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 ناریا ،زیربت ،یرادرهش یدربراک و یملع هاگشناد ،زیربت دحاو ،یزاسرهش و یرامعم هورگ رایداتسا
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 هدیکچ
  یاگه شزرا یاراد هکنیا ها هذوتاا ناریا روشک رد  دشاعیم اهروشک هذوت دروم روآدوس عیانص زا یکی ناونع ها ناهذ رد یرگشدرگ
  رهگش یخیرات تفاا نایم نیارد هک درک بذذ یدایز رگشدرگ ،بسانم یزیر همانرا اا ناوتیم دشاعیم ینغ یعیعط و یگنهرف ،یخیرات
 نیا هطاار یسررا لاعند ها هلاقم نیا رد  تسا رادروخرا ییالاا رایسا یاه شزرا زا یتسیروت یاه هاذاذ و یگنهرف ثاریم رظن زا یوخ
    یخیراگت تگفاا یزاگس   هدگنززاا تگهذ هدننک نییعت یاهرایعم نیرتمهم ییاسانش و یرگشدرگ شرتسگ و یخیرات تفاا یزاس هدنززاا
  قگیقحت شور  ظاگحل  هگا و  یدراراگک  یاگه شهووپ هرمز رد فده ظاحل ها رضاح قیقحت  دشاا یم یرگشدرگ درکیور اا یوخ رهش
  رگفن 36    و نادنورهگش یارگا رگفن 379       نارکوگک لوگمرف زا هدافتگسا اگا هگنومن مگجح و  لاگس 15  یالاگا  دارگفا یرامآ هعماذ و یشیامیپ
  و تگسا دنمفده یعیکرت یریگ هنومن ،یریگ هنومن هویش  دیدرگ دروآرا یرامآ ی هنومن ناونع ها یوخ رهش یخیرات تفاا ناسانشراک
  و یعاگمتذا ، یداگصتقا ،    یدگعلاک راگیعم راگهه  دگیدرگ عیزوت هعلاطم دروم هدودحم راوناخ ناتسرپرس نیا رد همانشسرپ 379 دادعت ها
      هگا و دگیدرگ باگختنا یرگگشدرگ درگکیور اا یوخ رهش یخیرات تفاا یزاس هدنززاا یاایزرا یارا ییاهرایعم ناونع ها یطیحمتسیز
     دگنیارف ساگسا رگا  تگسا هدش هدافتسا (ANP) یا هکعش لیلحت دنیارف و هریغتم دنه یطخ نویسرگر نومزآ زا ،اه هداد لیلحت روظنم
   زا یوگخ رهگش یخیرات تفاا یزاس هدنززاا رد ار ریثأت نیرتشیا یدعلاک و یداصتقا رایعم یوخ رهش یخیرات تفاا رد یا هکعش لیلحت
     یرگگشدرگ درگکیور اگا یزاگس      هدگنززاا تگهذ یداگصتقا راگیعم هرگیغتم دنه یطخ نویسرگر لدم ها هذوت اا و دراد ناسانشراک رظن
  تسا هدرک بسک ار تیولوا و تیمها نیرتشیا

 
 .یوخ رهش ،یا هکبش لیلحت لدم ،یخیرات تفاب ،یرهش یزاس هدنز زاب :یدیلک تاملک
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 قیقحت هلأسم نایب و همدقم
  بوپرارش رد  رهرش  یخیرارت تفاب یایحا و نفح ،دنا یخیرات  ر یگنهرف ثاریم یاراد هک یاهتفای هعسوت یاهروشک رد
 .تسا هدوب هارمه تیقفؤم اب زین هشیمه و هتشاد دنمجرا یهاگیاج هراومه ،یعمج یاهاضف هعسوت و نآ ییاضف نامزاس
  لررتنک یارب ییانثتسا یتصرف هکلب  حازم و  وسنم و نهک یتیدوجوم دننام هن هراومه یخیرات یاه تفاب ،رظنم نیا زا
 .(6396:63 ، نارارکمه و یرداق)تسا هدمآ رامش هب رهش یندم و یگنهرف قباوس زا یدامن زین و اهزاس و تخاس  جح
 هک .تسا دوخ نهک یاهرهش رد یدنمشزرا یخیرات یاه تفاب یاراد ینیشن رهش رد ینالوط هقباس نتشاد لیلد هب ناریا
 ، یداراتقا ،  یتیریدرم دارعبا رد یا هدریدع  تالکرشم اب ار یرهش یاهتفاب ،ریخا یاه ههد ینیشنرهش یگدنز تالوحت
 و هداد  ه تسد هب تسد لماوع نیا ۀمه هک تسا هتخاس هجاوم ... و یرهش تازیهجت و تاسیسأت ،یدبلاک ،یعامتجا
 .(1396:016 ،یحایس و نایدسا)تسا هدومن  هارف یخیرات و شزرا اب یاه تفاب نیا یگدوسرف یارب ار یبسانم یهنیمز
      هرب هرک ترسا هترشذگ یاره  لرسن یاه هزومآ زا اهبنارگ یثاریم نوچمه ، یناریا یرامعم یخیرات ر یگنهرف یاه شزرا
 تیوه رگنایب هک شا یخیرات رصانع نودب رهش کی ،هک ارش .دنبای لاقتنا هدنیآ یاه لسن هب تسیابیم و دنا هدنام راگدای
 رد یا  هرطارخ   هرنوگ    چیره دورخ ررمع زا ینایلاس تشذگ زا سپ هک تسا یناسنا دننامه ،تسا نآ یگنهرف و یخیرات
   هرمه یرلمع هب لیدبت ،اهنآ 6یزاس هدنززاب و هتشذگ راثآ نفح ،رضاح لاح رد هناتخبشوخ .دشاب هدرکن  یسرت  نهذ
   و نرفح ثرحب ،   دورشیم ترفای هترشذگ گنهرف زا یرثا اجکره هک یوحن هب .تسا هدیدرگ ناهج طاقن یاقا رد ریگ
    دربلاک رد دریدج یگدرنز ندیمد هطساو هب یزاس هدنززاب .(3296:2 ،ناراکمه و ناینامب)ددرگیم حرطم زین نآ ییامنزاب
   ناریم  یقترسم هطبار داجیا اب یفرط زا و دنک یم نیمضت هعماج زاین هب هجوت اب ار نآ تایح موادت ،یخیرات یانب  یدق
        درنویپ یزوررما یگدرنز نرطب هرب ار یخیرارت یاره    شزرا و دزارسیم لارح و هترشذگ نایم یلپ ،مدرم یگدنز و اهانب
 .(1396:13 ،ینتشاب و داهن یدهم)دنز یم
  هرک یدنمشزرا یاهانب و یگنهرف ،یرامعم ،کیهلاتسون یاههبذاج دوجو تلع هب یمیدق و یخیرات یاهتفاب هدودحم
 و یناودرک)دنوریم رامش هب یرگشدرگ  هم دصاقم زا دشابیم نارود نآ یعامتجا و یداقتعا ،یدااتقا طیارش زا یدامن
  هرب  یرگنهرف و  یخیرارت  زرکارم ،یتنس یاهرازاب ی هدنریگ رب رد ًاابلاغ ،اهرهش یخیرات ی هیحان .(1396:10 ،یرافغدروم
  دررکیور .(6396:0 ،  نارارکمه و یرربکا  یلع)درنهد  یرم لیکرشت ار رهش ره یدرکراک زکرم و یرگشدرگ زکارم ناونع
    درنرادروخرب یتیوره و یخیرارت شزرا زا هک ییاه تفاب ههیو هب اهرهش یمیدق یاه تفاب یایحا هنیمز رد یرگشدرگ
  یاریحا و هلحم یدااتقا قنور و هعسوت هکرحم هکنیا رب هوالع یرگشدرگ هک ارش تسا هدش  قاو هجوت دروم رایسب
  یرس دشر ببس هب یرگشدرگ (5396:116 ،ناراکمه و ینادرگ)دوشیم یمیدق و یخیرات یاه تفاب تیوه و گنهرف
     زا  رسیروت یباریرازاب یاررب اهرورشک نیب تباقر  یازفا و ییایسآ یاهوشک رد ههیو هب اهدمآرد  یازفا و یدااتقا
 .(Scott & Cooper, 2010:1172)تسا رادوخرب یا ههیو تیمها
     ر یداراتقا هعرسوت یزریر   هرمانرب رد رثؤرم و  هم لماوع و  یانص زا یکی ناونع هب یرگشدرگ تعنص هک ییاجنآ زا
   و ررقف  هارک ، لاغترشا ،دمآرد دیدج یاه تصرف دناوت یم (1296:19 ،دهاز)دوشیم یقلت روشک یگنهرف و یعامتجا

