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 هدیکچ
  .تهسا  هعهسوت ی اهه  ههمانرب رد  یه یحم  تهسیز یاه هفلؤم هب هجوت و دیکأت یساسا ناکرا زا یکی ،روشک هعسوت یاه همانرب رد هزورما
  رارهت     ههجوت دروهم رحیدهمه اهب  طاهبترا رد  یتهسیاب  اهه هفلؤم همه ،ییاتسوررادیاپ هعسوت یاه همانرب رد یمتسیس شرحنرظن زا نینیمه
  ههب  ههجوت  مدهع  ههکنیا  ههب    تهیانع اهب .دهشاب ی هم  هعهسوت ی اهه  ههمانرب رد ی یحم تسیز صخاش ،اه هفلؤم نیرت مرم زا یکی یلو دنریگ
  تهسیز  یاهه هفلومرد یدایز یاه شلاا و هدش هجاوم تسکش اب اه هحورپ زا یرایسب ،هعسوت یاه همانرب رد ی یحم تسیز یاه هفلؤم
   هزوهح ،ییاتهسور  یحاونرادهیاپ  هعهسوترد  یه یحم تهسیز ی اهه هفلؤم شقن یبایزرا ر اح شهوژپ زا تده تسا هدشداجیا ی یحم
 002  دادهعت  ههب هنومن هنومن مجح ،نارکوک لومرفزا هدافتسا ابو نیودت یا همانشسرپ روظنم نیدب .دشاب یم نانمس ناتسا رد همار زیخبآ
  ههقبط  یارهب . دهیدرگ  لهیمکت  همانهشسرپ 01 دادعت هب طبریذ نیلوئسمزا یجنسرظن روظنمب نآرب هو ع و راوناخ ناتسرپرسزا همانشسرپ
 AHP   لدهم زا اهرنآ  یدهنب  تهیولواواهریغتم نیب ه بار یسررب ترج و ،SPSS رازفا مرنزا تاع طاو اه هداد لیلحتو هیزجتو یدنب
  دروهم  ههیحان  ییاتهسور  یحاوهن رادیاپ هعسوت و ی یحم تسیز یاه هفلؤم نیب هک تسا نآ زا یکاح شهوژپ  یاتن .تسا هدش هدافتسا
  یاهه  تهیلبات  نیهب رد هک دش صخشم نینیمه ،دبلط یم ار شخب نیا رد نالووسم هژیو هجوت هک هتشاد دوجو یرادانعم ه بار هعلا م
 همانرب ترج یتادارنشیپ زین نایاپ رد .دشاب یم اراد هق نم نیا رد ار تیمها نیرتشیب ییوراد ناهایگ تشک تیلبات ،راد اختنم یبایزرا
 .تسا هدش هدروآ ،دنراد رارت همار زیخبآ ه وح هق نم رد هک ییاهاتسور رادیاپ هعسوت یارب و رترب یزیر
 .نانمس ناتسا ،همار زیخبآ هزوح ،یطیحم تسیز یاه هفلؤم ،ییاتسور یحاون ،رادیاپ هعسوت :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
  اوم  یلعفرادیاپانریوسم  هوب  تبوسن  یروگید   اذوج هار و دوش یم یقلت دیدج یا هدیا یسایس ی هصرع رد رادیاپ هعسوت
  یایوضتقم  اوب  یگنهاومه  یاروب بسانمریبدتو شور ناهجرساترس رد یموب  درمرود یاه هتشذگ زا ،دن  ره ؛دشاب یم
  ،یویارجا و  کویمداکآ یاه هزوح رد و یناهج سایقمرد .(50 :3390 ،روپ نسح) دنا هدرب راکب لمعرد ار تسیز طیحم
  حولوس  هومه  هوب  هدونیازف ی هقالع نیا .تسا شیازفا لاح رد ،دوش یم هدناوخرادیاپ هعسوت هک یموهفم هب دیدش هجوت
  اوب  اوت دوب دهاوخن رداق اهشالت زا یرایسب ،یداینب زاین نیا نودب هک دنا هتفایرد یتسردب ناگمهو هتفای یرست زین هعماج
      دوشر ،رادویاپ هعوسوت هوب یبایتوسدرد .(Charis & Herman,1997,107- 108) .دسرب  وللم هجیتن هب ،لماک تیفرظ
  هعوسوت حرط نساحمزا یکی .تسناد لمکم یاه تیلاعف دیاب یدودح ات لقادح ار تسیز طیحمزا تیامحو یداصتقا
  هعوسوترد هنایارگ لک درکیور " ،دوش یم هتفگ هک تسورنیازا و تسا هعسوت فلتخم داعبا نتسناد لمکم نیمهرادیاپ
 یردووب) " دوونک یووم  بوولط ار یوولیحم تووسیزو یداووصتقا ،یعاوومتجا لووماوع هوومه هووب هوو راپکی شرووگن ،رادوویاپ
  یبایوشزرا و  یزویر  هومانرب  ،یراذوگفده یارب رایعم نیرت هدمع ،هعسوت یاه صخاش نینچمه (59،5190،یراختفاو
 و  اوه  حروط ریثأت ای و تفرشیپ نازیم ناوت یم اهرایعم نیا زا یریگ هرهب اب .دنیآ یم رامش هب ییاتسور هعسوت یاه حرط
  اوت  توسا  هدویدرگ  ثوعاب هنیمز نیا رد دوجوم  خ .دومن یبایزرا فادها هب ندیسر رد ار ییاتسور هعسوت یاه هژورپ
  اوب  اوهنآ  یباویزرا و اه همانرب یراذگفده و دریگ  اجنا بسانم و قیقد یاه صخاش زا رود هب هعسوت یاه همانرب نیودت
  اتوسور  توسیز  طیوحم   وفح  هلاوسم ناهج زور لئاسم زا یکی یفرط زا .(33 :1190 ،یرتنالک) دنوش هجاوم لکشم
  ناوونع  هوب  هوکلب  ییاتوسور  رادویاپ هعسوت ریذپان کیکفت ءزج ناونع هب اهنت هن اتسور تسیز طیحم زا تظافح .تسا
   ،ناراوکمه و یناوروسخ) تسا هتفرگ رارق دیکات و شریذپ دروم یتآ یاه لسن و زورما لسن زاین دروم نیداینب شزرا
 رد   یزویر هومانرب  لاوس  هاوجنپ زا  شیوب یط رد یداصتقا درکراک ظاحل هب ییاتسور یاههاگتنوکس نینچمه .(0 :5390
 همانرب  اظن رد بسانم هاگیاج زا یرادروخرب  دع و یتیوه یب نیا ۀجیتن رد .دنا هدوبن رادروخرب صاخ هاگیاج زا روشک
  ،یداوصتقا  یاوه تیلاعف هعسوت و ییانبور و ییانبریز یامدخ زا یرادروخرب ظاحل زا اهاتسور داح لئاسم زین و یزیر
  یرهوش  هوب  ییاتوسور زا روشک یتیعمج یوگلا و هدش هتساک اهنآ تیعمج مهس زا زور هب زور ،یگدنز حلس و لاغتشا
  یاوههاگتنوکس نیا دبلاک و هره  زا رقف عفر و ییاتسور یاه طیحم هعسوت تهج رد شالت ور نیا زا .تسا هتفای رییغت
 و  اتوسور  روما  هوب  نتخادروپ  یروروض زین ام روشک رد .دیدرگ لدبم یلم هعسوت یاه همانرب نیرتمهم زا یکی هب یناسنا
 تسا هدش یقلت هعسوت یاه تسایس روحمناونعب دراوم بلاغ رد و ساسحا شیپ ۀهد دن  زا ؛تلود یوس زا نآ ۀعسوت
  ییاتوسور تیعمج یاه هدوت نتخاس اناوت ار ییاتسور هعسوت زا یلصا فده رگا اتسار نیا رد .(92 :1190 ،یروکش)
 .(Hunter, 1980: 4) دنزاس هدروآرب ار یگدنز یساسا یاهزاین دوخ یاه شالت اب دنناوت یمن نونکا هک مینادب
 و  رهوش زا معا یناسنا عماوج رد یلاعت و هعسوت ،دشر دنیارف زا یلوبق لباق تیعضو هب یبایتسد تفگ ناوت یم نایاپ رد
 اضف نآ رد دوجوم یاه تیلباق زا یریگهرهب و طیحم ییاسانش هیاپ رب یزیر همانرب یاه هنیمز ندومن ایهم دنمزاین اتسور
 روشک ییاتسور یاه هصرع رد دوجوم یعیبط و یناسنا یاهیدنمناوت لیلحت و یسررب ،تخانش اتسار نیا رد .دشاب یم
   سموش و یودوهم) ددرگ حرلم یناسنا یاه هاگتنوکس نیا رادیاپ هعسوت دنور رد مهم یلصا و انبریز ناونع هب دناوت یم
 تسا هدش یعس شهو پ نیا رد ،نادنورهش یگدنز رد نآ شقن و تسیز طیحم تیمها هب هجوت اب .(30 :5390 ،ینیدلا
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   یاهاتوسور حلوس رد یلیحم تسیز یرادیاپ تیعضو ،یلیحم تسیز رادیاپ هعسوت یاه صخاش و اهریغتم فیرعتاب
 .دریگ رارق شجنس دروم نانمس ناتسارد همار زیخبآ هزوح
 هکدریگ یمربردار ...و یلیحم تسیز ،یتیریدم ،ییاضف-یدبلاک ،یعامتجا ،یداصتقا فلتخم یاه هفلومرادیاپ هعسوت
  یولیحم  توسیز  یاهوصخاشواه  هوفلؤم  هوب هجوت ،ییاتسوررادیاپ هعسوتدنیارفرد ناکرا نیرتمهمزا یکی هنیمز نیارد
  صخالابورووشک هعسوت یاه همانربرددوجوم عضوراتخاس یسررب .دشاب یم ییاتسوررادیاپ هعسوت یزیر همانربردرثوم
 میراد ییاتسور هعسوت یاه همانربرد هک یدایز یاهتیلباق مغر یلع هکدشاب یم بللم نیارگناشن ،هعلالمدروم هیحانرد
  ثوعاب  ییاتوسور هعسوت یاه هژورپواهحرطرد یلیحم تسیز یاه هفلؤم و اه صخاش هبرتمک هجوتای هجوت  دع یلو
  هعوسوتردرثؤم  فولتخم  یاوه  هوفلومرد  یداویز  یاهوشلا اب  ییاتوسوررادیاپ  هعوسوت  یزویر  هومانربدنیارفرد  هوک هدش
 مهارفرادیاپ هعسوتدنیارف ،یمتسیس شرگنابای هدش تسکش هبرجنمایاه هژورپزا یرایسبو میشاب هجاوم ییاتسوررادیاپ
  ییاتوسوررادیاپ هعسوت یاه یزیر همانربرد یمتسیسرکفت ،یدربراک یایفارغج هاگدیدزارگید یترابع هب .تسا هدیدرگن
  ،رثؤوم  یاهوصخاش یمامت هنیمز نیارد .دریگ یمربردار ییاتسور یاه هژورپ یاحرطو اه همانرب یاهتیقفوم یساسا نکر
 نیرتمهمزا یکی هکدریگرارق هجوتدروم یتسیابو هدوبراذگرثارگیدمهربراوریجنزوراو هقلح یروصب یمتسیس شرگناب
 .(50 :3390 ،روپ نسح) دشاب یم یلیحم تسیز یاه هفلومواهصخاش ،اه هقلح نآ
  یولع  هوک مینک یم هظحالمروکذم شرگنربدیکأتاب ییاتسور هعسوت یاه هژورپواه همانربدوجوم عضوراتخاس یسرربرد
  ناکراریاوسدروم نی ومهب  ؛توسا هدش یرتمک هجوت یلیحم تسیز یاهصخاشواه هفلؤم هب یلیحمدایز یاهتیلباق مغر
  خوساپرضاح  قویقحت یریگ تهجرد هاگدید نیا اب .تسا هدومن فلتخم یاه هفلومرد یساسا شلا را دزینار هعسوت
  هوعلالمدروم  هویحان  ییاتوسوررادیاپ  هعوسوتدنیارفرد یلیحم تسیز یاه هفلؤم شقن :هکدشاب یم یساسا لاؤس نیا هب
 ؟تسی 
 هعلاطم دروم هیحان
  نیوب رد و راسمرگ ناتسرهش قرش یرتمولیک 12 دودح رد و دهشم -نارهت هتلافسآ هداج لامش رد هعلالم دروم هزوح
   راروق راوتکه 19230  تحاوسم اب ْن 29 -َال 49 ات ْن 29-َال 15 ییایفارغج ضرع و ْن 52 -َال 34 ات ْن 52 -َال 39 ییایفارغج لوط
   درووم هوصرع .دراد عافترا ایرد حلس زا رتم 1159 نآ عافترا ربکادح و رتم 2100 یجورخ هناهد عافترا لقادح .دراد
 و لیم تفه هوک هب قرش لامش زا ،راسمرگدور هلبح هزوح هب  رغ و لامش زا و هدوب یناتسهوک قطانم وزج هعلالم
  ونج زا و دور  آ شوخ هرد هزوح و کرس  آ هب یقرش  ونج زا ،دابآ لدبع هزوح هب قرش زا ، آ کاخ هندرگ
  و روتم 1099     عاوفترا اوب و  آ گنوس هووک رد نآ عافترا نیرتالاب .دوش یم یهتنم  ایسآرس تشد و کشوزک هوک هب
 .دشاب یم دازآ یایرد حلس زا رتم 2100 عافترا اب و هزوح یجورخ رد نآ عافترا نیرتمک
  اتوسور 4    لماوش و هدویدرگ عوقاو دابآ نهک ناتسهد ،نادارآ شخب رد و نادارآ ناتسرهش ،نانمس ناتسا رد هقلنم نیا
      هدودوحمرد  الوقنازا لوبق اوت اهاتوسور  امت هک دشاب یم فابیلاق (4،نیئاپ همار (9،الاب همار (5،قاط راه  (0:یاهمانب
   هبووصم ساوسارب 50/4/1290  خیراوترد     .توسا هدووب هوکتوشپ ناتوسهد و هوکزوریف عباوتزا و هتشادرارق نارهت ناتسا
   هوتفرگرارق نانموس ناتسا یروشک یامیسقت هزوحرد و هدیدرگ جراخ نارهت ناتسا هدودحمزا یمالسا  القنا یاروش
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 نادارآ شخب یلامش قطانم ءزج زیخبآ هزوح نیا ،دش یرادشخب یاراد نادارآرهش هکنیا هب هجوت اب 11 لاسرد .تسا
 .دش بیوصت نادارآ ناتسرهش ناریزو تئیه هبوصم ساسارب 13 لاسرد و .دشاب یم دابآ نهک ناتسهد عباوتزا

