و دیکأت)یطیحم تسیز و یعامتجا یرادیاپ ماجنارس
 .دراد دوجو دنمشوه رهش کی رد قالخ یا هفرح یاهورین
 نونکات ناریاروشک یزیر همانربرد صوصخ هب ایفارغج یملع لفاحمرددنمشوهرهش موهفم ندوباپون هب هجوتاب
 هبدنمشوهرهش داعباو میهافم یبایزراو یسررب هبرتشیبدنمشوهرهش نوماریپ هتفرگرد هتفرگ ماجنا یاه شهوزپرد

 .دوش یم هراشا تاقیقحت نیازا هنومندنچریزرد .تسا هدش هتخادرپ نآ ییارجاو یلمعداعبا هبرتمکو یکیروئت تروص
 هعلاطم نیا و دنا هتشاد یتاعلاطم نیون یرهش بالقنا نیوکت دنمشوه رهش نوماریپ 6395 لاس رد یدنوسیق و یسیو
 تسا هتفریذپ ماجنا ناهج یاهرهش رگید براجت و فلتخم یاه هنومن ی هعلاطم و یا هناخباتک تاعلاطم ینبم هک
 یم یرورض هدنیا یاه رهش یارب هعسوت لاح رد روما زین و دوجوم یاه تیعقاو شریذپ هک دریگ یم هجیتن نینچ
 دشاب
 یخرب و کینورتکلا رهش یزاس هدایپ ی هیاپ یاه زاین یسررب نمض 5395 لاس رد یشهوژپ رد یرابج و یدیحوت
 هجیتن و دنزادرپیم دوشیم یکینورتکلا رهش رد نادنورهش یارب تامدخ هب رتهب یسرتسد بجوم هک ییاه روتکاف
 تسا لصا نیرتمهم تخاسریز داجیا کینورتکلا رهش داجیا یارب هک دنریگیم
 رظن زا کینورتکلا تامدخ ی هعسوت یاه راکهار و عناوم یسررب " ناونع اب یقیقحت رد 0395 لاس رد یمساق
 یم یعامتجا گنهرف و کیژولونکت ،ینامزاس ،یسایس دعب راهچ رد عناوم هک تفرگ هجیتن "دهشم یرهش ناریدم
 .درک داهنشیپ یراکهار کی ره یارب و دشاب

 دشر یوگلا اب نا قیبطت و دزی رهش ییاضف یدبلاک یوگلا لیلحت "ناونع اب یقیقحت رد 0395 لاس رد یقداص
 نیب نا دصرد 60 هک تسا مظنمان و هراوق یب دشر یوگلا یاراد دزی رهش هک دیسر هجیتن نیا هب" یرهش دنمشوه
 شرتسگ تیاهن رد و یرهش نیمز صلاخان مکارت شهاک نا ی هجیتن و تسا هدش داجیا 6395 ات 6095 یاه لاس
 .دشاب یم دزی رهش مظنمان

 رهش رب دیکأت اب ناریا دیدج یاهرهش رد دنمشوه دشر یوگلا یبایزرا" ناونع اب یقیقحت رد 9395 لاس رد ناراکمه و رمخ
 یضارا یربراک تاریغت بیرض شجنس یارب یا هدرتسگ وحن هب SLEUTH " یزاس هیبش لدم زا هدافتسا اب اردص دیدج
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 تخاس هعسوت مدع و اردص دیدجرهش ندوب اپون هب هجوت اب هک دش هتفرگراک هب نآ نوماریپ یعیبط زکارم و اهرهش حطسرد
 نیا بوچراچ رد رهم نکسم داجیا اب ریخا یاه لاس رد رگید یوس زا و وس کی زا نآ هب هدشدراو مدرم بسانت هب اهزاسو
 .دراد رارق ریثأت تحت ار رهش دنمشوه دشر هک دشرجنم دیدج رهش
    زا هدافتـسا اـب یرهـش دنمشوه دشر یاه صخاش ییاضف یدنب هبتر" ناونع اب یشهوژپ رد 1395 لاس رد هداز نسح و یحابص
    ساـسا رـب یتواـفتم ی هبتر قطانم زا مادک ره هک دندیسر هجیتن نیا هب "(نامرک یرهش قطانم :یدروم ی هعلاطم) روکیو لدم
 .تسا نامرک یرهش فلتخم قطانم نیب توات ی هدنهد ناشن و تسا هدرک بسک اه صخاش

  ساـس   ارب یرهـش یحاوـن ییاـضف-    یدـبلاک لـیلحت ناوـنع تـحت یا  هـلاقم رد (7395 ) ناراـکمهو   داژندارماـنآ یدرـب میحر-
  هـیلوا هتسهو یزکرم تفابرد عقاو 1 هیحان هکدندیسر هجیتن نیا هب (لبابرهش :یدروم هعلاطم) یرهشدنمشوهدشر یاه صخاش
   یداـباهم هداز ییاـضر نارماک- .تسا هتشاداردنمشوهدشر یاه صخاش ساساربار تیعضو نیرتدب 5 هیحانو تلاح نیرتهبرهش
 قرش بونج هقطنم هعلاطمدروم ناریارددنمشوهورادیاپ یاهرهشداجیا یجنس ناکما ناونع تحت یا هلاقم رد (1395) ناراکمهو
         یـمرظن هـب یرورـضرادیاپدنمشوه یاهرهـشداجیا یـعیبط یاـهنارحب یارادو هدننکـش قطاـنمرد هکدندیسر هجیتن نیا هب ناریا
   یاهرهـشداجیا لیدـبت ت ـ یلباق یعیبطرادـیاپ عبانمدوجوو مک تیعمجواهناتسا تعسو هب هجوتاب ناریا قرش بونج هقطنمودسر
  یاـه    صخاـش یباـیزراو شجنـس ناونع تحت یا هلاقم رد (3395) ناراکمهوامنهر میحردمحم- .دشاب یماراداررادیاپدنمشوه
      صخاـشو تـیمها نیرتـشیبدنمشوه ییاـیوپ و کرـحت  یاـه   صخاـش هکدندیـسر هجیتن نیا هبزاوهارهش نالکرددنمشوهرهش
  قـیقحت نـ یا رد شهوژـ پ شور و یدربراک قیقحت عون دراددنمشوهرهش یاه صخاش نیبردار تیمها نیرتمکدنمشوهدنورهش
  اـب قـ یقحت نیا رد دشاب یم نارهت رهش 00 هقطنم رد هعلاطم دروم هدودحم یور رب فادها هیاپ رب و دشاب یم یلیلحت–یفیصوت
 ه  دـش هـتخادرپ قـ ی قحت عوـضوم شزادرپ هب ینادیم و یبرجت نومزآ زین و یا هناخباتک ای یدانسا تاعلاطم زا یبیکرت زا هدافتسا
   هدافتـسا تاـعالطا ی روا عـمج ی  ارـب هدودـحم ینادیم هدهاشم و هقطنم نینکاس اب هبحاصم ،همانشسرپ زا قیقحت نیا رد .تسا
 هدش هیهت همان شسرپ و باختنا هقطنم هعلاطم دروم هدودحم رد یفداصت روط هب هک هدش باختنا رفن 669 هعماج مجح .دوش یم
-t ی راـمآ ی اـه لیلحت و Excel رازفا مرن اب رادومن میسرت ،SPSS رازفا مرن اب لیلحت و هیزجت شور .دیدرگ عیزوت اه نآ نیب

