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 هدیکچ
  یاوه  تویلاعف نیروت  هدرتوسگ و نیروت    قونوررپ زا یوکی هوب یرگوشدرگ نایرج هزورما ،یرگشدرگ یناهج نامزاس یاه رازگ و رامآ واسا رب    
    اتوسار نیومه رد  دووش  یوم بووسحم یروآزرا و دمآرد یلفا  بنم جنپ زا یکی ،روتک ۱18 زا شیب رد هک یروط هب هدش لیدبت ناهج یداصتقا
   یاروب ییالاوب تیفرظ هک دهدیم لیکتت ار یرگشدرگ داصتقا یلفا یاهتخب زا یکی نارگشدرگ ییاریذپ و یرادنامهیم هب طوبرم یاهتیلاعف
  لوحم داصتقارد یرگشدرگ یاهتیلاعف تبثم تارثا نینچمه و مهم نیا هب هجوتاب  دشاب یم اراد ییاتسور یحاون رد هژیوب دمآرد و  اغتشا داجیا
  رد ریذوپ  رگوشدرگ یاوه  ناوکم و اوه  تویلاعف یهدناماوس روهنم هب قطانم و یحاون یرگشدرگ یاه تیفرظ تخانش ،رادروخرب مک دارفا یگدنز و
   نویا رد  توسا هتفای ناوارف تیمها اهموبتسیز تظایح نینچمه و نابزیم هعماج یارب رتتیب یداصتقا تتن و نارگشدرگ تیاضر شیازفا تهج
       رووهنم هوب ار یرهوش نووماریپ هاوگجریت کوی ناونع هب ناراني ناتسرهش ناکملگ ناتسهد زاجم و دعاسم یاه هنهپ ییاسانش شهوژپ نیا رذگهر
    زا هوک توسا یدربراوک فدها اب یلیلحت – یییفوت شهوژپ ماجنا  ور  تسا هداد رارق فده یرگشدرگ تقوم و مئاد یاه هاگتماقا رارقتسا
  هدایتوسا GIS رازفامرن نینچمه و (AHPز یبتارم هلسلس  دم زا اه هداد لیلحت و هیزجت یارب  تسا هدش ققحم ینادیم و یدانسا تاعلاطم قیرط
 ،یبتارم هلسلس  ور هلیسوب سسس و ییاسانش هطوبرم نیصصختم کمک هب یدنبهنهپ رثؤم لماوع ادتبا AHP یبتارم هلسلس  ور رد  تسا هدش
    زاویتما و هدوش قوییلت GIS رازفا مرن رد overley  باوت هلیسوب رایعم ره نزو هب هجوت اب هدمآ تسدب (اه هیالز یاهرایعم اهتنا رد و هدش یهدنزو
 ی اوه ه   وبباج ناوینب روب  ًااتدومع هدش حرط یاهرایعم دهدیم ناتن شهوژپ جیاتن  تسا هدمآ تسدب اهنآ نزو و رثؤم لماوع لک هب هجوت اب هنهپ ره
      هتوسد هوس هوب یرگوشدرگ یاوه پومک و یتماقا زکارم رارقتسا تهج ناکملگ ناتسهد رد دوجوم یاه هنهپ واسا نیارب تسا راوتسا هیحان یعیبط
   یتماوقا زوکارم رارقتسا یارب الاب لیسناتپ اب زاجم یاه هنهپ دفرد 8. اهنت دوجو شهوژپ رگید یاه هتفای زا  دوشیم میسقت زاجم و طورتم ،عونمم
  دریگ رارق هجوت دروم تاسیسأت ثادحا و یراذگیامرس یارب دیاب هک تسا

 .ناکملگ ناتسهد - یدنب هنهپ - (AHP) یبتارم هلسلس لیلحت– یرگشدرگ یتماقا زکارم :یدیلک ناگژاو
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 دمآرد -
  نامیرج       همک یرومط همب هدوممن ادمیپ نامهج یعامتجا – یداصتقا هصرع رد یمهم هاگیاج نردماسپرصع ردرگشدرگ 
    دطمس رد تاردامص شزرا رالد درامیلیم 1101 و  نیلغامش زا دصرد هد هب کیدزن نتشاد اب رضاح لاح رد یرگشدرگ
 .(UNWTO,2015 ) تمسا هداد صاصتخا دوخ هب هتشذگ ههد شش رد ار یداصتقا یاهدشر نیرتعیرس زا یکی ناهج
    نامهج یاهرومشک دطمس رد 1100 لاس رد هک ینارگشدرگ دادعت ،یرگشدرگ یناهج نامزاس رامآ ساسا رب یفرط زا
�رد و هدیسر رفن نویلیم 3311 هب دناهدش اجباج

�
     زا یمکی یرگمشدرگ (نامهج دطمس ردروشک 011 زا شیب) ،اهروشک 

  نامیرج مهم یاه یگهیو زا یکی نیب نیا رد .(1100 ،عبنم نامه) دوشیم بوسحم یجراخ زرا نیمثت یلصا عبنم جنپ
      و هیامرمس موادمم نامیرج کمی یمنعی تسا نوماریپ هب زکرم زا رگشدرگ و لوپ تکرح نردماسپ رصع رد یرگشدرگ
   یزروامشک و تامدمخ ،تعنص شخب ردرگید یداصتقا هتشر چیه هک یاهنوگ هب دراد دوجو نوماریپ هب زکرم زا ناسنا
      ،ارحمص ،لمگنج ،ناتمسهوک) هدامتفا رود قطامنم یوس هب گرزب یاهرهش و یتنوکس هدمع زکارم زا ار ناسنا همه نیا
 رد تیفرظ نیا .(01 - 11 :1331 ،ییاقس و یدزی یلپاپ) دروآ یمن رد تکرح هب (هیشاح یاهروشک و اتسور ،لحاوس
  یامه تیدودمحم ،یروآ  نمف ههیومب و یعامتجا ،یداصتقا ۀدرتسگ تالوحت ریخا یاه ههد یط هک هدش مهارف یطیارش
   یرایمسب رد هدمش ثعاب تالوحت نیا .تسا هدروآ دوجوب اهاتسور ههیوب یحاون هدرخ رد دمآرد و لاغتشا یارب یدج
       تملود ناوارمف تمیامح و قیومشت زا ،دامصتقا یارمب درف هب رصحنم یویتانرتلآ ناونع هب یتح یرگشدرگ اهروشک زا
  تمسا    هدمیدرگ ببمس زمین ار یلحم عماوج تیعضو دوبهب ،درخ یحاون داصتقا تیوقت رب هوالع هک هدیدرگ رادروخرب

FlEISCHER,1997:368)). 
  امه ه مبذاج    لممکم یتمامقا زمکارم ههیوب تاناکما و تالیهست و یرگشدرگ نایرج ساسا اه هبذاج ،یرگشدرگ ماظن رد
      و یتامدمخ ،یتمامقا تامناکما و تالیهمست دطمس هس رد ناوت یم ار نارگشدرگ زاین دروم تاناکما و تالیهست .تسا
 هچ ییاضف یهدناماس و یبایناکم یگنوگچ هب هجوت یتماقا تالیهست و تاناکما شزادرپ رد .درک یدنب هتسد یراجت
  و یلپامپ) دراد رارق یزیرهمانرب تیولا رد اهناروتسر و اهلته لثم ،تماقا ناکم سایقم رد هچ و ییایفارغج سایقم رد
 ی امه ت میلاعف  ،بمسانم طیارش نیمثت نمض یکیزیف طیحم یبایزرا اب هک تسا یدنیارف یبایناکم .(301 :1331،ییاقس
  راذمگ ری ثثمت  لمماوع و اه صخاش ندرک دنمنوناق اب دراد یعس هنیهب یبای ناکم و دهد یم رارق ینابیتشپ دروم ار یناسنا
   مامجنا یارمب بسانم یاهناکم باختنا رد ار نازیرهمانرب و ناریگمیمصت ،یقطنم یاهراکهار نتفای و یریگ میمصت رد
 دراد    لامبند همب یبمسانمان جیاتن اضف یرتموئژ و یناکم طباور نتفرگ رظن رد نودب تایلمع نیا .دناسر یرای اهتیلاعف
-   یمومب و رگمشدرگ شریذمپ رد نزاوت کی داجیا یارب یرگشدرگ یدنبهقطنم انبم نیا رب .(1331،ناراکمه و یمیلس)
  یرگمشدرگ هرتسگ هب هجوت اب ور نیا زا .تسا هتفای نادنچود تیمها یعیبط و یناسنا طیحم اب قیبطت یارب نآ یزاس
 هعسوت هنیمز ،یرگشدرگ یلم یزیرهمانرب دنیآرف رد هک تسیرورض ،فلتخم قطانم نیب رد نآ تارییغت عیسو فیط و
 .(01 :1331 ،ناراکمه و رویدک) دوش ایهم یلحم و یاهقطنم حوطس رد نآ
 زا دشاب هتشاد دناوت یم ییاتسور یحاون یعامتجا – یداصتقا تالوحت رد هک یتبثم شقن لیلد هب ییاتسور یرگشدرگ
  یمتبثم تارثا و هدومن ادیپ یعونتم یاهدرکراک نونکا ییاتسور یرگشدرگ نایرج اریز .تسا رادروخرب یناوارف تیمها
 :درک هراشا ریز دراوم هب ناوت یم هک هتشذگ یاج رب اهاتسور هصرع رد



