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 12/12/1391 :شریذپ خیرات ۱2/12/1391:تفایرد خیرات

 هدیکچ
 یبرغ لامشرد و شوش ناتسرهش فارطا رد هقطنم نیا ،راتکه 2281 دودح یتحاسم اب یبونج شخب رد هخرك هدش تظافح هقطنم
 هخرك هدش تظافح هقطنم رد تعیبط یرگشدرگ هعسوت درب تیفرظ یبایزرا فده اب هعلاطم نیا .تسا هدش عقاو ناتسزوخ ناتسا

 یاه هیال 1111401 سایقمرد هصرع یگنهرفو یعامتجا ،یکیژولوكا یاهراشف ییاسانش زا سپ روظنم نیدب .تسا هدش ماجنا یبونج
 یهد نزو راك ،دش تردابم اهنآ یدنب هجردو رایعم یاه هشقن دیلوت هب تسخن ،دش یفرعم Arc GIS رازفا مرن طیحم هب یتاعالطا
 Super رازفا مرن طیحمرد (ANP) هکبش لیلحت لدم زا هدافتسا اب یگنهرفو یعامتجا ،یکیژولوكا یاهراشف رایعمریز و رایعم هب

Decisions درب تیفرظ یدنب هنهپ هشقن یگنهرفو یعامتجا درب تیفرظ هنهپو یکیژولوكا درب تیفرظ هنهپ قیفلت اب و دش ماجنا 
 1118032) بسانم ناوت هنهپرد نازیم نیرتشیب اب یکیزیف درب تیفرظ هك داد ناشن جیاتن .دش هیهت تعیبط یرگشدرگ هعسوت
 بسانم ناوت هنهپرد نازیم نیرتمك اب یگنهرفو یعامتجا درب تیفرظو (لاسردرفن 23461021) طسوتم ناوت هنهپردو (لاسردرفن
 دصرد 23 هك دهد یم ناشن ییاهن هشقن .دنا هداد صاصتخا دوخ هب (لاسردرفن 0016311) طسوتم ناوت هنهپردو (لاسرد رفن 13433)
 درب تیفرظ یاراد هقطنم زا (عبرمرتم 14113181) دصرد 21 ،الاب درب تیفرظ یاراد هعلاطم دروم هقطنم زا (عبرمرتم 48184111)
 .تسا مك درب تیفرظ یاراد هقطنم زا (عبرمرتم 14101211) دصرد 62 و طسوتم
 
 ،ییایفارغج تاعالطا هناماس ،تعیبط یرگشدرگ هعسوت ،(ANP) هکبش لیلحت لدم ،درب تیفرظ :یدیلک ناگژاو
 .هخرک هدش تظافح هقطنم

                                                                                                                                                                
 هدش تظافح قطانمرد تعیبط یرگشدرگ یربراک هعسوت درب تیفرظ نیون لدم یزیر حرط ناونع تحت تسیز طیحم شیامآ یرتکد همان نایاپ زا جرختسم هلاقم نیا-1
 .دشاب یم لامش نارهت دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،هخرک هدش تظافح هقطنم :یدروم هعلاطم)

 Sajozi@yahoo.com (لوئسم هدنسیون) -1
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 همدقم
 دننک یم دای هعسوت هاگرذگ ناونع هب نآ زا هک تسا ییاه تیلاعف نیرت شخب دیما زا یكی یرگشدرگ هزورما
(Swarbrook,1998:13). نیب ردو دور یمرامشب یناهج داصتقارب یلصاو مهم شخب ناونع هب یرگشدرگ تعنص 
 یلامش) دشاب یم رادیاپ یرگشدرگ هب یبایتسد تهج بسانم یرازبا تعیبط یرگشدرگ ،یرگشدرگ فلتخم عاونا
 هعسوت تیدودحمو یتسیز طیحم یاه شبنج هجیتن نیرتریگمشچ زا یكی دیاش مسیروتوکا موهفم .(90 :1391،هداز
 هدش داجیا شزومآو یعیبط عبانم زا ندرب تذلروظنم هب 2131 لاسرد مسیروتوکا ،تسا یعمج یرگشدرگ رادیاپ
 Patrick) تفای شرتسگرشب قالخاو قوقحو یگنهرف ظفحروظنم هب 10 نرقرد مسیروتوکا موهفم اما ،دوب

