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 هدیکچ
  یاهج  ههب ار  یررهش یگدنز اب گنهامهان و ویلکتالب یموبریغ تیعمج ،هدزباتش نویسازینردم ریثأت تحت هک یررش هدوسرف یارتفاب
  ادهتبا   ههک تهسا هدروآ  دوهجوب  زهین یرادیاپان یعامتجا یااف ،دنیاشوخان یکیزیف طیحم داجیا رب هوالع ،تسا هدناشن یموب تیعمج
 زا  یهکی  یررهش هدوسرف یاه تفاب یزاسون ،لیلد نیمه هب .دنراد رارت نآ ر خ ضرعم رد ررش قطانم ریاس فپس و هدودحم نینکاس
   اهب یهفرط زا و  دهشاب ی هم نا        رهرت یخیراهت اهلت ههکنیا ههب ههجوت اهب نارهرت ررش 12 هق نم .دشاب یم یزاسررش هزوح رد یساسا لئاسم
          و نانکاهس تکراهشم زا هدافتهسا اهب و تهسرد یزهیر ههمانرب اهب یرادررهش هدنیآ لاس دنا ات رگا تسا لاوز هب ور اه تفاب یگدوسرف
  زا یرایهسب دزادرپن نادنوررش یگدنز تیفیک اقترا یاتسار رد هدوسرف یاه تفاب یهدناماس هب هق نم یلیصفت  رط ساسا رب و ناکلام
 رد  ههنایوج  تکراهشم  درهکیور  یهسررب  شهوژهپ  نهیا زا  تدهه . دنوهش یم ایرخت ینوکسم یاهانب نینیمه و یخیرات یاهانب و راثآ
 و  دهشاب ی هم  یهلیلحت -      یفیهروت یدربراهک  وهن زا رواهح شهوژهپ .تهسا ناررت ررش 12 هق نم هدوسرف یاه تفاب یزاسرب و یزاسون
 زا و  دهشاب یم ناسانشراک لماش شهوژپ نیا یرامآ هعماج .تسا هدش یروآ عمج یا هناخباتک و یدانسا شور زا هدافتسا اب تاعالطا
  دهنا  یرهیگ  میمهصت  یاهه شور و زا هدافتسا اب هدمآ تسدی تاعالطا و تسا هدش هدافتسا یا هلحرم دنا یفداصت یریگ هنومن شور
 و  یزاهسون  دهنور رد   ههنایوج تکراهشم در هکیور  ندوهمن  یتاهیلمع  روهظنم هب دهد یم ناشن  یاتن و تسا هدش لیلحت ،فیسپات ،هرایعم
 .دومن هدافتسا عماج یشور ناونع هب رادیاپ یراکمه دنیآرف زا ناوت یم هدوسرف یارتفاب یزاسرب
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 همدقم
 و  هونت کی دوخ ،تلود ای یرادرهش ایوگ هک تسا هدش لمع یا هنوگ هب هتشذگ نایلاس رد هدوسرف یاه تفاب یزاسون
 ار   دروم  تنوکوس و  بوسک ی اوه لحم کلمت قیرط زا مه نآ ،هدوسرف یاه تفاب یزاسون دصق  درم تکراشم نودب
  اهلاوس  هوک  دووخ هقلنمو هلحم زا یرابجا چوک و زور تمیق هب دوخ یاه هناخ یراذگاو  درم ینوناق قح اهنت و دراد
  ثوعاب هکنیا رب هوالع درکلمع هوحن نیا .دندرک یم وجتسج نآ رد ار دوخ یعامتجا تیوه و دنتشاد رطاخ قلعت نادب
 یزاسهب و تیقفوم  دع ثعاب و دیدرگ یم قطانم نیا رد یلیحم تسیز و یعامتجا ،یتشادهب هدیدع یالکشم زورب
 ار یتببم جیاتن دناوت یم یرهش یزاسهب و یزاسزاب رد نادنورهش تکراشم هک یتروصرد .دیدرگ یم هدوسرف یاه تفاب
 ار  فدوه  هوب  ندیوسر و  دونک ی وم  ینایاوش  کومک روما ندیشخب تعرس هب  درم تکراشم بلج .دشاب هتشاد لابند هب
 .دنک یم رت ناسآ
 ،نآ  یزاوسون و  یزاوسهب و  تومرم رد یمدرم تکراشم هک تسا یدراوم هلمج زا اهرهش هدوسرف و یمیدق یاهاضف
  یرهوش قطانم نیا رد تکراشم ناریا رد .تسا هتفرگ رارق نومزآ و هبرجت دروم ناهج و ناریا رد هتشذگ یاهلاس یط
 و  یوتلود  شوخب و  یلاوم و یداصتقا ناوت  دع هب هجوت اب .تسا هتفرگ دوخ هب یرت مجسنم لکش ریخا ههد دن  یط
  دووخ  رووظنم هب و 50 هقلنم هدوسرف تفاب لک سایقم رد میقتسم و ریگارف یا هلخادم و یراذگ هیامرس یارب یمومع
 و  یوکتم ی  ووصخ و  یوتلود ،یمدرم شخب رثؤم تکراشم رب ساسا و انبم دیاب ،هدوسرف دبلاک یمیمرت دوخ و ییاکتا
  یرپوس  رهوش نآ  هوک  یخیراوت ی اوه هرود زین و عیاقو زا ییاپدر ناوت یم روشک یزورما یاهرهش ربکا رد .دشاب راوتسا
  دوناوت یم نارهت رهش 50 هقلنم هدوسرف یاه تفاب دوجوم تیعضو یزاسهب و یهدناماس .دومن هدهاشم ار تسا هدومن
  عوون  روییغت  عوون  اوی و محازم یاه یربراک حالصا ،اه یسرتسد هکبش حالصا قیرط زا هقلنم ییاضف نامزاس حالصا اب
  تکراوشم  هوجیتن رد . درویگ  یرووص  اهدرادناتوسا و اهرایعم قبالم یرهش یامدخ یاه یربراک صیصختو اه یربراک
 زا  یوکی .دنشاب هتشاد نادنورهش تکراشم هب یدجو ینورد داقتعا ،ناریدم و نازیر همانرب هک تسا رسیم یتقو یعقاو
  تیعوروشم  تکراوشم  اوب  درووخرب رد نازیر همانرب یاین یوافت نیمه تکراشم فلتخم حولس نیب مهم یاه یوافت
  زوین تهج نیا زا تکراشم فلتخم حولس .دشاب یم یلیحم رادیاپ و نادنورهش عفانم نیمأت هن ؛تساه حرط هب یشخب
 (1190 ،امنهر) دنتوافتم مه اب
 رد . میووش ی وم  روت  کویدزن  یوعقاو تکراشم هب ،دریگ یروص نادنورهش زا یرت عماج و رت یدج یهاوخ رظن ه  ره 
  هتوشاد  دووجو حرط یارجا و هیهت لحارم  امت رد  درم بناج زا یرت عماج و رتشیب یراظن ه  ره ،تکراشم حولس
  هوجو  ،یروکف هناوتشپو تکراشم هاگن ،نازیر همانرب یلصا تین و اهرایعم .میوش یم کیدزن یعقاو تکراشم هب ،دشاب
  روب  دویکأت  اوب یرهش یزاسهب روظنم هب ییاهراکهار لابند هب دیاب اذل .دنهد یم انعم ار تکراشم  وهفم یفسلفو یرکف
  یرهوش  یگدونز  تویفیک شیازفا رب هوالع ات دوب یزاسهب یاه همانرب رد یاعامتجا نیا دارفا تکراشم و یزاسدنمناوت
  مهاروف  یرهوش  طیوحم قیقحت یارب ار هنیمز و هداد شهاک ار اهرهش نالک یارب اه نآ ۀمانرب یب دشر زا یشان یارضم
 .(20 :1190،هداز فیرش) درک
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 تسا یدراوم زا یکی ،نارهت رهش یزکرم قطانم هدوسرف یاه تفاب یزاسون و یزاسهب یسررب تفگ ناوت یم نیاربانب
 یی اوه  شهو وپ  هونیمز  نویا رد  زوین  اهرووشک ریاس و ام روشک رد .تسا هدش رایسب هجوت نآ هب ،ریخا یاه لاس رد هک
 :دشاب یم ریز حرش هب هک تسا هتفرگ یروص
 نارود یخیرات هرود هس یسررب اب (( رغ ربارب رد یناریا رهش و یرامعم یاضف)) ناونع اب یرثا رد یلسوت دومحم -
  رهوش یاضف و یرامعم هب تفرعم و قیمع یهاگآ ،رضاح یگتشگرس / مسینردم / ییارگون ای مسینردم طلست زا شیپ
 نآ  یدوبلاک  هلاحتوسا زا یریگولج و یناریا رهش یاضف هرابود ییافوکش لح هار اهنت ار یلم تساوخ اب هارمه یناریا
 .(19 :4190 ،یلسوت) دناد یم
 زا  یوناریا  رهوش راتخاس رییغت ((رهش ات راش زا)) ناونع اب دوخ یخیرات رثا رد یبیبح نسحم دیس رتکد زین ناریا رد -
  عولقم  هوس رد  قوقحم ینامز یدنب میسقت .دیامن یم لیلحت و هیزجت و یسررب ار یمالسا  القنا ات  السا زا لبق هرود