test و نوــسریپ یگتــسبمه و TOPSIS یاــه هــفلوم و اــه صخاــش یدــنب هــبتر و هئارارــضاح قــیقحت فدــه .دــشاب یــم 
    اـه هـفلوم و اـه  صخاـش  هـک تسنیا قیقحت مهم لاوسو دشاب یم یلیلحتو یفیصوت قیمع لیلحتو هیزجت قیرطزادنمشوهرهش
 ؟دنمادک نارهت 00 هقطنمرددنمشوهرهش بولطمانو طسوتم ،بولطم
  یرظن ینابم
   د نیوـن یروانفدرواتـسد هکدرب یم یدعبود یایند هب یزورما یتنس یاهرهش یایندزاار نادنورهش هک تسا یرهشدنمشوهرهش
      ناـیرج نآزور هنابـش ماـمترد یرهـشروما هـک تسا هتعاس 10 رهش دنمشوه رهش .تسا یتنرتنیا یایند تاطابترا و تاعالطار
    تـیلباق هـک یرهـش  تاروـصتم ...  واـهیگدولآو کـیفارت ، اـه هنیزه شهاکای نامزمهرهش هزوحردالاب تعرساب تامدخ هئارادراد
  ندروآ مهارـف نمـ ض هک یاه تیلاعف قادصمو یلمع یاه هنومنرودزا نامردو شزومآ ،رودزا یرادکناب ،رودزادیرخ ،رودزاراک
  یـم نوگرگدار یناگمه یاه هصرعورهش یلکدحاودوجوم یاه هناماس هک یرهش یاهاضفو مدرم تقورت شیب یدازآ یاه هنیمز
0195،رفدازهب) .دزاس  :دوش یم هراشا اهنآزا هنومندنچ هبریزرد هک تسا هدش هئارادنمشوهرهشزا یددعتم فیراعت .(5:

 هلمجزا مهم یاه تخاسریز طیارشربوتشاددیکات یرهشریوصترب فیرعت نیا .درک هئارا 6660 لاسرد لاهار نآ فیرعت نیتسخن
 گرزب یاه نآمتخاس یتح قربو بآ ،تاطابترا ،یردنب یاهرهش ،اهاگدورف ،اهورتم ،اه لیر ،اه لنوت ،اه لپ ،اه هداج
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 هناریگشیپ یاه تیلاعف ،دزادرپب عبانم ندرک هنیهب هبرتهب یلکش هبدناوت یمودنک یم مجسنماراه نآ نینچمه .تسارظان
 .(6660،لاه) .دنک تراظندوخ نادنورهش یارب تامدخ شیازفا نامزرد یتینما یاه هبنجربو یزیر حرطار نآ یرادهگن

 هدافتساابرهشرصانعریاسو تاعالطادارفا هکدوش یم بوسحم هتفرشیپو هدرشفرهش کیردالاب یژولونکت کیدنمشوهرهش
 یگدنز حطس شیازفا یاتساررد هناروآونو یتباقر ،رتزبس یرهشداجیا ،رادیاپ طابترا کیداجیاروظنم هبدیدج یاه یروانفزا
 بو یژولونکتو تاعالطا یروانفو تاعالطا بیکرت یارب یشالتدنمشوهرهش .(0560،ناراکمهو کیکاب) .دنک یم لمع
 یرادیاپ شیازفا هب کمک یاربدمآراکو قالخ ،هناروآون یاه لح هار نتفای تهج یرهش یزیر همانرب یاهشوررگیداب
 یزاجمرهشو کینورتکلارهش ،دنمشوه رهش (3395،131،ناراکمهو امنهر) .تسا نآ نادنورهش یاربرهش یریذپ تسیزو
 یم توعد نردم یاهرهش رد یگدنزودیدج یایند هبار کینورتکلا دنورهش و دنمشوه نادنورهش هکدنتسه ییاه هژاو
 نیالنآار تاسلجو شیامه ،یرادباسحرومادنهد ماجنا هنازوردیرخ نیالنآروط هب ناوت یم نآرد هک ییاهرهش .دنک
1395،ناراکمهو هداز ییاضر) .دنکرفس نیالنآ یتحدنیامنرازگرب : 110). 
   نآ تـلعو دـنا هدرک میسقت یددعتمداعبا هبدروآ یمدوجوباردنمشوهرهش کی هچنآ نتخاس نشور فدهاب یرایسب ناققحم
      کـیناگرا یگچراـپکی تـیمهارب یدادـعت ناـیم  نـیا رد .دننک یم ناونع عماجدرکیور کی ناونع هبدنمشوهرهش یگدیچیپ

 ،بآ   ،یـکیزیف یاـه تخاسریز ،اهنامتخاس ،نامردو تشادهب ،شرورپو شزومآ ،یژرنا ،لقنو لمح) فلتخم یاه متسیس
 ی لـصا  هـفلوم و لماع شش ناققحم (10:7395،ناراکمهوروپدمحا) .دننک یمدیکاتدنمشوهرهشداجیارد (یمومع تینماواذغ
     کـیکفت هـب دنمـشوه رهـش یاه صخاشواه هفلؤم لودج .دنا هدومنرکذدنمشوهرهش یارب (رایعم) صخاش 99 دودحو ()
 .تسا هدمآ