Brandful,2015:181). نآرب ناهج یاهروشک زا یرایسب نآ یناوارف ییازدمآرد ظاحل هب یعیبط یرگشدرگ هدیدپ 
 تسا هدش دروآرب .(Tremlay,2006: 34) دنهد یم صاصتخا شخب نیا هب ار یدایز یراذگ هیامرس هک تسا هتشاد
 دوش تیریدم بسانم تروص هب یتقو و دوش یم لماش ار یلملا نیب یاهرفس دصرد 10 ًاابیرقت یعیبط یرگشدرگ هک
 ددرگ یعیبط طیحم ظفح هب رجنم زینو دنک داجیا یموب هعسوت یاه تصرفو یلحم لاغتشا دناوت یم
(Ryngnga,2008:53). یقلت یدربراک مولع نیرت تعفنمرپو نیرت هبذاجرپ زا یكی ناونع هب تعیبط یرگشدرگ شناد 
 فده اب یرگشدرگ زا تسا ترابع مسیروتوکا تقیقحرد ،دشاب یم نیمزرس لاعف تظافح یارب یكمکو دوش یم
 بیترت نیدبو یعیبط طیحمرد شمارآ هب ندیسر و فلتخم یاه گنهرفو شحو تایح ،ركب قطانم هعلاطمو هدهاشم
 هب ریخا یاه لاسرد .(Akbari,2006:99) دروآ باسح هب رادیاپ هعسوت تالوصحم زا ار تعیبط یرگشدرگ ناوت یم
 ،دوجوم عبانم زا تظافحو بیرخت شرتسگ زا یریگولج یارب و صاخ یعیبط عبانم نتفر نیبزا و بیرخت لیلد
 دنناد یم نآ ورگرد ار رادیاپ تظافحو هدرکادیپ شیارگ اه ناسنا یزاس هاگآو یشزومآ یاه شور هب عماوجرثکا
(121:Uski,2004). كی هراومه هک تسا راوتسا لصا نیاربو تسا یكیژولوکا شناد هدییاز درب تیفرظ موهفم 
 درب تیفرظ موهفم لکرد .(Schroll and et al.,2012:31) دراد دوجو یتسیز یاه تیعمج دشر رد تیدودحم
 هجیتن هک تسا ایوپ كینكت نیا ،تسا کرد لباق یرگشدرگ قطانمرد یزیر همانرب یارب یرازبا ناونع هب یرگشدرگ
 تیریدم یملع شور درب تیفرظ موهفم .(Augusto Santos Lobo and et al., 2013:236) دنکرییغت تسا نكمم نآ
 نارگشدرگ زا یشان یناسنا تارییغت لوبق لباق تدش حوطس ییاسانش نآ فده هک تسا یرگشدرگ یزیر همانرب و
 &Coccossiss) تسا یرگشدرگ هدافتسا لآ هدیا طیارشرد نآ دربراک هچرگا تسا صاخ هقطنم كیرد

Mexa,2004:45). تیفرظ هک یتروصرد اریز ،تسا رادروخرب یدایز تیمها درب تیفرظ زا هدافتسا رگید ترابع هب 
 ماجنا یرگشدرگ هنیمزرد ار یرت بسانم یزیر همانرب دناوت یم دریگرارق هبساحم دروم درادناتساو حیحصروط هب درب
 تیفرظ ،یرگشدرگ تیریدمو یزیر همانربرد هتفرگرظنرد فلتخم یاهرازبا نایمرد .((Saveriades,2000:149 داد
 نیمضت ار نآ زا دیدزاب تیفیکو هقطنم زا تیامح یارب هدش هتخانش تیمسر هب یاهرازبا زا یكی یرگشدرگ درب
 درب تیفرظ هزوحردرضاح تاعلاطمرد تعیبط یرگشدرگ تیریدم شقن .(Manning and et al.,2002:310) دنک یم
 طیحم رتشیب یعیبط عبانم زا دحزا شیب یرادرب هرهب اب اه ناسنا هزورما هک یلاحرد نیاو تسا هتفرگ هدیدان هنافساتم
 قطانم نیا یزیر همانربو تیریدم هب تبسن هک یتیلوئسم زا میناوت یمن نیاربانب ،تسا هدادرارق دوخ ریثأت تحت تسیز
 هقطنم رد یربراک نیا یگنهرفو یعامتجا ،یكیژولوکا درب تیفرظ ندرک صخشم و یسررب اب اذل .میزاس اربم میراد
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 یاه تیلاعف هعومجم اب هارمه نارگشدرگ دادعت شریذپ یارب ار هقطنم نیا ناوت رثکادح ناوت یم هخرک هدش تظافح
 زا و دروآ تسدب ار هقطنم تیفیکدح زا شیب ندروآ نییاپو هقطنم درب تیفرظ شهاک ببس هكنیا نودب نآ هب طوبرم
 تاعلاطم تعیبط یرگشدرگ درب تیفرظ هنیمزرد .دومن یریگولج هدنیآرد طیحم یلامتحا بیرخت زا قیرط نیا
 دروآرب هب ،(1391) ناراكمهو اسراپ ینیما :درک میهاوخ هراشا اهنآ زا یدراوم هب هک تسا هدش ماجنا ایندرد یفلتخم
 AHP-Fuzzy شور زا هدافتسا اب شهوژپ نیارد ،دنتخادرپ هنابرهش مسیروت هعسوت دعتسم یاه هنهپ درب تیفرظ
 زکرمتمو هدرتسگ جرفت یارب هقطنم یعقاو و یكیزیف درب تیفرظ سپسو دش ییاسانش یرگشدرگ دعتسم یاه هنهپ
 .دنداد هئارا هریزج یلحاس یرگشدرگ درب تیفرظ نییعت ناونع اب یشهوژپ (1391) ناینافرعو هداز نیسح .دش دروآرب
 هچرگا هکدندیسر هجیتن نیا هب اهنآ تسا هدیدرگ میظنت ویرانسود ساسارب یرگشدرگ درب تیفرظ شهوژپ نیارد
 هدننکدودحم لماوع نتفرگرظنرداب هک دنریگ یم یاج لحاس نیارد یكیزیف ظاحل هب نارگشدرگ زا یصخشم نازیم
 هریزج لحاس زا ییاه شخبرد یرتشیب مکارتو راشف ،دوجوم ینوناق یاه یشم طخزینو یناسناو یعیبط
 ،Wei & Shanshan (1120) .تسا نارگشدرگو طیحم لمحت تیفرظ زا شیب هک دروخ یم مشچ هب ویرانسودرهردو
 تالداعمو یدییات لماع لیلحت لدم زا شهوژپ نیا رد ،دنتخادرپ گنک گنهرد یرگشدرگ درب تیفرظ یسررب هب