 
 ناگدنراگن :عبنم   نادارآ ناتسرهش همار هزوح ییایفارغج تیعقوم :1 هشقن

  یاوه هزوحرد ییاتسور یحاون یرادیاپ یبایزرا) عوضوم فادهاو تیهام هب هجوت اب رضاح شهو پرد قیقحت شور
  ادوتبا  یایوضرف  نیویبت  توهجرد  اذول .تسا یلیلحت – یفیصوت شور ،قیقحت یاه هیضرف نومزآ اب طابتراردو (زیخبآ
 . توسا  هدوش  هدافتوسا تسه هک هچنآ ینعی یایصوصخ مظنمو یعقاو ،ینیع فیصوت فدهاب یفیصوت قیقحت شورزا
  شوقن  یباویزراروظنم  هوب . توسا  هدوش هدافتسا یلیلحت شورزا تسا یایضرف نومزآرب لمتشم هک دعب هلحرمرد هاگنآ
  ،نارکووک  لوومرفزا هدافتسا ابو نیودت یا همانشسرپ ،هعلالمدروم هیحانرادیاپ هعسوتدنیارفرد یلیحم تسیز یاه هفلؤم
  رووظنمب  نآروب  هوالوع و  راوناوخ  ناتوسرپرسزا  همانوشسرپ 110  دادوعت  هوب هنومن مجحو هدش صخشمزین هنومن مجح
 و  نانموس  ناتوسا  یرادزویخبآ و  یوعیبط  عباونم  لوک هرادا ،ناتسا یزرواشکداهج نیلوئسم طبریذ نیلوئسمزا یجنسرظن
  هویزجتو  یدونب  هوقبط  یاروب نینچمه .دیدرگ لیمکت همانشسرپ 15 دادعت هبروشک یرادزیخبآو عتارم ،اهلگنج نامزاس
 زا  اوهنآ  یدونب  تویولواواهریغتم نیب هلبار یسررب تهج و ،SPSS، Excel یاهرازفا  رنزا یاعالطاو اه هداد لیلحتو
 .تسا هدش هدافتسا AHP لدم
 یرظن ینابم
  هوب  یولیحم  یاوه  توسایس و دش هتخانش هدرتسگ رولب 1130 ههد طساوا ات دیدج هعسوت یوگلا کی هب زاین ،ًاامومع
  شرازوگ  راوشتنا . دومآ  راموشب  یوللملا نیب حلس رد یراذگ تسایس ی هزوحو هعسوت یایبدا رد بلاغ نامتفگ ناونع
 رد .(Pope, 2007: 6 ) توسا  هدووب  دونور  نویا رد  عیروست و  فولع هلقن «ام کرتشم هدنیآ» ناونع اب دنل تنارب مناخ
 ،لت  ایلیو ،وسور ،تناک ،هتناد ریظن رتیمیدق ناگدنسیون ینامرآ یاه هاگدید رد رادیاپ هعسوت یفسلف یاهداینب تقیقح
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  ، ووسر و  ادآ و رادیاپ هعسوت یموهفم یاه هشیر نیب یقلنم یاهدنویپ ناوت یم نینچمه .دراد هشیر نسلیو یتح و
  وهفم نیا .(Estes, 1993: 4) تفایرد ار ناهج قطانم زا یرایسب رد یلحم و یموب عماوج تیلاعف و تسیز یاه هویش
 رد ار  توسیز  طیوحم و  یوعیبط  عباونم زا  توظفاحم ات دش حرلم یا هدرتسگ روط هب یناهج تظافح ی تارتسا اب یلک
  یاهدونیآرف زا  توظافح  شرازوگ  نویا رد . دویامن  تیریدوم   ووللم  ووحن هب یناسنا هافر درکهب شقن یافیا یاتسار
 .(IUCN, 1980) تفرگ رارق هجوت ردص رد رادیاپ یرو هرهب و یکیتنژ عونت ،یکیژولوکا
 