 .)2190،یبیبح) رصاعم هرود / السا زا دعب / السا زا لبق :تسا هتفرگ یروص ینامز
  ریوس  هوب (( نارویا رد رصاعم یرهش هعسوت دنیآرف لیلحت)) ناونع اب یشهو پ رد 3190 لاس رد یزیزع یدهم رتکد -
 .(19-34 :3190،یزیزع) دزادرپ یم یرهش نهک یاهتفاب رد هلخادم یاهتسایس لوحت
 اه هیرظن یسررب نمض ((یخیرات یاهرهش و اهانب یزاس هدنززاب)) رثا رد یکمالف روصنمدمحم رتکد 3290 لاس رد -
  یاوهانب  یوسررب شور  ،یزاوس  هدونززاب  لوادوتم یاهشور یخیرات یاهانب یزاس هدنززاب یلماکت ریس رد اهتیصخش و
 (2190،یکمالف) .تسا هداد رارق یسررب دروم ار ...و طیحم اب دنویپ و یرامعم شخب رد هدوسرف
  دونمناوت))  ناوونع اب یشهو پ رد اکیرما رد ناریا یللملا نیب هاگشناد یناریا داتسا عیدب اضریلع رتکد 9115 لاس رد -
 ی اوه  حروط  طباووض و   اوکحا (( یرهوش یاهتفاب رد  زینردم و تنس قیفلت یارب نیزگیاج یدرکیور ،یا هلحم یزاس
 .تسا هدرمشرب یمیدق یاه هلحم یتنس یاهتفاب  ادعا مکح ناونع هب ار یلیصفت و عماج
 و  میدوق  توفاب رب دزی رهش یکیزیف هعسوت یارثا)) ناونع اب ار دوخ یرتکد هلاسر یعامش یلع رتکد 1190 لاس رد -
  یاروثا لیلحت و یسررب قیقحت نیا زا فده .تسا هدرک هئارا نارهت هاگشناد رد ((نآ یایحا و یهدناماس یاهراکهار
 را دویاپ  هعوسوت  یاتوسار رد  بوسانم  یاوهراکهار  هوئارا و میدق تفاب رب دزی رهش لداعتمان ای نوزومان یکیزیف هعسوت
 .)1190،یعامش) تسا یرهش لداعتم
 (( نارویا رد  یرهوش یزیر همانرب دنیآرف)) ناونع اب یرثا رد ینیسح هاش هناورپ و ییامنهر یقتدمحم 9190 لاس رد -
  ییاومنهر) دناد یم هناگود ار میدق تفاب یزاسهب یاه حرط تیهام و هداد رارق یبایزرا دروم ار هعسوت یاه حرط عاونا
190،ینیسح هاش و 9: 100(. 
  طوسوت ((نانمس یرهش میدق یاهتفاب یزاسزاب یایحا و  فح حرط)) نو  ییاه هژورپ ناریا رد راثآ نیا رب فاضم -
 (هیمورا رازاب قرش یضارا زا راتکه 1/4 یهدنامزاس و یزاسهب) حرط / (3190) هدازاضر هیضار و ناگداز سابع جریا
 (( یرهوش  میدوق  توفاب رد یدبلاک هعسوت یاهویرانس لیلحت)) / (1190) یبیبح نسحم دیس و یهللادسا اویش طسوت
  طوسوت (( یمیدوق و هدوسرف تفاب رد یهدناماس یاه هویش)) / (0190) سردم تیبرت هاگشناد رد یدنز هناورپ طسوت
 .تسا هتفرگ  اجنا یبیبح ثرمویک طسوت GIS اب جدننس رهش ییاضف _ یدبلاک هعسوت و / ینیکشم لضفلاوبا
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  هعوسوت و  دوشر دنور رد تلود هلخادم ((یرهش یاه حرط یلامجا دقن و یسررب)) ناونع اب یرثا رد یمامغ دیجم -
  لولع و هداد رارق یبایزرا دروم یداه و یلیصفت ،عماج یاهحرط نو  ییاهرازبا هلیسو هب ریخا یاه ههد رد ار اهرهش
 : هونیمز  هوس رد ار  یرهوش  عماوج  یاوهحرط و  موعا روط هب یرهش روما تیریدم دوجوم  اظن تیافک  دع و ییاسران
  دووجوم   اوظن  ییاوسران / هعماج یعامتجا طیارش اب اهرهش یگنهامهان / رهش تیهام و تعیبط اب اهحرط یگنهامهان
 .)19 :0190،یمامغ) دیامن یم رکذ ،یرهش روما تیریدم
  تخانوش هدرک شالت ((ناریا رد یرهش یزیر همانرب یاه یگ یو زا یلیلحت)) ناونع اب یرثا رد هداز یدهشم رصان -
 ی اوه هرود زا نآ  یالووحت و  روییغت و  لوماکت  ،یرویگ  لکوش دنور ،ناریا رد یزاسرهش و یرهش  اظن و رهش زا یلک
 )4190 ،هداز یدهشم) دشکب ریوصت هب ار ینونک علقم ات شیادیپ ییادتبا
  نارویا رد ار ی رهوش  عماوج  یاوهحرط  عوروش ((یزاسرهش  اخ یاه هشیدنا)) ناونع اب یشهو پ رد ایندیعس دمحا -
   دوع  ،ینیوشنرهش و  رهوش  یوعقاو  شیووپ  اوب یناوخمه  دع و هدرک رکذ یبرغ عماوج رد نآ ندش  وسنم اب نامزمه
  یاوهحرط  ساوسا  هوک  یرهوش  عماوج یاهحرط یوگلا نارحب ناونع هب ار... هناوتشپ نودب یرظن لدم و یلمع ییاراک
 (05 :4190 ،این یدیعس) .دنک یم رکذ دنهد یم لیکشت ار ناریا هعسوت
 یرظن ینابم
  زوین اهرهش دبلاک نآ عبت هب و هدوب سوسحمان رایسب یرهش عماوج یارییغت ،یتعنص  القنا زا یشان نایرج زا لبق ات
  ،دویدج  یاوه ی رواونف و  یوگنهرف و  یعاومتجا و  یداوصتقا  یاروییغت اب  اگمه .دوبن هجاوم یهجوت لباق ینوگرگد اب
 رد تخاس ناسنا عونصم یاه هدیدپ ریاس نوچمه زین رهش هک ار  ،دش هجاوم هدولاش و لکش رییغت اب یرهش یاهتفاب
 نآ  یوط رد  هوک  توسا   وادوم و  اویوپ  یدونیآرف هعسوت نیا .ددرگ یم هعسوت و دشر و لوحت و رییغت را د نامز لوط
 ،یفیک ثیح زا و شیازفا ،تیمک ثیح زا یقفا و یدومع یاهج رد نآ یدبلاک یاهاضف و رهش یکیزیف یاه هدودحم
 . دویماجنا دهاوخن یرهش یاهاضف زا یبسانم و یکیزیف بیکرت هب دشاب همانرب یب و عیرس دنور نیا رگا .دبای یم رییغت
 لماوع و یاناکما زا رهش کی یاهتفاب و اه هلحم .دش دهاوخ هجاوم یرایسب یالکشم اب یرهش یاه متسیس هجیتن رد
 اهرهش یامیس رد راکشآ یاهتوافت ندمآ دوجوب ببس رما نیمه .دنتسین و هدوبن رادروخرب نامز لوط رد یواسم دشر
  طاوبترا ،دیدج یاضف داجیا و هعسوت ،دشر نیح رد هک تسا یرهش رادیاپ و هتفای هعسوت رهش هکیلاح رد .تسا هدش
  هزوروما . دونک   وفح ار  رهوش  تویوه و  یگ راوپکی و  دویامن  راروقرب میدق و دیدج یاهاضف نیب یمجسنم و یقلنم
  یاروب  یوگنهرف و  یعاومتجا  ،یداوصتقا عماج همانرب و هشقن نادقف اهرهش هدیشیدنا ان دشر دروم رد لکشم نیرتمهم
 و  یدوش  هوب  دویدج ی اوه هلحم یرهاظ یامیس رهش یکیزیف ییایوپ دنور رد (20 ،3190،یبیبح) .تساهرهش هعسوت
 و  یوسدنه  یاوه  ناوبایخ ،یا هک بوش  توفاب طسوت جیردت هب یمیدق کیناگرا و یسدنه ریغ تفاب و هتفای رییغت تعرس
 .دنوش یم نیزگیاج ،ه یو یاهکالم و طباوض اب نایعا و هصرع بسانت و یبتارم هلسلس
 زا  هزوروما  یولو  ،هدووب  یوبتارم  هلوسلس و یقلنم یاهدرکلمع یاراد نامز یاضتقم هب هتشذگ رد هدوسرف تفاب ه رگ
 . توسین  نینکاوس  یاوهزاین یوگخساپ تسیاب یم هک هنوگنآ و دشاب یم ییاهدوبمک را د یدرکلمع و یراتخاس ظاحل
  ییاوهتفاب نین  یریگ لکش ثعاب ،تشیعم و تسیز هویش صوصخ هب هتشذگ رد قطانم نیا صاخ تیعقوم دن ره
  ساوسحا  اوهنآ  یهدناماوس و  اوهتفاب  نویا  هوب  یگدیوسر  وزل اهشرگن و اهدرکراک رییغت اب هزورما یلو ،هدش اهرهش رد