 یرادیاپ مسیروتوئژ دعب هس هک دندیسر هجیتن نیا هب ،تسا هدش هتخادرپ هقطنم نیا درب تیفرظ روظنم هب یراتخاس
 تبثم طابترا یسایس – یداصتقا درب تیفرظو تیعمج – یعامتجا درب تیفرظ ،یتسیز طیحم درب تیفرظ دننام
 ناراكمهو Vujko طسوت یلم کراپ درب تیفرظ یزاس لدم اب هطبار رد (1120) یا هعلاطمرد .دنراد رگیدكی اب یوقو
 شهوژپ نیارد ،دنتخادرپ ناتسبرص اروگكسرف یلم کراپرد درب تیفرظ یزاس لدم ناونع تحت یشهوژپ بلاقرد
 یاه شور حیرشت و دنتفرگرارق لیلحتو هیزجت دروم Stanev و Lavery یاه كینكت قیرط زا هقطنم درب تیفرظ
 قطانم زا تظافح یارب تامادقا نیرت مهم و دش ماجنا یتسیز طیحم عبانم یدنب هنهپ ساسارب درب تیفرظ نییعت

 ناراكمهو Aryasa .دش هئارا هقطنمرد نامزمهروط هب ناگدننکدیدزاب دادعترثکادح هبساحمروظنم هب هدش تظافح
 نیا هب .دنداد ماجنا یرگشدرگرادیاپ هعسوت تهجرد تسیز طیحم درب تیفرظ ناونع تحت یا هعلاطم ،1120 لاسرد
 311 یعقاو درب تیفرظ ،هدننکدیدزاب رفن 02919 هقطنم نیا یلم کراپ یكیزیف درب تیفرظ هکدندیسر هجیتن
 یاه یژتارتسا اهنآ تیاهنرد ،دندادرارق هبساحم دروم زور رد هدننکدیدزابرفن 31۱ رثؤم درب تیفرظو هدننکدیدزابرفن
 اب یا هعلاطم (1120) ناراكمهو Zhang .دندرک هئارا یعیبط عبانم یتیریدم یاهزاین یانبمرب رادیاپ یرگشدرگ هعسوت
 زا هعلاطم نیارد .دنتخادرپ Mabul هریزجرد یصاوغ یاه ناكمرد یكیژولوکا هعسوت درب تیفرظ یبایزرا ناونع
 یناجرم یاه گنس بآ ،هقطنمرد اه تیلاعف شیازفا اب هکدنتفایرد اه نآ .دش هدافتسا سكع یطخ تكسنارت كینكت
 یصاوغ شزومآ یاربو لاسرد صاوغ 22111 ات 221۱1 هریزجرد یكیژولوکا درب تیفرظ و دننک یم ادیپ شهاک
 – Gonzalez طسوت هک یرگید هعلاطم .دنتفرگرارق لیلحتو هیزجت درومو هبساحم صاوغ 2201 ات 2239 ناكم نیارد

