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 چکیده

-میی ، باشد خیز نفتتواند در حکم موتور محرکه رشد اقتصادی کشورهای یک منبع عظیم ثروت عالوه بر آن که می عنوان به نفت

فتی ن درآمدهای بر نحوۀ مدیریت است توجّه خور در آنچه لذا ؛مانعی در مسیر پیشرفت اقتصاد این کشورها عمل کند عنوان بهتواند 

تواننید بیا   سویی کشورهای صاحب نفیت میی   یکی از مبانی اساسی توسعه پایدار است. از عنوان بههای آتی با مدنظر داشتن رفاه نسل

بیا ایایاد   ، بستر مناسبی را برای توسعه پایدار کشیور فیراهم آورنید و از دیسیر سیو      زیرساختهای تخصیص بهینه این منابع به پروژه

هیای کیالن اقتصیادی    سدی مستحکم در رونید رشید شیاخص   ، ها داردنیز به نوبه خود ریشه در سوء مدیریت نفتی که آن های رانتی

کشیور  بیا   03های توسیعه پاییدار در کشیورهای صیادرکنندۀ عمیده نفیت جهیان        تحلیل شاخصهدف از این پژوهش  پدید آورند.

باشد. ای میمقایسه-تحقیق کاربردی و روش آن توصیفیباشد. نوع اقتصادی و اجتماعی  می، محیطیشاخص زیست 30استفاده از 

گیری چند شاخصه  بهیره گرفتیه شیده اسیت. نتیای        همچنین برای تازیه و تحلیل اطالعات نیز از روش پرامتی  از روشهای تصمیم

بیشترین میزان ضریب  کانادا و ایالت متحدۀ آمریکا با، به ترتیب کشورهای نروژ، 3332در سال ، دهد کهحاصل از پژوهش نشان می

نیروژ و  ، اسیترالیا ، به ترتییب کشیورهای  ، 3303برند. و در سال های توسعه در وضعیت مطلوبی به سر میاز نظر شاخص،  Qپرامتی 

، ترین کشور که در این دو سال در رتبی  آخیر کشیورها قیرار گرفتیه اسیت       کانادا بیشترین میزان ضریب پرامتی را دارند. و نامطلوب

 3303  در جایساه بیست و هفتم و در سیال  -30030/3با میزان پرامتی   3332باشد. در این میان کشور ایران در سال اق میکشور عر

   با صعود به جایساه بیست و دوم در میان سی کشور صادر کننده نفت قرار گرفته است. 33020/3با میزان  

 روش پرامتی.، کشورهای صادرکنندۀ نفت، : توسعه پایدارکلیدی واژگان
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 هلئسم نایب و همدقم
   کری یگتفاری هعسوت رگنایب ،الاب یدااتقا دشر هب ندیسر ادتبا رد هک دهد یم ناشن هعسوت موهفم یلماکت ریس یسررب
   نمارض و رگناریب دناوت یمن یدااتقا یالاب دشر داجیا فرص هک تسا نآ زا یکاح هبرجت اّوما .دش یم بوسحم روشک
  یاره صخاش زا یهّوجوت لباق هعومجم هک دنک یم ادیپ ققحم ینامز هعسوت تفگ ناوت یم ورنیا زا .دشاب هعسوت یاقب
     و یروفیط)دربای دوربهب ررقف و یرارکیب ،شزومآ ،تشادهب ،دمآرد هنالداع  یزوت ریظن یگنهرف و یدااتقا ،یعامتجا
   یلرصا یاره  هربنج ناورنع هب ،تسیز طیحم و یعیبط  بانم  قن هب یدایز هجوت ،ریخا یاه لاس رد .(0 :0396 ،یربکا
 نآ لاعف  قن هب یدااتقا دشر یارب یتیدودحم زا تسیز طیحم هب هاگن و تسا هدش یگدنز تیفیک و یناسنا تمالس
 ، نارارک  مه و یدوبهب)ترسا هرتفر رتارف یناسنا هعسوت حطس  یازفا و رتالاب یاهدرادناتسا هب یبایتسد ،رقف  هاک رد
     حررطم ارکیرما ترقو رورهمج  سیرئر ،  نموررت یورس زا 3136  لارس رد ادتبا هعسوت هدیا لئاسم نیا  بت هب .(3296:5
  یاره  لدارعت مدع  فر رد نآ ندوب هشراپکی و تیعماج ،هعسوت ناکرا زا یکی ،رذگهر نیا زا .(1196:16 ،اویتساو)دش
  نآ فدره و (9396:116 ،  نارارکمه و یناترسبانع ؛0 :0296 ،ینف)دشاب یم اهروشک نورد قطانم یعامتجا و یدااتقا
 و اهراشف  فر تهج رد یلح هار و (Malberg,2000:36) هافر تهج بولطم ریسم رد تکرح و دوجوم طیارش دوبهب
 .(Storper,2006:20) درشاب  یرم ،   دراد دورجو ینارسنا و یعارمتجا یگدنز فلتخم یاه  خب نیب هتسویپ هک تالکشم
      ناریم زا تمرس هرب هرعماج ترسیاب    یرم نآ ۀرجیتن رد هرک تسناد یاهبناج همه دنیارف ناوتیم ار هعسوت ؛نیارب هوالع
  ررجنم و هدرک تکرح (یراکیب و یعامتجا ،یریذپ بیسآ ،یرامیب ،رقف ،یگنسرگ دننام)یگتفاین هعسوت لماوع نتشادرب
 ،   رهرش رریظن یمیهارفم ،   ترسا هدرش هرئارا رادیاپ ۀعسوت زا یفلتخم  یهافم ،ریخا لاس هد رد .ددرگ  ماوج یرادیاپ هب
   رقاو رد و ددرگیم لماش ار اهیریگ یمات رد مدرم تکراشم ،تورث هنالداع  یزوت ،یعامتجا تلادع ،یژرنا ،اتسور
 و هداز لیعامرسا ؛366 :0396 ، نارارکمه و یناذا)دریگ یمرب رد ار هدنیآ یاهلسن و یزورما ناسنا یگدنز یایاوز همه
 یسایس لئاسم ههیو هب و رادیاپ هعسوت فادها هب یبایتسد رد تالکشم و لئاسم هکیروط هب .(1396:116 ،ناراکمه
  ارب ، رادریاپ    هعرسوت زا یررتدرخ یرریگلکش هب رجنم ،درکیور نیا یناهج فادها ققحت رد ییاناوت مدع و یگنهرف و
  مورهفم .(9 :3296 ،  هدازارضر)دیدرگ بورملم و یلحم حطس رد یناهج یاهنامرآ و اههشیدنا ندرک ییارجا رب دیکأت
    زا درناوتب هرک درشاب یرم هعسوت یدااتقا و یعامتجا ،یدبلاک یتنس یاهوگلا ربارب رد ییاهراکهار هئارا ،رادیاپ هعسوت
    تریفیک ندرمآ نییارپ و یتلادعیب  اور ،تیعمج هیوریب  یازفا ،یگدولآ ،اه تسیسوکا بیرخت ،یعیبط  بانم یدوبان
  نیرتریذرپان  بارنتجا و  نیررت  هم نونکا ه ماخ تفن رگید یفرط زا .(1396 ،هدازنیما)دنک یریگولج اهناسنا یگدنز
    یرساسا  بارنم زا یرکی و .(1296:636 ،  یزریرهم درنوخآ و یزاریش نسحلوبا)تسا ناهج یتعنص ندمت رد ماخ هدام
    ربنم نریا زا یراجت یرادربهرهب لاح نیا اب .(Mariano,2007:1)دهدیم رارق هدافتسا دروم رشب عون هزورما هک تسا
  ترلع   هب)فیعرض تارطابترا ،یمومع تکراشم مدع ،فیعض یاهداهن هب هجوت اب یطیحم تسیز یاه لاش اب روشک
   و ینامزارس راتخارس ،  یتاریح یاره ترسایس نادقف ،تفن تعنص رد رهام ریغ راک یورین (تاعالطا نایرج رد فاکش
- یرم         هدرننک ردارص یاهرورشک رد هعرسوت یرادریاپان ثرعاب هرک ترسه  یلماورع هعومجم فیعض یتموکح  تسیس
     و یگدرنز یارهوگلا ررب یرتفن یاه تیلاعف ریثأت ۀوحن  یازفا دروم رد اهینارگن نینچمه .(Bertelsen,2014:2)ددرگ
    دورجو یترسیروتوکا یاره یهتارترسا ، یزروارشک ،    یریگیهارم :درننام یرگنهرف ررصانع و دااتقا ،یعامتجا تاطابترا
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 ییاهدروخرب ؛دننام ینامایب تاریثأت یتفن یاهتیلاعف یناهج نامزاس تاعلاطم شرازگ قبط .(Esuruku,2013:6)دراد
     تیدودرحم هرب هرّوجوت ارب .(UNDP,2006:75)دنکیم داجیا هعماج رد ار دنتسه رشب هعسوت رقف رد رثؤم لماوع زا هک
     رد و یرتفن  بارنم ندرش یرهت ببس ،تفن ۀدننک رداص یاهروشک رد یژرنا هنارس فرام یالاب دشر و یلیسف  بانم
   یدرج رورط هب ار اهروشک ۀعسوت هک دوش یم تفن رودص زا یشان یاهدمآرد  طق نآ  بت هب و ،رود نادنش هن ینامز
 هعسوت  واخلا یلع هعسوت رد اهییاسران نیا نازیم یسررب فده اب  هوهپ نیا نیاربانب .دهدیم رارق ریثأت تحت
  ارت 1110  یاره لاس زا ناهج تفن هدننک رداص هدمع یاهروشک نایم رد هعسوت یرادیاپ یاهصخاش رب هیکت اب رادیاپ
   مارجنا اره  لارس نریا یط رد اه صخاش نیا زا یرادروخرب ظاحل زا اهروشک زا کی ره تیعضو هسیاقم و 0610 لاس
  .تسا هدش
 قیقحت هنیشیپ
      هعلاطم)یداراتقا درشر و یگدورلآ رارشتنا نیرب تیلع هطبار یسررب"ناونع اب یشهوهپ رد (6396)ناراکمه و یمارهب
  نورمزآ رب ینتبم ،یگدولآ راشتنا و یدااتقا دشر یلع هطبار یبرجت یسررب هب "(تفن هدننک رداص یاهروشک یدروم
   لارح رد و هرتفای هعرسوت یاهروشک رد ،نبرکدیسکاید ۀنارس راشتنا و هنارس دمآرد نیب یرجنارگ تیلع یاهلحرم ود
  و تدرم دنلب و تدمهاتوک ینگمه تلاح رد هک داد ناشن یسررب زا لصاح دیاتن .دناهتخادرپ تفن ۀدننکرداص هعسوت
  .دراد دورجو دمآرد و یگدولآ راشتنا نیب هفرط ود یوق تیلع هطبار تدم دنلب و تدم هاتوک ینگمهان تلاح نینچمه
      هدرننک ردارص برختنم یاهرورشک رد رادریاپ هعسوت و یناسنا هعسوت ناونع اب یا هلاقم رد (3296)ناراکمه و یدوبهب
  یرسررب هب (EKC)ستنزوک یطیحم ینحنم شور زا هدافتسا اب یناهج حطس رد رادیاپ هعسوت تیمها هب هراشا اب ؛تفن
  اره  نآ تارقیقحت دیاتن .دناهتخادرپ تفن ۀدننک رداص بختنم روشک 10 رد یناسنا ۀعسوت و رادیاپ هعسوت یاهصخاش
       نارارکمه و بررطف .ترسا اهرورشک زا هوررگ نیا رد  بانم یرادیاپان و یناسنا ۀعسوت نیب Uنوراو هطبار رگناشن
  هریکت اب ،تفن ۀدننک رداص یاهروشک یدااتقا دشر و اوه یگدولآ هطبار هعلاطم ناونع اب رگید یاهلاقم رد (3296)زین
    یداراتقا درشر و ترسیز    طیرحم یگدورلآ یربر جت دهاورش ،  یرقیفلت یاره هداد زا هدافتسا اب و یدااتقا یاههیرظن رب
   بریرخت ارب دمآرد  یازفا ،رما ودب رد هک دهد یم ناشن اه نآ قیقحت دیاتن .دناهدرک یسررب ار کپوا وضع یاهروشک
   نریا یرطیحم ترسیز تیفیک ۀدنیالآ رتمک یاهیژولونکت تادراو و دشر موادت اب اما .تسا هدوب هارمه یطیحمتسیز
   رادریاپ ۀعرسوت یاههفلؤم نایم یلع یهطبار یسررب هب (3296)ربهر و ینیسح نایعاجشریم .تسا هتفای دوبهب اهروشک
  ارب ،  یعارمتجا و یداراتقا ،  یرطیحم ترسیز ،یداهن ریغتم 30 قیرط زا ،(انم)اقیرفآ لامش و هنایمرواخ یاهروشک رد
   هرک داد نارشن اه نآ قیقحت دیاتن ،دناهتخادرپ 1110-1110 ینامز ۀرود یارب یلصا یاههفلؤم لیلحت شور زا هدافتسا
       هرکنآ نمرض هعرسوت عورن نریا ور نریا زا ،هدمآ تسد هب هقطنم نیا تسیز طیحم بیرخت یاهب هب یدااتقا هعسوت
     زا .ترسا هدررک  هاررف ار اره  نآ لورفا هنیمز هکلب ،دوش رادیاپ هعسوت یدااتقا ریغ یاههفلؤم دوبهب بجوم هتسناوتن
 "   ناورنع ارب دورخ دشرا یسانشراک هلاسر رد (1610)6نسلترب :دومن هراشا ریز دراوم هب ناوت یم زین یجراخ تاقیقحت
 و یدااتقا و یعامتجا تاعبت هب هراشا اب "ادناگوا 6نیتربلا هقطنم یدروم هنومن :0 ادناگوا رد تفن تارداص و یرادیاپ