 

 

 

 

 

 

 Philip,S,2004,8 :عبنم   رادیاپ هعسوت هژاو یموهفم بیکرت :1 لکش

 ییاتسور رادیاپ هعسوت
  هعوسوت لاح رد یاهروشک رد صوصخ هب اهاتسور تیمها شهاک اب  اگمه اهرهش هیوریب دشر و ییارگرهش شرتسگ
    شهاوک هوک یرووط  هوب .تسا هدیدرگ نانیشنرهش و نانیشناتسور یگدنز تیعضو رد یا هنمادرپ یاه ینوگرگد بجوم
 یامدخ بسانمان هئارا و نایئاتسور یگدنز حلس ندمآ نییاپ ،یعارز یاه نیمز زا یرایسب ندش اهر ،ییاتسور تیعمج
   یاوفالتخا ،اتوسور و  رهوش  یاوه یرباربان شیازفا ،یرهش زکارم هب تبسن ییاتسور یاه هاگتنوکس رد یهافر و یمومع
   ییاتوسور لئاوسم و  اوه یئاسران رد هشیر ًاامیقتسم هتفرگ ار اهاتسور و اهرهش نابیرگ هک یتالضعم زا یرایسب و یتاقبط
  نویا  دوبلاک و  هروه  زا  روقف  عوفر و  ییاتوسور  یاوه طی وحم هعسوت تهج رد شالت ورنیا زا .(0 :0190 ،یدیعس) دراد
 رما هب نتخادرپ یرورض زین ام روشک رد .دیدرگ لدبم یلم هعسوت یاه همانرب نیرتمهم زا یکی هب یناسنا یاه هاگتنوکس
 یقلت هعسوت یاه تسایس روحم ناونعب دراوم بلاغ رد و ساسحا شیپ ۀهد دن  زا ؛تلود یوس زا نآ ۀعسوت و اتسور
 رد یگدنز طیارش دوبهب یروص هب یناهج کناب طسوت ییاتسور هعسوت رد یرادیاپ .(92 :1190 ،یروکش) تسا هدش
  روب  یونتبم  یلیاروش رد  ییاتوسور  هعوسوت .(World Bank, 2001: 12)  دویدرگ فیرعت رقف شهاک و ییاتسور قطانم
  دویامن  لومع یلیحم یرادیاپ و ،یداصتقا دشر ،یربارب ةدمع روحم و دعب هس ساسا رب هک دوب دهاوخ رادیاپ ۀعسوت
(Zeller,2006). قویرط زا ار ییاتسور طایح هبناج همه یاقترا :هک تسا یدنیارف ییاتسور رادیاپ هعسوت بیترت نیدب  
  هعوسوت  هوسسؤم)  دوهد ی وم رارق دیکات دروم یلیحم یاهانگنت و اه تیلباق اب زاسمه یاه تیلاعف بیغرت و یزاس هنیمز
  ندروک  توسیز  لوباق :زا دوب دهاوخ یرابع ییاتسور رادیاپ هعسوت فده نیرتمهم هلبار نیا رد .(3 :0190 ،ییاتسور
  هاوفر  شیازوفا زین و یلیحم -یناسنا طباور  وادم دوبهب رب صاخ دیکأت اب ،یلعف و هدنیآ لسن یارب یگدنز یاه هصرع
 .(Pomeroy, 2002: 5) اتسور نینکاس یعامتجا
                                                                                                          یطیحم تسیز یرادیاپ
 یارب اه تیدودحم نیا .دشاب تیعمجو فرصم حولس یوررب یاه تیودحم لماشدیاب یرادیاپ یکیژولوکا هاگدیدرد
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  دویاب  اوتیاهناما  ،دوشاب  نازویرگ نآ زا  توسا  نکممروشب  هوک ی لاوحرد ،دوش یم هتفرگراکب یلیحم تسیز یاه  اظن همه
  یاوه تیلاعفریثاترب تسیز طیحم ناسانشراک .(Harris, 2000: 3) دریذپب ار دودحم هرایس کی یاهزرمواه تیدودحم
  دنتوسه یزی   فح نارگن اه نآ .دنتسه یارثا نیازا یشان یاه  تیدودحم نارگنو دنرادزکرمت تسیز طیحمرب یرشب
 هیامرس یایصوصخ نیرتمهم زا .(110 :0190 ،دا ن  رحم ،ینارهت دادح) دنمان یم یعیبط هیامرس ار نآ نانادداصتقا هک
  هوقلاوب  عباونم  هوک  توسا  موهم  تولع  نویا هب عونت  فح .تسا یکیژولویب یاه متسیس عونت دوش  فح دیاب هک یعیبط
  یریذوپ  فاولعناو  یرادویاپ  ساوسا  ،یکیژوولویب  عوونت  هوک  لویلد  نویا هبزینو دنک یم نیمأت اررشب هتخانشان ای دوجوم
  شیازوفا ار  متوسیسوکا  یریذوپ فالعنا ،عونت .تساه شنتو اه راشف اب هلباقم یارب اه نآ ناوتو یکیژولوکا یاه متسیس
  خوساپ اه بیسآو اه  وشآ هبات دزاس یم رداق ار متسیس کی هک تسا ناسون لاحرد تیفرظ ،یریذپ فالعناو دهد یم
 . دوش  دوهاوخ   وفح  متوسیسوکا  یروروض  یگ راوپکی  اوما  ،دووب  دوهاوخ  رویغتم یا  هدرتوسگرولب خساپ یوگلا .دهد
  یریاوخذو  دونرگیدکیاب  لوباقتم  شنوک  لاوحرد  هوک تساه هنوگزا یا هدرتسگ عونت دوجو یریذپ فالعنا یدیلکرصنع
 . دونک  یوم مهارف اررییغت طیارش اب یراگزاس و قیبلت لیسناتپ هک دننک یم مهارف ار یکیتنژ فلتخم یاه  رفو لاکشازا

  داوی  یتوسیاب   دروم  هوک تسا نیا نآ و دراد دوجو یلک قفاوت کی اما تسا رییغتم یرادیاپ یانعم لمع رد هک دن ره
 یرادیاپ زا یموهفم هب ندیسر تیمها و هجوت لباق عوضوم .دنراد هگن رادیاپ ار دوخ یلیحم عبانم هنوگ  هک دنریگب
 ی  هعوسوت  هوب و  درم هب یواسم روط هب و دنک یم هئارا یزاس میمصت یارب ار یا هنایارگ لک تفایهر ،نآ هک ار  تسا
 .(Diana Praper, 2002: 14) دراذگ یم  ارتحا و هدرک هجوت ،تسا نآ زا یئزج سک ره هک متسیسوکا
 زیخبآ یاه هزوح و رادیاپ هعسوت
  یولیحم و یعامتجا ،یداصتقا هافر ققحت تهج رد اهناسنا یگدنز تیفیک یشخبدوبهب هب عماج یدرکیور رادیاپ هعسوت
 و  یداوصتقا ،یکیژولوکا یاه هیال نیب یشوپمه هک دبای یم ققحت یتروص رد رادیاپ هعسوت .تسا یناسنا یاه هاگتنوکس
    .توسا هدووبن ینبتوسم هدعاق نیا زا زین زیخبآ یاه هزوح .(91 :4390 ،ناراکمه و ناویلن یدسا) ددرگ داجیا یعامتجا
  یرووص  رادویاپ  هعوسوت  یاوهوگلا و  لووصا  ساوسا رب هک تسا یرادرب هرهب ناکما ندومن مهارف ،یرادزیخبآ  وهفم
 و  توسیز طیحم تیعضو یبایزرا و حیرشت ،رادیاپ هعسوت هب یبایتسد یارب .(0 :0390 ،روپ یجح و نایزگل) دریگ یم
  کویژولوکا ناوت یبایزرا یفرط زا .(Makhdoum,2001) دشاب یم یرورض و  زال ،یزیر همانرب هنوگ ره زا لبق عبانم
  مهاروفار تعیبط اب گنه امه و روخ رد یا هعسوت ،تعیبط اب ناسنا هلبار میظنت قیرط زا دراد شالت هک تسا یدنیآرف
  اوب  هوک ار  ،دوش یم قالطا رادیاپ هعسوت یارب یا همانرب ندروآ تسدب تهج رد رثؤم یماگ یبایزرا نیا عقاو رد .دزاس
  یزویر همانرب تعیبط اب  اگمه دنناوت یم یا هعسوت یاه همانرب هقلنم ره رد کیژولوکا یایصوصخ یبایزرا و ییاسانش
 و هیاپ ناونع هب کیژولوکا ناوت یبایزرا اذل .دنک یم صخشم هعسوت یارب ار نیمزرس یاهدادعتسا دوخ تعیبط و دنوش
  اوب  هارومه رادیاپ هعسوت هب یبایتسد ددص رد هک ییاهروشک یارب یتسیز طیحم یزیر حرط ای و نیمزرس شیامآ ساسا
  یرادزویخبآ  فادوها ینامز ،کش یب .(Radklift,1994) دوب دهاوخ ریذپان  انتجا ،دنشاب یم یتآ یاه لسن عفانم  فح
  دوناوتب یتسیاب تیریدم نیا و دوش لامعا زیخبآ یاه هزوح عبانم رب حیحص و عماج یتیریدم هک درکدهاوخ ادیپ ققحت
  عماوج  تیریدوم  یولک  رووط  هوب .. دویامن  تویوقتار  هدنزاوس یاهدنیارف و هداد شهاک ار متسیس رد  رخم یاهدنیارف
  زاوین  درووم یاهالاک بسک اب و دشاب هتشاد اهزیخبآ هب تبسن ار رگن متسیس و یلک دید کی یتسیاب ،زیخبآ یاه هزوح