 773 ...یزاسهب و یزاسون رد هنایوج تکراشم درکیور

 و  لئاوسم  هوک  توسا  یرهوش یاضف رد یا هدوسرف یالحم ،یرهش هدوسرف یاه تفاب تفگ ناوت یم عقاو رد .دوش یم
 یاه هشیر یاراد وس کی زا اه تفاب و یالحم نیا .دراد ار دوخ هویش و یگنهرف و یداصتقا ،یعامتجا یاه یگدیچیپ
  دووبن ، دیدوش  یگدووسرف  توهج  هوب  روگید فرط زا و تسا یرامعم و یعامتجا ،یگنهرف یانغ اب دنمشزرا یتنوکس
  ،هولزلز  روبارب رد  یریذوپ  بیوسآ و یتینما و یعامتجا یالکشم دوجو ،یتشادهب و یرهش یامدخ هب بسانم یسرتسد
  رویز و  ییاونب ور  یالکوشم یاراد  نردوم  یزاوسرهش و یرهش زورما یگدنز اب قبالت  دع زین و یزوس شتآ و لیس
 (نامه) .دنتسه یتخاس
    هوک دراد هراوشا یددوعتم دراوم هب یرهش هدوسرف یاه تفاب یزاسون و یزاسهب یاه همانرب ققحت فلتخم یاه هاگدید
  درووم دیاب نیمز هرابود میظنت همانرب ،یقرش  ونج یایسآ یاهروشک یخرب و نپاژ هبرجت هب هجوت اب ،دندقتعم یخرب
 تبغر داجیا یارب یداصتقا هیجوت تیاعر اب و دیدج حرط اب و بیرخت دیاب ًاالک هدوسرف یاه هلحم و دریگ رارق هجوت
 .ددرگ یزاسون ،ه راپکی یاه هژورپ بلاق رد ناراذگ هیامرس بلج و
 .دراد هارمه هب ار نانکاس رطاخ قلعت هک ییاهدامن و اهراگدای زا ولمم ،یرهش هدوسرف یاه تفاب ،دندقتعم رگید یخرب
  دوشابن روبزم یاهراگدای و اهدامن فذح ددصرد و هتشاذگ  ارتحا عوضوم نیا هب دیاب ،یزاسون و یزاسهب یاه همانرب
 .دنیامن ارجا یشخب ناور و یهدناماس یاه هژورپ و اه حرط یرس کی یرادرهش و تلود و
 و  ناگدنزاوس رد هزیگنا داجیاو یرهش هدوسرف یاه تفاب ناکلام و نانکاس یزاسدنمناوت درکیور اب دندقتعم  وس هتسد
   واوقم و تمرم ،یزاسون دهاش ات هدومن مهارف ار  زال یقیوشت و یتیامح رتسب اه یرادرهش و تلود ،ناراذگ هیامرس
 دومن هراشا (0) هرامش لودج هب ناوت یم هنایوج تکراشم درکیور یاه هیرظن اب طابترا رد .دوب یدوخبدوخ یزاس

 یتکراشم درکیور یاه هیرظن :(1) هرامش لودج
 هیرظن زادرپ هیرظن

  یوعقاو  تکراووشم  هویووش  ،هدونیازف  تکراووشم  هویووش ،هدوش تیاده تکراوشم هویوش ،یتکراوشم دض هویوش راه  هب ار نآ ،تکراوشم هوب اوهتلود خوساپ هویاپ روب یولجیم یلجیم زمیج
 .دوش یم  وکرس دنک دیدهت ار تموکح یداصتقا و یوعامتجا ،یوسایس نالک فادها هک یوناگمه تکراوشمو هلخادم هونوگره ،یتکراوشمدض هویوشرد .دنک یم میوسقت

 یاکووووووسا
 نوسدیوید

 لماوش هوک توسا دوقتعم تکراوشم هوناگراه  حولوس هوب یو .درک یوحارط یدنورهوش تکراوشم ثحب یارب ار تکراوشم هونودرگ ،1330 لاوس رد نووسدیوید یاکوسا
  اووهنآ  یوب  یرووخات و   دووقت  هوک  دونریگ یم راروق تکراوشم روما قوقحت نووگانوگ یاوهدتم هونودرگ نویا رد .دشاب یم یزاوسدنمناوت و تکراوشم ،هرواوشم ،یناوسر عالطا
 .درادون دوجو

 رد ار  یاووعالطا  نیروت  قویقد  هوولخادم  هدودووحم رد نکاوس  درم -5 ؛دوشاب یلحم نانکاوس تویولوا اوب هعوسوت- 0 :دناد یم یونتبم لوماع هوس روب ار تکراوشم لوسکیرد لسکیرد
 .دونراد یرویگ میمصت رد ار تکراوشم مهوس نیرتوشیب ،دنریذپ یم تکراوشم زا ار یارویثات نیرتوشیب هوک یومدرم- 9 ؛ندراد هدودوحم نآ درووم