 دنمشوه رهش هب طوبرم اه صخاش و یاه هفلؤم .1 لودج

 فیدر هفلؤم صخاش
 5 دنمشوه ییایوپ لزانمو یمومع یاهاضفرد تنرتنیا هب یسرتسد ،یروتومریغ لقنو لمحزا هدافتسا ،یمومع لقنو لمح یاهسیورس تیفیک ،یمومع لقنو لمح هب یسرتسد

 0 دنمشوه مدرم یموقو یعامتجارثکت ،یریگدای هب لیامت نازیم ،یریذپ فاطعنا ،نادنورهش تیقالخ ،یعامتجا یگدنز رد تکراشم

 تلادع تغارف تاقواو یحیرفت یاهاضفزا تیاضر ،یشزومآ متسیسزا تیاضر ،نکسم تیعضوو تمالس ماظن تیفکزا تیاضر ،اه هزومو اهامنیسردروضح
 یگنهرفو یشزومآ تاناکما ،یتشادهب طیارش ،یدرف تینما ،یعامتجا

 9 دنمشوه یگدنز

 طیارش ،تعیبطزا تظافح صوصخرد تارکفت عون ،قربو بآ هنیهب فرصم هب هجوت ،زبس یاضف هب یسرتسد ،تسیز طیحم زا تظافح تهجرد شالت
 رادیاپ عبانم تیریدم ،یطیحم اه یگدولآ ،یطیحمو یعیبط

 تسیز طیحم
 دنمشوه

1 

 تیاضر ،تیانجو مرجاب هزرابم ،یسایس یاه تیلاعف هب لیامتو تیمها

 یرادرهشورهش یاروش درکلمعزا

 ییاورمکح
 دنمشوه

1 

 ،هناروآون حور ،یرو هرهب ،راکرازاب یورین فاطعنا ،ینیرفآراک ،یراکیب خرن ،شرورپو شزومآ یمومع یاه هنیزه ،هعسوت و قیقحترد یمومع یاه هنیزه
 یراجتو یداصتقادنرب

 0 دنمشوه داصتقا

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هعلاطمدروم هدودحم یسررب
  راـتکه 6615 و  یرهـش هدودحم راتکه رازه 6 دودح یتعسو اب نارهت برغ لامش رد عقاو ،نارهت یرادرهش 00 هقطنم

 61 ” ات 51 1 ’ 65 ” یقرش یاهلوط نیب هقطنم نیا .دهد یم لیکشت ار نارهت رهش تحاسم متفه کی ،تسا رهش میرح
  تـسد  نییاـپ رد  و نارـهت  رهـش یبرغ لامش تمسق رد 19 71 ’ 35 ” ات 19 09 ’ 05 ” یلامش یاه ضرع و 51 60 ’
  هـب  قرـش زا  ،زرـبلا یاه هیاپهوک تاعافترا هب لامش زا هقطنم نیا .تسا هدش عقاو جیدرو و نک هناخدور زیربآ هضوح
 .ددرگیم دودحم هردمرگ رهش هدودحم هب برغ زا و جرک-نارهت هاردازآ هب بونج زا ،نک لیسم



 305 ...رهش یاه صخاش و اه هفلؤم یدنب هبتر

 
 (1391 ،رهشنامرآ رواشم نیسدنهم) نآ برغ لامش رد 22 هقطنم تیعقوم و نارهت رهش .1 لکش

 رد و زربلا تاعافترا رد یلامش زیربآ هزوح میقتسم طخ رد ایرد حطس زا یعافترا هقطنم نیرتدنلب 00 هقطنم هدودحم رد
  نـیا  تعـسو .دشاب یم رتم 6005 عافترا هب رهش ناکیپ یجورخ رد نآ نیرت تسپ و 6119 موقر اب اگیک یاتسور قرش
0 دودح تاعافترا باستحا اب هقطنم  75 و 00 یواسم یبیرقت روطب نآ رثکادح ضرع و لوط هک دشاب یم راتکه 6661
  هـطیح  رد یتواـفتم  یاـه  یـگژیو  ،تـختیاپ  قطاـنم  رـگید اب نارهت رهش 00 هقطنم یساسا یاه توافت .تسا رتمولیک
 و  یـنف  تاـیبرجت  نوـچ یا  هدـمع  یاـهریغتم  ،اتـسار  نـیا  رد .تـسا هدومن میسرت هقطنم نیا یارب یربهار و تیریدم
 رد  ناـنآ رمتـ سم و   رثوـم روـضح و  هـقطنم هعسوت هلاس 05 یاهدنیارف لوط رد هقطنم یرادرهش دشرا ناریدم یتیریدم
 و  شـناد  تـشابنا  هـب و  هتـشگ تایلمع و اه تیلاعف لیهست یانبم اه هژورپ یرادرب هرهب و ءارجا ات یحارط یاه هصرع
  هعـسوت  یارـب  الاـب  یاـضاقت  ،دـشر  هوقلاـب  یاـه  هـنیمز و اه تصرف .تسا هدش رجنم یرهش تیریدم هطیح رد هبرجت
   نـیا .تـسا هدومن رادروخرب یصاخ تیعقوم زا تختیاپ هنهپ رد ار نارهت 00 هقطنم ،هاتوک ًااتبسن هقباس و اه تخاسریز
  نیرـخآ  ناوـنع  هـب  هـقطنم ،نآ رد  هـک  هدرـک میسرت رهش عماج هشقن رد نارهت یبرغ لامش هدودحم زا یریوصت طیارش
 .تسا هدش یفرعم یرهش یگدنز هنیهب و بسانم یوگلا داجیا یارب نارهت رهش تصرف
 قیقحت یاه هتفای
 شخب رد هک هدش باختنا یراما هنومن تیعضو زا یلامجا حیرشت (فلا شخب ود رد هعلاطم نیا رد قیقحت یاه هتفای
 یاه شور زا هدافتسا اب همانشسرپ زا جتنم تاعالطا لیلحت هب هک یطابنتسا یاه هتفای (ب و تسا هدیدرگ هئارا لوا
 دروم یاه صخاش تیفیک تادهاشم و همان شسرپ زا لصاح ینادیم یاه هتفای ساسا رب .تسا هدش ماجنا یراما
 .تسا هدش جارختسا ریز تروص  هب هعلاطم دروم هدودحم حطس رد یسررب

 T-test یرامآ لیلحت -

 هدودحم حطس رد یسررب دروم یاه صخاش تیفیک تادهاشم و همان شسرپ زا لصاح ینادیم یاه هتفای ساسا رب
 دعب 1 رد همان شسرپ جیاتن ادتبا شخب نیا رد .تسا هدش جارختسا ریز تروص هب نارهت 00 هقطنم رد هعلاطم دروم