 311 ...یتماقا زکارم داجیا یارب دعاسم یاه هنهپ یجنس ناکما و ییاسانش

 ؛دازام راک یارب تیلاعف داجیا و راک یورین یارب لاغتشا داجیا -
 ؛یداصتقا یاه شخب رگید رانک رد اتسور داصتقا فونت -
 ؛ییاتسور راوناخ یدمآرد حوطس ندرب الاب -
 ؛تالوصحم رگید و یتسد عیانص ،یزرواشک تالوصحم یارب اضاقت داجیا -
 ؛اتسور یعیبط یاه هبذاج و یخیرات هینبا ،یناتساب راثآ ظفح -
 و ییاتسور یاهطیحم رد یگنهرف و یعامتجا تارثا -
       تمغارف همب ار یناممز اتمسور یتنمس نمطب رد نارگشدرگ ات دنک یم ققحم ار یتصرف ،نوماریپ و ییاتسور طیحم رد -
 .(11:3331 ،ییاقس) دننارذگب
   .تمسا هدمش راکشآ ناگمه رب یرگشدرگ یاه هبذاج زا رادروخرب یحاون هعسوت هب کمک رد یرگشدرگ شقن هزورما 
  و ییاتمسور ی امه یزیر همانرب رد نآ تیمها نازیم رب زور ره هک تسا یرگشدرگ لاکشا زا یکی ییاتسور یرگشدرگ
  قامفتا یفداصت لکش هب هک تسا یداصتقا – یعامتجا یتیلاعف یرگشدرگ هک تسناد دیاب اما .دوش یم هدوزفا یا هقطنم
   زا نارگمشدرگ بذمج و  امه ت میلاعف  همصرع رد یرگشدرگ یاه نوناک و اه تیاس ،اهدصقم ،قطانم زا یخرب .دتفا یمن
    زا نآ یهدنامامس و شنکارمپ یگنومگچ و یرگشدرگ لوصحم لیلحت و ییاسانش .دنوشیم رهاظ رت قفوم رگید یخرب
 ی امه ه مبذاج .(3031:01 ؛لمیو ساد ) تمسا     همقطنم کمی رد رگمشدرگ بذمج یاهتیلباق یبایزرا رد یساسا یاه ماگ
    بامختنا لمیلد نیملوا ، امه ه  مبذاج دومجو هک یروط هب تسا هقطنم ره رد رگشدرگ بذج لیالد نیرتمهم زا یتسیروت
    دمیاب دراد همعلاطم درومم قط  امنم رد ممسیروت بذج رد یمهم شقن اه هبذاج هک ییاجنآ زا .دشاب یم نارگشدرگ دصقم
  همب مادقا هدمآ تسدب هبتر ساسا رب و یدنب هبتر قطانم ،یگنهرف و یعیبط یاه هبذاج تخانش اب هک دشاب نیا رب یعس
 .(31 :1331،ناراکمه و یروفغی) دومن ....و هجدوب صیصخت

 و UNEP   هلیمسو همب 0000 لاس هک دیدرگ ثعاب یعیبط رکب یاه هبذاج زا دیدزاب و یدرگ تعیبط نوزفازور تیمها 
     ومکا رد همک یمساسا یامهروحم زا یکی .دوش هدیزگرب مسیروتوکا یناهج لاس ناونع هب (WTO) یدرگناهج نامزاس
     هعمسوت رد امهموب تمسیز تمظافح و مسیروت یوگلا یسررب هب هک تسا ییاتسور مسیروت ،دشابیم رظن دم مسیروت
 ی امه ه مبذاج  رمب هوالع هک دوشیم هتفگ مسیروت زا یعون هب مسیروتوکا ساسا نیا رب .دراد هجوت ییاتسور یرگشدرگ
     یعاممتجا بادآ و امهراجنه ،یگدمنز امب (ناتسهوک و یلصف هچایرد ،یعیبط یاه متسیسوکا ،لگنج ،هناخدور) یعیبط
 زا یا  همنوگ   ار ممسیروتوکا زمین دوورپلآ .تسا طابترا رد دنراد تعیبط اب کیدزن طابترا و یگتسویپ هک ییاتسور مدرم
    رتمسب رد ییاتمسور دامصتقا هعسوت و دشر هب ،یعیبط یاه هبذاج زا یرادروخرب رب هوالع هک دنادیم ییاتسور مسیروت
 .((wold bank, 1988:8 درب یم هرهب زین یلحم یاه نمجنا تیامح زا هار نیا رد و دراد رظن رادیاپ هعسوت
   ییاتمسور یحاومن رد مئاد و تقوم یاه هاگتماقا رارقتسا و تخاس اب ییاتسور یرگشدرگ یهعسوت و شرتسگ نونکا 
  همعماج یارب هافر داجیا مسیروتوکا و ییاتسور یرگشدرگ تیلاعف فادها زا یکی هک یروط هب هتفای یگنتاگنت طابترا
 بوسحم یرگشدرگ تعنص یایوپ رایسب یاهشخب زا یکی یرادنامهیم تعنص اتسار نیا رد .دشابیم نابزیم و نامهم
 یا  همعومجم لمامش اه هاگتماقا .دراد تحارتسا و باوخ یارب یلحم هب زاین دنکرفس اجک ره هب رفاسم هک ارچ .دوشیم
   یمتح امی و  امه لته فاونا لثم للجم رایسب یاه هاگتحارتسا تروص هب دراد ناکما هک دنوشیم یهاگباوخ تالیکشت زا
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    نمیا زا کمی رمه .(11 :0331  ؛لمصا هداز جرف) دنوش فرازم و تعیبط رانک رد یلومعم باوختخت کی هب دودحم اهنت
           همب همتفه رمخآ تالیمطعت ههیومب تمغارف تامقوا نارذمگ یارمب همک تسا دوخ صاخ نارگشدرگ یاریذپ اه هاگتماقا
        و دیرمفت زامین همک نمیا رمب هوالمع یمعیبط یاه طیحم هب نتفر .دننک یم رفس اوه و بآ شوخ تاقالیی و اه هاگجرفت
   همک ییامهطیحم هک تساجنیا .دوش یم طاشن و یباداش ،شمارآ ،تینما ساسحا ثعاب دنک یم مهارف ار اهنآ یمرگرس
      همک یمعیبط طیمحم همب هنالوئمسمرفس» یدرگ تعیبط و دبای یم تیمها ،دنتسه دارفا بذج یارب صاخ یگهیو یاراد
   همب فومطعم م مهم نیا .(WTO,1993:10) «دریگیم رارق هجوت دروم دنک کمک مدرم هافر هب و ظفح ار تسیز طیحم
 .تسا نارگشدرگ هب اهنآ هضرع و هبذاج یاراد یاهناکم ییاسانش و هجوت