 787 ...ییاتسور یحاون رادیاپ هعسوت یوگلا یبایزرا

  یگدونز  نیونچمه و  توسیز  طیوحم و  عباونم یور  روب   وللماون  یراذوگرثا نودب ،هنیهب و  وللم یامدخو هعماج
 .(0 :0390 ،ناراکمه و ینامیلس) دریذپ یروص ،نانیشنزیخبآ
 اه هتفای
     هزووح رد یولیحم توسیز یاوههفلوم رب دیکأت اب زیخبآ هزوح رد ییاتسور یحاون رادیاپ هعسوت یوگلا یسررب یارب
     رد روضاح شوخب .توسا هدوش هدافتسا ینادیم و یاهناخباتک ای یسایق و یرایعم شور ود زا نانمس ناتسا همار زیخبآ
      هوئارا هوب یفیوصوت راومآ یاوه  شور هدافتوسا اوب ،یفیصوت شخب رد ادتبا هک یروص نیدب ،تسا شخب ود هدنریگرب
   هدوش هدافتوسا یرامآ یاه نومزآ زا زین یلیلحت شخب رد و تسا هدش هتخادرپ همانشسرپ یاههتفای زا لصاح یفیصوت
 رد و  توسا  هدوش هتفرگ رارق هدافتسا دروم اهلیلحت و هیزجت رد و میظنت نیلوئسم و ناییاتسور یارب همانشسرپ .تسا
  لویلحت  لدوم و SPSS  رازوفا  رن یرامآ لیلحت ،یفیصوت لیلحت و هیزجت یروص هب یاعالطا لیلحت و هیزجت تیاهن
 .تسا هدمآ ریز رد هلصاح جیاتن هک هتفرگ  اجنا AHP یبتارم هلسلس
 یفیصوت یاه هتفای-
 رگنایب اههتفای نیا ،رگید یرابع هب .دوشیم هتخادرپ همانشسرپ زا لصاح یفیصوت یاههتفای یهئارا هب تمسق نیا رد 
 .دشابیم قیقحت یرامآ هنومن یعامتجا -یداصتقا یایصوصخ و یتخانش تیعمج یاهیگ یو

 ناییاتسور هب طوبرم یفیصوت یاه هتفای :1 لودج
 تیسنج

 

 لهأت تیعضو  نس

 

 لغش

 

 یالیصحت حلس

 نز درم

 هنومن دارفا

 
 درجم
 

03/. 

 %02 ناتسبد و داوس یب

25-1 1/. 
 و زرواشک
 رادماد

 %05 ییامنهار 52%

 %1 ناتسریبد %3 دنمراک ./15 29-25

 ./1 لهأتم  ./59 24-39
 %3 ملپید %3 بساک

 %30 رگراک
 %4 ملپید قوف
 ./0 رتالاب و سناسیل

3/53 0/1 34+ 14/.  
 نودوووب
 خساپ

0/. 
 %1 هدننار

 %00 راد هناخ %4 خساپ یب
 %0 خساپ یب

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 نیلوئسم هب طوبرم یفیصوت یاه هتفای :2 لودج
 تیسنج

 

 لهأت تیعضو  نس

 

 لغش
 

 

 یالیصحت حلس

 نز درم

 هنومن دارفا

 
 
 درجم
 

19/. 

 1 ناتسبد و داوس یب

25-1 1 
 و زرواشک
 رادماد

 1 ییامنهار 1

 1 ناتسریبد %14 دنمراک ./2 29-25

 ./10 لهأتم  ./10 24-39
 1 ملپید 1 بساک

 1 رگراک
 ./2 ملپید قوف
 ./13 رتالاب و سناسیل

21/. 25/. 34+ 15/.  
 نودوووب
 خساپ

13/. 
 1 هدننار

 1 راد هناخ ./2 خساپ یب
 %13 خساپ یب

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 



 1397 ناتسبات ،موس هرامش ،متشه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 387

 یلیلحت یاه هتفای
    هویحان رد ییاتوسور یجاوون رادیاپ هعسوت و زیخبآ یاههزوح یلیحم تسیز یاههفلوم نیب هلبار یسررب تهج ادتبا
 زا  یولیحم  توسیز  هوفلؤم رد  دووجوم یاه صخاش عون هب هجوت اب شهو پ فده هب یبایتسد روظنم هب ،هعلالم دروم
  حلوس ود رد  اوه  نوومزآ  نویا رتهب جیاتن هب یبای تسد یارب هک تسا رکذب  زال .تسا هدش هدافتسا یرامآ یاه نومزآ
 .دوش یم هتفرگ یلحم  درم و نیلوئسم

 نیلوئسم و مدرم رظنم زا ییاتسور یحاون رادیاپ هعسوت رب یطیحم تسیز یاههفلوم یراذگریثأت نازیم یسررب تهج)یاهنومن کت ( T نومزآ :1 لودج

 صخاش

 نیلوئسم یارظن یبایزرا  درم یارظن یبایزرا

 موووجح
 هنومن

 هوووجرد
 یدازآ

 رادوووقم
 هراوووومآ
 نوووومزآ

T 

 حلووووووس
 یرادانعم

 موووجح
 هنومن

 هوووجرد
 یدازآ

 رادوووقم
 هراوووومآ
 نوووومزآ

T 

 حلووووووس
 یرادانعم

  توسیز  عباونم زا  نزاووتم و  رادویاپ یرو هروهب  شیازوفا  توهج یلماع هفلنم رد ایآ
 دراد دوجو یلیحم

110 33 14/34 *111/1 15 30 10/99 *111/1 

 111/1* 04/25 30 15 111/1* 31/24 33 110 دیامن مهارف ار یلیحم تمالس دوبهب هتسناوت همار هقلنم ایآ
 111/1* 13/15 30 15 111/1* 11/14 33 110 تسا هدش یریذپبیسآ شهاک ثعاب همار زیخبآ هزوح
 111/1* 11/30 30 15 111/1* 13/59 33 110 دشابیم ه  ات طیحم تیریدم یارب یداهن تفیرظ دوبهب و زیخبآ هزوح نیب طابترا
  هزووح   وفح رد  دوناوت یوم ه  ات فارطا یاهاتسور رد یتسیز طیحم یاهشزومآ
 دشاب لیخد زیخبآ

110 33 99/14 *111/1 15 30 40/39 *111/1 

 111/1* 13/10 30 15 111/1* 39/15 33 110 دشابیم نازیم ه  رد یلیحم تسیز لئاسم اب طابترا رد اتسور یلاها هلبار
  ناییاتوسور  توشیعم رد  دوناوت یوم  یولیحم  توسیز  دوعب رد  هومار زیخبآ هزوح ایآ
 دشاب راذگریثأت

110 33 02/14 *111/1 15 30 43/35 *111/1 

  توسیز  طیوحم و  متوسیسوکا   وفح رد  دوناوت یوم  نازویم  هو  هب همار زیخبآ هزوح
 دشاب لیخد اهاتسور

110 33 11/34 *111/1 15 30 35 *111/1 

  یولیحم  توسیز  یداوصتقا  تویمها و شزرا  هوب ندرب یپ نازیم ه  هب امش رظن هب
 دشاب مهم همار زیخبآ هزوح  فح و ایحا رد دناوتیم هقلنم

110 33 19/02 *111/1 15 30 31/35 *111/1 

  یولیحم  توسیز  یاوه یگدوولآ زا هتسناوت دح ه  ات همار زیخبآ هزوح امش رظن هب
 دنک یریگ¬ولج