 هووووووویرظن
 یرگیجنایم

  یزوویرهمانرب و  یوومومع  هرواووشم  ،یوومومع  تکراووشم ی اوه  هونوگ  هووب ار تکراوشم ،دوش  اجنا ایناتیرب ریزو توسخن نواوعم رتفد شرافوس هوب هوک یروگیجنایم هویرظن
  هووک  تووسا یدنیآرف یمومع تکراوشم ..یتکراوشم یزویرهمانرب هون و توسا یمومع تکراوشم هداوتفا قاوفتا نوونک ات هچنآ هوک توسا دوقتعم و دنک یم میوسقت یتکراوشم
  نویا رد .دنوسرب یولم یاهتوسایس اوب بوسانتم یا همانرب هوب یومدرم یاوهزاین دروآروب و یونیب شیپ قویرط زا دنشوک یم نازویر همانرب .دوش یم تویاده نازویر همانرب طوسوت
  هومانرب  طووسوت  هوک  یوحرط زا   درووم ،نآ  قوویرط زا هوک توسا یدنیآرف یومومع هرواوشم .توسا  دروم تموس هوب نازویر همانرب یووس زا ًااتدمع یاعالطا ناویرج هویوش
 دنراد ناویب هدوش نیودت شویپ زا حروط دروم رد ار دووخ روظن ات دنوش یم یووعد سپوس و دنوش یم هاگآ ،هدوش هویهت تولود اوی نازویر

 یرووووووووش
 نیاتسنرا

 زا  توویمورحم)  ناووبدرن  حلووس  نوویرتنییاپ رد . درووک  هدافتووسا  تکراووشم  ناوبدرن  هراعتووسا زا نآ یارب و تفرگراک هب یدنورهوش یردق ریبعت اب ار یدنورهوش تکراوشم
  یزویر  هومانرب  هوویجوت  توهج  هووناقداصریغ تکراوشم ،هداهن  ان ناومرد ار نآ نیاتوسنرا هوک یدوعب هوبترم رد .دندرادن یتکراوشم یردوق هنوگچیه نادنورهوش (تکراوشم
 .ددرگ یم لماوش ار نادنورهوش رایتخا و هدوش ضیوفت یردوق ،تکاروش ،نیکوست ،هرواوشم ،یناوسر عالطا رگید یاه هلپ .دوتفایم قافتا

 3390 ،شهو پ یاه هتفای :عبنم

 هعلاطم دروم هدودحم
 هتفر نیب زا نامز رذگ رد نارهت 50 هقلنم رد یمیدق تفاب تیفیک اب و صخاش یاهاضف و رصانع زا یرایسب دن  ره
 ،50  هوقلنم .دراد قابلنا رهش یزکرم شخب یخیرات یدنب ناوختسا اب شیبامک تفاب دوجوم یدنب ناوختسا اما ،تسا
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  ساویقم)  یامدوخ زا  یداویز  یلوصا شخب رارقتسا لیلد هب و دوش یم لماش ار «نارهت رهش یخیرات زکرم» یاه شخب
  یاوه ی ربراوک  هوب   هوقلنم نویا یضارا زا یعیسو حولس صاصتخا زین و روکذم هقلنم رد ،(نارهت یرهشارف و یرهش
 درک دادملق نارهت رهش لقث زکرم ناونع هب ناوت یم ار 50 هقلنم ،رتالاب حولس و یا هقلنمارف
  یاروقف نوتس و لقث زکرم ، ایخ و شوش ،ینیمخ یفلصم ،دادرخ 20 نابایخ راه  لصاف دح رد نارهت درزب رازاب 
 یاه تیلاعف شریذپ اب لامش و  ونج تمس هب صوصخ هب نآ زا بعشنم یاهدادتما و ،دهد یم لیکشت ار 50 هقلنم
  یراوجت یاه تیلاعف شریذپ اب عمج بحاص و یبونج  ایخ یاهروحم .دننک یم نییعت ار هقلنم یدنب ناوختسا ،یلصا
  لیکوشت ار  یدونب  ناوختوسا  نویا یبونج شخب و دنتسه رازاب اب یوق یاهدنویپ یاراد یا هقلنمارف سایقم اب یدیلوت
  یلاموش شخب رد .دنسر یم ناگدازآ هارگرزب هب  السا نایئادف و ییاج ر دیهش یاهروحم قیرط زا دادتما اب و دنهد یم
  تموس  هوب  راونماپ و  وروسخ  روصان ، ایخ یاه نابایخ قیرط زا رازاب زا بعشنم یرادا یراجت هدمع یاه تیلاعف ،رازاب

 یا  هوقلنمارف  یاوه  تویلاعف زکرمت فلع طاقن زا یکی هناخپوت نادیم .دنبای یم  وادت هناخپوت نادیم و ریبکریما نابایخ
 هقلنم مهم یاه تیلاعف رارقتسا ناکم و یلصا یاهدادتما هنللسلا  اوق و یسودرف ،راز هلال ،یدعس یاه نابایخ و تسا
  توفگ  ناووت ی وم  ،نیارباونب . ددروگ ی وم  یوهتنم   الوقنا نابایخ هب هک تسا (یتموکح یرادا و یدیلوت یراجت عون زا)
 رد  یراوجت یرادا  یاوه  تویلاعف  موجح رب لامش هب  ونج زا و تسا یبونج یلامش ،50 هقلنم یلصا یدنب ناوختسا
 (2190 ،50 هقلنم یلیصفت حرط) تسا هدش هفاضا ،یا هقلنمارف یراجت یاه تیلاعف رانک

 
 نارهت رهش 21 هقطنم ییایفارغج تیعقوم -1 هرامش هشقن

 3390 ،ناراکمه و روپ میرک :عبنم
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 یروآ   عومج یاروب . دوشاب ی وم    یولیلحت و یفیوصوت قویقحت شور رظن زا و تسا یدربراک ،فده رظن زا قیقحت عون
  هبحاوصم ،هدهاشم لماش ،ینادیم یاعلالم یاهرازبا هک هتفرگ  اجنا ینادیم و یا هناخباتک یاعلالم ،شهو پ یاعالطا
   لویلحت و هویزجت یارب و .دنهد یم لیکشتیرادرهش ناسانشراک ار شهو پ نیا یرامآ هعماج .تسا هدوب همان شسرپ و
 .تسا هدش هدافتسا سیسپات کینکت زا یاعالطا
  نویا رد . درویگ  یوم  راروق  یباویزرا دروم ،دشاب یم رایعم n و هنیزگ m یاراد هک ∗mn سیرتام ،سیسپات شور رد
 هک یروص نادب .تسا (یشهاک ای) یشیازفا تخاونکی روط هب صخاش ره تیبوللم هک تسا نیا رب ضرف ،متیروگلا
  هدوننک  صخوشم نآ زا  دووجوم شزرا نیرتدب و هدوب تببم لآ هدیا هدنهد ناشن صخاش کی زا دوجوم شزرا نیرتهب
  اوی)  توببم لآ  هدویا زا  هونیزگ کی هلصاف نمض رد .دنتسه مه زا لقتسم اه صخاش نینچمه .دوب دهاوخ یفنم لآ هدیا
 هب فورعم) یلخ لصاوف زا قللم ردق عومجم یروص هب ای و ( ود ناوت) زا یسدیلقا یروص هب تسا نکمم (یفنم
 ،Hepu، Willis) دراد  اوه  صخاوش  نیوب رد  ینیزگیاوج و  لداوبت هب یگتسب رما نیا هک ،ددرگ هبساحم (یکولب لصاوف

 دوش یم هتشاذگ ارجا هب ریز لحارم ،کینکت نیا زا یرادرب هرهب تهج .(2005:526

 صخاش k و ویتانرتلآ nساسا رب اه هداد سیرتام لیکشت :لوا هلحرم
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 :ریز هطبار قیرط زا درادناتسا سیرتام لیکشت و اه هداد ندومن درادناتسا :مود هلحرم
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 ساسا رب iw اه صخاش زا کی ره نزو نییعت :موس هلحرم
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 تیمها یاراد یاه صخاش اتسار نیا رد .