                                                                                                                                                                
1. Reuitalization 
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  زرکرمت  ارب   ررحم روتوم کی یرگشدرگ هک تسا رکذ نایاش .(Dritsakis, 2010:12)دروآ  هارف ار یگنهرف تالدابت
   ارب ییانرشآ .(Ferreira & Estevao, 2009)تسا هجوت لباق و  هم زین نآ یلم ریثأت هک ،تسا یا هقطنم حطس رد  اخ
  یاره   ترفاب و هرینبا ، یرگنهرف ثاریم بلاق رد نآ یدبلاک یاهدومن و ناگتشذگ گنهرف ههیو هب نوگانوگ یاه گنهرف
     هزورح رد قرنور ررپ یتعنرص هب ار یرگشدرگ رما نیا و دیآ یم رامش هب یرگشدرگ هزوح رد یساسا هزیگنا ،یخیرات
 یلصا  بنم ناونع هب ار تعنص نیا اهروشک زا یرایسب هکیروطب .(Chen & Chen, 2010)تسا هدرک لدب خیرات تفاب
 ,Lee et al, 2011:413 & Tohidy )درنناد        یرم ییارنبریز راتخارس هعرسوت و یرصواخ  رخب درشر ،لاغتشا ،دمآرد

 هب ار یطیحم  بانم ،یگنهرف ثاریم زا زا تظفاحم و  جسنا دناوت یم یرگشدرگ شرتسگ رگید یفرط زا .(2011:207
 .(Anderson ،2011:2 )دشاب هتشاد لابند
 هک یخیرات شزرا اب هینبا و راثآ نتشاد و دایز یخیرات تمدق ندوب اراد تهج هب ناریا یاهرهش رد یخیرات یاه تفاب
  هرلمج زا هک دنک افیا یمهم  قن اهرهش یخیرات تفاب هب رگشدرگ بذج رد دناوتیم دنا هدش یرادهگن و نفح نونکات
 ناهج و ناریا یاهرهش ریاس نوچمه یوخ رهش یخیرات تفاب .درک هراشا یوخ رهش هب ناوتیم یخیرات یاه تفاب نیا
  رد یرایرسب یگنهامهان ثعاب نآ رد یرامعم یاه هویش و اه کبس لخادت و هدش یرهش شرتسگ تارییغت شوختسد
 ،  هریمورا رهرش زا دعب ،هدوسرف تفاب راتکه 039 اب رهش نیا هک .تسا هدش یرهش تفاب نیا ندش هدوسرف و نآ هرهش
 دجسم ،رازاب لماش یوخ یخیرات تفاب و ؛دشابیم یبرغناجیابرذآ ناتسا یاهرهش نیب رد هدوسرف تفاب نیرتشیب یاراد
    .ترسا هدورسرف ترفاب زا یتمسق هک دراد رارق رهش یزکرم هتسه رد یگنس هزاورد و ادهشلادیس دجسم ،ناخ بلطم
  یزارس هدنززاب و ءایحا تایرورض هلمج زا رگشدرگ بذج و یخیرات یاه شزرا ندوب اراد رطاخ هب رهش نیا نیاربانب
   ترهج مزال یاره   لیرسناتپ دورجو اب یوخ رهش رد یخیرات یاهتفاب ءایحا و یزاسون تامادقا .دشابیم یخیرات تفاب
  یارهروحم  یخیرارت یاه تفاب ایحا و یزاسون ،دوشیم هدهاشم هنیمز نیا رد ییاه ءالخ و هدوبن ریگارف رگشدرگ بذج
  مدرع ، یرهرش   تارسیسأت و تامدرخ  دوربمک ،تینما مدع .تسا هتفرگ تروص انب کت تروص هب یوخ رهش یخیرات
  ارت  هدرش  ببرس و  هدرش  یتالکرشم زورب ببس اهروحم یخرب رد اه تفاب نکاس مدرم قلعت نسح مدع ،مدرم تکراشم
 .دننک دروخرب  ناوم و لکشم اب ار اه نآ ءایحا و یزاسون تامادقا
     نیررتمهم ییارسانش و یرسررب ؛یورخ رهش یخیرات تفاب یزاس هدنززاب رد رثؤم لماوع ییاسانش فده هلاقم نیا رد
       ۀرلاقم یاترسار رد .درشابیم یرگرشدرگ دررکیور ارب یوخ رهش یخیرات تفاب یزاس هدنززاب تهج هدننک نییعت رایعم
 :ددرگیم حرطم ریز لاؤس رضاح
 ؟دنمادک یرگشدرگ درکیور اب یوخ رهش یخیرات تفاب یزاس هدنززاب تهج هدننک نییعت رایعم نیرترثؤم
 قیقحت هنیشیپ و یرظن ینابم

 ندش تبث تیلباق ای هدیسر یلمراثآ تبث هب و هتفرگ لکش یسمش یرجه 1300 زا لبق هک ییاضف و هینبا :یخیرات تفاب
  درهاوخ  لرمع   الرم  یرگرشدرگو  یرگنهرف ثاریم نامزاس تاررقم و طباوض ،اهتفاب هنوگنیا درومرد .دنشابیم اراد ار
 .(2296 ،یئادخ ،فوطم)دوب



 1397 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 111

  و هدورب ناسانش هعماج و نانادااتقا نارامعم ،یرهش نازیر همانرب هجوت دروم  یدق تفاب یزاس هدنززاب :یزاس هدنززاب
        یعارمتجا تاررثا بوذرجم زریش رره زا رترشیب نارسانش هعماج .دراد نآ هب تبسن یصاخ شرگن هوحن یااختم ره
  یزارس     هدرنززاب و نینکارس یور ررب ریثأرت ،  یگدرنز تریفیک دوبهب و لغش  یازفا ،مدرم مومع یور رب یزاس هدنززاب
   راتخارس و ررصاعم هعماج رد تارییغت یاه یگهیو هب یزاس هدنززاب  هم رایسب و یساسا هبنج .دنشابیم طیحم یگنهرف
       موادرم  یازرفا و طرسوتم هرقبط داررفا  یازرفا ،  تعنرص  رخب رد نیلغاش دادعت  هاک هب  واخ هب ،یعامتجا
     هرب ارهنآ زارین یگنورگش هب ،یعامتجا فلتخم یاه هورگ تیصواخ .دراد یگتسب هفرم هقبط دودحم دارفا یاه ییاراد
    و نارکم زا ارهنآ ترشادرب ،اه هورگ نیا راتفر و اهزاین زا یهاگآ .دراد یگتسب اهنآ نس و یعامتجا تیعقؤم هب ،نکسم
  زئارح ،     درهدب ارهنآ هرب ار ارضف رد ندورب تحار باسحا دناوتیم هک یاه گنر یتح و لیاسو و رازبا ،تاطابترا ،اضف
   هرب هرجوت اب اه هینبا تدم ینالوط نفح هک دراد تیمها رایسب هتکن نیا ،یزاس هدنززاب دنور رد .دشابیم رایسب تیمها
 ریز حرش هب ییاه هفلؤم یاراد یزاس هدنززاب هتسه .(6396:0 ،ییامغی)دوش هتفرگ رظن رد نآ هدنیآ زین و یخیرات هقباس
 :تسا
  ارب ار نآ    دریاب و ترسا نارکم کی یریگرارق هاگیاج و یوتحم ،تفاب یمیاد نفح و تبقارم یانعم هب :6یرادهگن •
 .دوش هظحالم دیاب باسا نیمه رب و تسا یزاسزاب و تمرم مزلتسم ریمعت .تسناد زیامتم ریمعت