 1100 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهدزای لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 405

 دعب هلحرم رد سپس و هئارا یرامآ هنومن یارب دنمشوه ییایوپ و تسیزطیحم ،ییاورمکح ،داصتقا ،یگدنز و دنورهش
 .دنریگ  یم رارق هسیاقم و نومزآ دروم مادکره T ندومزآ رد
 نیا .تسا هداد رارق یسررب دروم هفلؤم 1 رد تسیز طیحم صخاش اب هطبار رد ار T یرامآ لیلحت جیاتن -0 لودج
 .دنتسه هعلاطم نیا یلصا داعبا زا یکی ناونع هب اه صخاش

 T-test رد دنمشوه تسیزطیحم صخاش لیلحت جیاتن هنومن .2 لودج

 داعبا

 9 = نومزآ رتماراپ 

t df Sig. (2-tailed) 
 فالتخا نیگنایم

 

 *ریداقم فالتخا نانیمطا هیشاحدصرد 13

 الاب دح نییاپ دح

0٫ رادیاپ عبانم تیریدم 519 330 6٫ 66 1 6٫ 010 6٫ 511 6٫6 01 

0٫ یطیحم اه یگدولآ 177 330 6٫ 66 1 6٫ 16 6٫ 105 6٫ 110 

0٫ تسیز طیحمزا تظافح 711 330 6٫ 66 0 6٫ 00 6٫ 501 6٫6 11 

9٫ یطیحمو یعیبط طیارش 535 330 6٫ 66 9 6٫ 19 6٫ 11 6٫ 05 3 
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6٫) یراد ینعم حطس اب هفلومود ،هفلؤم راهچ زا هک دهد  یم ناشن صخاش نیا t نومزآ لیلحت جیاتن  رفص یلا 166

Sig:) 6٫) زا یراد ینعم حطس یاراد هفلؤم کی و دنا هدش یبایزرا بولطم 6٫ یلا 166 766Sig:) هفلؤم کی طسوتم 
6٫) زا رتشیب یراد ینعم حطس اب 766Sig:) تیریدم یسررب دروم صخاش راهچ نیب زا .تسا هدش یبایزرا بولطمان 
6٫ ربارب نا یراد ینعم حطس و دراد رارق طسوتم تیعضو رد هدودحم حطس ردرادیاپ عبانم  هدنهد ناشن هک تسا 166
6٫ یراد ینعم حطس اب یطیحم یاه یگدولآ صخاش .تسا صخاش نیا زا یبسن تیاضر  یراد ینعم حطس زا 166
 شیازفا اب هقطنم نیا یرهش نورد یاهرفس شیازفاو مکارتم یاهزاسو تخاس هب هجوت اب .تسا رادروخرب یبولطمان

6٫ یراد ینعم حطس اب زین تسیز طیحمزا تظافح صخاش .تسا هدش هجاوم یطیحم یاه هدنیالآ مجح  رد 066
 طیارش .دومن وج و تسج تسیز طیحمزا تظافح تیریدم رد ناوت یم رت شیب ار نآ لیلد و تسا یبولطم تیعضو
6٫ یراد ینعم حطس اب بولطم هفلؤم کی ناونع هب یطیحمو یعیبط  هقطنم نیا .تسا هدش یبایزرا بولطم 966
 دشاب یم اوهو بآ نیرت کاپ یارادو هدش عقاوزیربآ هزوحردو عافترا نیرتالابرد
 نیا .تسا هداد رارق یسررب دروم هفلؤم 7 ردیتیلاعف صخاش اب هطبار رد ار T یرامآ لیلحت جیاتن -9 لودج
 دنتسه هعلاطم نیا یلصا داعبا زا یکی ناونع هب اه صخاش

 T-test رد بولطم ییاورمکح صخاش لیلحت جیاتن هنومن .9 لودج

 داعبا

 9 = نومزآ رتماراپ 

t df Sig. (2-tailed) 
 فالتخا نیگنایم

 

 *ریداقم فالتخا نانیمطا هیشاحدصرد 13

 الاب دح نییاپ دح

6٫- یریگ میمصترد تکراشم 51 330 6٫ 66 1 -6٫6 01 -6٫031 6٫ 105 

9٫ یعامتجاو یمومع تامدخ 91 330 6٫ 66 9 6٫ 009 6٫ 111 6٫ 775 

9٫ ینارمکح هوحن ندوب فافش 995 330 6٫0 6٫ 009 6٫ 091 6٫ 05 
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6٫) یراد ینعم حطس اب هفلؤم ود ،هفلؤم هس زا هک دهد  یم ناشن صخاش نیا t نومزآ لیلحت جیاتن  بولطم (:Sig رفص یلا 166
6٫) زا رتشیب یراد ینعم حطس اب هفلؤم کی و دنا هدش یبایزرا 766Sig:) صخاش هس نیب زا .تسا هدش یبایزرا بولطمان 
6٫ یراد ینعم حطس اب یریگ میمصترد تکراشم تیعضو هفلؤم یسررب دروم  صخاش نیا .تسا هدش یبایزرا بولطمان 166
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 یمومع تامدخ هفلؤم .دراد نارهترهشنالکرد یرهش تیریدم ماظنرد یرهش بوخ ییاورمکحدوجو مدعاب میقتسم طابترا
6٫ هفلؤم نیا یراد ینعم حطس اب یعامتجاو  اب ینارمکح هوحن ندوب فافش ینعی هفلؤم نیرخآ تیاهن رد .تسا بولطم 966
6٫ یراد ینعم حطس  تیاضر هدنهد ناشن صخاش نیا رد اه هفلوم یلک جیاتن .تسا هدش یبایزرا بولطم یرامآ هنومن زا زین 066
 یگدنز و دنورهش یاه صخاش لیلحت جیاتن یسررب هب همادا رد .تسا هدودحمدنمشوهرهشاب هطبار رد هدش داجیا تیعضو زا
 .(1 لودج) تسا هدش هتخادرپ T-test رددنمشوه