 .دنرادروخرب زین یرتالاب نزو زا رتشیب
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) اب ار نآ هک (صخاش ره درکلمع نیرتالاب) لآ هدیا ویتانرتلآ زا ویتانرتلآ نیما i هلصاف نییعت :مراهچ هلحرم )*A 

 .دنهد یم ناشن
 

( ) ( ){ }jjvJjvA ijiiji
′∈∈= min,max*  

{ }**
2

*
1

* ,...,, nvvvA =  

) اب ار نآ هک (صخاش ره درکلمع نیرت نییاپ) لقادح ویتانرتلآ زا ویتانرتلآ نیما i هلصاف نییعت :مجنپ هلحرم )−A 

 .دنهد یم ناشن
( ) ( ){ }jjvJjvA ijiiji

′∈∈= max,min*  

{ }−−−− = nvvvA ,...,, 21  

 

)( لآ هدیا ویتانرتلآ یارب یا هلصاف رایعم نییعت :مشش هلحرم *
iS ویتانرتلآ و )( −

iS. 

( )∑
−

−=
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j
jiji vvS

1

2**  
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−− −=
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jiji vvS

1

2  

 

)( لقادح ویتانرتلآ هلصاف اب تسا ربارب هک یبیرض نییعت :متفه هلحرم −
iS ویتارنرتلآ هلرصاف عورمجم ررب میسقت     

)( لقادح −
iS لآ هدیا ویتانرتلآ هلصاف و )( *

iS اب ار نآ هک )( *
iC دوش یم هدافتسا ریز هطبار زا و هداد ناشن: 

*
*

ii

i
i SS

SC
+

= −
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 نازیم ساسا رب اهویتانرتلآ یدنب هبتر :متشه هلحرم
*
iC. 10( کی و رفص نیب قوف نازیم( * ≤≤ iC توسا ناوسون رد.   

*1 اتسار نیا رد =iC 0 و هبتر نیرتالاب هدنهد ناشن* =iC تسا هبتر نیرتمک هدنهد ناشن زین. 
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 اه هتفای
 همان شسرپ زا هدش جارختسا تاعالطا

 مقفاوم ًاالماک مقفاوم فلاخم هن و قفاوم هن فلاخم فلاخم ًاالماک  تالاؤس

 22 33 92 1 1 دادعت یلامش قظانم هب رتشیب هجوت و رهشزکرم یایح دیدجت هب یرهش تیریدم یهجوت یب

 15 0/14 35 1 1 دصرد

 11 13 19 1 1 دادعت هدوسرف یاه تفاب یهدناماس یاتسار رد نالوئسم اب نانآ یهارمه و  درم تکراشم

 9/49 2/14 0/10 1 1 دصرد

 44 350 09 1 1 دادعت تفاب نورد هتفرگ  اجنا یامادقا زا اهنآ یرادهگن و تظافح و نینکاس قلعت سح شیازفا

 3/05 5/93 5/20 1 1 دصرد

 30 23 01 55 1 دادعت هدوسرف یاه تفاب یهدناماس یاتسار رد  اگنه هب و مجسنم یراذگ هجدوب و یزیر همانرب  اظن نادقف

 1/1 3/34 1/49 1/10 1 دصرد

 93 300 55 1 1 دادعت یرهش یاهتخاس ریز هکبش ندوب لماکان ای هدوسرف

 3/19 9/12 1/10 1 1 دصرد

 34 300 39 1 1 دادعت یقوقح و یعامتجا ظاحل هب هقلنم نینکاس یمومع یاهیهاگآ حلس شیازفا

 45 9/12 3/10 1 1 دصرد

 91 43 15 1 1 دادعت هلزلز رثا رد بیرخت رلخ و اهن امتخاس ندوب یمیدق و  اود یب

 1/14 0/34 5/90 1 1 دصرد

 34 010 42 1 1 دادعت یگدنز لحم زا راک لحم ییادج یوگلا ندوب طلسم

 45 2/34 2/35 1 1 دصرد

 03 510 04 1 1 دادعت یموق فلتخم یاه هرگ دوجو و یگنهرف و یعامتجا تفاب یگتخیسگ

 3/35 12 0/15 1 1 دصرد

 12 110 34 1 1 دادعت یلحم نانکاس یلدمه و یراکمه هیحور و یعامتجا یگتسبمه تیوقت

 4/15 34 2/55 1 1 دصرد

 43 510 19 1 1 دادعت نارهت رگید قطانم اب سایق رد  اود مک و  اود یب یاهنامتخاس نازیم نیرتالاب

 4/09 12 3/10 1 1 دصرد

0 44 1 1 دادعت نارهت لک هب تبسن ینوکسم کالما و نیمز تمیق شیازفا گنهآ ندوبدنک 11 52 

 2/25 3/52 3/05 1 1 دصرد

 33 310 35 1 1 دادعت هقلنم رد درجم و دمآرد مک نارجاهم ندش نیزگیاج و رهش طاقن رگید هب هقلنم لیصا و یمیدق نانکاس زیرگ

 1/99 4/92 1/50 1 1 دصرد

 34 410 02 1 1 دادعت زور رد وردوخ و تیعمج ,تیلاعف  احدزا

 45 02 25 1 1 دصرد

 41 41 34 1 1 دادعت دنمشزرا یخیرات تفاب یاه شزرا زا تلفغ و یگدوسرف ،تفاب یگنادزیر

 9/39 5/04 2/25 1 1 دصرد

 3390 ،شهو پ یاه هتفای :عبنم

  اوب یزاسون و یزاسهب و یهدناماس رب دیکات اب نآ یسررب و نارهت رهش 50 هقلنم هدوسرف تفاب یگدوسرف هب هجوت اب
 20 اهرایعم هب زایتما نداد زا دعب هک تسا هدش جارختسا هقلنم دوجوم تیعضو زا رایعم 20 هنایوج تکراشم درکیور
 هی تیاهن رد و هدومن نییعت لآ هدیا ریغ و لآ هدیا دح ات ار رایعم ره هلصاف و هدرک لیدبت درادناتسا دادعا هب ار رایعم
 .میزادرپ یم اهرایعم یدنب هبتر

 سیسپات لدم ساسا رب اهرایعم زا لصاح جیاتن :(2) هرامش لودج
 -Di+ Di اهرایعم

 0.040681 0.025279 یموق فلتخم یاه هرگ دوجو و یگنهرف و یعامتجا تفاب یگتخیسگ
 0.034943 0.033168 تفاب نورد هتفرگ  اجنا یامادقا زا اهنآ یرادهگن و تظافح و نینکاس قلعت سح شیازفا

 0.043845 0.028567 یلامش قظانم هب رتشیب هجوت و رهشزکرم یایح دیدجت هب یرهش تیریدم یهجوت یب
 0.037171 0.033679 زور رد وردوخ و تیعمج ,تیلاعف  احدزا

 0.043604 0.028523 نارهت لک هب تبسن ینوکسم کالما و نیمز تمیق شیازفا گنهآ ندوبدنک
 0.03319 0.032911 هدوسرف یاه تفاب یهدناماس یاتسار رد  اگنه هب و مجسنم یراذگ هجدوب و یزیر همانرب  اظن نادقف

 0.051976 0.018721 هلزلز رثا رد بیرخت رلخ و اهن امتخاس ندوب یمیدق و  اود یب
 0.043312 0.022239 هقلنم رد درجم و دمآرد مک نارجاهم ندش نیزگیاج و رهش طاقن رگید هب هقلنم لیصا و یمیدق نانکاس زیرگ

 0.042843 0.022877 یرهش یاهتخاس ریز هکبش ندوب لماکان ای هدوسرف
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 0.038061 0.027632 یقوقح و یعامتجا ظاحل هب هقلنم نینکاس یمومع یاهیهاگآ حلس شیازفا
 0.043369 0.0219 هدوسرف یاه تفاب یهدناماس یاتسار رد نالوئسم اب نانآ یهارمه و  درم تکراشم

 0.039055 0.029356 یگدنز لحم زا راک لحم ییادج یوگلا ندوب طلسم
 0.041767 0.024179 نارهت رگید قطانم اب سایق رد  اود مک و  اود یب یاهنامتخاس نازیم نیرتالاب

 0.041787 0.026256 یلحم نانکاس یلدمه و یراکمه هیحور و یعامتجا یگتسبمه تیوقت
 0.048751 0.022007 دنمشزرا یخیرات تفاب یاه شزرا زا تلفغ و یگدوسرف ،تفاب یگنادزیر