 .تسا نآ یناریو و داسف نتخادنا ریخأت هب و دوخ یلعف لکش هب ناکم کی تفاب زا یرادهگن یانعم هب :0تبقارم •

   یریگرارک هرب ،  نآ زیارمت هرجو         و ترسا هدرش هتخانرش یتیعرضو هرب نارکم کری ینادرگزارب یانعم هب :9یزاسزاب •
 ،  ترسا رورشنم نیا ۀزوح  راخ هک یضرف یزاسزاب ای ینیرفآزاب اب ار نآ دیابن هک دشابیم تفاب رد (ون ای هنهک)حلاام
 .درک هابتشا

         و برسانم ررظن درورم لکرش هرب یربرارک یاررب هرک یوحن هب ؛تسا ناکم کی لیدبت و لیدعت یانعم هب :1یراگزاس
 .(1396:190 ،یفیرش ،یتخدیب نیما)دشاب راگزاس  ه
 و  رندرلگ.دراد دوجو (فلتخم یاه هاگدید بسحرب) یرگشدرگ زا یدایز فیراعت یرگشدرگ اب هطبار رد :یرگشدرگ
 :زا  درنترابع هک دشاب هتشاد ربرد ار رانع راهش دیاب یرگشدرگ هژاو  ماج فیرعت هنوگره هک دندقتعم (6610)یچیر
 نابزیم هقطنم ای هعماج ناراذگتسایس و اه تیلاعف ،اهدنیارف زا ،یرگشدرگ تامدخ و الاک هدنهد هئارا لغاشم ،رگشدرگ
 ، نارگرشدرگ نیب  نکاو و  نک زا یشان هک ییاهدمایپ زا تسا ترابع»یرگشدرگ نیاربانب .نابزیم هعماج تیاهنرد و
  نارگرشدرگ زا ینابزیم و بذج رد لیخد نوماریپ طیحم و نابزیم هعماج ای تلود ،یرگشدرگ تامدخ ناگدننک هضرع
  .(Goeldner & Ritchie, 2011:3)«تسا
 دنش هب ناوتیم ار اه  هوهپ ،هتفرگ تروص تاعلاطم یانبم رب و قیقحت یلصا  سرپ و رضاح هلاقم ناونع هب هجوت اب
  ییاره   هوهرپ .0 هدوسرف یاه تفاب یزاس هدنززاب و تظافح عوضوم اب هک ییاه  هوهپ .6 :دومن  یسقت هدمع هتسد
  و ینیرفآزارب ،  یهدنامارس عورضوم اب هک ییاه  هوهپ و .9 ؛یخیرات یاه تفاب یزاس هدنززاب و تظافح عوضوم اب هک

                                                                                                                                                                
1. Maintenance 
2 . Restoration 
3 . Reconstruction 
4 . Adaption 
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    نریا ارب ییاره       هرنومن هرب هرمدا رد هرک ؛یرگرشدرگ دررکیور اب یخیرات و هدوسرف یاه تفاب یزاس هدنززاب و تظافح
 :دوشیم هتخادرپ تاعوضوم
 یزاسهب یاهراکهار یسررب هب "یرهش تیوه  یازفا و یزاسهدنززاب" ناونع تحت یاهعلاطم رد (3110)یزگ  لزوا
  قطارنم نیا یزاسون و یزاسهدنززاب و دزادرپیم اراکنآ رهش رد هدوسرف و رومعمریغ ینوکسم یحاون یزاسهدنززاب و
 .دنادیم نادنورهش زایندروم تازیهجت  یازفا و قطانم نیا نانکاس هب ندیشخب تیوه تهج ییاضف یهتارتسا ار
  یخیرارت  یاره  ترفاب  یرحارط رد  یزارسون درکیور و  سیروت " ناونع اب یقیقحت رد (1396)یرافغ دروم و یناودرک
  یاره ناورت و  ارهتیلباق نداد  نارشن نمض یدانسا و یاهناخباتک ،ینادیم شور اب "(ناهفصا رهش)یدروم هعلاطم یرهش
  یخیرارت  یارهانب  یزارس  هدرنز  زارب و  اریحا و یزاسون ،تمرم دنریگیم هجیتن ناهفصا رهش یخیرات روحم یرگشدرگ
 .تشاد دهاوخ رهش  سیروت هنیمز رد یمهم رایسب  قن نآ رد یربراک رییغت نودب ای اه نآ یربراک رییغت اب اهروحم
  ارب  دزری  رهرش   یدرق  ترفاب  یزارس هدنززاب و ءایحا یاهراکهار یبایزرا"ناونع اب یقیقحت رد (9396)یشخب و یرتنالک
     لریلحت درنیارف کرینکت زا هدافترسا اب "ریگداب  ش نزرب :هعلاطم دروم)(AHP) یبتارمهلسلس لیلحت دنیآرف زا هدافتسا
    نزررب ترفاب یدربلاک و یدرکلمع ،یدااتقا ،یعامتجا یاه هفلؤم ءاقترا و دوبهب یاهراکهار یسررب هب یبتارم هلسلس
     نریا یزارس هدرنززاب و ءاریحا رما رد راذگریثأت یاهرایعم نیرتمهم یبایزرا و ییاسانش قیرط زا دزی رهش ریگداب  ش
  هرک تسا نیا زا یکاح نانآ تاقیقحت دیاتن هک .دنا هتخادرپ نزرب یفیک حطس ءاقترا روظنم هب اهنآ یدنبتیولوا و نزرب
 .تسا هدوب رگید لماوع زا رتشیب هعلاطم دروم هدودحم یزاس هدنززاب و ءایحا رد «یدرکلمع لماع» رثا

       ارب نانمرس رهرش  یدرق ترفاب یزارس  هدرنززاب یاهدربهار نیودت" ناونع اب یا هلاقم رد (1396)یفیرش و یتخدیب نیما
 ماجنا  یدق تفاب یزاس هدنززاب یاهدربهار یدنب تیولوا و نیودت فده اب "SWOT و FAHP یاه کینکت زا هدافتسا
  اره تصرف و دیدهت ،فعض و توق طاقن نییعت و ءایحا یزاس هدنززاب یاه هفلؤم  جنس یاه صخاش هک .تسا هتفرگ
  یزارس    هدرنززاب رثؤرم یارهدربهار تاوس کینکت زا هدافتسا اب و .تسا هتفرگ ماجنا تندویتسا t نومزآ زا یریگ هرهب اب
   هرس هرک تسا نیا زا یکاح نانآ تاقیقحت دیاتن .تسا هدش یدنب تیولوا FAHP زا یریگ هرهب اب و نیودت  یدق تفاب
 نایرازاب و مدرم هب یناسر عالطا و یشزومآ یاه هاگراک یرازگرب هلمج زا یناسر عالطا یاه تسایس رد یرگنزاب دربهار
  یرادرهگن هوحن  واخ رد  یدق تفاب نانکاس هب شزومآ ،یراذگ هیامرس یاه تصرف  واخ رد ناراذگ هیامرس و
   یارهدربهار نیرترثؤرم    تامدرخ هرئارا یگنهارمه تهج اه تخاسریز  ماج ۀشقن هیهت و دوخ تنوکس لحم نفح و
 .دنتسه نانمس رهش  یدق تفاب یزاس هدنززاب

   نادریم :یدرورم هنومن)یخیرات یاهنادیم یزاس هدنززاب یاهدربهار" ناونع اب یاهلاقم رد (1396) ناراکمه و یمیکح
 و اهدیدهتو اه تصرف ،فعض ،توق طاقن یسررب هب تاوس لیلحت و همانشسرپ رازبا زا هدافتسا اب "(زیربت دابآ بحاص
  هرک تسا نیا زا یکاح نانآ قیقحت دیاتن و .دنا هتخادرپ زیربت دابآ بحاص یخیرات نادیم یزاس هدنززاب یاهدربهار هئارا
  و یرگنهرف زکرم کی هب ندش لیدبت لیسناتپ یلو تسورهبور ییاهدیدهت و فعض و توق طاقن اب دابآبحاص نادیم
 .دراد ار هقطنم و رهش حطس رد یخیرات