    ناومنع همب دمنناوت    یمم یمگنهرف و یمعیبط بوملطم ی امه ه  مبذاج ههیومب ،ییایفارغج طیارش ظاحل هب ناریا یاهاتسور 
    فومنت ،یمومب شمناد و گنهرف اب هتخیمآ یاهیرامعم ،یدبلاک یاهاضف نتشاد .دنوش حرطم درف هب رصحنم یاه هبذاج
 ی امه ی مگهیو   زا یمعیبط فومنتم و رکب رظانم ،شمارآ و توکس ،تشیعم یوگلا ،یتسد عیانص ،یعامتجا ننس و بادآ
 :3331   ،نارامکمه و ،مومصعم یریدمق)  دمنک ی مم کمک ناریا رد ییاتسور یرگشدرگ ی هعسوت هب هک تسا یدنمشزرا
  یامه یمحارط و یزیرهمانرب نودب  امومع ناریا ییاتسور یاه هاگجرفت رد یرگشدرگ شرتسگ و یریگ لکش اما .(311
       بامنتجا رادمیاپ هعمسوت فادمها قمقحت یاتمسار رد یعیبط یاه هاگجرفت فون نیا یهدناماس هک هتفای تیدوجوم مزال
  رمب یتظافح تیریدم ألخ رد گرزب یاهرهش فارطا رد نیمزرس شیامآ حرط نادقف و تلفغ ،یهجوتیب .تسا ریذپان
   تمهج همک ییاه هنیزه زا تمسق نآ ههیوب ،یرگشدرگ شخب یاه یراذگیامرس رصتخم ،یشیامآ یاهدربهار زا هتفرگ
   رادرومخرب ییالامب یریذپ کسیر زا هک رادروخرب مک یاه تیعقوم هب  امومع ،هتفای صاصتخا یتماقا یاهدحاو ثادحا
     رمگید فرمط زا .تمسا هدوممن گنر مک ار اهاضف نیا رد روضح یارب نارگشدرگ قایتشا دوخ هک هتفای شزغل دنتسه
    دهمشم هملمج زا نارمیا یاهرهش نالکرتشیب نوماریپ رد یرگشدرگ زکارم و هاگجرفت داجیا دعتسم و رادروخرب قطانم
   نمیا یالامب ی امه ه منیزه و ینارگ .دنشاب یم هعماج رادروخرب تاقبط یاریذپ ای هدمآرد هفرم تاقبط کلمت هب ای  امومع
    یهدنامامس و ییامسانش اذمل .   دنومش دمنمرهب امه نآ زا رمتمک نییاپ هب طسوتم تاقبط هدش ثعاب یرگشدرگ زکارم فون
  یامه    طیمحم همب یدامصتقا قمنور ندنادرگزاب نینچمه و هعماج فلتخم تاقبط هب تامدخ هئارا یارب دیدج یاه هنهپ
   مدمع زا نامشن ناریا یاهرهش رتشیب نوماریپ رد فلتخم یاهیسررب و تاعلاطم .تسا هتفای نادنچود تیمها ییاتسور
  یامه    تیودمحم همب همجوت امب    رذمگهر نمیا رد .دراد یدرمگ تعیبط ههیوب یرگشدرگ یاه تیفرظ زا بولطم هدافتسا
  یمفرعم و  امه  نامکم  یدمنب تیولا یرهش نوماریپ یحاون رد یرگشدرگ هعسوت یاه هار زا یکی روشک رد یراذگیامرس
     ممک تمسا نمکمم همچرگا یحاون یاه توافت نیاربانب .دشابیم یزیرهمانرب و یراذگیامرس تهج رادروخرب یاه هنهپ
  و یرومفغی)  دمشاب ی مم  ییاتمسور یرگشدرگ هعسوت و تاناکما داجیا تهج یدنب هبتر یارب یدیفم یامنهار اما دشاب
     یگدمنز و یحاومن هدرمخ دامصتقا رد نآ فلتخم تارثا و یرگشدرگ فوضوم تیمها هب هجوت اب .(01 :1331 ،نارگید
  ناومت ی مم تیلاعف نیا رد یراذگ هیامرس لقادح اب هک هوقلاب و یدادخ تورث نیا زا تلفغ و فرط کی زا یلحم دارفا
       فومضوم تمیمها نیمنچمه و رمگید فرمط زا دوممن ینایاش کمک لحم نآ داصتقا هب هجیتن رد و هقطنم کی قنور هب
     یتمامقا زمکارم دامجیا یارمب اه هنهپ نیرتهب نییعت و ییاسانش رد یعس شهوهپ نیا ،نارگشدرگ یتماقا زکارم یبایناکم
    یارمب نیممز دامصتقا هب کمک نمض مهم نیا اریز .دراد دهشم رهش نالک نوماریپ یحاون هدرخ زا یکی رد نارگشدرگ
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     امضر مامما راوز میمظع لمیخ یارب یرهش نوماریپ یاه هاگجرفت زا یدیدج یاهتیفرظ ،لحم نینکاس تیعضو دوبهب
         همک شهوهمپ یلمصا فدمه همب همجوت امب .دمیامنیم مهارف دهشم رهش نالک نییاپ هب طسوتم تاقبط نینچمه و (ف)
  لئامسم هعومجم نینچمه و دشابیم ناکملگ ناتسهد رد یرگشدرگ یاه هاگتماقا داجیا تهج زاجم یاه هنهپ ییاسانش
   تممه همج و ار رمیز  تالایمس هب روخرد و یملع خساپ نتفای راتشون نیا ،دش هراشا اهنآ زا یتمسق هب هک یتالکشم و
 .تسا هداد رارق دوخ
 ؟دنمادک دنتسه دیفم و رثیم یرگشدرگ یاه هاگتماقا ینیزگناکم رد ناکملگ ناتسهد رد هک ییاهرایعم و لماوع -
   ناتمسهد دطمس زا یتبسن هچ دنراد ناکملگ ناتسهد رد یتماقا زکارم ثادحا یارب ار مزال تیلباق هک زاجم یاه هنهپ -
 ؟دنراد رارق ییاهتیعقوم هچ رد و هداد ششوپ ار
 اه شور و داوم
 ی  هویمش ود همب زاین دروم یاه هداد .تسا یلیلحت – یفیصوت ،ماجنا شور رظن زا و یدریراک فده رظن زا قیقحت نیا 
      یرتویپمامک یامهرازفا مرمن کممک همب و یدنبهتسد هدش یروآعمج یاه هداد .تسا هدش یروآعمج ینادیم و یدانسا
  همعلاطم اریز هتشاد اه هداد لیلجت و هیزجت رد ار دربراک نیرتشیب GIS رازفا مرن .تسا هتفرگ رارق لیلجت و هیزجت دروم
    یارمب ممسیروت تیریدمم رد یزیرهمانرب هنیمز رد ییایفارغج تاعالطا یاهمتسیس دربراک دهدیم ناشن یناهج قباوس
   هدمش هدافتمسا یرگشدرگ رد رازبا نیا زا هدرتسگ روط هب نامز نآ زا و دش زاغآ یدالیم 0331 ههد لیاوا رد راب نیلوا
  کممک یلک روط هب و صخاش دروآرب ،یتاعالطا فلتخم یاهزاین دروآرب تهج رد دراد هک ییاراک اب GIS اریز .تسا
  نمیا رد .(30 :0331 ؛لصا هداز جرف) دشاب یم رمث رمثم رایسب یرگشدرگ یاهتیلاعف یبایزرا و شیاپ ،یزیرهمانرب هب
    لمیلحت و همیزجت یارمب  همک  یرومط همب تسا هدش هتفرگ هرهب زین AHP یبتارم هلسلس لدم زا GIS اب ماگمه شهوهپ
  زا رمفن 10   کممک همب هعلاطم دروم ۀدودحم رد یرگشدرگ یتماقا زکارم داجیا یدنبهنهپ رد رثیم لماوع ادتبا تاعالطا
    شمخب ناریدمم ،رمفن 1 یرگشدرگ شخب نانیرفآراک ،رفن 01 هاگشناد دیتاسا :لماش یرگشدرگ نیصصختم و نیققحم
    همتفرگ هرمهب دنتمشاد لماک ییانشآ شهوهپ ورملق و فوضوم اب یگمه هک رفن 1 زین یلحم ناریدم و رفن 1 یرگشدرگ
 Expert   رازمفا مرمن هلیسو هب رایعم ریز و رایعم ره نزو و تیولوا ،اهرایعم ریز و اهرایعم ییاسانش زا دعب .تسا هدش