 3390 ،شهو پ یاه هتفای :عبنم

 سیسپات لدم ساسا رب اهرایعم زا لصاح جیاتن :(1) هرامش لودج
 CLi TOPSIS اهرایعم

 7 0.616752 یموق فلتخم یاه هرگ دوجو و یگنهرف و یعامتجا تفاب یگتخیسگ
 14 0.513027 تفاب نورد هتفرگ  اجنا یامادقا زا اهنآ یرادهگن و تظافح و نینکاس قلعت سح شیازفا

 9 0.605493 یلامش قظانم هب رتشیب هجوت و رهشزکرم یایح دیدجت هب یرهش تیریدم یهجوت یب
 13 0.524641 زور رد وردوخ و تیعمج ,تیلاعف  احدزا

 10 0.604548 نارهت لک هب تبسن ینوکسم کالما و نیمز تمیق شیازفا گنهآ ندوبدنک
 15 0.502108 هدوسرف یاه تفاب یهدناماس یاتسار رد  اگنه هب و مجسنم یراذگ هجدوب و یزیر همانرب  اظن نادقف

 1 0.735193 هلزلز رثا رد بیرخت رلخ و اهن امتخاس ندوب یمیدق و  اود یب
 4 0.660738 هقلنم رد درجم و دمآرد مک نارجاهم ندش نیزگیاج و رهش طاقن رگید هب هقلنم لیصا و یمیدق نانکاس زیرگ

 5 0.6519 یرهش یاهتخاس ریز هکبش ندوب لماکان ای هدوسرف
 11 0.57937 یقوقح و یعامتجا ظاحل هب هقلنم نینکاس یمومع یاهیهاگآ حلس شیازفا

 3 0.66447 هدوسرف یاه تفاب یهدناماس یاتسار رد نالوئسم اب نانآ یهارمه و  درم تکراشم
 12 0.570886 یگدنز لحم زا راک لحم ییادج یوگلا ندوب طلسم

 6 0.633349 نارهت رگید قطانم اب سایق رد  اود مک و  اود یب یاهنامتخاس نازیم نیرتالاب
 8 0.614131 یلحم نانکاس یلدمه و یراکمه هیحور و یعامتجا یگتسبمه تیوقت
 2 0.688986 دنمشزرا یخیرات تفاب یاه شزرا زا تلفغ و یگدوسرف ،تفاب یگنادزیر

 3390 ،شهو پ یاه هتفای :عبنم 

 رثا رد بیرخت رلخ و اهن امتخاس ندوب یمیدق و  اود یب رایعم هک تفرگ هجیتن ناوت یم شهو پ یاه هتفای ساسا رب
1) زایتما اب هلزلز  و یگدوسرف ،تفاب یگنادزیر رایعم .دهد صاصتخا دوخ هب ار لوا هبتر تسا هتسناوت (,930291
1) زایتما اب هتسناوت دنمشزرا یخیرات تفاب یاه شزرا زا تلفغ  دوخ هب ار  ود هبتر تسا هتسناوت (,313113
 یاه تفاب یهدناماس یاتسار رد نالوئسم اب نانآ یهارمه و  درم تکراشم نو  اهرایعم ریاس و دهد صاصتخا
 رد درجم و دمآرد مک نارجاهم ندش نیزگیاج و رهش طاقن رگید هب هقلنم لیصا و یمیدق نانکاس زیرگ ،هدوسرف
 .دریگب رارق اه هبتر نیرت نییاپ رد ... و یرهش یاهتخاس ریز هکبش ندوب لماکان ای هدوسرف ،هقلنم

 شهوژپ یاهدرواتسد و یریگ هجیتن
  ارویز  ،توسا  هدووب  یرهوش  ناریدومو   دروم  یاوه هغدغدزا یکی هراومه درزب یاهرهشرد هدوسرف یاهتفاب یالکشم
  لیلدوب  اوهنآرد یگدنز نکسم یاهرادناتساو دنرادن ار  وللم یهدزاب زگره یرهش یاهتفاب عون نیارد راکو تنوکس
 رد میدوق تفاب یالکشم یلصا للع زا یکی .دشاب یم رهش رگید یاهتمسق زا رت نییاپ رایسب یبسن ای دیدش یگدوسرف
 هب اهتفاب نویا ،یدوبلاک روظن زا ًااوصوصخ .دشاب یم یزورما یاوهزاین اوب میدوق یاوهتوفاب قاوبلنا  دع ایند طاقن روبکا
 .دنرادن ار دیدج یالیهست و یامدخ هب یبای تسد ناکما ،رباعم یگنت و یگدوسرف لیلد
  هونوگنیا  هوجوتم  رتوشیب نیلوئسم هجوت دیاب هک دنک یم زورب یعیبط یارطاخم  اگنهب اه تفاب هنوگنیا یلصا یالکشم
  یزاوسهب  نویا و دشاب یم یزاسون و یزاسهب  زلتسم هک دوش یم یفرعم دمآراکان یتفاب ناونعب تفاب نیا .دشاب اه تفاب



 173 ...یزاسهب و یزاسون رد هنایوج تکراشم درکیور

 یعس فلتخم یاه شور هب هک ییاه حرط یارجاو هیهت .دوش یم لماش ار یفلتخم لحارم تفاب یگدوسرف عون هب هتسب
 یالضعم عفر یارب  وادم یزیر همانربو دوجوم یاهدوبمک هبناج همه یسررب دنمزاین ،دنراد اهتفاب نیا عضو دوبهب رد
  دووبهب  راونکرد  توسیاب ی وم اه تفاب نیا یزاسزابو یزاسونرد هک تسانعم نیدب هبناج همه یسررب .تساهتفاب هنوگنیا
 هک زین نینکاس یتشیعم یاهزاین ریاس دهد یم لیکشتار یرهش یاهتفابزادصرد 14 دودح هک نکسم عضو هب ندیشخب
 هدوسرف یاه تفاب نابحاص و هقلنم یموب دارفا تکراشم زا و دوش نیمأت تسا یرهش یازیهجت و یاسیسات هلیح رد
 .دوش هدافتسا زین
 یرتشیب هجوت هب زاین هرابود یایح ندنادرگزاب تهج هک دنشاب یم اهرهش یورث زا ییزج یرهش ی هدوسرف یاه تفاب
  ،اوهتفاب نیا رد لماک و عماج هلخادم ،یرهش یهدوسرف یاهتفاب یالکشم و لئاسم ندوب یدعب دن  هب هجوت اب .دنراد
  هوب  هوجوت  نودوب  دوبلاک یزیرهمانرب .دهد رارق رظن دم ار یعامتجا و یداصتقا ،یدبلاک داعبا هیلک هک تسا یاهلخادم
  یاوهتفاب رد  هولخادم تهج هاگره نیاربانب .دشاب هارمه ینادن  تیقفوم اب دناوت یمن تفاب یدبلاک– یعامتجا راتخاس
  روت  شوخب  تیاوضر نآ ی هجیتن و رت عیرس راک دنور ،دوش مهارف یعامتجا و یداصتقا هعسوت یارب  زال هنیمز یرهش
 .ددرگ تفاب ی هعسوت یاشگهار و تنوکس ،تیفیک ءاقترا ،یگدوسرف عفر ثعاب دناوت یم یا هلخادم نین  .دوب دهاوخ
 رد یرهش یهدوسرف یاهتفاب تیریدم و یزیر همانرب یتنس یاهدرکیور و اهتفایهر رد یتالوحت هتشذگ ی ههد دن  رد
  یاوهداهن و  عوماوج  رویگارف تکراشم یانبم رب هنیمز نیا رد ار ینیون یاهوگلا یناهج عماوج و هداد  ر یناهج حلس
  یهوصرع  شرتوسگ و  یوتلودریغ  یاوهداهن و   ازوحا دشر اب .دناهدرک ذاختا یلحم عماوج یدنمناوت رب ینتبم یلحم
 هب و هداد تسد زا ار دوخ یلبق شقن یدایز دودح ات یتلود زکرمتم تیریدم و یزیر همانرب ریخا یاه ههد رد یمومع
 متسیس دوجو نیا اب یلو .تسا هدروآ یور کیتارکومد و یتکراشم یزیر همانرب ،یلحم یزیر همانرب تیوقت هب ریزگان
 رد و  زوکرمتم  یرووص  هوب  زوونه  رووشک یتیریدم نالک متسیس زا تیعبت هب نامروشک یرهش تیریدم و یزیر همانرب
  لومع  دونا  هتوشگ  کوفنم  موه زا یعوضوم و یشخب یروص هب هک یمومع و یتلود فلتخم یاهداهن و اهنامزاس بلاق
  یاوهتیلاعف عیرست روظنم هب میتسه هجاوم یرهش یهصرع رد یتیریدم تباقر اب هک نامروشک یلعف طیارش رد .دنک یم
  هولحم  یزاوسونو  نارومع  نامزاوس  ناوونع اب یدیدج یتیریدم هعومجم یرهش یهدوسرف یاهتفاب یزاسهب و یزاسون
  یالیکوشت اب رادتدم همانقفاوت کی بلاق رد یرهش تیریدم رد یتلودریغ و یتلود یاهداهن یمامت زا لکشتم (هقلنم)
   دروم هکنیا تسا ملسم هچنآ .دوش لیکشت یرهش ی هدوسرف یاهتفاب یهصرع رد یرادرهش تیلوت اب و دوخ ینامزاس
  نویا  قوقحت   زیناوکم  نوو   نوکل  دونراد  یرهوش هدوسرف یاه تفاب یزاسهب و یزاسون رد تکراشم هب یئالاب لیامت
 .میتسه هجاوم یدایز یالکشم اب ارجا رد تسا هدشن یحارط تکراشم
  ظاوحل زا  ناروهت  رهوش  نالوک 50 هقلنم هدوسرف تفاب هک تفرگ هجیتن ناوت یم شهو پ یاه هتفای ساسا رب تیاهن رد
   دوع رطاوخ هب تفاب نیا رد .تسا وروب ور یا هدنیازف یگدوسرف اب یعامتجا و یداصتقا ،یدوبلاک فولتخم یاه هبنج
  ندوبالاووب) : نووو   یوفلتخم  لویالد هب انب دیدجت و ریمعت ،یزاوسهب هزویگنا دووبن ،هقلنم نانکاس تکراشم زا هدافتسا