                                                                                                                                                                
1 . Pernille Bertelsen 
2 . Uganda 
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    تیریدرم و یرادریاپ یگنورگش ل ریلحت و فشک هب یفیک یاه شور زا هدافتسا اب اهروشک رد تفن تارداص یگنهرف
   و ترسایس  یرظنت ،   یورق یارهداهن دارجیا هک تسا هداد ناشن یو قیقحت دیاتن .تسا هتخادرپ یندعم و یعیبط  بانم
 رد (0610)0 ونییلارقا .دشاب اهروشک هنوگنیا رد هعسوت یرادیاپ نفح رد  هم لماوع زا دناوت یم ،هتفای نامزاس تموکح
  هعرسوت رد تسیز طیحم یاهیگدولآ یسررب هب ،هیرجین تسیز طیحم رب نآ تارثا و تفن تارداص"ناونعاب یاهلاقم
    هعرسوت درنور ررب یاهیگدولآ نیا تارثا نییعت هب یو تاقیقحت دیاتن .تسا هتخادرپ تفن هدننک رداص  ماوج رادیاپ
   ترینما و یرتفن تارد ارص"   ناورنع ارب 9 یزورکیش رگید هباشم هلاقم رد .تسا هتخادرپ تفن هدننک رداص  ماوج رادیاپ
      هرتخادرپ هریرجین یارتلد رد یزارگ و یرتفن تادیلوت تارثا یسررب هب (رادیاپ هعسوت یارب یشلاش )هیرجین رد یناسنا
  رد نآ یرادررب هررهب و تفن یطیحم تسیز یاهدمایپ"ناونعاب یرگید هباشم قیقحت رد (6610) 1ودیاب نینچمه .تسا
  ارختسا یطیحمتسیز تارثا یسررب هب "هدش یبایزرا و یزیرهمانرب هقطنم کی :هیرجین ،5ودنوا تلایا یلحاس هقطنم
 نیب زا و یگدولآ :لماش یطیحم تسیز یّودج تارطخ هدنهدناشن یو قیقحت دیاتن .تسا هتخادرپ هقطنم نیا رد تفن
  تاررثا ی باریزرا "  ناورنع ارب یا هرلاقم رد (1610)1   ودرورموا نیرنچمه .ترسا هدوب... و گرزب یزرواشک یضارا نتفر
 1  بارنم نیرفن هیرظن رب دیکأت اب"هیرجین ییاتلد تلایا رد بختنم ِب ماوج تسیز طیحم رب یزاگ و یتفن  بانم تارداص
 زا ، ترفن تشن لیبق زا یتالکشم ققحم نیا یاههتفای هب هّوجوت اب .دزادرپیم  بانم نیا یطیحمتسیز تارثا یسررب هب
  تالکرشم ،هقطنم زا مدرم ییاجباج ،هعماج یاضعا هب یرامیب عاونا تیارس ، اخ یرورابان ،یهایگ  شوپ نتفر نیب
  تارعلاطم ،  ترسا دوهرشم هک روط نامه .تسا دوهشم روشک نیا رد مدرم ندش هدنار هیشاح هب و یعامتجا ،یدااتقا
         یرسررب ۀرنیمز رد یتارعلاطم ررتمک یرلو .ترسا هدرش مارجنا یتفن ۀدننک رداص یاهروشک و تفن اب هطبار رد یدنش
  ۀدرننک رداص یاهروشک رد (یعامتجا و یدااتقا ،یطیحمتسیز) رادیاپ ۀعسوت ۀناگ هس لوصا هب طوبرم یاهصخاش
     هرب هرتمورپ هراریعم درنش یریگ یمات شور زا هدافتسا اب تسا یعس هلاقم نیا رد .تسا هتفریذپ تروص ناهج تفن
  یاره    لارس یرط رد اره صخارش نیا زا یرادروخرب ظاحل زا تفن ۀدننک رداص یاهروشک زا کی ره تیعضو ۀسیاقم
  .دوش هتخادرپ 0610 و 1110