Guerroro یلم کراپ یرگشدرگ درب تیفرظ ناونع تحت (۱120) ناراكمهو Apatlaco شهوژپ نیارد ،دش یسررب 
 رثؤم درب تیفرظ لدمو یعقاودرب تیفرظ لدم ،یكیزیف درب تیفرظ یاه لدمزا یرگشدرگ درب تیفرظ نییعتروظنم هب
 زا تازیهجتو اه تخاسریز ،نادنمراک دادعت یاهروتکاف ،یریذپ شیاسرفروتکاف ،یعامتجا یاهروتکاف .دش هدافتسا

 .دندش باختنا ناسانشراکاب هبحاصمو همانشسرپ كینكت قیرط
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 اه شور و داوم

 هقطنم ییایفارغج تیعقوم

 هقطنم نیا ،(1 لکش) تسا هدش عقاو ناتسزوخ ناتسا یبرغ لامشرد یبونج شخب هخرک هدش تظافح هقطنم

 75 و هجرد 23 ات هقیقد 63 و هجرد 13 ییایفارغج تیعقوم ،تفرگرارق تسیز طیحم تظافح تحت 3191 لاسزا

 رب غلاب یتحاسم ابو ییایفارغج لوط هقیقد 23 و هجرد 24 ات هقیقد 71 و هجرد 24 و ییایفارغج ضرع هقیقد

 .(۱1:391،ناتسزوخ ناتسارد هخرکوزد تیریدم تحت قطانم یلیصفتو عماج حرط) تسا راتكه 2224 دودح

 
 یبونج هخرک هدش تظافح هقطنم هدودحم هشقن .1 لکش

 .(1391،ناگدنراگن :عبنم)

 هرایعمدنچ یبایزرا شور زا هخرک هدش تظافح هقطنم تعیبط یرگشدرگ یربراک ناوت نییعت تهج شهوژپ نیارد
 دیدرگ باختنا 2222۱:1 فدهو هقطنم تعسو هب هجوت اب شهوژپ نیارد هدافتسا دروم سایقم ،دش هدافتسا یناكم
 تاصتخم متسیسو یلامش 39 نوز رد هعلاطم دروم هقطنم ،دش هیهت سایقم مه لكش هب هیاپ عبانم یاه هشقن یمامتو

UTM WGS1984 دش هبساحم 1 هطبار زا هعلاطم دروم هقطنم یكیزیف درب تیفرظ هبساحم یارب .تسا هدش عقاو 
Huamantion chisheros,2012:140)) و (Bera and et al.,2015:48): 

PCC= A* V/a * RF (1) 
 یكیژولوکا ناوت یبایزرا زا هدافتسا اب هک تعیبط یرگشدرگ یربراک دعتسم یاه هنهپ تحاسم A :،(1) هطبار نیارد  
 قیرط زا دراد زاین هدننک دیدزابره هک تسا ییاضفرادقم :a و هدننکدیدزاب رفن 1 لداعم :v،دش هدافتسا ANP شور و
 دیدزاب نامز لوط نیگنایم هب هقطنم ندوب هدافتسا لباق نامز تدم تبسن :RF ،دش نییعت ناگدننک دیدزاب همانشسرپ
 تظافح هقطنم تیریدم اب هبحاصم قیرط زا رتمک بیسآ و هقطنم زا تظافح تهجرد هقطنم زا هدافتسا نامز ،دشاب یم
 عیزوت تعیبط نارگشدرگ همانشسرپ قیرط زا دیدزاب نامز لوط نیگنایمو دش صخشم تعاس 21 هخرک هدش
 هسزا لدم نیا ،دش هدافتسا PSR لدم زا یكیژولوکا درب تیفرظ تیعضو نییعتروظنم هب سپس .دش هبساحمو
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 رثؤم راشف یاه صخاش ،دش هدافتسا هعلاطم دروم هقطنمرد هلحرم نیا دنیارف لوطرد خساپو تیعضو ،راشف صخاش
 یلم یملع تالاقم یسررب ،ینادیم یاهدیدزاب قیرط زا تعیبط یرگشدرگ یربراک هعسوت یكیژولوکا درب تیفرظرب
 تیمها یارادرگید راشف صخاش هب تبسن راشف صخاش هكنیا هب هجوت اب هلحرم نیا رد .دندش باختنا یللملا نیبو
 تهج و دش هدافتسا یكیژولوکا یاهراشف صخاش یهد نزو یارب ANP شور زا زین لیلد نیمه هب دنتسین یناسكی
 زا هقبطره یكیژولوکا یاهراشف هبساحم یارب سپس .دیدرگ عیزوت هربخ ناسانشراک نیب ANP لدم هب یهدزایتما
 یاهراشف :pi ،(0) هطبار نیارد هک :تفرگرارق ینیبزاب دروم و هدافتسا (Rice and et al.,2001:898) (0) هطبار
 نییعت هربخ ناسانشراک تارظنو ANP كینكتزا هدافتسا اب هک هنهپره یكیژولوکا راشف نزو :Wi ،هنهپره یكیژولوکا