Choice رازفا مرن زا اه هداد لیلحت و قیفلت ،میسرت یارب سپس و هبساحم GIS تسا هدش هدافتسا. 
  رادرومخرب یناوارف یایازم زا رگید یاهشور زا یرایسب اب هسیاقم رد ناکم نیرتهب باختنا یارب یبتارم هلسلس شور
 :زا تسا ترابع اه نآ نیرت مهم هک تسا
  زا ادمتبا ، دنمشاب ی مم   تمیمها دمجاو هنهپ نیرتهب باختنا یارب هک یفلتخم یاهرایعم ریز و اهرایعم شور نیا رد : الوا 
 ای رایعم ره یارب رگیدکی هب تبسن اهنآ تیمها و تیحجرا هب هجوت اب سپس و صخشم یبتارم هلسلس رادومن قیرط
 .دوشیم نییعت نآ هب هجوت اب هنهپ ره ییاهن زایتما هک دیآیم تسدب یصوصخم نزو کی رایعم ریز
     ترومصب یزامف شور رد همک تمسا نیا یزاف شور دننام اهشور ریاس هب تبسن شور نیا یاهتیزم زا یکی : ایناث
  .دمشاب طیارش همه دجاو هک تسا بولطم یاهنهپ و دزادرپیم هنهپ کی رد یگهیو کی دوجو مدع ای دوجو هب ،قلطم
  امه یمگهیو یمامت یاراد هک دومن صخشم ار یاهنهپ ناوتب تسا لکشم و تسا تخس یلیخ تیعقاو اب نآ قباطت اذل
 ی امه ه منهپ      ریامس همب تبمسن همنهپ نیرمتهب باختنا و تسا یبسن تروصب شجنس یبتارم هلسلس شور رد یلو دشاب



 1396 راهب ،مود هرامش ،متفه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 611

     صخمشم یربرامک کمی دامجیا یارب ناکم نیرتهب ناونع هب هنهپ کی یتقو هکنیا ینعی دشابیم هقطنم کی رد دوجوم
  تمسا یربراک نآ داجیا یارب لماک و مزال ییاهیگهیو یمامت یاراد هنهپ نآ هک تسین موهفم نیا هدننک دییثت نیا ،دش
 یربراک نآ داجیا یارب هقطنم نآ رد دوجوم یاه هنهپ عیمج هب تبسن هنهپ نآ یبسن زایتما هک دشابیم ینعم نیدب هکلب
 .دوشیم یفرعم هنیهب ناکم ناونع هب هنهپ نآ و دشابیم رتشیب

 هعلاطم دروم هدودحم یفرعم-
    رد رامهبلگ دمیدج رهمش هدودحم رد و دهشم برغ رتمولیک 01 هلصاف رد راتکه 00016 تحاسم اب ناکملگ ناتسهد 
       نارامنچ ناتمسرهش ءزمج یمسایس تامیمسقت رمظن زا ناتسهد نیا .تسا هدش عقاو دولانیب هوک هتشر یلامش یاه هنماد
     هدمش عمقاو نآ ۀدودمحم رد هنکمس یاراد یاتسور 30 نینچمه و ناکملگ و راهبلگ مان هب یرهش هطقن ود هک دشاب یم
    لمیبق زا یمعیبط رمکب ی امه هبذاج یاراد ناکملگ ناتسهد ۀدودحم یعیبط رظن زا .(www.data.roostanews.ir) تسا
   رمب هوالمع . دمشاب ی مم  ناتمسهوک یابیز زادنا مشچ و بآ یاه همشچ ،یمیاد یاه هناخدور ،اوه و بآ شوخ یاه هرد
       یارمب ار یرمیظن ممک طیارمش همک دراد دومجو ناکملگ ناتسهد رد یدنمشزرا یخیرات راثآ و نکاما یعیبط یاه هبذاج
   و یومضر نامسارخ رد ار ناتسهد تیعقوم کی هرامش هشقن .تسا هدروآ دوجوب ناسارخ ناتسا رد یرگشدرگ هعسوت
 .دهد یم ناشن نارانچ ناتسرهش

 
 نارانچ ناتسرهش و یوضر ناسارخ ناتسا رد ناکملگ ناتسهد تیعقوم :1 هرامش هشقن
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 شهوژپ یاه هتفای-
     ردمق رمه .تمسا همعلاطم مهم لحارم زا دنشابیم راذگ ریثثت یبایناکم رد هک ییاهرایعم ای لماوع باختنا و ییاسانش 
 .دوب دهاوخ رت شخب تیاضر یبای ناکم جیاتن ،دشاب هتشاد یرتشیب قباطت ینادیم یاهتیعقاو اب هدش ییاسانش لماوع
    همک هدمش میمسقت یعیبط ریغ و یعیبط هتسد ود هب دنریگیم رارق هدافتسا دروم شهوهپ نیا رد هک ییاهرایعم ای لماوع
      .تمسا همظحالم لمباق کمی رادوممن رد اهرایعم ریز و اهرایعم نیا .دنشابیم دوخ صاخ یاهرایعم ریز یاراد مادکره
  رمظن زا اهنآ نزو نینچمه و اهرایعم ریز و اهرایعم ندروآ تسدب یارب دش حرط یسانششور ثحب رد هک روطنامه)
 (تسا هدش هدافتسا دنا هدوب رظن بحاص یرگشدرگ ثحب رد هک یناصصختم

 
 یرگشدرگ یتماقا زکارم داجیا لیسناتپ یاراد یاه هنهپ ییاسانش رد راذگ ریثأت یاهرایعم :1 هرامش رادومن

 یتاعالطا یاه هیال یراذگ شزرا -
    نامکم بامختنا رد امه   نآ ریثثمت و تمیمها همجرد اب بسانتم ،یتاعالطا یاه هیال هب نزو نداد ،یراذگشزرا زا روظنم 
       ریامس همب تبمسن رامیعم رمه تمیمها نایب ،یتاعالطا یاه هیال یراذگ شزرا ای یهدنزو زا یلصا فده .تسا بسانم
 .(03 :0331 ،لصا هداز جرف) تساهرایعم
  و ناریدمم ، امه ه    اگمشناد یمملع تامیه ءامضعا لماش یرگشدرگ نیصصختم زا رفن 10 کمک هب ادتبا شهوهپ نیا رد 
     .تمسا هدمش صخمشم رامیعم ره شزرا ،اهنآ کمک هب سپس و نییعت راذگ ریثثت یاهرایعم ،یرگشدرگ شخب نیلاعف
  رد مدمق نیلوا .تسا هدش هدافتسا (AHP) یبتارم هلسلس دنیآرف زا یتاعالطا یراذگ شزرا یارب تسا دیضوت هب مزال
  ،امه  فدمه نآ رد همک دشاب یم یسررب دروم فوضوم زا یبتارم هلسلس راتخاس کی داجیا ،یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف
     یمبتارم هلمسلس دمنیآرف رد یدمعب  لمحارم .(1   هراممش رادوممن) دنوش هداد ناشن اهنآ نیب طابترا و اه هنیزگ ،اهرایعم
 :تسا ترابع
 ؛اهرایعم (تیمها بیرض) نزو هبساحم
 ؛اهرایعمریز (تیمها بیرض) نزو هبساحم 
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 ؛اه هنیزگ (تیمها بیرض) نزو هبساحم
 و اه هنیزگ ییاهن زایتما هبساحم
 .دشاب یم اهتواضق یقطنم یراگزاس یسررب
 اهرایعم تیمها بیرض نییعت :لوا هلحرم
  سامیقم رما نیا رد تواضق یانبم .دنوشیم هسیاقم رگیدکی اب ود هب ود تروص هب اهروتکاف ای اهرایعم هلحرم نیا رد 
 هب n×n لودج کی رد ود هب ود یاه هسیاقم .دشابیم (هسیاقم شور عضاو مان) یتعاسلا سایقم هب فورعم ،یتیمک 3
 .دوش یم نیودت کی لودج حرش