 یرگشدرگ هعسوت یهتارتسا رب ینتبم لمآ رهش  یدق تفاب ینیرفآزاب" ناونع اب یا هلاقم رد (1396) هدازحالف و نایرون
  هعرسوت  ررب  یرنتبم  لرمآ    یدرق ترفاب  ینیرفآزارب رب راذگریثأت یاه هفلؤم ییاسانش هب"ییویرانس یدربهار یزیرهمانرب و
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 ار  یرگرشدرگ هعسوت یدیلک یامنهار یاهریسم SWOTET کینکت زا یریگهرهب اب هک .دنا هتخادرپ یرهش یرگشدرگ
    و یبهذرم و یخیرارت یاره هبذاج ریظن) یناکم یاه هفلؤم هک تسا نیا زا یکاح نانآ تاقیقحت دیاتن و .دندرک نیودت
 ، یرگنهرف یا ره  هرفلؤم و (یشورف هدرخ و رازاب ریظن)یدااتقا یاه هفلؤم ،(اهدادخر و اه هاگشیامن زا ینابزیم یاهاضف
 .دنراد لمآ یرگشدرگ هعسوت رب ار ریثأت نیرتشیب
      هعرسوت ررب یخیرارت ترفاب یزارس   هدرنززاب ریثأرت"   ناورنع ارب یا  هرلاقم رد (1396 ) نارارکمه و یهاقناخ هداز یبتجم
    ترفاب یزارس هدرنززاب نیب هطبار یسررب هب همانشسرپ رازبا زا یریگ  هرهب اب و یلیلحت ر یفیصوت شور اب "یرگشدرگ
    هرک ترسا نریا زا یکاح نانآ تاقیقحت دیاتن .دنا هتخادرپ نارهت 06 هقطنم زا 0 هیحان یرگشدرگ شرتسگ و یخیرات
     و لکرش نرفح تریاعر ارب هک دراد دوجو یرگشدرگ هعسوت و هدوسرف یاه تفاب یزاس هدنززاب نایم یگنتاگنت هطبار
     هرب ناورتیم یخیرارت یاره   نارکم هرب رتحار هش ره یسرتسد و لقن و لمح تاناکما  یازفا و اهانب نیا ندوب یخیرات
 .تخادرپ هدوسرف یاه تفاب رد یرگشدرگ رتشیب هش ره هعسوت
    ارهنآ زا یرایرسب رد عورضوم اب هطبار رد هدش ماجنا تاقیقحت رد دهد یم ناشن عوضوم هنیشیپ یسررب هک هنوگ نامه
    یاره ترفاب یزارس هدنززاب تهج لماع نیرتمهم ییاسانش و هدوسرف یاه تفاب یزاس هدنززاب یاهدربهار هئارا هب اهنت
     لرماوع نیررتمهم ییارسانش و یزارس      هدرنززاب ررب یعرس ررضاح قریقحت رد اذل .تسا هدش هدنسب هدوسرف و یخیرات
  .دشابیم یرگشدرگ درکیور اب یزاس هدنززاب
 قیقحت شور
  و یرلیلحت ر   یفیرصوت عورن زا اه هداد و تاعالطا یروآدرگ و تیهام ظاحل هب و یدربراک فده ظاحل هب رضاح ۀلاقم
 یزاس هدنززاب رب رثؤم لماوع زا یتسرهف ناگربخ اب هبحاام و یا هناخباتک تاعلاطم قیرط زا ادتبا هک .دشابیم یشیامیپ
    یخیرارت ترفاب سپرس و دیدرگ  یظنت همانشسرپ بلاق رد اه صخاش نیا سپس و دیدرگ ییاسانش یخیرات یاه  تفاب
 یالاب دارفا لماش  هوهپ نیا رد یسررب دروم یرامآ هعماج .دیدرگ یبایزرا و یسررب لماوع نیا ظاحل زا یوخ رهش
 .دشابیم یرگشدرگ هنیمز رد اه هربخ و ناسانشراک و نیااختم نینچمه یوخ رهش لاس 26
 و .دندش باختنا یفداات ترواب دارفا و .دیدرگ نییعت رفن 319 نارکوک لومرف زا هدافتسا اب هعلاطم دروم هنومن  جح
 نآ تالاؤس هک .تسا هتفای ماجنا ترکیل فیط باسا رب قیقحت یاهریغتم  جنس و همانشسرپ اه هداد یروآ  مج رازبا
 هتفریذپ ماجنا رگید یاهروشک و نامروشک رد یرگشدرگ رب یزاس هدنززاب ریثأت دروم رد هک یفلتخم یاه  یامیپ زا
 ییاهرایعم ناونع هب یطیحم تسیز و یعامتجا ،یدااتقا ،یدبلاک رایعم راهش قیقحت نیا رد .تسا هدیدرگ بابتقا
  .دیدرگ باختنا یرگشدرگ درکیور اب یخیرات تفاب یزاس هدنززاب نییبت یارب
   یاررب و هریوگ 1    یداراتقا صخارش  جنرس یارب هک ،دش یحارط همانشسرپ رد اهریغتم یارب هیوگ 60 عومجم رد
   زا سرپ .دریدرگ یحارط همانشسرپ بلاق رد هیوگ 9 یطیحم تسیز یارب و هیوگ 5 یدبلاک یارب ،1 یعامتجا صخاش
  راربتعا شور زا همانشسرپ رابتعا  جنس یارب .دیدرگ دییأت نآ ییایاپ و ییاور ،همانشسرپ رد مزال یاه صخاش نییعت
 زا لبق و همانشسرپ  یظنت زا دعب هک تروص نیدب ،دیدرگ هدافتسا ناااختم و نارظنبحاص رظن زا ییاوتحم و یروص
  رد ییارهن ی  همانرشسرپ ، درییأت زا دعب و دیدرگ ینیبزاب دروم و تفرگرارق نارظنبحاص رایتخا رد همانشسرپ نآ یارجا
  ررب .دش هتسب راکب  ابنورک یافلآ بیرض اه هیوگ ییاور یسررب یارب و .دیدرگ یروآ مج و  یزوت هنومن هعماج نیب
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   یاررب یتروررض ، ترسا 1/1 زا رتگرزب همانشسرپ تالاؤس یمامت یافلآ بیرض نوش هتفرگ تروص تابساحم باسا
  لودج)ترسا تروص نیدب قیقحت نیا رد هتفر راکب یاهریغتم یمامت یافلآ بیرض .دوبن تالاؤس زا مادک چیه فذح
 .(95.1)یطیحم تسیز ،(31.1)یدبلاک ،(61.1)یعامتجا ،(11.1)یدااتقا .(6 هرامش

 قیقحت یاه صخاش و اهریغتم ییاور بیرض :(1) هرامش لودج

 صخاش فیدر
 دادررررررعت
 هیوگ

 رایعم ریز
  ابنورک یافلآ

 11.1 یلام تکراشم ،کلم شزرا ،زادنا سپ ،هنیزه ،دمآرد ،لغاش دارفا ،لاغتشا تیعضو 1 یدااتقا 6
 61.1 تنوکس لکش ،یراکمه عون ،تیموق ،تکراشم نازیم ،قلعت باسحا 1 یعامتجا 0
 31.1 یعافترا تیعضو ،هینبا تیفیک ،حلاام ،تمدق ،یدنب هناد 5 یدبلاک 9
 95.1 بالضاف  فد ،هلابز یروآ  مج ،یسرتسد هکبش و رباعم یگزیکاپ و تفاظن 9 یطیحم تسیز 1