 .دندش صخشم 1 ات 2 زا هک هقبطره یكیژولوکا یاهراشف هجرد :Di ،دندش
 شهوژپ نیارد (Rice and et al.,2001:898) (9) هطبار زا یكیژولوکا یاهراشف تیدودحم دصرد هبساحم یارب و
 یاراد هنهپ تحاسم :Ai،هنهپره یكیژولوکا یاهراشف :Pi ،(9) هطبار نیارد هک :تفرگرارق ینیبزاب درومو هدافتسا
 هنهپ تحاسم هلحرم نیارد ،دش نییعت تعیبط یرگشدرگ یربراک دعتسم هنهپ لک تحاسم ،یكیژولوکا یاهراشف
 یربراک دعتسم هنهپ لک تحاسم و دش هبساحم GIS Arc رازفا مرن قیرط زا یكیژولوکا یاهراشف هیال زا هقبطره
 .دش هدافتسا شخب نیارد دوب هدش صخشم شهوژپ لوا هلحرمرد تعیبط یرگشدرگ
 
 
 و هدافتسا ((Bera and et al.,2015:48(1) هطبار زا هعلاطم دروم هقطنم یكیژولوکا درب تیفرظ نییعتروظنم هب سپس
 تیدودحم دصرد pi)): Cf،هنهپ ره یكیزیف درب تیفرظ :PCCi ،(1) هطبار نیارد هک :تفرگرارق ینیبزاب دروم
 .دش هبساحم هنهپره یكیژولوکا درب تیفرظ ECCi :،یكیژولوکا یاهراشف
 
 
 هسزا لدم نیا هکدش هدافتسا PSR لدم زا یگنهرفو یعامتجا درب تیفرظ تیعضو نییعتروظنم هب هلحرم نیا رد
 نیرت مهم شهوژپ نیارد ،دش هدافتسا هعلاطم دروم هقطنمرد ماگ نیا دنیارف لوطرد خساپو تیعضو ،راشف صخاش
 یارب ANP شور زا و دندش ییاسانش ینادیم دیدزابو یا هناخباتک تاعلاطم ساسارب یگنهرفو یعامتجا یاهراشف
 ات 1 یزایتما هنماد زا اهراشف زا مادکره یرتربو تیمهاو دش هدافتسا یگنهرفو یعامتجا یاهراشف صخاش یهد نزو
 نیارد (Beraand et al.,2015:184) (۱) هطبار زا هنهپره یگنهرفو یعامتجا درب تیفرظ هبساحم یارب .دش هدافتسا 3
 دصرد :Cfpi،هنهپره یكیژولوکا درب تیفرظ :ECCi ،(۱) هطبار نیارد هک .دش هدافتسا دروم و ینیبزاب شهوژپ
 دعب هلحرم .دش هبساحم هنهپره یگنهرفو یعامتجا درب تیفرظ :SCCCi و یگنهرفو یعامتجا یاهراشف تیدودحم
 GIS10.5 Arc طیحمرد یرگشدرگ یگنهرفو یعامتجا درب تیفرظ هنهپ هشقن ،یكیژولوکا درب تیفرظ هنهپ هشقن
 نییعت هعلاطم دروم هقطنمرد تعیبط یرگشدرگ هعسوت درب تیفرظ هنهپو دندش یراذگ مه یور Buldier لدمردو
 .(0 لكش) دش

)3(100)( ×
∑
×

=
Ai
AiPiPiCF

∑Ai

)4(
100

)(100
100

)1(100
100

)1(100 PnCfPCfPCfPCCiECCi −
×

−
×

−
×=

)1(
100

100
100

2100
100

1100 cfpncfpCfpECCiSCCCi −
×

−
×

−
×=



 1398 راهب ،مود هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 11

 
 هعلاطم دروم هقطنمرد تعیبط یرگشدرگ یربراک هعسوت تهج یکیژولوکا درب تیفرظ لدم یزیر حرط دنیارف تراچولف .2 لکش