110 33 55/11 *111/1 15 30 23/95 *111/1 

 111/1* 35 30 15 111/1* 95/93 33 110 تسا هدوب رثؤم هقلنم رد یرادزیخبآ حرط یارجا دح ه  ات امش رظن هب
 (NS) یرادانعم  دع (**) %23 ات یرادانعم حلس (*) َال %33 ات یرادانعم حلس 3390 ،شهو پ یاههتفای :عبنم

    نازویم زا نیلوئوسم و یولحم  درم یارظن نازیم شجنس هب یاهنومن کت T نومزآ قیرط زا هک الاب لودج هب هجوت اب
- یوجورخ هب هجوت اب ناوتیم هدش هتفرگ ییاتسور یحاون رادیاپ هعسوت یور رب یلیحم تسیز یاههفلوم یراذگرثا
 هورگ ود نیا رظنم زا هک دومن لالدتسا هنوگنیا هدش هتفرگ نیلوئسم و  درم حلس ود رد هک نومزآ نیا زا هلصاح یاه
  ورویپ هب مه نومزآ نیا هک یاهنوگب دنییامن مهارف ار ییاتسور یلیحم تسیز هعسوت یابجوم دناهتسناوت اههفلوم نیا
  راوبتعا دییأت زا ناشن نیا هک دشابیم یکی ًااقیقد یرادانعم حلس رد جیاتن نآ درکلمع لیمکت ییاتسار رد نیشیپ نومزآ
    حلوس ود روه رد اوه هوفلوم یمامت یارب هتفای صاصتخا یرادانعم حلس هب هجوت اب تیاهن رد دشابیم نومزآ ود نیا
  دونا    هتوسناوت یولیحم توسیز یاوههفلوم هک دومن نایب هنوگنیا ناوتیم دهدیم ناشن ار یدصرد 33 هک یسررب دروم
  هوک یا هونوگب تسا هدوب یوافتم یاههفلوم زا کی ره یراذگرثا نازیم اما دندرگ ییاتسور یحاون رادیاپ هعسوت ثعاب
 هرامآ رادقم اب تسا هدوب رثؤم هقلنم رد یرادزیخبآ حرط یارجا دح ه  ات امش رظن هب هفلؤم  درم یارظن یبایزرا رد
  طاوبترا رد  اتوسور یلاها هلبار هفلؤم و هتشاد یحاون نیا هعسوت رد  درم رظنم زا ار یراذگرثا نیرتشیب 95/93 نومزآ
      یحاوون رادویاپ هعوسوت رد ار شوقن نیروتمک 39/15   نوومزآ هراومآ اب دشابیم نازیم ه  رد یلیحم تسیز لئاسم اب
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  هوفلؤم     ار هعوسوت یور روب یراذوگرثا نیرتوشیب نیلوئسم یارظن یبایزرا رد و تسا هدومن افیا هعلالم دروم ییاتسور
     هراومآ رادوقم اوب دوشاب  لویخد  زویخبآ هزوح  فح رد دناوتیم ه  ات فارطا یاهاتسور رد یتسیز طیحم یاهشزومآ
 تفیرظ دوبهب و زیخبآ هزوح نیب طابترا هفلؤم یحاون نیا هعسوت رد ار ببم یراذگرثا نازیم نیرتمک و 40/39 نومزآ
  زا رثأوتم نیا هک تسا هداد صاصتخا دوخ هب 11/30 نومزآ هرامآ رادقم اب دشابیم ه  ات طیحم تیریدم یارب یداهن
 هلوقم نیا لیمکت یارب اذل دشابیم ییاتسور یحاون رد نآ فیراعت و هعسوت زا یلحم  درم و نیلوئسم هاگدید یوافت
      شجنوس هوب نمریپوسا نوومزآ قویرط زا رظن دروم رادیاپ هعسوت یاههفلوم یریذپرثا نازیم و هعسوت نازیم تخانش و
 ریوصت ات میزادرپیم رظندم حلس ود نامه رد رادیاپ هعسوت یاههفلوم یور رب یلیحم تسیز هفلؤم یراذگرثا نازیم
       شیاومن هوب رظندوم ییاتوسور یحاوون رادویاپ هعسوت یور رب یلیحم تسیز هلوقم یراذگرثا وحن و نازیم زا ینشور
 .میشکب

 رب (همار زیخبآ هزوح لئاسم هب هجوتاب) رظن دروم رادیاپ هعسوت یاههفلوم یور رب یطیحم تسیز هفلؤم یراذگرثا نازیم شجنس تهج نمریپسا نومزآ :4 لودج

 هعلاطم دروم یاهاتسور یور

 هتسباو یاهرییغتم یلصا رییغت

 نیلوئسم یراظن یبایزرا  درم یارظن یبایزرا

 موووجح
 هنومن

 هراوووووومآ
 نوووووومزآ
 نمریپسا

 حلووووووس
 یرادانعم

 موووجح
 هنومن

 هراووووومآ
 نومزآ
 نمریپسا

 حلوووووووووس
 یرادانعم

سیز هفلؤم
 یلیحم ت

  هو  هب فارطا یاهاتسور اب طابترا رد همار زیخبآ هضوح  آ زا یقلنم یرادربهرهب
 دشابیم نازیم

110 419/1 *111/1 15 042/1 **401/1 

 ه  هب فارطا یاهاتسور اب طابترا رد همار زیخبآهضوح کاخ زا یقلنم یرادربهرهب
 دشابیم نازیم

110 944/1 *111/1 15 352/1 **101/1 

  هوقلنم رد  رادویاپ  هعوسوت  هوب  دوناوتیم دح ه  ات تسیز طیحم یاههمانرب یارجا
 دیامن کمک

110 200/1 ns))925/1 15 090/1 ns))012/1 

 211/1* 113/1 15 911/1* 435/1 110 تسا هدش هقلنم رد رکب یاضف و هرظنم داجیا ثعاب همار زیخبآ هزوح ایآ
 هدش هقلنم رد رادیاپ هعسوت اب طابترا رد تیعمج مکارت ثعاب همار زیخبآ هزوح ایآ
 تسا

110 111/1 *111/1 15 003/1 *411/1 

  طیوحم  لداوعت   وفح  ثوعاب  دوناوت یوم یدح ه  رد همار زیخبآ هزوح امش رظن هب
 دشاب هتشاد تلاخد دنیآ یارب تسیز

110 243/1 *111/1 15 234/1 **391/1 

  درووم یاهاتسور رد یداصتقا رادیاپ هب نازیم ه  ات هعلالم دروم هقلنم امش رظن هب
 دیامنیم کمک هعلالم

110 554/1 *111/1 15 055/1 ns))129/1 

  درووم یاهاتسور رد یعامتجا رادیاپ هب نازیم ه  ات هعلالم دروم هقلنم امش رظن هب
 دیامنیم کمک هعلالم

110 335/1 *911/1 15 520/1 ns))522/1 

 یاهاتسور رد یناکم و یداهن رادیاپ هب نازیم ه  ات هعلالم دروم هقلنم امش رظن هب
 دیامنیم کمک هعلالم دروم

110 004/1 *111/1 15 414/1 **111/1 

  ثوعاب و  دونک  کومک اهاتسور رد رادیاپ تشیعم هب دناوتیم هعلالم دروم هقلنم ایآ
 .دوشب ناییاتسور یرجاهم زا یریگولج

110 544/1 *111/1 15 534/1 **151/1 

 (NS) یرادانعم  دع (**) %23 ات یرادانعم حلس (*) َال %33 ات یرادانعم حلس 3390 ،شهو پ یاههتفای :عبنم