 T-test رددنمشوه یگدنز و دنورهش  صخاش لیلحت جیاتن هنومن -4 لودج

 داعبا

 9 = نومزآ رتماراپ

t df Sig. (2-tailed) فالتخا نیگنایم 
 *ریداقم فالتخا نانیمطا هیشاح دصرد 13

 الاب دح نییاپ دح

9٫- یریذپ فاطعنا 116 330 6٫ 066 -6٫ 09 -6٫ 101 6٫ 155 

0٫ یعامتجا یگدنز رد تکراشم 061 330 6٫ 366 6٫ 990 6٫ 1516 6٫ 101 

5٫- نادنورهش تیقالخ 11 330 6٫ 166 -6٫ 7005 -6٫ 179 6٫ 516 

5٫- یریگدای هب لیامت نازیم 030 330 6٫ 066 -6٫ 975 -6٫ 9179 6٫ 106 

6٫ یدرف تینما 901 330 6٫ 166 -6٫ 7016 -6٫ 015 6٫ 110 

6٫- نکسم تیفیک 10 330 6٫ 66 5 -6٫ 976 -6٫ 010 -6٫ 395 

5٫- یعامتجا تلادع 711 330 6٫ 166 -6٫ 00 -6٫ 11 6٫ 1656 

0٫ یموقو یعامتجارثکت 006 330 6٫ 166 6٫ 950 6٫ 366 6٫ 751 

0٫- یگنهرفو یشزومآ تاناکما 110 330 6٫ 966 6٫ 930 6٫ 051 6٫ 176 

0٫ یتشادهب طیارش 111 330 6٫ 166 6٫ 10 6٫ 016 6٫ 191 

615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم 6 *Confidence Interval of the Difference 

 ود یراد ینعم حطس هک دهد  یم ناشن صخاش نیا یاه هفلئوم اب هطبار رد یرامآ هنومن رظن اب هطبار رد قوف یرامآ لیلحت
6٫) نیب هفلؤم  حطس یاراد هفلؤم هس و تسا هتشاد دوجو نآ هب تبسن یبولطم یبایزرا هک تسا (:Sig رفص یلا 166
6٫) زا یراد ینعم 6٫ یلا 166 766Sig:) 6٫) زا رت شیب یراد ینعم حطس اب هفلؤم جنپ و طسوتم 766Sig:) یبایزرا بولطمان 
 رد یرامآ هنومن فرط زا .دنا هتفرگ رارق یسررب دروم دنمشوه یگدنز و دنورهش صخاش رد یسررب دروم هفلؤم هد .تسا هدش
6٫ یراد ینعم حوطساب نکسم تیفیک هفلؤم صخاش نیا 6٫ یراد ینعم حوطس اب یگنهرفو یشزومآ تاناکماو 566  تسا 066
6٫ یراد ینعم حطس اب یتشادهب طیارش ینعی رگید هفلؤم هس لباقم رد .تسا هدش یبایزرا بولطم و   اب یریذپ فاطعنا 166

6٫ یراد ینعم حطس 6٫ یراد ینعم حطس اب یریگدای هب لیامت نازیمو 066  نینچ مه .دنا هدش یبایزرا طسوتم یراد ینعم 066
6٫ یعامتجا یگدنز رد تکراشم 6٫ نادنورهش تیقالخ -366 6٫ یدرف تینما -166 6٫ یعامتجا تلادع ،-166  و 166
6٫ یموقو یعامتجارثکت  هقطنم نادنورهش ییانشآ مدع رد ناوت یم ار رما نیا لیلد .دنا هدش یبایزرا بولطمان 166
 .(1 لودج) .درک وجتسج هقطنم مدرم نیبرد ییاضف تلادعداجپاو یگدنز تیقیک ءاقترا مدعودنمشوهرهشاب

 T-test رددنمشوهداصتقا یاه صخاش لیلحت جیاتن هنومن .5 لودج

 داعبا

 9 = نومزآ رتماراپ

t df Sig. (2-tailed) 
 فالتخا نیگنایم

 

 *ریداقم فالتخا نانیمطا هیشاحدصرد 13

 الاب دح نییاپ دح

9٫- راکرازاب یورین فاطعنا 151 330 6٫ 966 6٫ 009 6٫ 51 6٫ 915 

6٫ ینیرفآراک 179 330 6٫ 066 -6٫ 16 -6٫ 110 6٫ 105 

0٫- یرو هرهب 711 330 6٫ 066 -6٫ 00 -6٫ 501 6٫ 116 

0٫ داصتقا ندوب یللملا نیب 195 330 6٫ 166 -6٫ 950 -6٫ 3156 -6٫ 51 

0٫- هناروآون حور 309 330 6٫ 066 -6٫ 10 -6٫ 911 6٫ 096 

9٫ یراجتو یداصتقادنرب 91 0 33 6٫ 966 6٫ 709 6٫ 775 6٫ 11 
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 0 زا هک یروط هب تسا رادروخرب یطسوتم تیعضو زا یرامآ هنومن رظن زا رگید صخاش ود دننام زین صخاش نیا
6٫) نیب یراد ینعم حطس هفلؤم ود یسررب دروم هفلؤم صخاش 66  ار یبولطم تیعضو و دنتسه اراد (:Sig رفصیلا 1
6٫) زا یراد ینعم حطس یاراد هفلؤم هس و دنهد  یم ناشن 6٫ یلا 166 766Sig:) حطس اب هفلؤم کی و طسوتم 
6٫) زا رت شیب یراد ینعم 766Sig:) یداصتقادنربوراکرازاب یورین فاطعنا یاه هفلوم .تسا هدش یبایزرا بولطمان 
6٫ یراد ینعم حطس اب یراجتو  اب رظن دروم هدودحم رد ینادیم تادهاشم هب هجوت اب دنا هدش یبایزرا بولطم 966
 یرو هرهبو ینیرفآراک یاه هفلوم .دنتسه رادروخرب یبولطم تیعضو رد صخاش ود نیا رظن زا   ندوب یراجت هب هجوت
6٫ یراد ینعم حطس اب هناروآون حورو  حطس اب داصتقا ندوب یللملا نیب .دنراد رارق یطسوتم تیعضو رد 066
6٫ یراد ینعم  لیلدودرادن یللملا نیبداصتقارد یبسانم هاگیاج ناریاداصتقا لکرد .تسا هدش یبایزرا بولطمان زین 166
 ییایوپ یاه صخاش لیلحت جیاتن یسررب هب یدعب هلحرم رد .دشاب یم ناریاداصتقارباه میرحت یراذگریثات نآ هدمع
 .(0 لودج) تسا هدش هتخادرپ T-test رددنمشوه

 T-test رد دنمشوه ییایوپ یاه صخاش لیلحت جیاتن هنومن -1 لودج

 داعبا

 9 = نومزآ رتماراپ

t df Sig. (2-tailed) 
 فالتخا نیگنایم

 