 یتعاس یاقآ اهرایعم ریز و اهرایعم ییود ود هسیاقم لودج :1 لودج
 تاحیضوت یفیک فیصوت تیمها هجرد

 دنناسکی تایصوصخ یاراد رصنع ود ره مک تیمها 1

 .دشاب یم طسوتم ات مک تیمها یاراد رگید رایعم هب تبسن رایعم کی طسوتم ات مک تیمها 0

 .تسا رتشیب یکدنا یرگید هب تبسن رایعم کی تواضق تحص و هبرجت لماع طسوتم تیمها 3

 .دشاب یم دایز ات طسوتم تیمها یاراد رگید رایعم هب تبسن رایعم کی دایز ات طسوتم تیمها 1

 .تسا رتیوق رایسب یرگید هب تبسن رایعم کی دروم رد تواضق تحص و هبرجت نازیم دایز تیمها 1

 .دشاب یم دایز یلیخ ات دایز تیمها یاراد رگید رایعم هب تبسن رایعم کی دایز یلیخ ات دایز تیمها 6

 .تسا سوسحم زین لمع رد نآ یرترب و دوش یم ینابیتشپ  ایوق رصنع کی زا دایز یلیخ تیمها 0

 .دشاب یم دایز ات طسوتم تیمها یاراد رگید رایعم هب تبسن رایعم کی دیدش ات دایز یلیخ تیمها 3

 .تسا دییآت دروم هدر نیرتالاب رد دراد دوجو رگید رایعم هب تبسن رایعم کی عفن هب هک ینئارق قلطم تیمها 3

 331 :3331 ؛یکسوکلام و 111 :3031 ؛یتعاس لآ :عبنم

 :تسا هدش هئارا یتعاس یاقآ طسوت ریز شور راهچ ،اهرایعم تیمها بیرض هبساحم یارب
 ؛یرطس فومجم -
 ؛ینوتس فومجم -
 و یباسح نیگنایم -
 .(131 :1331 ؛یروکشا) یسدنه نیگنایم -
 . دمشاب     یمم رادرومخرب یرتمشیب تمقد زا یمسدنه نیگنایم زا هدافتسا اب اهرایعم ریز و اهرایعم تیمها بیرض هبساحم
        هتمشون رمیز ترومص همب همک تمسا رگیدمکی رد ددع n نیا برض لصاح ما n هشیر اب ربارب ددع n یسدنه نیگنایم
 :دوش یم

G. m = [∏ χ�]n
�=�

�/n= یسدنه نیگنایم 
  ،یمسدنه نیگنایم رد هدمآ تسد هب ددع ره میسقت زا ،رایعمریزای رایعمره رد تیمها بیرض نییعت ای یزاسدرادناتسا 
   زا هدافتمسا یامج هب اهرایعم ریز و اهرایعم تیمها بیرض هبساحم یارب شهوهپ نیا رد دیآیم تسدب اهنآ فومجم هب
 :تسا هدش هدافتسا expert choice رازفا مرن زا یتسد شور

 اهرایعم تیمها بیرض نییعت :2 لودج
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 :اهرایعمریز تیمها بیارض نییعت :مود هلحرم
    رارمق توامضق درومم اهرایعم زا کی ره اب طابترا رد اه هنیزگ زا کی ره یرترب ،اهرایعم تیمها بیارض نییعت زا دعب 
     رد همک توامفت نمیا امب تسا لبق هلحرم دننام راک شور و تسا یتعاس یتیمک 3 سایقم تواضق نیا یانبم .دریگیم
  دومش یمم ماجنا هناگادج ،رایعم ره یارب راک نیا هک تشاد هجوت دیاب .دنریگیم رارق اه هنیزگ ،سیرتام نوتس و فیدر
 .(131:1331 ؛یروکشا)

 یعیبط لماوع رایعم یاهرایعمریز تیمها بیرض نییعت :3 لودج

 
   بیرمض  الثمم  دنمشاب ی مم سوکعم تروصب دنا هدش هداد ناشن زمرق گنر هب لودج رد هک یدادعا تسا رکذت هب مزال)
�بآ عبانم ای یفارگوردیه هب تبسن یفارگوپوت تیمها

�
  تمسا هدش زمرق نآ گنر هک 3 تروصب لودج رد هک دشاب یم 

 .(تسا هدش هداد ناشن
 یناسنا لماوع رایعم یاهرایعمریز تیمها بیرض نییعت :4 لودج

 
 اه هنیزگ تیمها بیارض نییعت :موس هلحرم
   رمه همل  حرم نمیا رد .درمک نییعت دیاب ار اه هنیزگ تیمها بیرض ،اهرایعم ریز و اهرایعم تیمها بیارض نییعت زا دعب 
     توامضق درومم رامیعم نآ دومخ اب  امیقتسم دشاب هتشادن رایعم ریز رگا و رایعم ریز ره اب طابترا رد رد اه هنیزگ زا کی
  امب طابترا رد اه هنیزگ هسیاقم رد هک توافت نیا اب تسا یتعاس یتیمک 3 سایقم نامه تواضق نآ یانبم .دریگیم رارق
   همنیزگ مادمک هک دوش یم حرطم لکش نیا هب لاوئس هکلب تسین حرطم تسا رتمهم هنیزگ مادک ثحب ییاهنت هب اهرایعم
 .(6331 ؛رف یئامه) دریگ یم رارق یبایزرا دروم ساسا نیا رب و ؟ردقچ و تسا دجرا
 اه هنیزگ ییاهنزایتما هبساحم :مراهچ هلحرم
      زا کمی رمه ییامهن زامیتما ،رامیعم ریز ای رایعم ره یازا هب هنیزگ ره و رایعم ریز ای رایعم ره تیمها بیارض قیفلت زا 
    همطبار قمیرط زا همک دوش یم هدافتسا یتعاس «یبتارم هلسلس بیکرت لصا» زا راک نیا یارب .دش دهاوخ نییعت اه هنیزگ
 .تسا هبساحم لباق ریز

=∑ ∑ w�
m
�=�

n
�=� w�(g��) هنیزگ (تیولا) ییاهن زایتما j 

�kw رایعم تیمها بیرض = 
�iw رایعم تیمها بیرض  = 
��ig رایعم ریز اب طابترا رد j هنیزگ زایتما  = 
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  بامختنا هنیهب ای راد تیولوا هنیزگ ،اهرایعم ریز ای اهرایعم اب هنیزگ طابترا هب هجوت اب و اه هنیزگ ییاهن زایتما ساسا رب
 .دوش یم

 اه هنیزگ تیمها بیرض نییعت :5 لودج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هنیزگ زایتما رایعم ریز رایعم