 ،ییانب ریز یاسیسأت دوبمک ،رباعم ندوب ضرع مک رطاخ هب زاس و تخاوس یراووشد ،ینامتخاوس حلاصم هنیزه لمح
  روگید  طاوقن  هوب  تبوسن  هدودوحم نیا رد نکسم و نیمز تمیق ندوب نییاپ ،هدافتسا دروم یتنس حلاصم ندوب  اود مک
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  شیازوفا  لوماوع نیرتمهم زا هک (... و تفاب نانکاس یلام ناوت ندوب فیعض ،یاررقمو نیناووق ندوب ریگ تخس ،رهش
 دنیآ یم  اسح هب تفاب یدبلاک بویرخت و یگدووسرف  اتش
  هوب  هنافوساتم و دنرادروخرب یگدوسرف زا ... و یرادا و یراجت ،ینوکسم و یخیرات یاهانب زا یرایسب رضاح لاح رد
  اوت رگا و تسا لاوز هب ور نارهت رهش یخیرات بلق هقلنم ناکلام و نانکاس اب یرادرهش و تلود تکراشم  دع لیلد
  حروط ساسا رب و ناکلام و نانکاس تکراشم زا هدافتسا اب و تسرد یزیر همانرب اب یرادرهش و تلود هدنیآ لاس دن 
 و  راوثآ زا  یرایوسب  دزادروپن نادنورهش یگدنز تیفیک اقترا یاتسار رد هدوسرف یاه تفاب یهدناماس هب هقلنم یلیصفت
  یهدناماوس  اوب  هدونیآ  لاوس  دون  رد  هوک  توسا  دویما و دنوش یم بیرخت ینوکسم یاهانب نینچمه و یخیرات یاهانب
 .میوش ور هبور ناکلام و نانکاس تکراشم زا هدافتسا اب 50 هقلنم هدوسرف یاه تفاب
 50  هوقلنم  هدووسرف ی اوه تفاب یزاسون و یزاسهب یارب هک دوش یم جارختسا شهو پ یاه هتفای زا هیرظن نیا نیاربانب
 درب راک هب هطوبرم یاه نامزاس ریاس و یرادرهش یامادقا رانک رد ار هقلنم یموب دارفا تکراشم دیاب نارهت رهش نالک
 .دوش اهنآ یگدنز تیفیک یاقترا و هقلنم هب دارفا قلعت سح شیازفا بجوم ات
 تاداهنشیپ
 یخیرات نارهت یاه نامدای و اهراگدای هب یکتم یعمج هرطاخ و تیوه تیوقت 
 رهش زکرم هب نکاس تیعمج ندنادرگزاب یارب  وللم یاه تخاس ریز و یامدخ ندروآ مهارف 
 یعامتجا تینما داجیا و اه هلحم یخرب دب یرهش ،یعامتجا یاه بیسآ عفر 
 هقلنم و هیحان ،هلحم هرادا رد یتلود ریغ یاه نامزاس و یندم یاهدا هن ، در منداد تکراشم 
 ینوکسم یاه هلحم رد نانکاس طلتخم یعامتجا بیکرت هب یبایتسد 

 نیمز ددجم میظنت هرابود راکهار و هدوسرف تفاب 

 دونیارف  نویا  ؛توسا  هدروک رییغت ایند رد اه تسایس و یالخادم عون نامز رذگ اب و هدوسرف یاهتفاب یایح لوط رد  
  لکوش  تولود هخادم زکرمت  دع و یمدرم یاه یراذگ هیامرس ربکادح و  درم تکراشم نازیم شیازفا رب ینتبم رتشیب
 .تسا هدیسر ینیرفآ زاب هب یزاسزاب زا هک یا هنوگ هب .تسا هتفرگ
 تفاب نانکاس زاین دروم یرهش یامدخ و یاناکما یاهدوبمک ندرک فرط رب 
 نورد  یخیراوت  شزرااوب یاه هناخ رد ... و رگشدرگ هناخ ،گنهرف هناخ ،هناخباتک ،هزوم نو  ییاه یربراک رارقتسا 
 تفاب
 دروم یامدخ هب نادنورهش ناسآ یسرتسد ناونع هب یناسر یامدخ شیازفا یارب ،اهریسم رد یدبلاک یاه شیاشگ 
 .هثداح لحم هب (هبقرتم ریغ ثداوح  اگنه هب) دادما یاهورین عیرس لاقتنا و رهش کیفارت نداد شهاک نینچمه و زاین
 یاقوا نارذگ و یشزرو یربراک ،زبس یاضف ریظن یمومع هافر زاین دروم یاهیربراک داجیا. 
 نانکاس تکراشم اب نآ  ادهنا ای نفد و هلابز یروآ عمج تهج حیحص یزیر همانرب. 
 و  هولزلز  هوقلاوب  رولخ هب هجوت اب ،تفاب شزرا یب یاهانب یزاسون و ثادحا یارب یبسن یاررقم و طباوض نیودت 
 .تفاب شزرااب یاه نامتخاس یزاسهب ای میمرت
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 یالیهوست نداد  قویرط زا یتلود و یمومع شخب تیامح و ینابیتشپاب نیکلام طسوت ینوکسم یاهدحاو یزاسهب  
 .یکناب
 تشادهب قیرط هب  آ تیاده و یحلس  آ یاه هکبش یهدناماس تهج یزیر همانرب 

 عبانم
  زوکرم   یاراوشتنا ،ناروهت  ،یرهوش  هدووسرف ی اوه  توفاب  یزاوسون و یزاسهب رد یتیریدم و یلام یداصتقا یاعوضوم ،3190 ،دمحم ،ینیئآ