 جیاتن
 21،(9 لكش) هعلاطم دروم هقطنم یبونج شخبرد تعیبط یرگشدرگ یربراک ناوت هشقن زا هدمآ تسدب جیاتن ساسارب
 دصرد 1۱ و یرگشدرگ هعسوت یربراک یارب بسانم ناوت یاراد (عبرم رتم 0211311) هقطنم حطس زا دصرد
 .تسا طسوتم ناوت یاراد (عبرمرتم 112931۱0)

 
 .(1391،ناگدنراگن :عبنم)  یبونج شخبرد هخرک هدش تظافح هقطنمرد تعیبط یرگشدرگ یربراک هعسوت ناوت ییاهن هشقن .3 لکش



 31 ...یرگشدرگ هعسوت درب تیفرظ یبایزرا

 هقطنمرد تعیبط یرگشدرگ درب تیفرظ نییعت دنیارفردرثوم یاهراشف زا كیره یبسن تیمها نییعت زا لصاح جیاتن
 Super Decisions2.0.8 رازفا مرنرد هک یجوز هسیاقم یاه سیرتام هیلک یراگزاسان نازیم هکداد ناشن هعلاطم دروم
 تواضقرد یراگزاس تیاعر هدنهد ناشن هک دشاب یم 192/2 لداعم لک یراگزاسان نازیمو 1/2 زارتمک دیدرگ هبساحم
 یكیژولوکا یاهراشفرایعم هک دهد یم ناشن یدح سیرتامربا زا هدش جارختسا یكیژولوکا یاهراشف نزو .تسا اه
 یرگشدرگ هعسوت یكیژولوکا درب تیفرظ نییعترد ار تیمها نیرتشیب (911/2) یهایگ ششوپو (991/2) میلقارایعم)
 هب رابغودرگ یاهزور دادعتو یحطس یاهبآ عبانم زا هلصاف ،یهایگ ششوپ مکارت راشفرایعمریز و دنا هتشاد تعیبط
 ،دیدش یباتفآ یاهزور دادعت یاهراشفرایعمریز و نیرتشیب 112/2 و 312/2 ،112/2 تیمها بیرض اب كیره بیترت
 ار تیمها نازیم نیرتمک 122/2 و 112/۱12،2/2 تیمها بیرض نازیم اب كیره لسگ زا هلصاف و کاخ قمع
 .(1 لودج) دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار تعیبط یرگشدرگ هعسوت درب تیفرظ نییعتدنیارفرد

 (ANP) یا هکبش لیلحت دنیارف زا لصاح تعیبط یرگشدرگ هعسوت درب تیفرظ نییعتربرثوم یکیژولوکا یاهراشف ییاهن نزو .1 لودج
 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 تاناكما زا هلصاف یاهراشف هک دهد یم ناشن یدح سیرتامربا زا هدش جارختسا یگنهرفو یعامتجا یاهراشف نزو

 ،310/2 تیمها بیرض اب كیره بیترت هب یزرواشک یاه نیمز زا هلصافو یعیبط یاهزادنا مشچ زا هلصاف ،یهافر
 و دنا هتشاد تعیبط یرگشدرگ هعسوت یگنهرفو یعامتجا درب تیفرظ نییعترد ار تیمها نیرتشیب 301/2 و 191/2
 نازیم اب كیره یضارا یربراکو یرهش قطانم زا هلصاف ،یناتساب و یبهذم ،یخیرات یاه هبذاج زا هلصاف یاهراشف

 یگنهرفو یعامتجا درب تیفرظ نییعتدنیارفرد ار تیمها نازیم نیرتمک 912/2 و 392/1۱2،2/2 تیمها بیرض
 .(0 لودج) دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار تعیبط یرگشدرگ هعسوت

 (ANP) یا هکبش لیلحت دنیارف زا لصاح تعیبط یرگشدرگ هعسوت درب تیفرظ نییعتربرثوم یگنهرفو یعامتجا یاهراشف ییاهن نزو .2 لودج
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نزو یكیژولوکا یاهراشف ییاهن نزو یكیژولوکا یاهراشف
 ییاهن

 ییاهن نزو یكیژولوکا یاهراشف

 122/2 لسگ زا هلصاف 192/2 بیش 312/2 یحطس یاه بآ زا هلصاف
 991/2 میلقا ۱12/2 کاخ قمع 112/2 یهایگ ششوپ مکارت