  یرظن ینابم

 .تفرگ رارق هدافتسا دروم دشر دودح باتک رد راب نیلوا ،نآ یزورما موهفم هب رادیاپ ۀعسوت حالطصا :رادیاپ هعسوت
  .دورشیم هداد تبسن هعسوت و طیحم یناهج نویسیمک 1236 شرازگ هب ًاامومع رادیاپ ۀعسوت موهفم یاههمششرس اّوما
:61 ،  یذربنج ینیرسح)درکیم دیکأت یدااتقا هعسوت دنیآرف رد یطیحم تسیز لئاسم رب شرازگ نیا   نریا رد .(1396
- لرسن یاهزاین نتخادنا هرطاخم هب نودب ار ناسنا یاهزاین هک یاهعسوت :زا تسا ترابع رادیاپ هعسوت موهفم شرازگ
   هاررف نآ    زا رورظنم هرک رورحم ناسنا تسا یاهعسوت ،رادیاپۀعسوت .(WECD,1987: 43)دنک فرط رب ار هدنیآ یاه

                                                                                                                                                                                          
1 . Albertine Region 
2 . S. O. Aghalino 
3 . COMFORT CHUKUEZI 
4 . Bayode 
5 . Ondo 
6 . Omorede 
7 . Resource curse theory 
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    نآ رد هرک ترسا یدرنیارف و .(2296:116 ،هانپ تمکح و یدزی)دشابیم ناسنا یزاسهدامآ یارب مزال یاههنیمز ندرک
   هرک دنورش   یرم یرحارط یورحن هب اهتسایس ریاس و تعنص ،یزرواشک ،یژرنا ،یراجت ،یلام ،یدااتقا یاهتسایس
  یراذرگ هیامررس ماجنا نآ موهفم و دشابیم رادیاپ یکیژولوکا و یعامتجا ،یدااتقا ظاحل زا هک تسا یاهعسوت زجوم
   دریاین دورجو  هرب هدنیآ لسن یارب یعامتجا یهدب هک یروط هب تسا یژرنا و طیحم ،تشادهب ،شزومآ هنیمز رد یفاک
 هعماج تخاس و لکش یراگزاس  لاش یارب یدیدج درکیور هعسوت زا عون نیا رد .(1296:12 ،ناراکمه و ،کنارپ)
  مورهفم نآ رد  هرک ، ترسا هدش فیرعت یطیحم تیامح قیرط زا (هعسوت)هدنیآ تفرشیپ بوشراهش رد رصاعم یناسنا
 نآ رد  مدررم  هرک  یرطیحم  تخارس  تریهام و  یرطیحم لباقتم یاه نک ،یناسنا  ماوج تامادقا رد یعقاو یراگزاس
  هرلمج زا  یزریر هرمانرب  فرلتخم  برتاکم  ترسکش یپ رد هیرظن نیا .(9 :2196 ،تویلا.آ)تسا هتفهن ،دننکیم یگدنز
هقطنم ،یلم ،یناهج تسیز طیحم رب برخم راثآ و یگدنز بولطم طیارش هب ییاناوت مدع رد  سینردماسپ و  سینردم
 ،0336 لاس رد وریناژودویر رد نیمز سنارفنک لیکشت اب .(6296:196 ،یرایز)تشاذگ دوجو هصرع هب اپ یلحم و یا
  ءارقترا تفایهر رد  ماوج تکراشم نآ رد هک دش هدناوخارف یدج  لاش هب ناهج رساترس رد رادیاپ هعسوت عوضوم
 رد نآ  ندررب  الارب یارب (Cullingworth&Nadin,2002: 224) و رهش رادیاپ هعسوت و تسیز طیحم تیعضو دوبهب و
 درررشاب یرررم رادررریاپ هعرررسوت بوشرارررش رد ینارررهج حطرررس رد یرررناوارف تامادرررقا هرررب زارررین طیرررحم حطرررس
(UNDP,2001&UNESCO,1995:5). ترسیز طیرحم ،   صخارش رارهش هعرسوت ینعم هب رادیاپ ۀعسوت یلک روط هب  ، 
      هترشاد یبایترسد ررظن درورم هعرسوت زا یحطس هب دنناوتب زین ناگدنیآ هک یروط هب ،تسا گنهرف و یعامتجا ،یدااتقا
6:01 ،نابوخ و یلولهب) دنشاب 139). 

  ییاره  ثرحب عورضوم هک تساهلاس تسیز تیفیک و یدااتقا دشر نیب هطبار :رادیاپ هعسوت و زیخ تفن یاهروشک
       زا یرضعب رد گرزرب یاریازم زا یرکی ترفن توررث .(6396:10 ، نارارکمه و یمارهب)تسا نارگ هوهپ نیب ینالوط
  یرنغ هعومجم ریز ود هب تیعمج ندش لیدبت نآ دیاتن زا یکی .دیآیم تسد هب رشب شالت اب رتشیب هک تسا اهروشک
 یارب یاهزیگنا چیه تورث یناوارف نیا اب اه تلود و .دنوشیم لرتنک رت گرزب و یوق تیعمج رظن ریز هک تسا ریقف و
  یرکتم یاهدااتقا رد یعیبط  بانم تنار دوجو (Birdsall and Subramanin, 2004)دنرادن ار رشب قوقح زا تظافح
 هک دندقتعم ناققحم زا یخرب .(3296:61 ،نابزیلاپ و سمش)دراد یدااتقا و یسایس راتخاس رد یتوافتم ریثأت ،تفن هب
  یاراد نیرنچمه .دنرب یم دنر یلخاد یاهگنج زا دایز لامتحا هب دنتسه هتسباو یندعم داوم و تفن هب هک ییاهروشک
 ,Obadina)  دنرشاب  یرم ،   دنترسه رریقف یرعیبط  بانم ظاحل زا هک ییاه تلم رگید هب تبسن یرتمک یدااتقا دشر  رن

   گرنهرف شرترسگ ،   یرصواخ  رخب فیعرضت ،   رارک هزریگنا فیعرضت بجوم تفن تنار یدااتقا ثیح زا .(2003
   دریلوت ررب یتنار ریغ و دلوم یاهدااتقا .(3296 ،یدارم)ددرگیم یدااتقا  بانم فالتا و ییارگ فرام ،یراوخ تنار
   ریارخذ زا یرشان روشک تورث زا یهجوت لباق  خب تفن تنار رب یکتم یاهدااتقا رد .دنتسه یکتم تامدخ و الاک
 ، یمئاق)درنک  یرم فیعضت یدااتقا تباقر و تخس راک یارب ار راک یورین هزیگنا رما نیا و راک یورین هن ،تسا تفن
-  ترنار گرنهرف و راتخاس اریز .تسین رادیاپ و ماوداب تفن روحم رب ۀعسوت تفگ دیاب رگید ترابع هب .( 9396:016
   یاهرورشک رد .دزارس یرم ناوتان  فیاظو یارجا رد ار نآ و دنکیم هدیسوپ نورد زا ار تلود داهن تعرس اب یراوخ
  و یرسایس ، یداراتقا تالکشم و اه یراجنهان زورب بجوم روحم تفن ۀعسوت ،دشر لاح رد و هتفاین هعسوت زیخ تفن
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  فیعرضت ،راک ۀزیگنا فیعضت بجوم تفن تنار یدااتقا ثیح زا .(1296:11 ،یضویع)ددرگیم ینوگانوگ یعامتجا
   و درلوم یاهداراتقا .ددرگیم یدااتقا  بانم فالتا و ییارگ فرام ،یراوخ تنار گنهرف شرتسگ یصواخ  خب
 ،     ترفن ترنار ررب یرکتم یاهداراتقا رد .(2296 ،ناراکمه و یدمص)دنتسه یکتم تامدخ و الاک دیلوت رب یتنار ریغ
 تخس راک یارب ار راک یورین هزیگنا رما نیا و راک یورین هن ،تسا تفن ریاخذ زا یشان تورث زا یهجوت لباق  خب
 .(9296:116 ،یمئاق)دنکیم فیعضت یدااتقا تباقر و
 اهشور و داوم