 یعیبط یاهرایعم

 1 رتم 0000 یواسم ای رتشیب یفارگوپوت

 3 رتم 0000 ات 0011

 1 رتم 0011 ات 0001

 0 دصرد 0 – 01 بیش

 1 دصرد 01 – 11

 1 دصرد 11 یواسم ای رتشیب

 همممناخدور هدودمممحم هناخدور (بآ عبانم) یفارگوردیه
 (رتم 003) یمئاد

0 

 همممناخدور هدودمممحم
 (رتم 011) یلصف

1 

  هودمممحم زا جرامممخ
 هناخدور

1 

 1 طسوتم (هلزلزرطخ) لسگ

 1 الاب

 3 عترم یهایگ ششوپ

 0 مید تعارز

 1 تاغاب و یبآ تعارز

 3 یگنس یگدزنوریب و ششوپ نودب یضارا

 0 هناخدور رتسب

 1 راز هچتخرد و راز هشیب

 1 ینوکسم قطانم

 3 یا هنماد یتفربآ تشد (کاخ) یژولوئژ

 1 روهام هپت

 0 یناقوف یاهسارت و اه تالف

 1 لیسم رتسب هقرفتم یضارا

 1 دایز ات طسوتم لیس رطخ

 3 دایز

 1 دایز یلیخ

 0 درس ارف بوطرم همین ات کشخ همین میلقا

 1 درس ارف کشخ همین

 3 درس کشخ همین

 1 درس کشخ ات کشخ همین

 یعیبط ریغ یاهرایعم

 3 رتم 001 زا رتمک یلصا هار (هار) یسرتسد

 001  یوامسم ای رتشیب
 رتم

1 

 0 رتم 003 زا رتمک یعرف هار

 003  یوامسم ای رتشیب
 رتم

1 

 3 رتم 0000 زا رتمک یرهش اه هاگتنوکس زا هلصاف

 0000 یواسم ای رتشیب
 رتم

1 

 0 رتم 0001 زا رتمک ییاتسور

 0001 یواسم ای رتشیب
 رتم

1 
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 اهرایعم تیمها بیرض نییعت :2 هرامش رادومن

 
 اهرایعمریز تیمها بیرض نییعت :3 هرامش رادومن

   بیرمض .تمسا یسرسد یاهرایعم زا رتشیب بتارم هب یعیبط یاهرایعم تیمها تسا صخشم رادومن رد هک روطنامه
   امهرایعم ریامس زا دایز هلصاف اب یفارگوپوت رایعم هک یروط هب دنراد مه اب یرادینعم توافت یعیبط یاهرایعم تیمها
      و بالیمس رمطخ ،یژولوردمیه هکبمش ،بیمش لماش اهرایعم مود هتسد یفارگوپوت زا دعب .تسا هتفای یرتشیب تیمها
   زا هلمصاف لمامش ر متمک تیمها اب ییاهرایعم ،موس هورگرد هرخالاب .دنراد رارق رگیدکی زا مک هلصاف اب هار هب یسرسد
 .دنریگ یم رارق هلزلز رطخ و نیمز سنج ،اه هاگتنوکس
 تواضق رد یراگزاس یسررب :مجنپ هلحرم
      نیمیعت یارمب هدمش مامجنا یامه توامضق رد یراگزاس یسررب ناکما ،یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف یاهتیزم زا یکی
  نازمیم ،اهرایعم ییودود هسیاقم سیرتام لیکشت رد رگید ترابع هب .تسا اه صخاش ریز و اه صخاش تیمها بیرض
  لاممتحا ، دومش ی مم     دروآرمب رگیدمکی همب تبمسن اه صخاش تیمها یتقو .تسا مهم ،اهتواضق رد یراگزاس تیاعر
   امما .دمشاب رت مهم �A زا �A دیاب  اتدعاق ،دشاب رت مهم�A زا�Aو �Aزا �Aرگا ینعی .دراد دوجو اهتواضق رد یگنهامهان
    .دمنزیامتم و گمنهامهان  امبلاغ مدرم یاهتواضق هک دوشیم هدهاشم مهزاب یلو هتفرگ تروص یاهششوک مغر یلع
    یتعامس همک یراکوزامس .(01 : 0031  ؛ قمیفوت ) دنک نایامن ار اهیرواد یگنهامهان نازیم هک تفای یاهجنس دیاب سپ
    عبامت سامسا رمب یراگزاسان بیرض مان هب یبیرض هبساحم ،تسا هتفرگ رظن رد اهتواضق رد یراگزاسان یسررب یارب
  رمتکچوک بیرض نیا هچنانچ .دوش یم لصاح ،ندوب یفداصت صخاش هب یراگزاسان صخاش میسقت زا هک تسا ریز
    ترامبع همب .دومش رظن دیدجت اهتواضق رد دیاب هنرگ و تسا لوبق دروم اهتواضق رد یراگزاس ،دشاب 1/0 یواسم ای
    بیرمض هبمساحم یارمب .( 33 :3031  ؛یرهامطروپ) دوش لیکشت  اددجم دیاب اه صخاش ییودود هسیاقم سیرتام رگید
 : تسا هدش هدافتسا ریز حرش هب  Expert choice رازفا مرن زا شهوهپ نیا رد یراگزاسان

= CR = I.I
R.I

=
یراگزاسان  صخاش   

ندوبیفداصت  صخاش 
 یراگزاسان بیرض

= I. I = λm��
n��

��λmرثکادح ههیو رادقم          یراگزاسان صخاش nاهرایعم دادعا           = = 
 (R.I) ندوب یفداصت صخاش :6 لودج

 
 
 

 311 :3031 ،یتعاس :عبنم

N 0 3 1 1 6 0 3 3 01 11 01 31 11 11 
R.L 0 31/0 3/0 01/1 10/1 03/1 11/1 11/1 31/1 11/1 31/1 61/1 01/1 31/1 
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    امی رتمشیب امهرایعم ریز ای اهرایعم دادعت هک دوب دهاوخ رادینعم ینامز یراگزاسان صخاش ،الاب تاحیضوت هب هجوت اب
    هبمساحم همب همک دوب دهاوخ رادینعم یعیبط لاوع رایعم ریز دروم رد اهنت صخاش نیا هجیتن رد سپ دشاب هس یواسم
 :میزادرپ یم نآ

 یعیبط لماوع رایعم ریز یراگزاسان بیرض :4 هرامش رادومن

 
 
 
 
 
 
  دمیدجت هب یزاین و تسا لوبق دروم اهتواضق رد یراگزاس ،دشاب یم 1/0 یواسم یراگزاس بیرض هکنیا هب هجوت اب
 .دشابیمن اهتواضق رد رظن

 دعتسم قطانم ییاسانش و یتاعالطا یاه هیال قیفلت-
   قمیفلت یبامی نامکم     تامیلمع فومن رمه  الومصا ای یرگشدرگ یتماقا زکارم داجیا یجنسناکما لحارم زا هلحرم نیموس 
  هدمش یروآ   عممج یفیمصوت تامعالطا نینچمه و هدافتسا دروم یاه هداد یموقر راتخاس هب هجوت اب یتاعالطا یاه هیال
 یلولس ای یرتسر و یرادرب یاهتمرف ،نآ یلصا تلاح ود فومجم رد یلو ،دراد دوجو اهنآ نیب ییاهتوافت هک تسا
    هدمش هدافتمسا یدمنب هنهپ هشقن دیلوت و اه هیال قیفلت یارب GIS رازفا مرن و یرادرب تمرف زا شهوهپ نیا رد هک تسا
 .دشاب یم ریز جرش هب ناکملگ ناتسهد صوصخ رد هدش دیلوت یاه هیال .تسا

 یراگزاسان بیرض=1/0

 یعیبط لماوع رایعم ریز
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 بیش :2 هرامش هشقن

 

 
 یفارگوپوت :3 هرامش هشقن
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 (بآ عبانم) یفارگوردیه :4 هرامش هشقن

 

 هلزلز رطخ :5 هرامش هشقن
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 یهایگ ششوپ :6 هرامش هشقن

 

 
 (کاخ) یژولوئژ :7 هرامش هشقن
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 لیس رطخ :8 هرامش هشقن

 

 
 میلقا :9 هرامش هشقن
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 (هار) یسرتسد :11 هرامش هشقن

 

 
 اه هاگتنوکس زا هلصاف :11 هرامش هشقن



 1396 راهب ،مود هرامش ،متفه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 821