 *ریداقم فالتخا نانیمطا هیشاحدصرد 13

 الاب دح نییاپ دح

6٫ هقطنم حطسرد تاناکما هب یلحم یسرتسد 710 330 6٫ 966 6٫ 7006 6٫ 70 6٫ 795 

6٫ یللملا نیبو یلم حطسرد تاناکما هب یسرتسد 05 330 6٫ 166 6٫ 9956 6٫ 60 7 6٫ 190 

5٫ رادیاپو نیون لقنو لمح متسیس 061 330 6٫ 966 6٫ 935 6٫ 161 6٫ 7156 

ITC 6٫ یاه تخاسریز هب یسرتسد 910 330 6٫ 966 6٫ 0196 6٫ 09 6٫ 015 
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 حطس اب هفلومراهج ره هک یروط هب دنا هدومن یبایزرا ار یبولطم تیعضو یرامآ هنومن صخاش نیا اب هطبار رد
6٫) یراد ینعم 66  هقطنم حطسرد تاناکما هب یلحم یسرتسد یاه صخاش .دنا هدش یبایزرا بولطم (:Sig رفص یلا 1
6٫ یراد ینعم حطس اب  یلم حطسرد تاناکما هب یسرتسد .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار یبولطم یبایزرا 966
6٫ یراد ینعم حطس اب یللملا نیبو  حطس ابرادیاپو نیون لقنو لمح متسیس هفلؤم ...تسا هدش یبایزرا بولطم 166
6٫ یراد ینعم  هکبشو یمومع لقنو لمح نیون یاه متسیس یاراد هقطنم نیا هک ارچ تسا هدش یبایزرا بولطم 966
6٫ یراد ینعم حطس اب ITC یاه تخاسریز هب یسرتسد  هفلوم .دشاب یم ینایرشرباعم  یرامآ هورگ فرط زا زین 966
 00 هقطنمو نارهترهشرد تاطابترا و تاعالطا یروانف نردم یاه تخاسریزداجیا .تسا هدش یبایزرا بولطم
 رد صخاش ره یاه هفلوم لیلحت رد هک روطنامه .دهد  یم ناشن صخاش نیا رد ار یبسانم تیاضر ،ریخا یاهلاسرد
 تیعضو زا یرامآ هنومن رظن زا عومجم رد یلصا یاه هفلؤم تسا هدمآ زین 7 لودج رد و دیدرگ نایب T نومزآ
 یبایزرا بولطمان دعب کی و طسوتم دعب کی بولطم یلصا دعب هس یراد ینعم حطس و دنتسه رادروخرب یبولطم
 هطبار رد شجنس دروم یاه هفلوم زا یرادروخرب ظاحل هب ار یرت شیب یتیاضران یگدنز و دنورهش هفلؤم .تسا هدش
 و تسیز طیحم ،ییاورمکح یاه هفلؤم لباقمرد .دراد تیبولطم مدع زا ناشن نیا هک  دنتسه رادروخربدنمشوهرهش اب
 .(0 لکش) تسا هدش یبایزرا طسوتمداصتقا هفلؤم و بولطم ییایوپ
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 یرامآ هنومن T-test یرامآ نومزآ یلک جیاتن -7 لودج

 هفلؤم

 15 = نومزآ رتماراپ

t df Sig. (2-tailed) 
 فالتخا نیگنایم

 

 *ریداقم فالتخا نانیمطا هیشاحدصرد 13

 الاب دح نییاپ دح

0٫- دنمشوه یگدنز و دنورهش 015 330 6٫ 66 0 -5٫ 011 -0٫ 713 -6٫ 015 

5٫ دنمشوه ییایوپ 353 330 6٫ 966 5٫9 5٫ 031 5٫ 036 

6٫ دنمشوهداصتقا 571 330 6٫ 166 6٫ 01 0٫ 031 5٫ 079 

5٫ دنمشوه تسیز طیحم 550 330 6٫ 066 5 0٫0 70 6٫ 700 

5٫ دنمشوه ییاورمکح 190 330 6٫ 966 5٫0 5٫ 10 6٫ 901 
*Confidence Interval of the Difference 
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 یرامآ هنومن هاگدیدزا یسرربدروم یاه هفلؤم یراد ینعم حطس -2 لکش

 یلصا یاه هفلؤم تسا هدمآ زین 7 لودج رد و دیدرگ نایب T نومزآ رد صخاش ره یاه هفلوم لیلحت رد هک روطنامه
 کی بولطم یلصا دعب هس یراد ینعم حطس و تسا رادروخرب یبولطم تیعضو زا یرامآ هنومن رظن زا عومجم رد
 دنمشوه یگدنز و دنورهش هفلؤم دوش  یم هدهاشم هک روطنامه .تسا هدش یبایزرا بولطمان دعب کی و طسوتم دعب
 رادروخرب یزاسدنمشوه یاه هفلؤم اب هطبار رد شجنس دروم یاه هفلوم زا یرادروخرب ظاحل هب ار یرت شیب یتیاضران
 بولطم دنمشوه تسیز طیحم و ییایوپ ،ییاورمکح یاه هفلؤم لباقم رد .تسا تیبولطم مدع زا ناشن نیا هک تسا
 .تسا هدش یبایزرا طسوتمدنمشوهداصتقا هفلؤم و
 اه ریغتم نیب یگتسب مه جیاتن-
 تسا لکش هچ هب اه صخاش نیب یگتسب مه تیعضو هکنیا و یسررب دروم یاه صخاش تیعضو رتهب کرد روظنم هب
 تروص هب اه صخاش زا کی ره نیب هک دهد  یم ناشن لیلحت نیا .تسا هدش هدافتسا نوسریپ نویسرگر یگتسب مه زا
 .تسا  سوکعم ای میقتسم هطبار نیا ایآ .دراد دوجو یا هطبار هچ ود هبود

 اه صخاش نیب نوسریپ یگتسب مه نویسرگر لیلحت جیاتن -8 لودج
 دنمشوه ییاورمکح دنمشوه تسیز طیحم دنمشوهداصتقا دنمشوه ییایوپ دنمشوه یگدنز و دنورهش رتماراپ صخاش