  مررن و  یرارمآ  لریلحت یاه شور زا یبیکرت ،هعلاطم دروم عوضوم و هدش حرطم لاؤس هب هجوت اب رضاح  هوهپ رد 
  یخیرارت تفاب ءایحا رد لماع نیرترثؤم یسررب روظنم هب SPSS اب اه هداد لیلحت  خب رد هک تفر راکب SPSS رازفا
  نیریعت روظنم هب نینچمه .دش هدافتسا هریغتم دنش یطخ نویسرگر نومزآ زا یوخ رهش یرگشدرگ هعسوت درکیور اب
  لریلحت دنیارف زا یرگشدرگ درکیور اب یوخ رهش یخیرات تفاب یزاس هدنززاب تهج هدننک نییعت یاهرایعم نیرتمهم
    ار ارهرایعم اری اره  هرنیزگ نیب یگتسباو هک یلیاسم لح یارب ار ANP شور 0یتعاس .تسا هدش هتفرگ هرهب 6یا هکبش
 ، هلئرسم  راتخارس و  لدرم  یزریر هیاپ :یلصا ماگ هس زا ANP .(Monavvarian et al, 2011:541)درک یزیر هیاپ دنراد
 .(Liao et al, 2011:1326)دوشیم لیکشت سیرتام رپوس هئارا و مدقت یاهرادرب و یجوز تاسیاقم سیرتام لیکشت
 هعلاطم دروم هدودحم
  رورشک زرم رد و ناجیابرذآ و ناریا ٔۀٔەهطقن نیرت یبرغ لامش رد  برم رتمولیک 2155 رب  لاب یتعسو اب یوخ ناتسرهش
 ، هریمورا  یرتمورلیک 596 رد  یورخ رهش .تسا رتمولیک 516 زیربت زا و 121 نارهت زا نآ هلصاف .تسا هدش  قاو هیکرت
 11  هلرصاف  ارب و  درنک  یرم روبع نآ یرتمولیک 19 زا اپورا –ناریا یتیزنارت هداج.دراد رارق یبرغ ناجیابرذآ ناتسا زکرم
  نارجیابرذآ  ناترسا رد  نارریا یبرغ لامش رد  یسو ًااتبسن یتشد رد یوخ رهش .تسا هدش  قاو هیکرت زرم زا یرتمولیک
  وکارم یاه ناتسرهش هب لامش زا رهش نیا .تسا یبرغ ناجیابرذآ ناتسا رهش نیمود هیمورا زا دعب و هتفرگ رارق یبرغ
  ارب یوخ .دوش یم دودحم هیکرت هب برغ زا و دنرم ناتسرهش هب قرش زا ،باملس ناتسرهش هب بونج زا ،ناردلاش و
   ررب  لارب 5396  لارس رد ، یرامرشرس  قبارطم و  ترسا ناتسا ناتسرهش نیرت  یسو ، برمرتمولیک 1111 دودح یتعسو
  .تسا هتشاد تیعمج رفن 111،219

                                                                                                                                                                
1. Analytical Network Process  
2. Saaty  
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 یوخ رهش ییایفارغج تیعقوم هشقن :1 هرامش لکش

 
 قیقحت یاه هتفای : بنم
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 قیقحت یاه هتفای
  دررکیور  ارب  یورخ رهش یخیرات تفاب یزاس هدنززاب رب رایعم نیرتراذگریثات هک لاوس اب طبترم یاه هداد لیلحت تهج
 ،یجورخ نیلوا ناونع هب ریز لودج هک تسا هدش هدافتسا هناگدنش نویسرگر لیلحت شور زا ،یوخ رهش یرگشدرگ
  ارهریغتم دورو یارب هدافتسا دروم شور- نینچمه و لدم هب هدش  راخ یاهریغتم و هدش دراو یاهریغتم ،لدم دادعت
 اب یوخ رهش یخیرات تفاب یزاس هدنززاب هتسباو ریغتم تارییغت ینیب  یپ رضاح  هوهپ رد .دهد یم ناشن ار اهلدم هب
   و نویرسرگر لدرم کی زا یطیحم تسیز و یدبلاک ،یعامتجا ،یدااتقا لماع یاهریغتم باسا رب یرگشدرگ درکیور
 .تسا هدش هدافتسا Enter شور

 (...و هدش دراو یاهریغتم ،لدم دادعت)لدم تاصخشم (2)هرامش لودج
Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 
 یطیحم تسیز 1

 یدبلاک
 یدااتقا

 یعامتجا

. Enter 

a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: 

 قیقحت یاه هتفای : بنم

      لدرم کری ارب رربارب ررضاح  هوهپ رد هک ،دهد یم طاشن ار لدم شزادرپ هب طوبرم یاه هرامآ هصالخ یدعب لودج
   بیررض هرب R  .ترسا لدم کی اب ربارب رضاح  هوهپ رد هک دهد یم ناشن ار هدش لیکشت لدم دادعت Model .تسا
   نارشن ار هترسباو ریغم و لقتسم یاهریغتم هعومجم نیب هناگدنش یگتسبمه نازیم و تسا فورعم هناگدنش یگتسبمه
  زا نارشن ،  درشاب ررتکیدزن (6    ) هرب بیررض نریا رادرقم هش ره .دراد ناسون (6) ات (1) نیب بیرض نیا رادقم .دهد یم
   ررب ترلالد ،  درشاب ررتکیدزن (1    ) هرب نآ رادرقم هرش رره و دراد هتسباو ریغتم و لقتسم یاهریغتم نیب یوق یگتسبمه
  ترسا رتکیدزن کی ددع هب هک هدمآ تسدب 153.1 رضاح  هوهپ رد روکذم ددع هک .دراد اهنآ نیب فیعض یگتسبمه
  رریغتم   یعارمتجا و یداراتقا ، یدربلاک ،یطیحم  تسیز لماوع ینعی لقتسم یاهریغتم نیب یوق یگتسبمه زا ناشن و
  هرب R Square (0     ) هرامرش لودرج هرب هرجوت ارب .(9 هرامرش لودج)دراد یوخ رهش یخیرات تفاب ءایحا ینعی هتسباو
 نازیم بیرض نیا .دوش یم هتشون 𝑅2 تمالع اب و هدوب فورعم نییعت بیرض ای و هناگدش یگتسبمه بیرض روذجم
   نیرب زرین بیرض نیا رادقم .دهد یم ناشن ار لقتسم یاهریغتم هعومجم طسوت هتسباو ریغتم تارییغت و سنایراو نییبت
    یارهریغتم هرک دراد نآ یدازآ زا نارشن ، درشاب رتکیدزن (6) ددع هب بیرض نیا رادقم هش ره .دراد ناسون (6) ات (1)
 (1) هب نییعت بیرض رادقم هش ره ،سکع رب و دننک نییبت ار هتسباو ریغتم سنایراو زا یدایز نازیم دنا هتسناوت لقتسم
       هوهرپ رد روربزم ددرع .دراد هترسباو رریغتم سنایراو نییبترد لقتسم یاهریغتم رتمک  قن رب تلالد ،دشاب رتکیدزن
   هترسناوت روکذرم دروم لماوع هک تفگ ناوتیم هجیتن رد و دشاب یم رتکیدزن کی ددع هب هک هدمآ تسدب 192.1 رضاح
  نیریعت بیرض رادقم (9) هرامش لودج رد .دنک نییبت یوخ رهش یخیرات تفاب ءایحا (سنایراو) تارییغت رتشیب تسا
   (یعارمتجا و یداراتقا ، یدربلاک ،یطیحم تسیز) لقتسم یاهریغتم دهد یم ناشن هک تسا 121.1 اب ربارب هدش لیدعت
     نریا یقبارم نیاربارنب .درنک نییبت ار (یوخ رهش یخیرات تفاب ءایحا) هتسباو ریغتم تارییغت زا دصرد 1.21 دنا هتسناوت
 .دشاب یم لدم زا  راخ یاهریغتم ریثات تحت ،تسا فورعم ( 𝑒2) اطخ تیمک روذجم هب هک (دصرد 1.60) تارییغت
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 لدم شزارب هب طوبرم یاه هرامآ هصالخ (3) هرامش لودج
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .950a .837 .876 12.21650 