 رد  نارهج ۀ رمان  تارعالطا  زا لرقن هب هدش تابثا یتفن ریاخذ ۀیاپ رب اهروشک تسرهف :تفن هدننک رداص یاهروشک -
 %25/06  ادارناک ،%36  ارب یدوعص ناتسبرع ،%29/60 اب الئوزنو ،بیترت هب هک .دشابیم روشک 13 لماش ،9610 هیوناژ
   راررق یدرنب هدر نریا مراهش هاگیاج رد یتفن ریاخذ %69/66 اب ناریا نایم نیا رد .دنراد رارق ناهج موس ات لوا ۀدر رد
      نازریم برسح ررب ار اهرورشک تیعرضو (0 ) لکرش و تفن هدننک رداص یاهروشک ییاضف یگدنکارپ (6) لکش .دراد
 .دهد یم ناشن تفن تارداص

 
 تفن ۀدننک رداص یاهروشک تیعقوم :1لکش

 
 (www.worldbank.org :یناهج کناب تیاس) هعلاطم دروم یاهروشک رد تفن تارداص نازیم :2لکش
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     لارس رد ینارهج کرناب یورس زا هرشتنم رامآ نیرخآ قبط تفن هدننک رداص یاهروشک یتفن تارداص نازیم نینچمه
   ترفن هکرشب 1111221 تارداص نازیم اب ناتسبرع روشک یدوعص ناتسبرع یاهروشک هک تسا تروص نیا هب 5610
   راررق اریند موس هاگیاج رد زور رد هکشب 111.111.0 تارداص نازیم اب هیسور زا سپ ناریا و لوا هاگیاج رد زور رد
 .تسا نباگ و یزلام هب طوبرم بیترت هب تفن تارداص نازیم نیرتمک نینچمه .تسا هتفرگ
  تارعالطا ادتبا .دشابیم یاهسیاقم -یلیلحت زین نآ شور و یدربراک قیقحت عون رضاح  هوهپ رد :قیقحت شور -
   .ترسا هدرش یروآ   رمج یناهج کناب یرامآ یاههداد رب دیکأت اب یاهناخباتک و یدانسا شور زا زاین دروم یاههداد و
 و نزو نوناش یپورتنآ شور زا هدافتسا اب دعب هلحرم رد .دندیدرگ یهدنامزاس و  یاپ هدش یروآدرگ یاههداد سپس
  یاره   شور زا یرکی هرک یرتمارپ شور زا هدافتسا اب سپس .دیدرگ نییعت هعلاطم دروم یاهصخاش زا کی ره تیمها
    نریا بارختنا ترلع .دنتفرگ رارق یدنبتیولوا و یسررب یدروم ریخ تفن یاهروشک ،تسا هرایعم دنش یریگ یمات
  نریا یاهتیزم زا یکی ناونع هب هک رصانع یدنبهبتر دنور رد تبثم و یفنم یاه صخاش ندش هداد تلاخد زین شور
       و یرتمارپ شور هرب بریترت هرب رریز رد .ترسه  درشاب یرم هرایعم دنش یریگ  یمات یاه شور رگید هب تبسن شور
 .تسا هدش هراشا هعلاطم دروم یاهصخاش
 0 ررنرب ریپ ناژ مان هب یکیهلب روسفورپ ود هلیسو هب یدالیم 1236 ههد رد هک PROMETHEE شور :6یتمارپ شور
  یدرنب  هربتر ی  هرتفای    راتخارس شور هرب هرک شور نیا رد . ،تسا هدش هئارا یدنبهبتر ماجنا یارب 9لاکسرام دنارترب و
 ماجنا ،صخاش ره رد اه هنیزگ یجوز هسیاقم اب اه هنیزگ یدنبهبتر ،تسا فورعم اه یبایزرا یزاسینغ یارب یحیجرت

 رد هک .دراد دربراک هطبار تروص هب یلئاسم لح یارب شور نیا .دوش یم
  درشاب یم fj (a) هطبار رد j=1,2,…, k و دریگ تروص باختنا اه نآ نایم زا دیاب هک تساه هنیزگ زا یا هعومجم A نآ
           ارب هرتفای  یرمعت  بارت کری هریاپ ررب هرسیاقم شور نریا رد .ترسا a  هرنیزگ رد ما j صخاش شزرا هدنهد ناشن هک
 :ی هررنوگ هررب j صخاررش رررظن زا bو aهررنیزگ ود هررسیاقم یارررب ،Pحیجرررت  باررت .دررریگ یررم تروررص (6+.1)ی هررنماد

 شور  .ترسا j  صخارش رد اره    هزادرنا توارفت رگناریب  هک تسا
PROMETHEE و ییاررس)دهد ی رم رارق هدنریگ  یمات رایتخا رد یرترب  بات فیرعت یارب ار هتفای  یمعت رایعم  ش  

 .دهد یم ناشن ار هتفای  یمعت  باوت (6)لودج .(9396 ،ینیسح
       زا ررتمک توارفت نازریم ررگا .ترسا هدرمآ (6 )لکرش رد p=0.5 و q= 0.2 یاهرتماراپ اب ( جنپ عون) V  بات زا یلاثم
0/1(q) 5/1 زا رت گرزب توافت نیا رگا رگید یوس زا .درادن دوجو یرترب چیه ،دشاب(p) هرک یا  هرنیزگ  هارگنآ ، درشاب  
 0/1 رادقم ود نیب اه هنیزگ توافت رگا .دوب دهاوخ (6)لماک تیولوا یاراد رگید ی هنیزگ هب تبسن دراد یرتشیب زایتما
    هرب تبرسن هرنیزگ کی طلست نازیم اجنیا رد .دوب دهاوخ حیجرت یطخ  بات دننامه اه هنیزگ تیولوا هاگنآ دشاب 5/1 و
  .(Brans and Mareschal,1994:304)دیآ یم تسد هب رگید هنیزگ
 

                                                                                                                                                                
1 . PROMETHEE 
2 . Jean Pierre Brans 
3 . Bertland Mareschal 

{ }∫ ∈ Aaafafafaf kjjj )(),...(),(),(

[ ]),(P b)Pj(a, j bad j=)()(f b)(a,d jj bfa j−=



 1397 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 119

 PROMETHEE شور هتفای میمعت عباوت:1لودج

 
Raju and Kumar, 1999:119, Kalogeras et al, 2004 

 

 
 هتفای میمعت رایعم کی زا یلاثم :3لکش

  هرتفگ یلک رادقم نآ هب هک دیآ یم تسد هب اه صخاش همه تیولوا ندرک  مج اب هنیزگ ود تیولوا ای ینایاپ یدنبهبتر
 .(De Leeneer and Pastijn,2002:331)دیآ یم تسد هب ریز هطبار اب و دوش یم

 
 ،دشاب ات ود زا رت  یب (دوش یم هداد ناشن n اب هک)اه هنیزگ دادعت رگا .تسا ما j صخاش نزو ربارب  :هک یا هنوگ هب
 رظن رد اب و هک یا هنیزگ ره یارب .دیآ یم تسد هب یجوز تاسیاقم ریداقم عومجم ی هلیسو هب ینایاپ یدنب هبتر
 .(Brans et al,1998)دروآ تسد هب ار ریز یدنب هبتر نایرج ناوت یم  رگید یاه هنیزگ نتفرگ
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 a   هرنیزگ هرک دهد یم ناشن نایرج نیا      (یجورخ نایرج ای تبثم یدنب هبتر نایرج)

  .تسا هنیزگ نیرتهب یانعم هب نیرت گرزب .دراد تیولوا رگید یاه هنیزگ هب تبسن هزادنا هش هب

  اره  هرنیزگ ریاس هک دهد یم ناشن نایرج نیا (یدورو نایرج ای یفنم یدنب هبتر نایرج)

  نارشن نی ررت   کرشوک .ترسا a  هرنیزگ فعض ،تقیقح رد ،نایرج نیا .دنراد تیولوا a هنیزگ رب نازیم هش ات
  هرب  یدرنب هبتر ود نیا اما .درک یدنب هبتر یفنم نایرج ای تبثم نایرج اب ناوت یم ار اه هنیزگ .تسا هنیزگ نیرتهب هدنهد
 Brans and:119)تررسا برریترت نرریا هررب I PROMETHEEرد یررئزج یدررنب هرربتر .دنتررسین ناررسکی لوررمعم روررط

Mareschal,1994). 