   یولیحم توسیز هفلؤم یراذگرثا نازیم شجنس هب نمریپسا طابترا شجنس نومزآ قیرط زا هک الاب لودج هب هجوت اب 
     روظنم ود روه زا هلوصاح یاوه    یوجورخ هوب هوجوت اوب هدش هتفرگ همار زیخبآ هزوح ییاتسور یحاون رادیاپ هعسوت رب
 رادیاپ هعسوت یور رب یلیحم تسیز هفلؤم یراذگرثا نازیم هک یرولب دراد دوجو یاهیوافت یاراد  درم و نالوئسم
 33         یراداونعم یاراد دنتوسه زویخبآ هزووح ریثأوت توحت هوک رادویاپ هعسوت یاههفلوم یمامت رد یلحم  درم رظنم زا
  هوفلؤم مه نآ دهدیم ناشن ار یرادانعم  دع دوجوم یاههفلوم یمامت زا هفلؤم کی اهنت هک یرولب دنشابیم یدصرد
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     ناوشن ار یراداونعم  دوع دویامن کمک هقلنم رد رادیاپ هعسوت هب دناوتیم دح ه  ات تسیز طیحم یاههمانرب یارجا
   روولب توسا یوافتم یلیحم تسیز شخب زا رادیاپ هعسوت یاههفلوم یریذپریثأت نازیم تسا رکذب  زال هتبلا دهدیم
  هوقلنم رد  رادویاپ  هعوسوت  اوب طابترا رد تیعمج مکارت ثعاب همار زیخبآ هزوح هفلؤم ار یریذپریثأت نازیم نیرتشیب هک
  اوب دهدیم ناشن ار یرادانعم  دع هک یاهفلوم نامه ار یراذگرثا نازیم نیرتمک و 111/1 نمریپسا نازیم اب تسا هدش
   روب یولیحم تسیز هفلؤم یراذگریثأت زا نیلوئسم یارظن لیلحت رد یلو هداد صاصتخا دوخب 200/1 یرادانعم رادقم
 یاراد  هوک هفلؤم ود زجب دشابیم یدصرد 23 یرادانعم یاراد یاههفلوم تیربکا رد یبیرقت رولب رادیاپ هعسوت یور
 زیخبآ هزوح و تسا هدش هقلنم رد رکب یاضف و هرظنم داجیا ثعاب همار زیخبآ هزوح هفلؤم هک یدصرد 33 یرادانعم
   نیلوئوسم روظنم زا  هوفلؤم   هوس و دوشاب یوم تسا هدش هقلنم رد رادیاپ هعسوت اب طابترا رد تیعمج مکارت ثعاب همار
       نازویم و دنوسرب یراداونعم حلوس هوب دونا هتوسناوتن اههفلوم نیا هک دنراد یلیحم تسیز هفلؤم زا یرتمک یریذپریثأت
  هوب  دوناوتیم دح ه  ات تسیز طیحم یاههمانرب یارجا اههفلوم نیا هک دهدیم ناشن ار یرادانعم  دع اهنآ یرادانعم
  یاهاتوسور رد  یداوصتقا  رادویاپ  هوب نازیم ه  ات هعلالم دروم هقلنم امش رظن هب ،دیامن کمک هقلنم رد رادیاپ هعسوت
  درووم  یاهاتوسور رد  یعاومتجا  رادویاپ هب نازیم ه  ات هعلالم دروم هقلنم امش رظن هب و دیامنیم کمک هعلالم دروم
 یوافتم کیره یریذپرثا نازیم دنشابیم یدصرد 23 یرادانعم هک یاههفلوم نیب هتبلا دنشابیم دیامنیم کمک هعلالم
      نیرتوشیب هوک دوومن هدهاوشم اوه  هوفلوم نویا هب هتفای صاصتخا نومزآ هرامآ رادقم رد ناوتیم ار هلئسم نیا هک تسا
  طاوبترا رد همار زیخبآ هضوح  آ زا یقلنم یرادربهرهب هفلؤم ار یرادانعم دصرد 23 اههفلوم رد ار یرادانعم یرادقم
  روظن  هوب هفلؤم ار نومزآ هرامآ نازیم نیرتمک و 042/1 نومزآ هرامآ رادقم اب دشابیم نازیم ه  هب فارطا یاهاتسور اب
    رادوقم اوب دویامن یوم کمک هعلالم دروم یاهاتسور رد یناکم و یداهن رادیاپ هب نازیم ه  ات هعلالم دروم هقلنم امش
 .دشابیم اههفلوم نیا یوافتم یریذپرثا زا ناشن نیا هک تسا هداد صاصتخا دوخ هب 111/1
-  صخاوش عوون هب هجوت اب شهو پ فده هب یبایتسد روظنم هب و هقلنم رد دوجوم یاهتیلباق یسررب تهج همادا رد
     لدوم نویا هوک مییاومنیم هدافتسا AHP یبتارم هلسلس لیلحت لدمزا ،دشابیم تیلباق نیرتمهم نییعت هک دوجوم یاه
   رد لوصالا یوقارع یتعاس لآ ساموت طسوت راب نیلوا هک تسا هصخاش دن  یریگ میمصت نونف نیرت فورعم زا یکی
     هلوسلس یرووص هوب یزاوس لدم لباق یتحار هب درکلمع یبایزرا دنیارف تفگ ناوتیم .AHP دیدرگ عادبا 1130 ههد
      روب رد نآ روخآ حلوس و هاگتوسد دروکلمع ای فده نییبت و نییعت رگنایب نآ کی حولس لدم نیا رد .دشاب یم یبتارم
  روه و نآ هدنهد لیکشت داعبا هاگتسد درکلمع ،ینایم حولس کمک هب و درکلمع یبایزرا یتایلمع یاه صخاش هدنریگ
 AHP   نوف اوب یزاس لدم یوق طاقن زا یکی .دنوش یم میسقت رگید یعرف لماوع هب زین دوخ هبون هب داعبا نیا زا کی

  روظن دم ار یا هیشاح لئاسم و یایئزج رتشیب ه  ره ،میمصت تخرد حولس دادعت رب ندوزفا اب ناوت یم هک تسا نیا
    زا یرتوشیب دادوعت نداد راروق رظن دم و لدم شیازفا رگنایب ،میمصت تخرد حولس شیازفا رگید یرابع هب .داد رارق
 .دشاب یم یریگ میمصت هلئسم رب راذگریثات یعرف رصانع و لماوع

 همار زیخبآ هزوح رد ییاتسور یحاون رادیاپ هعسوت یور رب راذگرثا یطیحم تسیز یاهتیلباق

-نیگنایم هب هجوت اب رظندم تیلباق 50 نیب زا همانشسرپ ندرک رپ زا لصاح یاهیجورخ و دوجوم طیارش هب هجوت اب 
  نویا هک هدومن  اغدا تیلباق تفه هب ار رظندم تیلباق 50 نآ ناسانشراک و نیلوئسم هناسانشراک یارظن و یاهبتر یاه
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   روصحنم زادونا مش  دوجو (فلا :دنشابیم حرش نیدب هک هدش هتفرگ یروص اهتیلباق نیا یکیدزن هب هجوت اب  اغدا
     ناوهایگ توشک تویلباق ندووب اراد (د    ؛یروناوج و یهاویگ عوونت (ج ؛یرادماد و یزرواشک لیسناتپ دوجو (  ؛درفب
   عباونم تیریدوم ،یاز لاغتوشا هعسوت تیریدم یارب ناریدم یزیرهمانرب (و ؛یرگشدرگ یاهلیسناتپ دوجو (ه ؛ییوراد
     یرجاوهم زا یریگوولج و رادویاپ توشیعم (ز  ؛یوعیبط تسیز طیحم و متسیسوکا  فح و دنامسپ ،یژرنا عبانم ، آ
 ( A  هونیزگود رد  اوه صخاش نیا نازیم و هدیدرگ  اختنا هزوح نیا ییاتسور هعسوت یاهتیلباق ناونع هب ؛ناییاتسور
 .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم دوجوم عضو (B و ییاتسور هعسوت رظنم زا  وللم یویرانس
 نیدب .تسا هدیدرگ هبساحم یا همانشسرپ یاهکینکت قیرط زا (و) و (د) صخاش ود نازیم ،قوف یاه صخاش نایم زا 
 زا  زوین "د ووجوم عضو" هنیزگ رد و تسا هدش هداد 10 هرمن ´´ وللم یویرانس´´ رد صخاش ود نیا هب هک یروص
 هرمن 10 ات 1 زا ناریدم یاهیزیرهمانرب و ییوراد ناهایگ شورف یهدناماس تیعضو هب تسا هدش هتساوخ ناییاتسور
  سیرتاوم  هوب  هوک  رویز  لودوج و  یاوهینیب شیپ ساسارب ´´ وللم یویرانس´´ هنیزگ رد زین اه صخاش ریاس .دنهدب
 .دهد یم ناشن اه صخاش زا کی ره اب طابترا رد ار اه هنیزگ زا کی ره شزرا ،تسا فورعم زین یبایزرا

 یاهتیلباق یبایزرا سیرتام :5 لودج
 ز و ه د ج   فلا هنیزگ صخاش
A 1 10 2 10 31,4 310,1 41,5  وللم یویرانس 
B 3,4 11,4 0 25,2 51,9 3,3 99,1 دوجوم عضو 

 3390 ،شهو پ یاههتفای :عبنم

 AHP شورزا هدافتسا اب هعسوت یور رب تیلباق ره درکلمع یبایزرا

  یوبتارم  هلوسلس  لویلحت  دونیآرف یبایزرا شور زا هدافتسا اب ییاتسور هعسوت یور رب تیلباق ره درکلمع یبایزرا یارب
 :تسا هدش لابند لیذ لحارم
 یبتارم هلسلس راتخاس داجیا