a. Predictors: (Constant), یعامتجا ،یدااتقا ،یدبلاک ،یطیحم تسیز  

b. Dependent Variable: یخیرات تفاب یزاس هدنززاب و ءایحا  

 قیقحت یاه هتفای : بنم

       ربنم ود رد هترسباو رریغتم تاررییغت  ربنم لودج نیا رد .دهد یم ناشن ار سنایراو لیلحت دیاتن ( 1 ) هرامش لودج
 ،  تاروذرجم عورمجم ،  بارنم نیا زا کی ره یارب و هدش هداد ناشن (Residual) هدنامیقاب و (Regression) نویسرگر
   هرک ترسا F   رادرقم درشاب یم  هم ام یارب (9) هرامش لودج رد هچنآ .تسا هدمآ تاروذجم نیگنایم و یدازآ هجرد
 تسیز) لقتسم یاهریغتم ایآ ،یترابع هب .ریخ ای تسا یبسانم لدم قیقحت ینویسرگر لدم ایآ هک تسا نآ هدنهد ناشن
  یخیرارت تفاب یزاس هدنززاب و ءایحا) هتسباو ریغتم تارییغت یبوخ هب دنرداق (یعامتجا و یدااتقا ،یدبلاک ،یطیحم
 رتگرزب ای رتکشوک یاطخ حطس رد F رادقم یراد ینعم اب ،عوضوم نیا صیخشت ،ریخ ای دنهد حیضوت ار (یوخ رهش
F (39 هدمآ تسدب رادقم (1) هرامش لودج دیاتن باسا رب رضاح  هوهپ رد .تسا ریذپ ناکما 51.1 زا .  رد هک (516
 یدااتقا ،یدبلاک ،یطیحم تسیز) لقتسم یاهریغتم هک دهد یم ناشن و تسا راد ینعم 61.1 زا رتکشوک یاطخ حطس
 و ءایحا) هتسباو ریغتم سنایراو و تارییغت نازیم یبوخ هب دنرداق و هدوب رادروخرب ییالاب نییبت تردق زا (یعامتجا و
  .دنهد حیضوت ار (یوخ رهش یخیرات تفاب یزاس هدنززاب

 (F نومزآ)سنایراو لیلحت لودج (4) هرامش لودج
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 15241.261 1 5080.420 39.175 .000a 

Residual 1641.672 378 149.243   
Total 16882.933 379    

a. Predictors: (Constant), یعامتجا و یدااتقا ،یدبلاک ،یطیحم تسیز  

b. Dependent Variable: یخیرات تفاب یزاس هدنززاب و ءایحا   

 قیقحت یاه هتفای : بنم

 ، یدربلاک ، یرطیحم     ترسیز) لقترسم یارهریغتم ینویرسرگر ریثات بیارض هب هب طوبرم دیاتن (1 هرامش)یدعب لودج
   بیاررض .درهد   یرم نارشن ار (یوخ رهش یخیرات تفاب یزاس هدنززاب و ءایحا) هتسباو ریغتم رب (یعامتجا و یدااتقا
           هترسباو رریغتم تاررییغت نیریبت رد لقترسم رریغتم رره یبرسن  هرس ارت دننک یم کمک ام هب هدش درادناتسا نویسرگر
 :هک دهد یم ناشن اهریغتم هسیاقم . ینک صخشم ار (نالیگ ناتسا یریذپ تباقر)
  ترفاب  یزارس  هدرنززاب و    ءاریحا ررب (یعارمتجا و یدااتقا ،یدبلاک ،یطیحم تسیز) لقتسم ریغتم راهش ره ریثات ًاالوا
   نریا هدنهدنارشن ، درشاب یم 51.1 زا رتمک اهنآ T رادقم یاطخ حطس هکنیا رطاخ هب تسا راد ینعم یوخ رهش یخیرات
      یارهریغتم ًااریناث .درنراد ریثارت یورخ  رهرش یخیرات تفاب یزاس هدنززاب و ءایحا ریغتم رب روکذم ریغتم راهش هک تسا
    ارب یعارمتجا رریغتم و (539.1 )یرطیحم تسیز ،(311.1) بیرض اب یدبلاک ،(065.1) ینویسرگر بیرض اب یدااتقا
  ار یورخ رهش یخیرات تفاب یزاس هدنززاب و ءایحا ریغتم یور ار ینوسرگر ریثات نیرتالاب بیترت هب (109.1) بیرض
  .(5 هرامش لودج) دنراد
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  (یخیرات تفاب یزاس هدنززاب و ءایحا) هتسباو ریغتم رب هعلاطم دروم لقتسم یاهریغتم یگتسبمه و ینویسرگر ریثات بیارض هب طوبرم جیاتن (5)هرامش لودج
Coefficientsa 

Model 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Correlations 

Beta Zero-order Partial Part 
1 (Constant)  -.062 .952    

 304. 698. 777. 008. 3.834 395. یطیحم تسیز

 240. 610. 731. 027. 3.551 324. یعامتجا

 یدااتقا
 یدبلاک

.512 
311. 

4.736 
4.139 

.001 
201. 

.722 
011. 

.819 

.627 
.445 
.248 

a. Dependent Variable: یخیرات تفاب یزاس هدنززاب و ءایحا  
 قیقحت یاه هتفای : بنم

 یوخ رهش یخیرات تفاب یزاس هدنززاب و ءایحا رد لماع نیرترثؤم یبایزرا یارب ANP دربراک
  رهرش یخیرات تفاب یزاس هدنززاب و ءایحا رد یسررب دروم لماوع زا کیره یراذگرثا نازیم یسررب تهج دعب ماگ رد
  .تسا هدش هدافتسا (ANP) یا هکبش لیلحت دنیارف زا یوخ
  هرشوخ  رره لیذ رد .دنتفرگرارق یطیحم تسیز و یعامتجا ،یدااتقا ،یدبلاک یاهرایعم لماش هشوخراهش رد اهرایعم
  زرین اه هشوخ نیب رد ،دنشاب یم طبترم  ه هب هشوخ لخاد رد هکنآرب هوالع رصانع نیا .دنراد رارق رصانع زا یا هتسد
 .تسا هدش هداد ناشن (6) هرامش لکش رد یگتسباو نیا هک دنراد یگتسباو

 
 یسررب دروم لماوع یا هکبش راتخاس :(1)هرامش لکش

 اه هشوخ نورد یجوز هسیاقم
 ، دندرش هسیاقم  هاب هشوخ رصانع هک دنراد رارق اهرایعم زا یا هعومجم هشوخ ره لخاد رد ،دش هراشارتشیپ هچنانش 
        و نیررتمهم یرسررب هرب لریذ یاهلودرج رد هرک .ترسا AHP شور  هیبرش ANP  لدرم رد هشوخ ره رصانع هسیاقم
 .تسا هدش هدروآ هعلاطم دروم یاهرایعم هب طوبرم یاهرایعمریز زا کی ره تیحجرا
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 یداصتقا  هشوخ نورد رصانع یجوز هسیاقم :(6) هرامش لودج
 نزو یلام تکراشم کلم شزرا زادنا سپ هنیزه لغاش دارفا دمآرد لاغتشا تیعضو ناونع
 0.42 7 5 4 3 3 2 1 لاغتشا تیعضو

 0.24 5 4 2 2 2 1 0.5 دمآرد

 0.123 4 3 2 2 1 0.5 0.333 لغاش دارفا

 0.044 3 3 2 1 0.5 0.5 0.333 هنیزه

 0.054 3 2 1 0.5 0.5 0.5 0.25 زادنا سپ

 0.074 3 1 0.5 0.333 0.333 0.25 0.2 کلم شزرا

 0.044 1 0.333 0.333 0.333 0.25 0.2 0.143 یلام تکراشم

 1 * * * * * * * عومجم

 قیقحت یاه هتفای : بنم
 یعامتجا  هشوخ نورد رصانع یجوز هسیاقم :(7) هرامش لودج

 نزو تنوکس لکش تیموق یراکمه عون تکراشم نازیم قلعت باسحا ناونع
 59.1 3 3 2 2 1 قلعت باسحا
 311.1 3 3 2 1 0.5 تکراشم نازیم
 90.1 2 2 1 0.5 0.5 یراکمه عون
 10.1 1 1 0.5 0.333 0.333 تیموق
 16.1 1 1 0.5 0.333 0.333 تنوکس لکش