 
 .تسا هدش هارمه نآ یتساک نیرتمک اب a یدنمناوت نیرتشیب اریز .دراد یرترب b هنیزگ رب a هنیزگ :

 .دنتسه ربارب و تبثم یدنب هبتر نایرج ود ره :

  رورط هب رما نیا .تسا هدش هارمه رگید هنیزگ  ک یتساک اب a هنیزگ یدنمناوت اریز .دنریذپان هسیاقم اه هنیزگ :
    لرباقم رد و ترسا یورق ،دراد فعض b هنیزگ هک ییاهرایعم هعومجم یور a ی هنیزگ هک دتفا یم قافتا یتقو لومعم
    .دنترسین هرسیاقم لرباق  اره  هرنی  زگ ترورص نریا ر د .ترسا  ررت ی ورق a  هرنیزگ هب تبسن رگید یاهرایعم رد b ی هنیزگ
 صلاخ نایرج هبساحم .دوب دهاوخ رتهداس یریگ یمات اریز ،دنتسه لماک یدنبهبتر ناهاوخ هشیمه ناگدنریگ  یمات

  لرصاح نایرج نیا  .(Babic and plazibat,1998)دنک یم  هارف ار ناکما نیا یدنبهبتر
  هخرسن نیا .تسا رترب ی هنیزگ هدنهد ناشن رتالاب صلاخ نایرج .تسا یفنم و تبثم یدنبهبتر یاه نایرج نایم نزاوت
  درهاوخ  هرنوگ  نریا PROMETHEE II    هلیرسو هرب لرماک یدنب هبتر نیاربانب .دنمان یم II PROMETHEEار شور زا
 .(1396:616 ،ینیسح و یهوکش ازجا)دوب

 
 هعلاطم دروم یاهصخاش -
  یاره صخارش لاح نیا اب ،دوشیم هدافتسا یتوافتم یاهصخاش زا فلتخم قطانم رد رادیاپ هعسوت یریگهزادنا یارب
  نیودرت و اهتفرشیپ رب رتشیب تراظن یارب بوبحم یاهرازبا هب ندش لیدبت لاح رد یاهدنیازف روط هب رادیاپ هعسوت
  و یعارمتجا ، یداراتقا ،یطیحم تسیز یاهصخاش هزورما .دشابیم رادیاپ هعسوت هب قوس یارب دمآراک یاهتسایس
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 و هیزجت و رادیاپ ۀعسوت کی هب هک ییاهیهتارتسا و یتایلمع فیرعت و یریگیپ یارب یساسا یرازبا ناونع هب یگنهرف
 ، درمآرد ،  داورس اره    صخارش نریا هرب هرجوت اب هک دناهدرک روهظ ،ددرگ یم رجنم هعسوت زا یشان هنیزه و دوس لیلحت
   لرسم ردق و درک یبایزرا ار هعماج یرادیاپان و یرادیاپ ناوتیم .... و یطیحم تسیز و تمالس ،تشادهب ،ییادزرقف
  و رورپ   شاداد)درریگ راررق هرجوت دروم  ه اب هارمه و ماگمه دیاب یرادیاپ یاهصخاش هیلک ،یرادیاپ هب ندیسر یارب
-  یرم هرتخادرپ  هوهپ نیا رد هتفر راک هب یاهصخاش نوماریپ راتخم یتاحیضوت هب همادا رد .(0396 ،20:ناراکمه
 .(0لودج)دوش

 هعلاطم دروم اه صخاش ریز و اه صخاش :2 لودج
 صخاش ریز صخاش

 ترررررررسیز
 یطیحم

 بآ ،  یرعیبط  بارنم ،یتسیز عونت ،اوه تیفیک ،هدشرشتنم یاهناخلگ یاهزاگ نازیم ،ریذپ دیدجت بآ  بانم ،تسیز طیحم و تعیبط ،یزرواشک و اوه بآ ،کیناگرا یزرواشک
  اپ یاوه و  لاس بآ ،یفاک

 .یتشادهب تینما ،لاغتشا ،یعامتجا و یاخش هعسوت ،یتمالس ، لاس یگدنز ،شزومآ ،یطیحم هافر ،یرشب هافر ،یتیسنج یربارب ،بوخ ییاورمکح یدااتقا
 .دااتقا و یدااتقا هافر ،فرام نازیم ،یفاک ییاذغ داوم ،یعقاو زادناسپ نازیم ،یمومع یاهیهدب ،یلم صلاخان دیلوت ،لاقتنا و رییغت یعامتجا

www.worldbank.org     

 جیاتن
   زا یرادرورخرب ظارحل زا هعلاطم دروم یاهروشک زا کیره تیعضو یسررب یارب ،دش هراشا زین الاب رد هک روط نامه
  ود رد قریقحت زا لصاح دیاتن همادا رد .تسا هدش هتفرگ هرهب یتمارپ و نوناش یپورتنآ شور زا یرادیاپ یاهصخاش
  ددرگ یم هئارا هعلاطم هرود
 نیا لحارم ماجنا زا دعب :6002 لاس رد هعلاطم دروم یاهصخاش رظن زا تفن هدننک رداص یاهروشک تیعضو -
  هرب (1  ) هرامرش لودرج تروص هب 1110 لاس یاههداد هب هجوت اب اهروشک زا کیره هاگیاج یارب لصاح هجیتن لدم
 .تسا هدش هداد  یامن ریز رد هک تسا هدمآ تسد

 6002 لاس رد یاهروشک هبتر :4 لودج
 تیعضو تیولوا بیرض هبتر Q- Q+ Q روشک

 1 0.1143 0.137738 0.023439 ژورن

0.
01

10
0-

0.
02

94
05

 

   بولطم
 2 0.04565 0.088965 0.043314 اداناک
 هدررررحتم تالارررریا
 3 0.037057 0.079976 0.042918 اکیرمآ

 4 0.035536 0.083281 0.047745 ایلارتسا
 5 0.033046 0.080026 0.04698 لیزرب
 6 0.030664 0.072079 0.041415 ایبملک
 7 0.029405 0.068029 0.038624 هیسور
 8 0.016458 0.064029 0.047571 یزنودنا

0.
02

94
06

 - 
-0

.0
12

55
 

 بولطم همین
 9 0.016087 0.061996 0.045909 روداوکا
 10 0.014147 0.057832 0.043685 یزلام
 11 0.009802 0.057367 0.047565 ریازجلا
 12 0.005742 0.058461 0.052718 الئوزنو
 13 0.00511 0.063816 0.058706 نوباگ
 14 0.00154- 0.07411 0.075655 هیرجین
 15 0.00562- 0.080176 0.085793 الوگنآ
 16 0.00649- 0.076933 0.083424 هنیگ
 17 0.01082- 0.048824 0.059648 ناتسقازق
   18 0.01145- 0.053566 0.065019 یدوعس ناتسبرع
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 19 0.01202- 0.043376 0.055395 کیزکم
  0.01255- 0.053506 0.066053 یبیل
 21 0.01999- 0.041085 0.06107 ناجیابرذآ

-0
.0

12
56

 - 
-0

.0
61

88
 

 بولطم ان
 22 0.02401- 0.047309 0.071317 نیش
 23 0.02656- 0.04328 0.069844 نامع
 24 0.02705- 0.046649 0.0737 تیوک
 25 0.02751- 0.047997 0.07551 رطق
 26 0.0312- 0.044667 0.07587 یبرع هدحتم تاراما
 27 0.03125- 0.036539 0.067784 ناریا
 28 0.04002- 0.055935 0.095956 وگنک
 29 0.04122- 0.059593 0.100817 نادوس
 30 0.06188- 0.034513 0.096397 قارع