  یونعی یحلس هس بتارم هلسلس کی لماش هک هدش لیدبت "یبتارم هلسلس راتخاس" کی هب یسررب دروم هلئسم ادتبا 
  ریووصت  هوب اهتیلباق درکلمع یبایزرا یارب یبتارم هلسلس راتخاس» ریز رادومن رد .ددرگ یم اه هنیزگ و اهرایعم ،فده
 :تسا هدش هدیشک
 اه صخاش تیمها بیرض نییعت
 سیرتام نییعت یارب .تسا هدش هدافتسا نیلوئسم رفن 15 یسانشراک یارظن زا ،اه صخاش تیمها بیرض نییعت یارب 
  سیرتاوم و  هدوش  هبوساحم  ،ناوسانش راک یارظن یاه سیرتام یاه هفلؤم یسدنه نیگنایم- اه صخاش ییودود هسیاقم
 :تسا هدمآ تسد هب ریز یروص هب ییودود هسیاقم
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 (اهنآ عمج رس رب ددع ره میسقت) A سیرتام یاه فیدر یسدنه نیگنایم ادتبا اهرایعم تیمها بیرض نییعت روظنم هب
 :دوش یم ریز یروص هب اه صخاش تیمها بیرض بیترت نیدب .دنوش یم هزیلامرن سپس و هبساحم
 (فلا) صخاش تیمها بیرض

 
 اه یواضق رد یراگزاس یسررب
 بیترت هب یراگزاس بیرض هبساحم .دوش هبساحم یراگزاس بیرض تسا  زال ،اه یواضق رد یراگزاس یسررب یارب
 :دریگ یم یروص ریز
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 L رادقم هبساحم -فلا

 

 
 :نیاربانب

 

 (CI) یراگزاس صخاش هبساحم ( 

 
 
 (CR) یراگزاس بیرض هبساحم-ج
  توسا تفه یواسم (n) اهصخاش دادعت هک ییاجنآ زا تسا جارختسا لباق نیشیپ لودج زا (CR) یفداصت صخاش
 :نیاربانب .دوب دهاوخ 59/0 اب ربارب زین RI اذل

 
 .دوشیم  ادقا دعب هلحرم یارب اذل تسا لوبق دروم اهیواضق رد یراگزاس نیاربانب تسا 0/1 زا رت ک وک CR نو 

 (RI) ندوب یفداصت یاهصخاش :6 لودج

N 5 9 4 2 3 1 1 3 10 00 50 90 40 20 

RI 1 12/1 3/1 50/0 45/0 55/0 04/0 24/0 34/0 02/0 14/0 32/0 12/0 32/0 
 3390 ،شهو پ یاههتفای :عبنم

 اه هنیزگ تیمها بیرض نییعت
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  تبوسن اه هنیزگ زا کی ره تیحجرا ،(1 لودج) یبایزرا سیرتام و (1 لودج) یتعاس یتیمک 3 سایقم زا هدافتسا اب 
 :دریگ یم رارق یواضق دروم ریز بیترت هب اه صخاش زا کی ره اب طابترا رد رگید هنیزگ هب

 اهتیلباق یئودود هسیاقم یارب یتعاس یتیمک هٌنن سایقم :7 لودج
 (تیحجرا یدش) زایتما 0 9 2 1 3 1 ،3 ،4 ،5

 حجرم ًاالماک (دراد دوجو هنایم یاهتلاح یتقو) نیبانیب یاحیجرت
  یووولیخ حیجروووت
 رتشیب

 حیجرووووووت
 رتشیب

 فیرعت ناسکی حیجرت حجرم یمک

 3390 ،شهو پ یاههتفای :عبنم

 
 ،هبساحم ار (قوف یاه سیرت ام) اه هنیزگ ییودود هسیاقم یاه سیرت ام یاه فیدر زا کی ره یسدنه نیگنایم ،لاح
 .دنوش یم نییعت اه هنیزگ تیمها بیارض ،(اهنآ عمج رس رب ددع ره میسقت) اهنآ ندرک هزیلامرن قیرط زا سپس
 د رووم ی اوه  صخاوش زا  کوی ره اب طابترا رد ار رگید هنیزگ هب تبسن اه هنیزگ زا کی ره تیمها بیرض دعب لودج 
 .دهد یم ناشن یسررب

 اهتیلباق زا کی ره اب طابترا ردرگید هنیزگ هب تبسن اه هنیزگزا کیره تیمها بیرض :3 لودج

 اهتیلباق فلا   ج د ه و ز

B A B A B A B A B A B A B A هنیزگ 
 تیمها بیرض 3/1 0/1 0/1 3/1 91/1 30/1 21/1 25/1 11/1 50/1 21/1 40/1 91/1 30/1

 3390 ،شهو پ یاههتفای :عبنم

 اهتیلباق ییاهن زایتما نییعت
   یوبتارم هلوسلس بیکرت لصا) ریز لومرف زا هدافتسا اب و اههنیزگ و اهصخاش تیمها بئارض قیفلت زا هلحرم نیا رد
 .ددرگیم نییعت اههنیزگ زا کی ره ییاهن زایتما (یتعاس

 
 (wi صخاش تیمها بیرض I و gix: هنیزگ زایتما x صخاش ریز اب طابترا i) 
 :دهدیم ناشن ار اهصخاش زا کی ره اب طابترا رد اهتیلباق زایتما و اهصخاش تیمها بیارض ریز رادومن
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 =A هنیزگ ییاهن زایتما:نیاربانب

 
 =B هنیزگ ییاهن زایتما

 
 اهتیلباق تیقفوم دصرد نییعت 
 لباق ،(A هنیزگ) نآ یاعلالم ´´ وللم یویرانس´´ هب تبسن ار اهتیلباق درکلمع تیقفوم نازیم الاب جیاتن هب هجوت اب
 :دشاب یم هبساحم