 دنمشوه یگدنز و دنورهش

6٫ 5 نوسریپ یگتسب مه 791* 6٫ 011* 6٫ 151 6٫ 901 

Sig. (2-tailed)  6٫ 396 6٫ 996 6٫ 503 6٫ 131 

 669 669 669 669 669 دادعت

 دنمشوه ییایوپ

6٫ نوسریپ یگتسب مه 791* 5 6٫ 031* 6٫ 971 6٫ 131 

Sig. (2-tailed) 6٫ 396  6٫ 356 6٫ 091 6٫ 051 

 669 669 669 669 669 دادعت

 دنمشوهداصتقا
6٫ نوسریپ یگتسب مه 011* 6٫ 031* 5 6٫ 076 6٫ 051 

Sig. (2-tailed) 6٫ 99 6٫ 356  6٫ 117 6٫ 961 
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 669 669 669 669 669 دادعت

 دنمشوه تسیز طیحم

6٫ نوسریپ یگتسب مه 151 6٫ 971 6٫ 071 5 6٫ 551 

Sig. (2-tailed) 6٫ 503 6٫ 091 6٫ 117  6٫ 731 

 669 669 669 669 669 دادعت

 دنمشوه ییاورمکح

6٫ نوسریپ یگتسب مه 901 6٫ 191 6٫ 050 6٫ 591 5 

Sig. (2-tailed) 6٫ 109 6٫ 590 6٫ 900 6٫ 110  
 669 669 669 669 669 دادعت

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هطبار و تسا هدش هسیاقم ود هبود تروص هب اه صخاش نیب طابترا دوش  یم هدهاشم هک روط نامه نویسرگر نیا رد
 حطس ندومن صخشم روظنم هب .دومن لیلحت ریز تروص هب ناوت یم ار هطبار نیا .تسا هدیدرگ صخشم اه نآ
6٫ زا رتشیب یوق تروص هب یگتسب مه زا حطس ره یددع رادقم اه صخاش نیب یگتسب مه 6٫ نیب طسوتم ،611  ات 601

6٫ 6٫ ات رفص نیب فیعض ،611  همه دوش  یم هدهاشم هک روط نامه .تسا هدمآ تسدب رفص زا رتمک تیمها یب و 601
 داجیا روظنم هب هک دهد  یم ناشن هجیتن نیا و دنراد رارق رگیدکی اب یبسانم یگتسب مه حطس رد اه صخاش
 .دومن قلخ ار رادیاپ یطیحم ناوتب ات دوش هتسیرگن مه اب داعبا نیا همه هب هک تسا زاین هدودحم نیا رددنمشوهرهش
 اه صخاش یدنب هبتر لیلحت -

  قـبطرب   هدودـحم یزاـسدنمشوه  ظاـحل  هـب هدودحم یلصا یاه هفلومزا کی ره ریثات و تیمها نازیم یسرربروظنم هب
 و  هدرـکرکذ  صخـشمروط هبار ییاه صخاش همان شسرپ نیا رد .تسا هدش هدافتسا TOPSIS لیلحتزا یرامآ هنومنرظن
   کـی ددـع  هـک تسا هدش هیارا جنپات کیزا یهد زایتما ساسارب تارظن .میا هدش  ایوج ار هنیمز نیا رد یرامآ هنومن رظن
  .دـنا هدش لیلحت 3 لودج تروص هب جیاتن ساسا نیارب .تسا تیمها نیرت شیب جنپ ددعو تیمها نیرت مک هدنهد  ناشن
   داـعبا نزو شور هـب یجوز هسیاقم همان شسرپ کمک هب البق TOPSIS برض زا هک تسا هدش صخشم اهرایعم نزو
   ریثأـت ساـیقم یب سیرتام رد ار اه نزو ناوتب تیاهن رد هک دیآ یم تسدب اه نآ ییاهن نزو ،اهرایعم ریز نزو رد یلصا
 .دروآ تسدب ار نوزوم سایقم یب سیرتام و داد

 TOPSIS لدم زا هدافتسا اب یرامآ هنومن رظن زادنمشوهرهش یاه صخاش و یلصا یاه هفلؤم یدنب هبتر -3 لودج

 

 اه صخاش قیفلت ناگربخ نادنورهش

 TOPSIS نازیم هبتر TOPSIS نازیم هبتر TOPSIS نازیم
تر
 هب

6٫ دنمشوهداصتقا 0119 0 6٫ 0976 9 6٫ 115 0 0 

6٫ دنمشوه یگدنز و دنورهش 0539 5 6٫ 1005 0 6٫ 9590 5 

6٫ دنمشوه ییاورمکح 10 9 6٫ 1616 5 6٫ 6515 9 

6٫ دنمشوه تسیز طیحم 0116 1 6٫ 9016 1 6٫ 76 03 1 

6٫ دنمشوه ییایوپ 0396 1 6٫ 5616 1 6٫ 0916 1 

6٫ نیگنایم 0151  6٫ 5515  6٫ 7960  

6٫ رایعم فارحنا 3350  6٫ 0105  6٫ 9695  

6٫ یگدنکارپ بیرض 101  6٫ 0165  6٫ 010  
 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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   رـب .تـسا هتفرگ ماجنا هعلاطم نیا یرامآ هعماج فرط زا تیمها رظن زا اه هفلؤم و یلصا یاه صخاش یدنب هبتر جیاتن
 تیمها ظاحل هب نزو نیرت شیب زا دنمشوه یگدنز و دنورهش یاه صخاش و هفلؤم هک دنهد  یم ناشن جیاتن ساسا نیا

6٫   رادـقم هـب TOPSIS نزو نیرت شیب هک یروط هب تسا رادروخرب دنمشوه رهش داجیا رد ریثأت و    دوـخ هـب ار 9590
6٫   نازـیم هـب TOPSIS  نازـیم  اب دنمشوه داصتقا یاه صخاش و هفلؤم نینچ مه .تسا هداد صاصتخا   هـبتر رد 0115
6٫ رادقم هب TOPSIS نزو اب دنمشوه ییاورمکح مود 515     و تـسیز طیـحم یاـه صخاش و هفلوم و موس هبتر رد 6
6٫ رادقم هب بیترت هب TOPSIS نزو اب دنمشوه ییایوپ 6٫ و 0376  .دنا هتفرگ رارق مجنپ و مراهچ هبتر رد 0916