 1  * * * * عومجم

 قیقحت یاه هتفای : بنم
 یدبلاک  هشوخ نورد رصانع یجوز هسیاقم :(8) هرامش لودج

 نزو یعافترا تیعضو هینبا تیفیک حلاام تمدق یدنب هناد ناونع

 28210 4 2 1 1 1 یدنب هناد

 66210 3 2 1 1 1 تمدق

 0.245 2 2 1 1 1 حلاام
 32110 1 1 510 510 510 هینبا تیفیک

 38010 1 510 33310 33310 33310 یعافترا تیعضو

 1 * * * * * عومجم

 قیقحت یاه هتفای : بنم
 یطیحم تسیز  هشوخ نورد رصانع یجوز هسیاقم :(3) هرامش لودج

 نزو بالضاف  فد هلابز یروآ  مج یسرتسد هکبش و رباعم یگزیکاپ و تفاظن ناونع
 30.1 0 0 6 یسرتسد هکبش و رباعم یگزیکاپ و تفاظن
 15.1 0 6 5.1 هلابز یروآ  مج
 16.1 6 5.1 5.1 بالضاف  فد
 6 * * * عومجم

 قیقحت یاه هتفای : بنم

 اه هشوخ یجوز هسیاقم
  یاره  هرسیاقم  یراگزارس زا نانیمطا لواح یارب .دنوش یم هسیاقم  ه اب اه هشوخ و یلرتنک یاهرایعم هلحرم نیا رد 
  یاهرطرس  دادرعت  ارب  برسانتم یتعاس یاه صخاش باسارب و تسا هدش هبساحم [CI] یراگزاس بیرض ،هدش ماجنا
 یبسن نزو و اه هسیاقم نزو (1 )هرامش لودج .دنتسه راگزاس اه سیرتام هک ،دش لصاح نانیمطا نیا اه نزو سیرتام
 .دهد یم ناشن ار اه هشوخ

 اه هشوخ نزو و یجوز هسیاقم سیرتام :(01)هرامش لودج
 نزو یعامتجا یطیحم تسیز یدبلاک یدااتقا ناونع
 911.1 4 3 2 1 یدااتقا
 510.1 9 2 1 0.5 یدبلاک

 0.176 3 1 0.5 999.1 یطیحم تسیز
 0.085 1 0.333 0.5 0.333 یعامتجا
 1 * * * * عومجم

 قیقحت یاه هتفای : بنم
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  و یعارمتجا ، یداراتقا ،   یدربلاک یارهرایعم ناریم زا ، درهد    یرم نارشن اره   هرشوخ زا یرجوز هسیاقم زا لصاح دیاتن
 ،  راریعم نریا زا سپ .تسا رادروخرب یرتشیب یراذگریثأتو تیحجرا زا 911.1 تارثا اب یدااتقا رایعم ،یطیحم تسیز
 تفاب یزاس هدنززاب و ءایحا یور رب یراذگریثأت و تیحجرا مود هبترم رد اه صخاش رگید هب تبسن یدبلاک صخاش
 .دراد ار یوخ رهش یخیرات
 یریگ هجیتن
   رامرش هرب  نادنورهرش و  رهرش  تریوه زا یریذپان ییادج  خب اهرهش هیلوا یاه هتسه رد دوجوم یخیرات یاه تفاب
  یرطیحم یاهشزرا تسا یهیدب .دوش یم یطیحم یاه شزرا نیا وحم بجوم نآ هب یهجوت یب ظاحل نیمه هب .دور یم
  تریوه  یرادریاپ و   نرفح هارگرظنم  نریا زا و دراد  قرلعت نادنورهش مامت هب هکلب هدوبن ناکلام هب قلعتم اهنت هدش دای
     یاررب یرازربا ناورنع هرب ریخا یاهلاس رد هک ییاهدرکیور زا یکی .تسا هفیظو هکلب لصا کی اهنت هن یرهش یامیس
    هرتفرگ مارجنا تارعلاطم رو   ررم .درشابیم یرگرشدرگ ، ترسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم یخیرات یاه تفاب یزاس هدنززاب
       عورضوم ارب یداریز یاهرشهوهپ درهدیم نارشن  ررضاح قیقحت یاتسار رد .دیدرگ هئارا قیقحت هنیشیپ رد هک روطنامه
  و ینیرفآزارب ،  یهدنامارس و یخیرارت یاه تفاب یزاس هدنززاب و تظافح و هدوسرف یاه تفاب یزاس هدنززاب و تظافح
        ییارسانش هرب و ترسا هرتفرگ ترورص یرگرشدرگ دررکیور اب یخیرات و هدوسرف یاه تفاب یزاس هدنززاب و تظافح
  دودرعم دهدیم ناشن هتفرگ ماجنا تاعلاطم رورم یلو دنا هتخادرپ یخیرات یاه تفاب یزاس هدنززاب یاهرایعم نیرتمهم
   و یرنادزی) دراد دورجو  یرگرشدرگ  هعرسوت درکیور اب یوخ رهش یخیرات تفاب یزاس هدنززاب اب هطبار رد یا هعلاطم
  یزریر   هرمانرب یاره  لدرم قیفلت اب رادیاپ یرگشدرگ درکیور اب یرهش ۀدوسرف یاه تفاب ینیرفآزاب (1396) ناراکمه
   ترسا نآ زا نارشن رضاح قیقحت یاتسار رد هتفرگ تروص تاقیقحت یسررب .(یوخرهش رد هکبش لیلحت و یدربهار
    هرب یرگرشدرگ دررکیور اب یوخ رهش یخیرات تفاب یزاس هدنززاب یاتسار رد لماوع نیرتمهم ییاسانش ثحب هب هک
  ارهنت ANP       لدرم ارب و ترسا هدریدرگ هدنرسب ارهراکهار هئارا هب اهنت تسا هدشن هجوت رظن دروم دنیارف  یرست روظنم
   کریکفت هرب یخیرات تفاب یزاس هدنززاب یلصا یاه هفلؤم رضاح قیقحت رد .تسا هداد ماجنا ار اهراکهار یدنب تیولوا
 زا  یرریگ  هررهب اب یا هکبش لیلحت لدم زا ییاسانش نیا رد دندش ییاسانش یطیحم تسیز ،یدبلاک ،یعامتجا ،یدااتقا
 یطخ نویسرگر شور رد هک ،دیدرگ هدافتسا هریغتم دنش یطخ نویسرگر لیلحت نومزآ و Super Decision رازفا مرن
 زا یا  هکبرش لیلحت شور رد و هدش هتفرگ رارق نومزآ دروم یوخ رهش یخیرات تفاب یلاها و نادنورهش ،هریغتم دنش
    ارب .ترسا هدرش هدافتسا یخیرات تفاب یزاس هدنززاب رد رثؤم لماوع ییاسانش یاتسار رد ناسانشرا رظن و یفلد شور
 ریثأت رهش یخیرات یاهاضف یزاس هدنززاب و ءایحا رب نوگانوگ یاه هویش هب هک تسا یتیلاعف یرگشدرگ هکنیا هب هجوت
   یخیرارت یارهتفاب یدبلاک و یطیحم تسیز ،یگنهرف-یعامتجا ،یدااتقا هعسوت رد ینوارف تیمها یاراد و دراذگیم
    یرگرشدرگ هعرسوت و نرهک یرهش یاهاضف یزاس هدنززاب نایم هیوس ود هطبر دوجو ،دیامن یم  لسم هک هچنآ .تسا
     هرئارا رد درناوتیم لرماوع نریا نیرترثؤم نینچمه و لماوع نیا یاه هعومجمریز ییاسانش روظنم نیدب .تسا یخیرات
 شور رد ادتبا رضاح قیقحت رد .دشاب اشگریسم یزاس هدنززاب رما رد هدش هئارا یاهراکهار یدنب تیولا و یاهراکهار
 یزاسب ریثأت یوخ رهش یخیرات تفاب یزاس هدنززاب رد روکذم لماوع هک دیدرگ صخشم هریغتم دنش یطخ نویسرگر
 ناشن ،دشاب رتکیدزن (6) ددع هب بیرض نیا رادقم هش ره .دهدیم ناشن ار  هم نیا هناگدنش یگتسبمه بیرض ،دنراد
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 رد  روربزم ددع ،دننک نییبت ار هتسباو ریغتم سنایراو زا یدایز نازیم دنا هتسناوت لقتسم یاهریغتم هک دراد نآ یدازآ زا
  روکذرم  درورم لماوع هک تفگ ناوتیم هجیتن رد و دشاب یم رتکیدزن کی ددع هب هک هدمآ تسدب 192.1 رضاح  هوهپ
 دنش یطخ نویسرگر لدم همادا رد .دنک نییبت یوخ رهش یخیرات تفاب ءایحا (سنایراو) تارییغت رتشیب تسا هتسناوت
  هترسباو  رریغتم  ررب (یعامتجا و یدااتقا ،یدبلاک ،یطیحم تسیز) لقتسم یاهریغتم ینویسرگر ریثات بیارض ،هریغتم
     رره ًاالوا هرک داد نارشن لدرم زاهلحرم نیا دیاتن ،دش هداد ناشن ار (یوخ رهش یخیرات تفاب یزاس هدنززاب و ءایحا)
  ارب  یداراتقا  یارهریغتم ًاایناث .دنراد ریثات یوخ رهش یخیرات تفاب یزاس هدنززاب و ءایحا ریغتم رب روکذم ریغتم راهش
  بیررض  ارب  یعارمتجا  رریغتم و (539.1) یرطیحم  ترسیز ،(311.1)  بیررض  ارب یدبلاک ،(065.1) ینویسرگر بیرض
  .درنراد ار  یورخ رهش یخیرات تفاب یزاس هدنززاب و ءایحا ریغتم یور ار ینوسرگر ریثات نیرتالاب بیترت هب (109.1)
  لرماوع نیب رد هک دیدرگ صخشم تسا هدش هدافتسا ناسانشراک رظن زا هک یا هکبش لیلحت لدم زهدافتسا اب همادا رد
  یزارس هدنززاب رد ار ریثأت نیرتشیب بیترت هب یدبلاک و یدااتقا لماع یوخ رهش یخیرات  تفاب یزاس هدززاب رد رثؤم
 .دنا هتشادار یوخ رهش یخیرات تفاب
 عبانم
 و FAHP یاه کینکت زا هدافتسا اب نانمس رهش  یدق تفاب یزاس هدنززاب یاهدربهار نیودت ،(1396)دیون ،یفیرش ؛ربکا یلع ،یتخدیب نیما