 ناگدنراگن تابساحم :عبنم

  هارگیاج رد (9166/1) ،   یرتمارپ بیررض نازریم   نیرترشیب ارب ژورن روشک ددرگیم هدهاشم زین لودج رد هک روط نامه
      نازریم ارب ارکیرمآ هدرحتم ترلایا روشک تیاهن رد و مود هاگیاج رد (51511/1) یتمارپ نازیم اب اداناک روشک ،تسخن
  هرس رگید یترابع هب دنراد رارق هعلاطم دروم یاه صخاش زا یدنمهرهب ظاحل هب موس هاگیاج رد (151191/1) یتمارپ
   راررق اره صخارش زا یدنم هرهب موس ات لوا یاه هبتر رد هعلاطم دروم یاهصخاش رظن زا اکیرمآ و اداناک ،ژورن روشک
  نازریم نیرتنییاپ اب قارع روشک نینچمه .دنتسه تفن هدننک رداص یاهروشک نیب رد یبولطم تیعضو یاراد و دنراد
    لارس نریا رد .دراد راررق هعلاطم دروم یاهصخاش رظن زا تیعضو نیرتدب رد (-965191/1) اب ربارب یتمارپ بیرض
     ظارحل هرب  ترفه و ترسیب هاگیاج رد ،تفن هدننک رداص روشک یس نایم رد (-50691/1) یتمارپ نازیم اب ناریا روشک
-  صخارش ررظن زا روشک بولطم نادنش هن تیعضو هدنهد ناشن رما نیا ،تسا هتفرگ رارق هعلاطم دروم یاهصخاش
  .تسا هعلاطم دروم یاه
 نیا لحارم ماجنا زا دعب :2102 لاس رد هعلاطم دروم یاهصخاش رظن زا تفن هدننک رداص یاهروشک تیعضو -
  هرب (1  ) هرامرش لودرج تروص هب 0610 لاس یاههداد هب هجوت اب اهروشک زا کیره هاگیاج یارب لصاح هجیتن لدم
 تسا هدش هداد  یامن ریز رد هک تسا هدمآ تسد

 2102 لاس رد اهروشک هبتر :6لودج
 تیعضو تیولوا بیرض هبتر Q+ Q- Q روشک

   بولطم 0.10304-0.011000 1 0.11043 0.016654 0.127085 ایلارتسا
 2 0.10304 0.023157 0.126197 ژورن
 3 0.039649 0.042887 0.082536 اداناک

0.
10

30
5-

 -0
.0

06
46

 

 بولطم همین
 4 0.038224 0.043658 0.081882 لیزرب
 هدررررحتم تالارررریا
 5 0.031023 0.041587 0.07261 اکیرمآ

 6 0.024521 0.04378 0.068301 ایبملک
 7 0.021298 0.043526 0.064824 روداوکا
 8 0.013356 0.043007 0.056363 یزلام
 9 0.012466 0.047168 0.059635 الئوزنو
 10 0.012003 0.054872 0.066874 نوباگ
 11 0.009558 0.049588 0.059146 یزنودنا
 12 0.008166 0.075365 0.083531 هیرجین
 13 0.005802 0.076175 0.081977 هینوگ
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 14 0.005274 0.050075 0.055349 ریازجلا
 15 0.00079- 0.076927 0.076135 الوگنآ
 16 0.00375- 0.055388 0.051641 ناتسقازق
 17 0.00646- 0.052893 0.046434 هیسور
 18 0.01199- 0.063694 0.051708 یدوعس ناتسبرع

-0
.0

06
47

- -
0.

06
19

5
 

 بولطم ان
 19 0.01315- 0.055744 0.042591 کیزکم
 20 0.01663- 0.065324 0.048691 نیش
 21 0.0226- 0.062534 0.039931 ناجیابرذآ
 22 0.02345- 0.063942 0.040496 ناریا
 23 0.02413- 0.068725 0.044599 یبیل
 24 0.03151- 0.085371 0.053865 وگنک
 25 0.03355- 0.073768 0.040222 یبرع هدحتم تاراما
 26 0.03496- 0.07357 0.038608 نامع
 27 0.03919- 0.079518 0.040325 تیوک
 28 0.04841- 0.108962 0.06055 نادوس
 29 0.06137- 0.095056 0.033686 رطق
 30 0.06195- 0.099294 0.037344 قارع

 ناگدنراگن تابساحم :عبنم

 ،  ترسخن هارگیاج رد (9166/1) ،  یرتمارپ بیررض نازیم نیرتشیب اب ایلارتسا روشک ،0610 لاس رد ،قوف لودج قباطم
 رد (311391/1) بیرض اب اداناک روشک نینچمه .دنراد رارق مود هاگیاج رد (11916/1) یتمارپ بیرض اب ژورن روشک
  بیررض نازیم نیرتنییاپ  ااتخا اب قارع روشک نینچمه .دنراد رارق هعلاطم دروم یاهصخاش رظن زا موس هاگیاج
     رورشک لارس نریا رد .دراد راررق هعلاطم دروم یاهصخاش رظن زا یبولطمان تیعضو رد دوخ هب (-53611/1) یتمارپ
  .تسا هتفرگ رارق تفن ۀدننکرداص روشک یس نایم رد مود و تسیب هاگیاج رد (-51901/1) یتمارپ نازیم اب زین ناریا
 ثحب
    زا ترظافح و یعارمتجا تفررشیپ ،  یداراتقا درشر موهفم هس نایم لداعت رد رادیاپ هعسوت ،ناسانشراک فیرعت هب انب
    درعب یورررب رترشیب   هرتفرگ مارجنا رادیاپ هعسوت هنیمز رد هک یتاقیقحت رتشیب نونکات .دوش یم هصالخ تسیز طیحم
  رد زرین اهیزیرهمانرب رتشیب هک ییاج ات .دناهدوب لفاغ هعسوت رگید داعبا زا هکیلاح رد دناهدرکیم دیکات هعسوت یدااتقا
 هاگیاج رد 1110 لاس رد هکنآ دوجو اب ایلارتسا روشک دش هراشا الاب رد هک روطنامه .دناهدوب یدااتقا هعسوت یاتسار
 0610 لاس رد لوا هاگیاج هب هعلاطم دروم یاهصخاش رد دوخ طیارش دوبهب اب 0610 لاس رد اما تشاد رارق مراهش
- یرم رارق موس و مود هاگیاج رد 0610 لاس رد تفا هاگیاج کی اب مادک ره اداناک و ژورن روشک و دنکیم ادیپ تسد
 هک ،تسا هدرک ادیپ رییغت  جنپ هاگیاج هب 1110 هرود هب تبسن تفا هاگیاج ود اب اکیرمآ روشک 0610 لاس رد .دنریگ
    رورشک نیرنچمه .ترسا هعلاطم دروم یاهصخاش رظن زا 0610 ات 1110 یاهلاس رد اکیرمآ روشک یلوزن ریس یایوگ
     نیرب رد هرعلاطم درورم یاره صخارش رظن زا تیعضو نیرت بولطمان رد نانچمه لبق هرود دننام 0610 لاس رد قارع
  رد  ترفه هاگیاج زا تفا هاگیاج 16 اب هیسور هعلاطم دروم یاهروشک هیلک نیب رد .تسا تفن هدننک رداص یاهروشک
 رد 1110 لاس دننام 0610 لاس رد دنش ره زین ناریا روشک .تسا هدیسر 0610 لاس رد  هدفه هاگیاج هب 1110 لاس
   هرود هرب تبرسن ناریا طیارش تشاد هجوت دیاب اما ،دربیم رس هب هعلاطم دروم یاه صخاش رظن زا یبولطمان تیعضو
   مود و ترسیب هربتر هب 0610 لاس رد  تفه و تسیب هبتر زا ناریا هاگیاج هک یروط هب ،تسا هتشاد یدوعص ریس لبق



 119 ... رد رادیاپ هعسوت یاهصخاش لیلحت

   هدررک صخرشم (1  لکرش)ریز رادورمن رد 0610 و 1110  یاره لارس رد اهروشک ۀبتر .تسا هتفای اقترا 1110 لاس رد
 .تسا