 012/2 یسانش نیمز 102/2 کاخ تفاب 302/2 ییایفارغج تهج
 322/2 نیمز لكش 912/2 اه هاچ زا هلصاف 992/2 کاخ شیاسرف
 011/2 یبآ عبانم 192/2 ناروناج یروآداز لصف 112/2 رابغودرگ یاهزور دادعت
 911/2 یروناجو یهایگ ششوپ 092/2 ایرد حطس زا عافترا 112/2 یناراب یاهزور دادعت
   902/2 ندوب یجرش 112/2 دیدش یباتفآ یاهزور دادعت

 ییاهن نزو یگنهرف و  یعامتجا یاهراشف ییاهن نزو یگنهرف و یعامتجا یاهراشف
 392/2 یناتسابو یبهذم ،یخیرات یاه هبذاج زا هلصاف 310/2 یهافر تاناكما زا هلصاف
 301/2 یزرواشک یاه نیمز زا هلصاف 191/2 یعیبط یاهزادنا مشچ زا هلصاف
   1۱2/2 یرهش قطانم زا هلصاف
   101/2 ییاتسور قطانم زا هلصاف
   001/2 یطابترا یاههار زا هلصاف
   112/2 قرب لاقتنا طوطخ زا هلصاف
   912/2 یضارا یربراک
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 بسانم ناوت یاراد هنهپرد لاسردرفن 1211390 هک دهد یم ناشن یكیزیف درب تیفرظ هبساحم زا لصاح جیاتن
 لصاح جیاتن ،دننک دیدزاب دنناوت یم طسوتم ناوت یاراد هنهپرد لاسردرفن 09۱11301 و دننک دیدزاب هقطنم زا دنناوت یم
 یاراد هنهپردو لاسرد رفن 111190 لداعم بسانم ناوت یاراد هنهپرد دهد یم ناشن یكیژولوکا درب تیفرظ هبساحم زا
 ،دهد یم ناشن یگنهرفو یعامتجا درب تیفرظ هبساحم زا لصاح جیاتن .دش نییعت لاسردرفن 9011110 طسوتم ناوت
 هک .دش نییعت لاسردرفن 3311911 طسوتم ناوت یاراد هنهپردو لاسرد رفن 19۱99 لداعم بسانم ناوت یاراد هنهپرد
 صاصتخا دوخ هب ار نازیم نیرتمک یگنهرفو یعامتجا درب تیفرظو نازیم نیرتشیب یكیزیف درب تیفرظ ساسا نیارب
 .(1 رادومن) دنا هداد

 
 یبونج هخرک هدش تظافح هقطنمرد درب تیفرظ عاونا هسیاقم .1 رادومن

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هقطنم حطس زا دصرد 09،یبونج شخبرد تعیبط یرگشدرگ یربراک درب تیفرظ هشقن زا هدمآ تسدب جیاتن ساسارب
 1۱119111) دصرد 01،تعیبط یرگشدرگ هعسوت یربراک یارب الاب درب تیفرظ یاراد (عبرم رتم ۱11۱211)
 .(1 لكش) تسا مک درب تیفرظ یاراد (عبرمرتم 1۱131011) دصرد 10 و طسوتم درب تیفرظ یاراد (عبرمرتم

 
 یبونج هخرک هدش تظافح هقطنمرد تعیبط یرگشدرگ هعسوت درب تیفرظ یدنب هنهپ .4 لکش

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم



 81 ...یرگشدرگ هعسوت درب تیفرظ یبایزرا

 یریگ هجیتنو ثحب
 روظنم هب هخرک هدش تظافح هقطنم یگنهرفو یعامتجا ،یكیژولوکا درب تیفرظ یبایزرا هعلاطم نیا ماجنا زا فده
 شور زا فلتخم یاه شور هعلاطم زا سپ فده نیا هب یبایتسد روظنم هب .تسا تعیبط یرگشدرگ یربراک هعسوت
 یاهرایعمریز و اهرایعم زا كیره رثؤم یاهراشف نییعت زا سپ شهوژپ نیارد ،دش هدافتسا یناكم هرایعم دنچ یبایزرا
 یجوز تاسیاقم كمک هب اهنآ زا كیره ییاهنو یبسن نزو و دندش دراو هكبش لیلحت لدم بلاقرد هدش نییعت
 درب تیفرظ یدنب هنهپروظنم هب اهنآ نزو و اهرایعم نییعت زا سپ ،دش هبساحم Super decision رازفا مرن طیحمرد
 تیفرظ هنهپو یكیژولوکا درب تیفرظ هنهپ یراذگ مه یور و یتاعالطا یاه هیال هب یفیصوتو یناكم تاعالطا ادتبا
 هیهت یبونج هخرک هدش تظافح هقطنمرد تعیبط یرگشدرگ هعسوت درب تیفرظ هنهپ هشقن ،یگنهرفو یعامتجا درب