 .نکسم و نامتخاس یاقیقحت

  متوسیس  زا هدافتوسا اب یرهش یهدوسرف یاهتفاب یزاسون و یزاسهب رد یمدرم تکراشم یوگلا شقن .،1390 ،ارهز ،یحایس ،هدیرف ،نایدسا
 50 ی هرامش ،طیحم شیامآ ییایفارغج ی همانلصف .(زاوها یرماع ی هلحم یدروم ی هعلالم) ییایفارغج یاعالطا

 .  ناروهت سوریوس ی  هولحم  یهدووسرف  توفاب  یزاوسهب رد نادنورهش تکراشم  وهفم ،1390 ،الیل ،دنو یلیهس ،دمحم ،دورناکرارس روپربکا
 .دهشم یسودرف هاگشناد ،یرهش تیریدم و یزیر همانرب سنارفنک نیموس

  رادویاپ  هعوسوت  زادونا  موش  یاه لحم هعسوت شیامه ،هدوسرف یاه هلحم رد یدبلاک تفاب تیفیک دوبهب یاه شور .(9190) اضر ،ینالصا
 .نارهت یرادرهش یگنهرف و یعامتجا روما یاعلالم زکرم ،نارهت رهش

 یرادرهش :یدروم ۀعلالم)- ،ناریا رد یرهش ۀلحم تیریدم رصاعم یالوحت و یگنهرف یخیرات یاهیگ یو ،3190 ،نیسح ،یمرجاج ینامیا
 35 10 صص ،1 ةرامش ، راه  لاس ،یسانشناسنا ۀمان ،(هیردیح تیبرت رد هلحم

 31 ،نارهت هاگشناد یاراشتنا ،یرهش یحارط دنیآرف ،نیسح دیس ،ینیرحب
 3190 ناتسمز ،5 هرامش ،رهش تفه هلجم ،یرهش یزاسهب و یزاسون یسانش حاللصا .(3190) دومحم ،یلسوت
  هولجم ،40 هرازه ات لوا یناهج گنج زا دعب هرود ؛یرهش تمرم یاهدرکیور نیوکت و لوحت ریس رب یا همدقم .(2190) لیلخ ،روپ یجاح

 45 صص ،10 و 3 هرامش ، ود لاس ،رهشناریا هشیدنا
 ،نارهت هاگشناد یاراشتنا :نارهت .یرهش تمرم .(0190) هحیلم ،یدوصقم و نسحم دیس ،یبیبح
   هاگوشناد یاراوشتنا : جدننوس .یرهش نهک یاه تفاب یزاسون و یزاسهب .(3190) لضفلاوبا ،ینیکشم و دمحا ،دمحاروپ و ثرمویک ،یبیبح

 ،ناتسدرک
 ،تمس یاراشتنا :نارهت .ناریا یرهش یزیر همانرب دنیارف .(4190) هناورپ ،ینیسح هاش و یقت دمحم ،ییامنهر
 .ناریا یزاسرهش و یرامعم یاقیقحت و یاعلالم زکرم ،لوا پا  ،)یفارغج ( یزاسرهش یاهشور و ثحابم ،3390 ،یقتدمحم ،ییامنهر
 : یدرووم هنومن SWOT لدم زا هدافتسا اب یرهش ینیرفآزاب درکیور یسررب ،1390 ،یلع دیس ،یوسوم ،سنوی ،یمالغ ،یلع ،یدابآ یگنز

 9 هرامش ،مهن لاس ،دیدج ،هرود ،ناریا یایفارغج نمجنا یشهو پ یملع همانلصف ،دهشم رهش یزکرم تفاب

  تیریدوم رد نآ  شوقن و  یدنورهوش  تکراوشم یسررب ،1190 ،دمحم ، دقم ،دمحم ،یناجاقآ ،نیدلادیجم دیس ،یودنز ،هللا تمارک ،یرایز
  یهراموش ،یا  هویحان ی  هعوسوت و  اویفارغج ی  هولجم .( جدویه و هنزو ،رادهلگ یاهرهش یدروم یهنومن) ک وک یاهرهش یرهش
 .مهدزیس

  نومجنا  یوشهو پ  ،یوملع  همانلوصف  ،قفاوب  رهوش :یدروم هعلالم نآ یزاسدنمناوت و هدوسرف تفاب یاهتیفرظ یسررب ،1390 ،میحر ،رورس
 هرامش ،مهن لاس ،دیدج هرود ،ناریا یایفارغج

  تکراوشم  روب  دویکأت  اوب  یرهوش یهدوسرف یاهتفاب یزاسون و یزاسهب ،1390 ،دیجم ،روپردنکسا ،یسوم دیس ،یوسومروپ ،الیژ ،یداجس
 40 ی هرامش ،طیحم شیامآ ییایفارغج یهمانلصف .(نارهت  الود ی هلحم یدروم ی هعلالم) یمدرم

 ،نارهت هاگشناد یاراشتنا :نارهت .ایفارغج ملع هاگدید زا یرهش یزاسون و یزاسهب .(4190) دمحا ،دمحاروپ و یلع ،یعامش
 50 ۀقلنم یرهش ۀعسوت لئاسم یسررب ،0190 ،(یرامعم و یزاسرهش تنواعم ةزوح) نارهت یرادرهش
 50 ۀقلنم ییالط عماج  اتک ،0390،نارهت 50 ۀقلنم یرادرهش
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 .نارهت تعنص و ملع هاگشناد ، وس شیاریو ،یرهش یزیرهمانرب رب یاهمدقم ،0190 ،لیعامسا ،هعیش
 2190 ،نارهت رهش 50 هقلنم یلیصفت حرط
 زادنا مش  یا هلحم هعسوت شیامه ،اهدربهار و اه شلا -یرهش نورد هدوسرف یاه تفاب .(9190) یفلصم ،ناگداز سابع
 .نارهت یرادرهش یگنهرف و یعامتجا روما یاقیقحت و یاعلالم زکرم ،نارهت رهش رادیاپ هعسوت
 .روپ یر رشن ،نارهت ،نارهت رهش هدوسرف یاه تفاب یزاسون دنیآرف ،1190 ،یلع ،بیلدنع
 .روپ یر رشن ،نارهت ،نارهت رهش هدوسرف یاه تفاب یزاسون تیریدم هب نیون یدرکیور ،1190 ،یلع ،بیلدنع
 روپ یر رشن ،نارهت ،نارهت رهش هدوسرف یاه تفاب یزاسون یاه تسایس و اهدربهار هب ون یهاگن ،3190 ،یلع ،بیلدنع
  متوسیس و یزاف قلنم زا هدافتسا اب یرهش یاههلحم رادیاپ ۀعسوت شجنس ،1390 ،یرومیت جریا و یقتدمحم ،ییامنهر ،هلاتمحر ،یدوهرف

 11 ةرامش ،یناسنا یایفارغج یاه شهو پ ،)نارهت یرادرهش 10 ۀقلنم :یدروم ۀعلالم ( ییایفارغج یاعالطا
 .مجنپ پا  ،نارهت هاگشناد یاراشتنا :نارهت .یخیرات یاهرهش و اهانب یزاس هدنززاب .(9190) روصنم دمحم ،یکمالف
 و  گونهرف ،یناسنا  ولع هاگشهو پ ،اهرهش یخیرات تفاب تمرم یزیر همانرب  راجت و نونف .(4190) دمحا ،دمحاروپ و نیسح ،یرتنالک

 .نارهت ،یعامتجا یاعلالم
 ،رون  ایپ هاگشناد یاراشتنا :نارهت .ناریا رد یرهش یزیر همانرب .(5190) نیسحمالغ ،هداز دهتجم
 .روپ یر رشن ،نارهت ،هدوسرف یاه تفاب یزاسون ه یو حرط ،1190 ،یناخ یلع ،ریما دیس ،یروصنم
 10 ۀقلنم ۀعسوت یوگلا ،9190 ،نارهت رهش یزیرهمانرب و یاعلالم زکرم
 .ناگزاس  وب رواشم نیسدنهم ،نارهت عماج حرط .(1190) یزاسرهش و نکسم یرازو
 همانرب ینابم رب یدمآ رد .(3190) یک .یج ،راکساریه
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