 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن

  یرهـش تسیز طیحم .تسا هتخاس هجاوم یددعتم تالکشم اب ار ناهج یاهروشک رثکا اهرهش عیرس شرتسگ هزورما
     اهرهـش هـک تـسا ییاـهنارحب نیا هلمجزا...و مزال یاهانبریز لوزن تعمج دایز مکارت کیفارت یرهش یاوه یگدولآ
 یراکهار ناونع هب تاطابترا و تاعالطا نیون یاهیروانف رب هیکت اب دنمشوه رهش طابترا  نیا رد .دنتسه اهنآ راتفرگ
  یاـه   صخاـش و اـه هفلؤم یدنب هبتر و یسررب فده اب رضاح شهوژپ .تسا هدش حرطم اهنارحب نیا لح تهج مهم
  اـب طابترا رد ینادیم یاه هداد یانبم رب یرامآ لیلحت لدم هس جیاتن .تسا نارهت رهش نالک 00 هقطنم رد دنمشوه رهش
   اـب طاـبترا      رد مادـقا نـیا طـسوتم تیاـضر و تـیبولطم زا ناشن هقطنم رد اه صخاش و اه هفلؤم یدنب هبتر و یسررب

    داـجیا روـظنم هـب هک دهد  یم ناشن نوسریپ یگتسب مه لدم .دراد ار دنمشوه داصتقا و یگدنز و دنورهش یاه صخاش
  رد نیـنچ  مه .تسامرف مکح اه نآ نیب یوق یگتسب مه و دراد دوجو راد ینعم هطبار کی داعبا همه نیب دنمشوه رهش
 هک تفگ ناوت یم هدودحم دنمشوه رهش رب اه نآ ریثأت و هقطنم نیا رد دنمشوه یگدنز و دنورهش ریثأت نازیم اب هطبار
  نیرـت  شیـب اهنآ یگدنز رد یدرف تینما و یعامتجا تلادع داجیا و نادنورهش تیقالخ ،نادنورهش یعامتجا تکراشم
  هـجوت  اـب .تسا ندش دنمشوه یارب یناوارف یاه تیفرظ و عبانم یاراد نارهت رهش نالک 00 هقطنم .دنتسه اراد ار ریثأت
  یاـه ی رواـنف زا یرو  هرـهب     نازـیم رد یلاـتیجید فاکـش لـح ریظن یلئاسم تسا مزال هقطنم رد اه صخاش یسررب هب
    دروـم هـقطنم تالـحم و یحاون نیب ییاضف تلادع داجیا و مدرم تشیعم و داصتقا نتفرگ رارق تیولوا رد ،یتاعالطا
- یـم هئارا دنمشوه رهش یزاس هدایپ تهج لیذ حرش هب ییاهراکهار و تاداهنشیپ ناوت یم تیاهن رد .دریگب رارق رظن
 .ددرگ
 ینامزاس لوحت و تسایس ،یراذگ نوناق هنیمز رد تامادقا-
 دنمشوه یاه تخاسریز و اه متسیس یگچراپکی و لاصتا ،بیکرت-
 یـ شزومآ ی اـه هرود رد تکرش رد نادنورهش رتشیب هچ ره بذج رد دنمشوه مدرم و دنورهش یاه صخاش تیوقت-
 هنابلطواد

 نکسم و تمالس دوبهب قیرط زا دنمشوه یگدنز یاه صخاش ندرب الاب-

 یزاسدنمشوه رد یصوصخ شخب تکراشم شیازفا یارب بسانم رتسب نتخاس مهارف-
 دنمشوه یرهش هعسوت رد تکراشم یارب نادنورهش قیوشت-
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 عبانم
95) مارهب ،نایدمحاریما ،نیسح ،یهاقناخ هداز یبتجم ،رویز ،یدازآ-       هـعلاطم) یرهـش دنمـشوه دـشر یاـه   صخاـش ییاـضف لیلحت (33

 1 هرامش ،مهد لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب)ایفارغج یشهوژپ و یملع همانلصف ،(نارهت رهش 00 هقطنم :یدروم
  دـشر یاه صخاش ساسا رب یرهش یحاون ییاضف-یدبلاک لیلحت (7395) هرهز هدیس ،ینیسح ،رماع ،روپ کین ،یدرب میحر ،داژندارمانآ-

 19 هرامش ،مهن لاس ،یرهش یزیر همانرب و شهوژپ هیرشن ،لباب رهش یرهش دنمشوه
 :  یدروـم هـعلاطم ی رهـش رادیاپ هعسوت ققحت رد یدرکیور ،یزاسدنمشوه (1395) همطاف هدیس ،یلدبع ،هرهز ،ینف ،نسح ،هداز لیعامسا-

 5 هرامش ،51 هرود ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ ،نارهت 0 هقطنم
 15 هرامش ،ابیز یاهرنه هلجم ،ناریا رد دنمشوه رهش داجیا عناوم و اه ترورض (0195) یفطصم ،رفدازهب-

  لاـس  ،رـظن  غاـب  ،دنمـشوه رهش یاه یگژیو و موهفم نییبت (7395) اسراپ مارهش ،نیسح ،داژن یمتاح ،هللا تمارک یرایز ،دمحا ،دمحاروپ
 11 هرامش ،مهدزای

95) ربکا ،یردیح ،یلعمالغ ،رمخ-  و  یـملع  همانلـصف ،اردص رهش رب دیکات اب ناریا یاهرهش رد یرهش دنمشوه دشر یوگلا یبایزرا (13
 91 هرامش ،ییایفارغج یاضف یشهوژپ

  رهـش نالک رد دنمشوه رهش یاه صخاش یبایزرا و شجنس (3395) هیمس ،یدیمح یدمحم ،یفطصم دیس ،ینیسح ،میحردمحم ،امنهر-
 0 هرامش ،01 هرود ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ ،زاوها

   دـشر هـی اپ رـب    ناـمرک یرهـش قطاـنم یدربهار یزیر همانرب (1395) یدهم ،ینموم ،دیمح ،یرباص ،یرهم ،یناذا ،اضر ،یناجنزب ییاضر-
 5 هرامش ،مهد لاس (یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ و یملع همانلصف ،یرهش دنمشوه

  همانلـصف  ،نارـیا رد دنمشوه و  رادیاپ یاهرهش داجیا یجنس ناکما (1395) میحر ،رورس ،نیسح ،یدمحم ،نارماک ،یداباهم هداز ییاضر-
 هرامش ،مهد لاس (یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپو یملع

 ،   ادرـف یاهرهـش تـیعقاو کی نورتکلارهـش ،نیون یرهش بالقنا نیوکت دنمشوه رهش (6395) ناهیک ،نامرآ ،یدنوسیق ،دیمح ،یدنوسیق-
 115 هرامش ،رنهو هام باتک هیرشن
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