 دعتسم قطانم یدنب تیولوا
 بسح رب یضارا یدنب هنهپ ای یدنبناگی هشقن ،(overly) یناشوپمه عبات زا هدافتسا اب اه هیال قیفلت لصحام 
     تمسدب نامکملگ ناتمسهد رد نامگی ای هنهپ 3311 اه هیال یناشوپمه زا هک تسا یرگشدرگ یتماقا زکارم داجیا تیلباق
 هس هب اهنآ رد دوجوم یاهلیسناتپ ساسا رب و هنهپ ره ییاهن زایتما لامرن رادومن هب هجوت اب اه هنهپ نآ رد و تسا هدمآ
 :دنا هدش میسقت هتسد
  نیرمتهب یضارا نیا یالاب لیسناتپ لیلد هب و دنشابیم بسانمزاجم یرگشدرگ یتماقا زکارم داجیا یارب هک ییاه هنهپ-1
  لمامش ناکملگ ناتسهد لک زا ار یضارا دصرد 01 یضارا نیا هک .دنوشیم بوسحم یتماقا زکارم داجیا یارب یضارا
 .دنوش یم
 ثادحا یارب طسوتم تیلباق یاراد یضرا نیا و هدوب طورشم اهنآ رد یرگشدرگ یتماقا زکارم داجیا هک ییاه هنهپ -0
    زا یریگوملج یارمب یزامس     موامقم لومصا تمیاعر دمننام صامخ طیارش اب یربراک نیا داجیا و دنشابیم یربراک نیا
  ،یمضارا نآ رد ...و بآ عبانم و یسرتسد دننام مزال تالیهست و تامدخ نیمثت و هلزلز و لیس دننام یلامتحا تارطخ
   طمسوتم تمیلباق یاراد ناکملگ ناتسهد رد دوجوم یضارا لک زا دصرد 61 هک .دنریگ رارق یرادرب هرهب دروم ناوت یم
 .دنشاب یم یرگشدرگ یتماقا زکارم داجیا یارب
  یارمب یتیلبا   مق یمضارا نمیا ،نییاپ لیسناتپ لیلد هب و هدوب فونمم یرگشدرگ یتماقا زکارم داجیا یارب هک ییاه هنهپ-3
 .تسا هداد ششوپ ار ناکملگ ناتسهد رد دوجوم تحاسم لک زا دصرد 06 یضار نیا .دنرادن یتماقا زکارم ثادحا
 :دیئامرف هظحالم 01 هرامش هشقن رد دیناوت یم ار یرگشدرگ یتماقا زکارم داجیا تیلباق بسح رب یضارا یدنب هنهپ

 اه هنهپ یرامآ یاه هصخشم :11 هرامش لودج

N Valid 1493 
Missing 0 

Mean 3.80363 
Std. Deviation .966288 

Minimum 1.760 
Maximum 6.378 

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

 

 
 هنهپ ره ییاهن زایتما لامرن رادومن :1 هرامش رادومن

 

 مجاز ممنوع مشروط 

   

3.803
63 

 

4.05 3.56 
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 یرگشدرگ یتماقا زکرم داجیا تیلباق بسح رب یضارا یدنب هنهپ :21 هرامش هشقن

 
 ناتسهد تحاسم لک زا اه هنهپ عاونا دصرد :6 هرامش رادومن

 یداهنشیپ رارقتسا طباوض-
   و یمحیرفت یامه عمتجم تروصب هک یمئاد تماقا زکارم و تقوم تماقا زکارم هتسدود هب ناوتیم ار یتماقا زکارم یلک روطب 
 :دشاب یم ریز حرش هب اهنآ رارقتسا طباوض هک دومن میسقت دنشاب یم یرگشدرگ
 (زور کی زا رتمک) تقوم تماقا زکارم -
  رد یربرامک فون نیا رارقتسا .دشاب یم ... و تحارتسا یاهوکس ،یا هیارک یتماقا یاهرداچ ،اهگنیپمک لماش زکرم نیا 
-   نیممز تمیولوا امب تاهج ریاس رد و فونمم یبرغلامش و یقرشلامش ،لامش تاهج رد (تلف) دصرد 00 ات 0 بیش
    همب طومنم برمغ و قرش تهج رد رارقتسا) دشاب یم زاجم (میقتسمریغ و هدایپ یسرتسد یاراد) ربعم زا هلصاف اب یاه
  یامه سارمت و اهتالف کاخ فون اب یعترم یاه نیمز رد تقوم تماقا زکارم ثادحا نینچمه .(تسا بسانم یریگرون
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  (یتیلامعف مکارت رد تیدودحم تلعب) یناتسهوک یاهزادنا مشچ و دصرد 00 زا شیب بیش رد .تسا زاجم زین یناقوف
 .(3331،شاموسراپ رواشم یسدنهم تکرش) تسا فونمم
   امب نمگمه ی امه ه مسارت و هدش زیهجت یاه پمک ،فافترا مک یاهوکس زا هدافتسا رب دیکات  افرص تقوم تماقا زکارم رد
 .دشاب یم طیحم یژولوفروم
 یرگشدرگ و یحیرفت یاه عمتجم تروصب تماقا زکارم
  یرازمگرب ،(... و ال می و غامب ،هناخرفاسم ،لته) تماقا ،ییاریذپ تامدخ یدرکلمعدنچ یاه عمتجم تروصب زکارم نیا 
 .دنشاب یم ... و اه شیامه

 .تساراتکه جنپ درکراکنیا یارب کیکفت لقادح -

 .رتم 3 رثکادحای هقبطود هبدودحماهانب فافترا -

  قمبط  یراممعم  حرمط  همئارااب (دعب هب 0 تاقبطرد هجرد 11 هیوازاب) هقبط 1 اترثکادح ،صاخ طباوضاب لته ثادحا -
     روامشم یمسدنهم تکرمش) تمسا  عناممالب  حالمصیذ عجارم رد نآدییثتو یرگشدرگو یگنهرف ثاریم نامزاس طباوض
 .(3331 ،شام وسراپ
  ،یدرکرامک ی امه ه     زومح فاومنا لمامش و زبمس یامضف رتسب رد یتغارف یاه عمتجم فاونا هدنرادرب رد رکذلا قوف هورگ 
 ی رگمشدرگ و ی محیرفت  و یتمامقایاه     عممتجم ترومصب تمماقا زمکارم  ،دمشاب  یمم .... و یهاگشیامن ،ییاریذپ ،یحیرفت
 .دنشاب یم
 یریگ هجیتن
   هیامس رد فملتخم للم نیب یتسود و دلص گنهرف شرتسگ ههیوب یعامتجا و یداصتقا ةعسوت رد یرگشدرگ تیمها 
-  تمیفرظ زا همنیهب هدافتسا یارب یزیرهمانرب هلمجزا یرگشدرگ یاهتیلاعف هب هجوت موزل ،اهتلم دمآ و تفر شیازفا
       حوطمس رد یرگمشدرگ نامیرج .تمسا هتخامس ریذمپانبانتجا ار یرگشدرگ یاهتیلباق یاراد ییاضف – یناکم یاه
  .دراد ار ییاتمسور و هیشاح یحاون هب یداصتقا قنور ندنادرگزاب ههیوب لوحت داجیا ییاناوت یللملا نیب و یلم فلتخم
    و بمسانم یرامکهار ییاتمسور یحاون هدرخ ههیوب فلتخم داعبا رد یرگشدرگ لوصحم یفرعم و ییاسانش ور نیا زا
  نیرمت جمیار زا یکی یدرگ تعیبط .تسا یطیحم و یعامتجا تلادع یاتسار رد نارگشدرگ شیاشخپ روظنم هب یقطنم
    .تمسا همتفرگ دومخ هب یدولآ باتش دشر ریخا یاه ههد یط هک تسا اهرهش نالک نوماریپ رد ههیوب یرگشدرگ فاونا
 و  لئامسم اهرهش نالک فارطا یرگشدرگ یاهروحم زا یضعب رد یرهش نوماریپ نارگشدرگ روضح یگدرشف و مکارت
  تامقبط هدافتسا هک هتشاد لابند هب ار تماقا و جرفت یاه هنیزه شیازفا و یطیحم تسیز یاه یگدولآ لثم ار یتالکشم
 رد   اتدممع  دهمشم یبهذم رهش نالک کیدزن تاقالیی نونکا .تسا هتخاس هجاوم یدج تیدودحم اب ار هعماج فیعض
    نمیا زا .تمسا هتمشگ دودحم رایسب تاقالیی نیا زا هعماج فیعض تاقبط هدافتسا و دراد رارقرادروخرب تاقبط کلمت
 را یمسب ،دشاب اراد ار نارگشدرگ بذج ییاناوت هک اه هاگجرفت ریاس رد یرگشدرگدیدج یاه هنهپ یفرعم و ییاسانش ور
 زا یکی دولانیب تاعافترا هتشر یلامش یاه هنماد رد عقاو دهشم برغ یتمولیک 01 رد ناکملگ ناتسهد .تسا تیمها اب
 ی امه نهپ ییاسانش هب مادقا شهوهپ نیا رد .دشاب یم رادروخرب یدرگ تعیبط یالاب لیسناتپ زا هک تسا ییاه هاگجرفت
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       لدمم کممک همب ناتمسهد نمیا هدودمحم رد نارگشدرگ هدافتسا تهج مئاد و تقوم یاه هاگتماقا رارقتسا تهج زاجم
AHP دومجو یرگمشدرگ شرتمسگ و هعمسوت یارب یبسانم یاه تیلباق ناکملگ ناتسهد رد ساسا نیا رب .تسا هدش     