 
02 یاه لاس رد اهروشک هبتر رادومن :4 لکش  2102 و 60

 ،0610  لارس و 1110    لارس رد هدرمآ ترسد  هرب یتمارپ نازیم هب هجوت اب ،اهروشک تیعضو رتهب ندش صخشم یارب
  تیعرضو و بولطم همین تیعضو ،بولطم تیعضو اب پیت هس بلاق رد هرود ود نیا رد تفن هدننک رداص یاهروشک
  .دندش یدنبهقبط بولطمان

 
 2102 و 6002 یاه لاس رد اهروشک تیعضو ۀشقن :5لکش
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 یریگهجیتن
  دورش  رورات هنوگنیا رما یادتبا رد دیاش .دنوشیم بوسحم ناهج رد یلم تورث  بانم نیرت هم زا یکی یعیبط  بانم
 ار  ررقف  هاک و یدااتقا تفرشیپ و هدرک تورث داجیا روشک کی یارب یعیبط  بانم زا لصاح ناوارف یاهدمآرد هک
  درشر نآ   لاربند هرب و  یراذرگ هیامررس   یررست رد   رهم  یلمارع دنناوتیم یعیبط  بانم نیاربانب و دشاب هتشاد لابند هب
   بارنم یاراد یاهروشک زا یخرب دهد یم ناشن یبرجت تادهاشم اّوما ،(2296:21 ،نایرالاس و یمیهاربا)دنشاب یدااتقا
  درشر  ارب ، رریخا  ۀرهد  هرس  یرط رد نالک یتفن یاهدمآرد دوجو اب یّآتح ،تفن ۀدننکرداص یاهروشک هلمج زا ،یعیبط
- ترنار ،یرادا  دارسف ، یدرنله  یرارمیب دننام ،فلتخم قیرط زا ،یعیبط  بانم هک ارش .دناهدوب هجاوم یفیعض یدااتقا
  هدرش  اهداراتقا  عورن  نریا  دررکلمع رد  فاررحنا  برجوم    یقترسمریغ ترورص  هرب ،یناسنا ۀیامرس و یتابثیب ،ییوج
  یاره تریلاعف  درنناوت یرم  قریرط ود زا  ترفن تمیق یاه  وش ،یلک روط هب .(1396:02 ،ناراکمه و یرشعینثا)تسا
  ًاالورصا تاریثأت نیا هک تسا دااتقا ۀضرع فرط رب ریثأت قیرط زا یکی .دنهد رارق ریثأت تحت ار روشک کی یدااتقا
  قریرط زا  یررگید . دنزارسیم راکشآ ار دوخ  قن روشک یدیلوت تیفرظ رب یراذگریثأت اب و دندرگیم نایامن هفقو اب
  ررب .دراذگ یاجرب روشک یدااتقا یاهتیلاعف رب ار دوخ راثآ تدم هاتوک رد دناوتیم هک دشابیم لک یاضاقت رب ریثأت
      دیارتن .درش هرتخادرپ ترفن هدرننک رداص یاهروشک رد رادیاپ هعسوت یاه صخاش یسررب هب  هوهپ نیا رد انبم نیا
 یا    هرناخلگ یارهزاگ و اورهو  بآ تیعرضو ،   ریذرپ دریدجت یاره  یژررنا صخاش هک داد ناشن قیقحت ماجنا زا لصاح
 ریذپ دیدجت یاه یژرنا ،کیناگرا یزرواشک یاه صخاش و 1110 لاس رد زیخ تفن یاهروشک یاه صخاش نیرت  هم
 ،   یتیرسنج یرربارب یاره صخاش و 0610 لاس رد زیخ تفن یاهروشک یاه صخاش نیرت هم زین یا هناخلگ یاهزاگ و
   درورم هرود ود رد زریخ     ترفن یاهرورشک رد هرجوت درورم یاه صخاش نیرت تیمها  ک یفاک بآ و یفاک ییاذغ داوم
       بیررض نازریم نیرترشیب ارب ژوررن رورشک ،1110 لاس رد هک داد ناشن قیقحت زا لصاح دیاتن نینچمه .تسا هعلاطم
    رورشک تریاهن رد و مود هارگیاج رد (51511/1 ) یرتمارپ نازیم اب اداناک روشک ،تسخن هاگیاج رد (9166/1) ،یتمارپ
  هرعلاطم  درورم ی اره صخاش زا یدنم هرهب ظاحل هب موس هاگیاج رد (151191/1) یتمارپ نازیم اب اکیرمآ هدحتم تلایا
  مورس ات لوا یاههبتر رد هعلاطم دروم یاه صخاش رظن زا اکیرمآ و اداناک ،ژورن روشک هس رگید یترابع هب دنراد رارق
     نیرنچمه .دنترسه ترفن هدرننک رداص یاهروشک نیب رد یبولطم تیعضو یاراد و دنراد رارق اهصخاش زا یدنم هرهب
   درورم یارهصخاش رظن زا تیعضو نیرتدب رد (-965191/1) اب ربارب یتمارپ بیرض نازیم نیرتنییاپ اب قارع روشک
 ،  ترسخن هارگیاج رد (9166/1) ، یرتمارپ بیرض نازیم نیرتشیب اب ایلارتسا روشک زین 0610 لاس رد .دراد رارق هعلاطم
 رد (311391/1) بیرض اب اداناک روشک نینچمه .دنراد رارق مود هاگیاج رد (11916/1) یتمارپ بیرض اب ژورن روشک
  بیررض نازیم نیرتنییاپ  ااتخا اب قارع روشک نینچمه .دنراد رارق هعلاطم دروم یاهصخاش رظن زا موس هاگیاج
   لارس رد زرین رد ناریا .دراد رارق هعلاطم دروم یاهصخاش رظن زا یبولطمان تیعضو رد دوخ هب (-53611/1) یتمارپ
 0610  لارس رد و  تفه و تسیب هاگیاج رد ،تفن هدننک رداص روشک یس نایم رد (-50691/1) یتمارپ نازیم اب 1110
  نارریا تیعضو هک تسا نآ یایوگ دنشره رما نیا هک دراد رارق مود و تسیب هاگیاج رد (-51901/1) یتمارپ نازیم اب
  هرب  ناورت    یرم هرعلاطم درورم هرود ود رد ناریا هاگیاج رد رییغت لیالد نیرت هم زا .تسا هدش رتهب لبق هرود هب تبسن
 تمیق نیگنایم یترابع هب ،درک هراشا 0610 لاس رد رالد 96/116 هب 1110 لاس رد رالد 05/35 زا تفن تمیق  یازفا
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     لارس رد رورشک تیعرضو ارقترا دوجو اب یلک روط هب .تسا دوب رالد 19/12 دودح 0610 ات 1110 یاهلاس نیب تفن
  .دراد رارق بولطمان تیعضو رد هعلاطم دروم یاهصخاش رظن زا روشک تیعضو نانچمه هک دش روآدای دیاب 0610
  عبانم
     ررب کرپوا رد رورضح ریثأرت و تفن ۀدننکرداص یاهروشک رد یعیبط  بانم نیرفن ۀدیدپ یسررب (2296)دمحم ،نایرالاس ؛نسحم ،یمیهاربا

 .01-116صص ،6هرامش ،1هرود ،(قباس یدااتقا یاه یسررب)یرادقم دااتقا همانلاف ،نآ وضع یاهروشک یدااتقا دشر

  یورگلا هب هجوت اب اکیرمآ تینما و براف دیلخ تینما رد یژرنا  بانم هاگیاج (1296)دوعسم ،یزیرهم دنوخآ ؛هلا بیبح ،یزاریش نسحلوبا
 .126-660صص ، تفه هرامش ،مراهش لاس ،یسایس مولع یااخت همانلاف ،یتکراشم تینما

    رد نوررپ و ورک یورگلا دربراک (1396)اضر دمحم ،یمریمس ییاباب ؛ردان ،ناگرهم ؛رغصا ،ینسحلوبا ؛نارماک ،یردن ؛ ساقلوبا ،یرشع ینثا
 .62-516صص ،56 ۀرامش ،مراهش لاس ،ناریا یدربراک تاعلاطم یشهوهپ یملع همانلاف ،ناریا دااتقا یتفن یاه هناکت ییاسانش

     شور زا هدافترسا ارب دهرشم رهرش رد یا   هرلحم رادریاپ هعسوت یاه صخاش  جنس (1396) یفطام دیس ،ینیسح و دمحم ،یهوکش ازجا
Promethee، 556-306صص ،6هرامش ،0 هرود ،رادیاپ رهش همانلاف. 