 
 یبتارم هلسلس لیلحت زا یریگ هجیتن و یدنب عمج

,1 تیمها بیرض اب (د) صخاش   درکلمع هتبلا .تسارادبختنم یبایزرا یاهتیلباق نایم رد ار تیمها نیرتشیب ،9950
   ووللم  یویرانوس رد  هدوش   اوجنا  یاوه ینیب شیپ اب (ز) و (و) ،(ه) ،(ج) ،(فلا) یاه صخاش اب هلبار رد اهتیلباق
 زا رتولج رایسب ،( ) تیلباق اب هلبار رد .تسا دایز رایسب ،(فلا) تیلباق اب هلبار رد هلصاف نیا .دراد هلصاف یاعلالم
     ندوش هوتینردم و یزرواوشک هعوسوت  توببم  ریثأوت  لویلد  هوب دروم نیا .تسا هدرک تکرح ،هدش  اجنا یاه ینیب شیپ
 یزرواشک روما رد ناسانشراک زا هدافتسا و ملع دشر هب هجوت اب یعیبط لئاسم» یفنم ریثأت شهاک نینچمه و یرادماد
 .تسا «یرادماد و
,2 ربارب دوجوم عضو´´ رد (ج) صخاش نازیم   ناوشن  یبووخ  هوب  هوک تسا هدمآ تسدب ( وللم تیعضو) 10 زا 25
 .تسه هزوح زا نوریب یحاون زا هتفاب ادج یا هتفات ناونع هب زیخبآ هزوح یهایگ عونت هب هک دهد یم
    وفح و دناموسپ ،یژرنا عبانم ، آ عبانم تیریدم ،یازلاغتشا هعسوت تیریدم یارب ناریدم یزیرهمانرب (و) صخاش
  هوک داد  صاوصتخا د ووخ هب ار 11,4 هرمن ،( وللم تیعضو) هرمن 10 عومجم زا ،یعیبط تسیز طیحم و متسیسوکا
  و دوننک عفر هدرب  ان یاهتیریدم رد ار ناییاتسور یاهزاین تسا هتسناوتن نونکات ،نازیرهمانرب و ناریدم دهد یم ناشن
 .دنوشب اهشخب نیا رد اهبیسآ شهاک و تفرشیپ ثعاب
95 نآ یاعلالم « وللم هنیزگ» هب تبسن هدش هتفرگ یبایزرا دروم اهتیلباق تیقفوم نازیم ,   هدومآ  توسدب دصرد 31
 .دشابیم اهتیلباق نیا زا هدافتسا رد دیدش فعض رگنایب هک تسا
 تاداهنشیپ و یریگ هجیتن
 رد  یولیحم تسیز یاه هفلؤم رب دیکأت اب زیخبآ هزوح رد ییاتسور یحاون رادیاپ هعسوت یوگلا هب رضاح شهو پ رد 
  هوئارا  هوب  شهو وپ ی اوه  هوتفای زا  لوصاح جیاتن هئارا نمض شخب نیا رد .دش هتخادرپنانمس ناتسا همار) زیخبآ هزوح
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  بوسانم  یاوهراکهار  هوئارا  قویرط زا  راووجمه  یاهاتوسور یور رب تببم یراذگرثا شیازفا تهج یلمع یاهراکهار
  یاوهنومزآ شخب رد هک یاهلیلحت رد شهو پ یاههتفای شخب رد هدش هئارا یاهلیلحت هب هجوت اب .دوش یم هتخادرپ
 ییاتسور یحاون رادیاپ هعسوت و یلیحم تسیز یاههفلوم نیب هک دومن نایب هنوگنیا ناوتیم دش هدیدرگ  اجنا یرامآ
  نویا زا رتشیب دیفم هدافتسا ییاتسار رد دیاب یلم و یلحم نالوئسم سپ .دراد دوجو یرادانعم هلبار هعلالم دروم هیحان
      ووللم یوگ یو هوی ناوونع هب دناوتب اههفلوم نیا زا هدافتسا هک یاهنوگب دنیآرب ییاتسور هعسوت ییاتسار رد اههفلوم
  دونم  هروهب اوهنآ زا یاهنوگب دیاب هتبلا دتسناد ینوماریپ ییاتسور رادیاپ هعسوت ییاتسار رد نآ زا ناوتب و دوش  وسحم
   زا هلوصاح یاوه هوتفای هب هجوت اب همادا رد .دنورن نیب زا یدم لوط رد هک درکن دراو یبیسآ اهنآ دوخ یور رب هک دش
  یولو      توسا هدوش ییاتوسور یحاوون رادویاپ هعسوت ثعاب و دراد دوجو هقلنم نیا رد یناوارف یاه تیلباق AHP لدم
  اوه  نوومزآ  جیاوتن رد  ناووت ی وم ار  هولوقم  نویا هک دشابیم ییوراد ناهایگ تشک تیلباق شخب نیا رد هلئسم نیرتمهم
 ار راد بختنم یبایزرا یاه تیلباق نایم رد ار تیمها نیرتشیب ،9950,1 تیمها بیرض اب تیلباق نیا هک دومن هدهاشم
-هرهب اتسار نیا رد میاهتسناوت اهنآ زا هزادنا ه  ات هک تسا نآ شخب نیا رد رگید ثحب .تسا هداد صاصتخا دوخ هب
 یگ یو نیا زا ناوتب هک دومن یزیرهمانرب یاهنوگب ناوتیم ریسافت نیا اب یلو میاهدرکن دراو یبیسآ اهنآ هب و میوش دنم
   اتوسور یداوصتقا یالکشم شهاک و ییازلاغتشا شیازفاییاتسار رد مه و ییاتسور هعسوت تهج رد مه هقلنم هوقلاب
   لوصاح یاوههتفای هب هجوت اب زین شهو پ نایاپ رد .دییامن مهارف ار هبناج همه هعسوت یابجوم دناوتب ات دومن هدافتسا
     هومار زویخبآ هوضوح هوقلنم رد هک ییاهاتسور رادیاپ هعسوت یارب و رتهب یزیرهمانرب تهج ریز یاداهنشیپ قیقحت زا
 :دوش یم حرلم دناهتفرگ رارق
 ؛هضوح رد دوجوم عتارم زا رتهب یرادربهرهب ییاتسار رد ناییاتسور یتکراشم یاهینواعت لیکشت -
   هوضوح یاوهلیسناتپ زا رتهب ه  ره هدافتسا تهج رد ناییاتسور یمدرم یرکاشم هعسوت ییاتسار رد یزیرهمانرب -
 ؛زور یاهزاین اب بسانتم
  یومدرم تکراشم تیلباق زا هدافتسا تهج ییارجا یاههاگتسد نیب یگنهامه  دع زا نتساک تهج رد یزیرهمانرب -
 ؛رمتسم یروصب
  یاوهتیلباق زا یدنمهرهب شیازفا تهج رد یدرگ وب یاههاگتماقا داجیا ییاتسار رد صوصخ یاهتکرش لیکشت -
 ؛رگشدرگ  ذج رد هقلنم یلیحم تسیز
  یوراد ناوهایگ تشک تیلباق زا ناییاتسور رتشیب ه  ره هدافتسا تهج رد یمسر ریغ و یمسر یاهشزومآ داجیا -
 ؛رازاب یاهزاین و هقلنم یژولوکا طیارش اب بسانتم هقلنم رد
 رد یولهس شیازفا ییاتسار رد هقلنم یفارگوپوت طیارش هب هجوت اب هقلنم هب دمآ تفر رد تلوهس ارب یزیرهمانرب -
 ؛ییاتسور یحاون رادیاپ هعسوت یارب یمدرم تکراشم
 رد یرادزیخبآ یایلمع یارجا یاتسار رد اهکمک و اهتکراشم شیازفا یارب هجوت اب یتلود یاهیریگیپ شیازفا -
 ؛هزوح رد یرادزیخبآ یایلمع زا هلاس دن  تشذگ اب قیفوت هب یبایتسد  دع هب هجوت اب همار هضوح
  داوعبا رد هقلنم بسانم یاهتیلباق و هوقلاب یدیلوت ناوت و یعیبط یاهلیسناتپ زا یدنمهرهب تهج رد یزیرهمانرب -
 ؛نوگانوگ
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      و یوگنهرف روقف هولمج زا دووجوم یاوهانگنت عفر یارب هقلنم ییافوکش ییاتسار رد نیمزرس شیامآ حرط داجیا -
 و ناییاتسور نیب رد یتشیعم
-  شیوپ یاوههژورپ تسرد یارجا رد عوضوم اب طبترم یاههاگتسد نیب یگنهامه شیازفا ییاتسار رد همانرب داجیا -
 .هقلنم ییاتسور یحاون رادیاپ هعسوت ییاتسار رد هدش ینیب
 عبانم
 و IUCN  شور ود هوسیاقم ،(4390 ) روبکا   یولع ،یناماوس یرظن ،نیدلا  اوق ،یریما یدهاز ،نسحم ،یوراس ینسحم ،دیما ،ناویلن یدسا

  همانوشهو پ ،(0  توشدیز - ناوقلاط : یدرووم ی  هوعلالم)  ،زویخبآ هزوح یرادیاپ یبایزرا رد یرادزیخبآ و عتارم ،اهلگنج نامزاس
 .00 هرامش ،مشش لاس زیخبآ هزوح تیریدم

 .33 هرامش ،ییایفارغج یاقیقحت همانلصف ،شورو  وهفم :یرادیاپ یبایزرا ،(5190) اضرلادبع ،یراختفا نیدلا نکر ،یلع دیس ،یردب
 یلیحم تسیز یاه هفلؤم رب دیکات اب زیخبآ یاه هزوح رد ییاتسور یحاون رادیاپ هعسوت یوگلا یبایزرا ،(3390) هیضار ،روپ نسح
 رد نآ شقن و اتسور تسیز طیحم  فح هب هجوت تیمها و یرورض ،(5390) نویامه ،نایداهرف ،اضرمالغ ،دار یکشزپ ،داهرف ،یناورسخ

 .حتفم دیهش هاگشناد ،ناریا تسیز طیحم یاهشهو پ یلم شیامه ،یمدرم یاه تکراشم رب دیکات اب ییاتسور رادیاپ هعسوت
 .نارهت ،نارهت یاقیقحت  ولع دحاو ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یرتکد هلاسر ،نانمس ناتسا همار زیخبآ هزوح رد
 .نارهت ،تمس یاراشتنا ، وس پا  ،ییاتسور یایفارغج ینابم ،(0190) ،سابع ،یدیعس
  لوین  توهج رد ،زیخبآ یاه هزوح عماج تیریدم یساسا  وهفم ،(0390) نیسح ،دنو ینیز ،بنیز ،یدومحم ،تیانع ،یمارهب ،الیل ،ینامیلس

 .روشک یرازو ،نارهت ،رادیاپ هعسوت هب یبایتسد یاهراکهار یلم سنارفنک نیلوا ،رادیاپ هعسوت هب
 ی اوه  شهو وپ   همانلوصف ،(دونرم  ناتوسرهش  هدویزگرب  یاهاتوسور)  ییاتوسور قطانم یرباربان و هعسوت رد یشهو پ ،(1190) یلع ،یروکش

 .04 هرامش ،ییایفارغج
 ی اوه  شهو وپ   همانلوصف ،(دونرم  ناتوسرهش  هدویزگرب  یاهاتوسور)  ییاتوسور قطانم یرباربان و هعسوت رد یشهو پ ،(1190) یلع ،یروکش

 .04 هرامش ،ییایفارغج
 و   یاوعلالم ،ییاتوسور  قطاونم  رادویاپ هعسوت یاه صخاش یجنسرابتعا و نیودت ،(1190) الهش ،نایچبو  ،یلع ،نایدسا ،لیلخ ،یرتنالک

 .5 هرامش ،0 هرود ،یا هقلنم یرهش یاه شهو پ
  ،یرهوش  رادویاپ  هعوسوت هب یبایتسد یارب  اناور تیریدم رد نیون یدرکیور ،یرهش یرادزیخبآ ،(0390) دیجم ،روپ یجح ،اضر ،نایزگل

 .یوضر ناسارخ یزرواشک داهج شزومآ زکرم ،ناراب ریگبآ حولس یاه هناماس یلم شیامه نیلوا
 نامزاس یاراشتنا ،نارهت ،دا ن  رحم رصان ،ینارهت دادح طاشن همجرت ،رادیاپ هعسوت یاه صخاش ،(9190) دراهلیب نازوس و جیردب ،نادلوم

 .تسیز طیحم تظافح
 : هوعلالم  درووم)  ییاتوسور  یحاوون  رادویاپ هعسوت رد یلیحم یاه یدنمناوت شقن رب یلیلحت ،(5390) یلع ،ینیدلا سمش ،دوعسم ،یودهم
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