     همعلاطم جیامتن .دوممن دمهاوخ مهارف ار اهنآ زا هنیهب هدافتسا هنیمز تاناکما نیا یهدناماس تهج یزیر همانرب هک دراد
  زامجم ی امه ه منهپ  ،دراد رارمق  امه هناخدور هیشاح رد یطخ تروص هب هک ناتسهد تحاسم زا دص رد 01 دهد یم ناشن
 .تسا هدش یفرعم تقوم و مئاد یاه هاگتماقا رارقتسا یارب
 یاه هاگتماقا تخاس دوش یم داهنشیپ تسا هیحان نازرواشک هب قلعتم و یصوصخ  اتدمع زاجم یاه هنهپ تیکلام نوچ 
 :دریگ تروص ریز قرط هب یرگشدرگ
 ،دنیامن هاگتماقا تخاس تهج یراذگیامرس هب مادقا یلحم مدرم تکراشم اب ناراذگ هیامرس -

           یارمب ار مزال تالیهمست تملود و لیکمشت یمومب هدرمک لیمصحت یامهورین کممک همب یراذگیامرس یاه تکرش -
 و دهد رارق اهنآ رایتخا رد یراذگ هیامرس

 یاه تیلاعف یارب تکراشم تهج یموب مدرم قیوشت یارب بسانم راکهار هیحان دطس رد هنومن یاه هاگتماقا داجیا -
 .دشاب دناوت یم یرگشدرگ
 عبانم
 .یلم فافد یلاع هاگشناد تاراشتنا ،راشفا رایهللا همجرت ،AHP شور هب یریگ میمصت ،(3031) ،ساموت ،یتعاس لآ

 ی امه  نونامک       رد یتمسیروت تامدمخ یزامس لامعف و شرتمسگ یامهراکهار ،(1331 ) ،هدیپمس ،روپ هتفشآ و الیل ،یهوک ؛انیم ،یشیرق طساب
 .1331 تشر ییاتسور هعسوت سنارفنک نیلوا تالاقم هعومجم ؛دورگنل ناتسرهش هنومن ،ییاتسور یرگشدرگ

 .تمس تاراشتنا ،ایفارغج رد هصخاش دنچ یریگ میمصت یاهشور دربراک ،(3331) ،یدهم ،یرهاط روپ

 .مهدفه لاس ،11 هرامش ،یدابآ هلجم ،یدبلاک یزیر حرط رد یرایعم دنچ یبایشزرا ،(0031) ،زوریف ،قیفوت
 .مود پاچ ،تمس تاراشتنا ،یناسنا مولع رد قیحت شور رب یا همدقم ،(3331) ،اضر دمحم ،این ظفاح
 .نارهت هاگشناد تاراشتنا ،(رادیاپ یرگشدرگ درکیور اب) ییاتسور یرگشدرگ هعسوت ،(0331) ،اضر دمحم ،یناوضر

  هورمگ ،«0   یزمیر هممانرب ی امه شور»   یمسرد هوزمج ،یا  همقطنم و یرهش یزیر همانرب رد یبایزرا یاه شور ،(1331) ،رایدنفسا ،تسدربز
 .نارهت یابیز یاهرنه هدکشناد ،یزاسرهش یشزومآ

 .سموق تاراشتنا ،ناریا رد ییاتسور هعسوت یزیر همانرب رب یا همدقم ،(0331) ،اضر دمحم ،یناوضر
 .ناهفصا هاگشناد تاراشتنا ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،ناهفصا عماج حرط رد یگنهرف مسیروت شقن یسررب ،(3031) ،ابید ،شاب کریز

 .لوا پاچ ،تمس تاراشتنا ،یشزومآ یاهنامزاس رد یناسنا طباور ،(3031) ،یلعمالغ ،دمرس

 .مود پاچ ،تمس تاراشتنا ،مسیروت یزیر همانرب رد نآ دربراک و ییایفارغج یتاعالطا متسیس ،(0331) ،رهچونم ،لصا هداز جرف

          حرمط ،یرهمش نومماریپ یامه هامگجرقت رد یرگمشدرگ هعمسوت یامهراکهار و یهدنامامس ،(1331) ،یدهم ،ییاقس و رغصا یلع ،رویدک
 .رون مایپ هاگشناد ،یتاقیقحت

 .مراهچ پاچ ،مایپ تاراشتنا ،یا هقطنم یزیر همانرب ینابم و لوصا ،(0331) ،نسح دیس ،یروکشا یموصعم

   درومم همقطنم) یی اتمسور یرگشدرگ تعنص هعسوت رب رثیم لماوع یسررب ،(1331) ،ربکا یلع ،یگنهرف و الیهس ،یناقروب ،رحس ،یدهشم
 .تشر ییاتسور هعسوت سنارفنک (همرگ یاتسور هعلاطم

1) ،رادیاپ شاموسراپ رواشم نیسدنهم  .زیدناش م کشز یرگشدرگروحم یدربهارحرط ،(333

 .«زبس همشچ» ناکملگ یرگشدرگ هقطنم یهدناماس حرط ،(3331) ،رادیاپ شاموسراپ رواشم نیسدنهم
 .دهشم یرهش هیحان حرط ،(1331) ،داهنرف رواشم نیسدنهم
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 .یعیبط طیحم هیاپ تاعلاطم هصالخ دلج ،دهشم یرهش هعومجم حرط ،(6331) ،داهنرف رواشم نیسدنهم
    هدکمشناد ،یزامسرهش یمشزومآ هورگ ،«یزاسرهش رد یمک یاه لدم» یسرد هوزج ،AHP ینزو سایقم شور ،(6331) ،یلع ،رف ییامه

 .دهشم دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یرامعم و رنه

 ، امه ه مبذاج   یدمنب همبتر رب دیکات اب ییاتسور یرگشدرگ هعسوت یبایزرا ،(1331) همطاف ،درفیمالسا و اضر دمحم ،هدازیلع ،نیسح ،یروفغی
 .1331 تشر ییاتسور هعسوت شیامه تالاقم هعومجم

Fleischer. Aliza (2000): Support for Rural Tourism; Annals of Tourism Research, Vol. 27, No. 4 
http://www.data.roostanews.ir.A vaylbel in 20012. 
http://www.golmakane.blogfa.com data.roostanews.ir.A vaylbel in 20013. 
http://www.khorasan.ir data.roostanews.ir.A vaylbel in 2014. 
http://www.magiran.com data.roostanews.ir.A vaylbel in 2012. 
http://www.sunlandtour.com. data.roostanews.ir. A vaylbel in 2013. 
http://www.wokd bank(1998), avaylbel in 2012. 
Malczewski,Jacek, 1999, GIS and multicriteria,Decision Analysis, John wilely& sons. publications, 
London. 
WTO, 1993, Yearbook of Tourism statiscs, Vol. 1,2,3. 
WTO,2011, Sustainable Tourism Development, Guide for Local Planner, World Tourism 
Organization, Spain. 
http://www,UNWTO.org(2015) data.roostanews.ir. A vaylbel in 20015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