  یرسررب ، ناهفرصا 96  هرقطنم یا هلحم رادیاپ هعسوت یاه صخاش یسررب (0396)هرهش ،ییالوم و اضر ،یدابآ کلم یراتخم و یرهم ،یناذا
 ،03  ناترسبات (3  یپاریپ) ، مود هرامرش ،  مورس لارس ، ییارضف  یزریر  هرمانرب هلجم ،ناهفصا 96 هقطنم یا هلحم رادیاپ هعسوت یاه صخاش
 .166-366صص

 ،  ناررهت رهرش نالک  یرجت ی هلحم یرادیاپ حطس یبایزرا (1396)ثرمویک ،یدارمرای ؛یضترم ،یردیح ؛اضر ،ینوناک ؛نسح ،هداز لیعامسا
 .116-926صص ،0هرامش ،0 هرود ،رادیاپ رهش هلجم

 .1396 ،نارهت هاگشناد تاراشتنا ،یرهش رادیاپ هعسوت تالاقم هعومجم (1396)زانهب ،هداز نیما

 ،  یرمیحر نیرسح و یراختفا نیدلا نکر اضرلادبع ؛ جرتم ،هعسوت لاح رد یاهروشک رد رادیاپ هعسوت رب یا همدقم (2196)رفینج ،تویلا.آ
 .2196 لوا پاش ،ییاتسور هعسوت تاراشتنا

  هرلجم ،  ترفن هدرننک رداص بختنم یاهروشک رد رادیاپ هعسوت و یناسنا هعسوت (3296)اهس ،یوسوم و رقاب دمحم ،یتشهب و دواد ،یدوبهب
 .6-90صص ،3296 ناتسمز ،99هرامش ، هدجیه لاس (یشهوهپ و یملع)هعسوت و  ناد

  یاهرورشک ،   یدرورم هعلاطم)یداراتقا درشر و یگدولآ راشتنا نیب تیلع یسررب (6396)یضترم ،یضاق و رصان ،ینابایخ و دیواج ،یمارهب
  .90-15صص ،6396 لاس راهب ،0هرامش ،لوا لاس ،یژرنا و تسیز طیحم دااتقا همانلاف ( تفن هدننک رداص

 نیدرورف ،50 هرامش ،یملع تاعالطا هیرشن ،رادیاپ هعسوت و تسیز طیحم رب نآ تبثم تاریثأت و نتب (1396)الیل ،نابوخ و ورسخ ،یلولهب
1396،  01. 

 ،20  هرامرش ، یرسانش طی  رحم هرلجم ،     (لرمع ارت ررکف زا )رادریاپ هعرسوت  ۀرنیمز   ی   رپ هرهال شرازرگ (1296)بوبحم ،قحلا و ناژ ،کنارپ
 .1296ناتسبات

  یرسانشراک  هرمان  ناریاپ ، رادریاپ  هعرسوت لوصا هب هّوجوت اب راوزبس رهش یضارا یربراک یسانش بیسآ ،(1396)تاداس هنازرف ،یذبنج ینیسح
 .یراوزبس  یکح هاگشناد ،یطیحم مولع و ایفارغج هدکشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج دشرا

         رادریاپ هعرسوت هاگدرید زا هریمورا هرشایرد رذرگ ناریم هژوررپ یبایزرا و یسررب (0396)زرمارف ،یمتسر ؛مارهب ،هدازیلع ؛ شاه ،روپ شاداد
 .05-19صص ،تشه هرامش ،راهش لاس ،تسیز یطیحم یاه  هوهپ ،یا هقطنم

  همانلراف ود ،  یدربلاک و یعارمتجا  یاره هی امررس رب دیکأت و انبم ییاراد درکیور اب یا هلحم یاه تسایس رب یرورم (3296)هیضار ،هدازاضر
  .3296 ناتسبات و راهب ،راهش هرامش ،رنه هاگشناد

 ،  ینارسنا مورلع و تایبدا هدکشناد هلجم رد ، کی و تسیب نرق رد یرهش نازیر همانرب تیلوؤسم و رادیاپ هعسوت (1296)هللا تمارک ،یرایز
 .610- 529 صص ،116هرود
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  و یرهرش  یزریر    هرمانرب رد هراریعم درنش  یرریگ  ی  مرات نیورن  یاره کینکت دربراک ،(9396)یفطام دیس ،ینیسح و نیسح دمحم ،ییارس
 .دزی هاگشناد :دزی ،یا هقطنم

   یرملع همانلراف ، نارریا رد نکسم رازاب رب تفن دمآرد رب ینتبم یدااتقا یاه تسایس ریثأت یسررب (3296)شوایس ،نابزیلاپ ؛دیجم ،سمش
 .15-11صص ،لوا هرامش ،موس لاس ،یناسنا یایفارغج یشهوهپ

 ،      نارریا رد نالرک داراتقا یارهریغتم ررب ترفن یتمیق یاه  وش ریثأت لیلحت (2296)نیشون ،یملعم ؛لضفلاوبا ،یدابآ ییحی ؛دیعس ،یدمص
 .5-10صص ،05هرامش ، هدفه لاس ،یدااتقا یاه تسایس و اه  هوهپ همانلاف

   یارمه رد هدش هئارا ،«نالیگ ناتسا رب دیکأت اب»1396 ناریا یناسنا هیامرس هعسوت صخاش یسررب ،(0396)یربکا قداص و دیحو ،یروفیط
 .0396 هامرذآ 1و5 ،نکسم و بوفن یرامشرس یاه هتفای لیلحت

 ییاتسور یاه هاگتنوکس یرادروخرب حطس یقیبطت ۀسیاقم(9396)دمحم ،یلگبآ یدایص ؛رغصا ،هدیروآ ؛یبتجم ،اتسور ؛ربکا یلع ،یناتسبانع
  یرهرش یزیر همانرب و ایفارغج همانلاف ،(دابآزوریف ناتسرهش-دنمیم  خب :یدروم ۀعلاطم) سیروم و یگهیو بیرض لدم زا هدافتسا اب
 .33-366صص ،9396راهب ،36 هرامش ، شش لاس ،برگاز زادنا  شش

 .61-55صص.1296 راهب ،96 هرامش ،بای دربهار همانلاف ،یگتفای هعسوت  ناوم و تفن (1296) یحردمحم ،یضویع

 ، لوا لارس ،  یداراتقا هعرسوت و دشر یاه  هوهپ ،یشهوهپ یملع همانلاف(3296)هدازآ ،یزابهش و یداه ،یرافغ و نسح دمحم ،برطف
  .11-35صص ،3296ناتسمز ،لوا هرامش

 .روشک یاه یرادرهش نامزاس تاراشتنا ،یا هقطنم هعسوت رد رگید یدرکیور کشوک یاهرهش ،(0296)هرهز ،ینف

  . هدزای هرامش ،موس لاس ،هشیدنا و گنهرف هیرشن (1596-0996)ناریا رد یتنار راتخاس یاهدمایپ و یاه یگهیو (9396)رغصا یلع ،یمئاق

  . هدزای هرامش ،موس لاس ،هشیدنا گنهرف هیرشن ،(1596-0996)ناریا رد یتنار راتخاس یاهدمایپ و اه یگهیو (9296)رغصا یلع ،یمئاق

 ، یداراتقا ی اره  هوهپ همانلاف ،راثآ و لاقتنا یاهمزیناکم رب دیکأت اب ناریا نالک دااتقا یاهرگامن رب تفن ریثأت (3296)یلعدمحم ،یدارم
 .566-116 ،0 هرامش ، هد لاس

          لامرش و هرنایمرواخ یاهرورشک رد رادریاپ هعرسوت یاره هرفلوم ناریم تریلع یسررب (3296)داهرف ،ربهر و نسح ،ینیسح نایعاجش ریم
 .22-91 صص ،3296 ناتسبات ،50 ی هرامش ، تفه لاس ،یژرنا تاعلاطم همانلاف :(انم)اقیرفا

 .زکرم رشن تاراشتنا ،نارهت ،یگرزب دیحو و یهرف هدیرف رتکد همجرت ،هعسوت  یهافم هب ون یهاگن رد هعسوت ،(1196)اتسوگ ،اویتساو

  یرارمعم یلم  یامه نیلوا تالاقم هعومجم ،یریوک قطانم رد رادیاپ یرامعم یاهوگلا یسررب (2296)هلحار ،هانپ تمکح و  ظاک ،یدزی
 .616-066صص ،رادیاپ
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