SOWT، 190-110 صص ،16 هرامش ،یا هقطنم ر یرهش  یامآ و ایفارغج. 
   ترسیس زا هدافتسا اب یرهش ی هدوسرف یاهتفاب یزاسون و یزاسهب رد یمدرم تکراشم یوگلا  قن ،(1396) ارهز ،یحایس ؛هدیرف ،نایدسا

 .396-916 صص ،06 هرامش ،مراهش لاس ،طیحم  یامآ یهمانلاف ،(زاوها یرماع ۀلحم)یدروم ی هعلاطم ،ییایفارغج تاعالّآطا
 و  ینیرفآزارب یاهدرکیور رب دیکأت اب نامیلس تخت یگنهرف رظنم یزاس هدنززاب ،(3296)انین ،رف یساملا ؛یبتجم ،یراانا ؛اضردمحم ،ناینامب

 .1-10 صص ،10 هرامش ،یرهش ریدم همانلاف ود ،یناهج ثاریم زا تظافح
 ،  (زریربت داربآ بحاص نادیم :یدروم هنومن)یخیرات یاهنادیم یزاس هدنززاب یاهدربهار ،(1396)رفولین ،یرظن ؛ادلس ،یرظن ؛یداه ،یمیکح

 .51-92 صص ،05 هرامش ،36 لاس ،یزیر همانرب و ایفارغج یشهوهپ ر یملع هیرشن
 .دزی یرادناتسا ،دزی ناتسا رد یمتاخ هلاس 2 درکلمع یاهدروآ تسد ،(1296)شایف ،دهاز
  ارب  یدرنویپ  ه درکیور اب لباب رهش  یدق تفاب یدرکلمع یزاس هدنز زاب ،(6396)اضر ،ییابداهنربکا ؛دمحا ،دمحاروپ ؛لیعامسا ،یربکا یلع

 .6-26 صص ،60 هرامش ،طیحم  یامآ همان لاف ،دیدج تفاب
  ترظافح و  هعرسوت ، ءاریحا  یتیریدرم یعامتجا یاهدربهار نیودت ،(6396) شاهدیس ؛یمینک یلالج ؛هناسفا ،مدقم ینامز ؛لیعامسا ،یرداق

  صرص ،لوا  هرامرش ،  جنرپ  لارس ، نارریا یعامتجا هعسوت تاعلاطم هلجم ،نارهت یرادرهش 06 هقطنم یدروم هعلاطم یخیرات یاه تفاب
966-13. 

  رهرش)یدروم   هرعلاطم یرهرش  یخیرارت  یاره  ترفاب  یرحارط رد  یزارسون درکیور و  سیروت ،(1396)بونو ،یرافغدروم ؛زیورپ ،یناودرک
 .36-69صص ،19 هرامش ، تشه لاس ،نیمزرس ییایفارغج همانلاف ،(ناهفصا

  ارب ( زاریرش   یدرق  ترفاب) هدزنارش برد هلحم یزاسون و یزاسهب رد تکراشم ،(5396)نیسح ،روپناقهد ؛هللا تمارک ،یرایز ؛وکاله ،ینادرگ
 .516-026 صص ،1 هرامش ، شش لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج همانلاف ،یرگشدرگ درکیور رب دیکأت

 هلرسلس  لریلحت دنیآرف زا هدافتسا اب دزی رهش  یدق تفاب یزاس هدنززاب و ءایحا یاهراکهار یبایزرا ،(9396)رذوبا ،یشخب ؛نسحم ،یرتنالک
 6-20 صص ،69 هرامش ،طیحم  یامآ همان لاف ،(ریگداب  ش نزرب :هعلاطم دروم)(AHP) یبتارم

   یخیرارت ترفاب یزاس هدنززاب ریثأت ،(1396)انوس ،روپ یهاش ؛همواعم ،ییالم یتمحر ؛یلع ،ییالم ،یتمحر ؛نیسح ،یهاقناخ هداز یبتجم
 .33-216 صص ،6 هرامش ،1 لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب)ایفارغج یشهوهپ و یملع همانلاف ،یرگشدرگ هعسوت رب
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  لورصا  ررب  یرنتبم  ناررهت  هیدوعرسم  یخیرارت  عورمجم  هرب  یربرارک  یارطعا  درنیارف ،(1396) تادارس اسیرپ ،ینتشاب ؛نیدلا لامج ،داهن یدهم
  صرص ،3  هرامرش ،  جنرپ  لارس ،ناریا یرامعم و تمرم یشهوهپ - یملع همانلاف ود ،یگنهرف و یخیرات یاه هعومجم یزاس هدنززاب
016-12. 

 ،لوا  لارس ،یرهش تیریدم تاعلاطم ،یرهش هدوسرف یاهتفاب یزاسهب و یزاسون ،یشخبنور یوگلا ،(2296)ارهز ،یئادخ ؛فیرش ،فوطم
 .106-216 صص ،موس هرامش  یپ

 هیرشن ،ییویرانس یدربهار یزیر همانرب و یرگشدرگ هعسوت یهتارتسا رب ینتبم لمآ رهش  یدق تفاب ینیرفآزاب ،(1396) هدازحالف و نایرون
 .91-25 صص ،9 ۀرامش ،10 ۀرود ،یزاسرهش و یرامعم ر ابیز یاهرنه

 .1 و1 هرامش ،نارهت رهش یزاسون نامزاس هلجم ،یمومع تکراشم ناکما و یرهش یزاس هدنززاب ،(6396)هراتس ،ییامغی
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