 دروم هقطنمرد تعیبط یرگشدرگ هعسوت درب تیفرظ یبایزرا زا لصاح هدش یدنب هقبط ییاهن هشقن .(9 هشقن) دش
 و الاب درب تیفرظ یاراد عبرمرتم ۱111۱211 دودح هعلاطم دروم هقطنم رد هک تسارما نیا هدنهد ناشن هعلاطم
 تسا مک درب تیفرظ یاراد هقطنم عبرمرتم 1۱131011 و طسوتم درب تیفرظ یاراد هقطنم عبرمرتم 1۱119111
 .(9 لودج)

 یبونج هخرک هدش تظافح هقطنمرد تعیبط یرگشدرگ یربراک هعسوت درب تیفرظ دصردو تحاسم .3 لودج

 

 

 
 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یكیژولوکا درب تیفرظ ،(لاسردرفن 21201) یكیزیفدرب تیفرظ نازیم هکداد ناشن هدمآ تسدب جیاتن نینچمه
 دارفا دادعت هب هجوت اب هک ،تسا (لاسردرفن 9922111) یگنهرفو یعامتجا درب تیفرظو (لاسرد رفن 1393310)
 طسوت هک یا هعلاطمرد .(رادومن) تسارتالاب هعلاطم دروم هقطنم درب تیفرظ ،(لاسردرفن 2221 دودح) هدننکدیدزاب
 هقطنمرد هدش هتفرگرظنرد تیدودحم لماوع ،تسا هدش هتفرگراک هب ناناکود هقطنم رد (1391) ناراكمهو ینیما
 لماع كی طقف هک تسا هدوب نادنبخی یاهزور دادعتو فرب شراب یاهزور دادعت ،یناراب یاهزور دادعت لماش روکذم
 هک (1391) ناراكمهو هداز نیسح رگید هعلاطمرد نینچمه ،دراد تقباطمرضاح شهوژپ اب (یناراب یاهزور دادعت)
 ،یلحاس شیاسرف ،تقوم تالیطعت ،نافوت ،دیدش یگدنراب ،ندوب یجرش هجرد ،شبات تدش) تیدودحم لماع
 یاهروتکاف اب هک تسا هدش هتفرگرظنرد شیک هریزج یحاس هقطنمرد (یكیژولوکا لماعو لحاسراصحنا ،بآ تیفیک
 نیرت مهم ،Shashan (1120) و Wei .دراد تقباطم یگدنرابو ندوب یجرش یاهروتکاف طقف رضاح شهوژپ

 ،یسانش نیمز عبانم ،زادنا مشچ لماش گنک گنهرد وكسنوی یناهج کراپوئژ هقطنمرد هدش هتفرگرظنرد یاه صخاش
 یاه صخاش هک ناگدننکدیدزابراتفر و تفاظن ،تینما ،گنیکراپو لقنو لمح ،یگنهرف عبانم ،یكیژولویب عبانم
 هعلاطمرد نینچمه .دراد تقباطمرضاح شهوژپ یاه صخاش اب تفاظن تیعضو ،لقنو لمح تیعضو ،تینما تیعضو
 هدش هتفرگرظنرد هقطنم درب تیفرظرب هک یمهم هدننک تیدودحم لماوع (1120) ناراكمهو Aryasa طسوت هک رگید
 عونت یاهروتکاف ءزج هب هک یگدنرابو کاخ یریذپ شیاسرف ،بیش ،یربراک تیریدم ،یتسیز عونت لماش تسا
 یلم کراپرد رگید هعلاطمرد .دراد تقباطمرضاح شهوژپ اب هدش باختنا یاهروتکاف ریاس یربراک تیریدمو یتسیز

 مکدرب تیفرظ طسوتم درب تیفرظ الاب درب تیفرظ 
 1۱131011 1۱119111 ۱111۱211 (عبرمرتم) تحاسم
 10 01 09 دصرد
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Apatlaco طسوت هک Gonalez-Guerroro هب یسرتسدو یریذپ شیاسرف ،یعامتجا یاهروتکاف هک (۱120) ناراكمهو 
 لماع كی طقف هک تسا هدش باختنا یزلامروشک Mabul هریزجرد هدننکدودحم لماوع نیرت مهم ناونع هب هقطنم
 لیلد هب فلتخم یعیبط قطانمرد هدننکودحم لماوع توافت تلع ،دراد تقباطم رضاح شهوژپ اب (یریذپ شیاسرف)
 .دشاب یم هقطنمرب مکاح یگنهرفو یكیژولوکا طیارش
 اهداهنشیپ 
 دوبهب-1 :لماش ددرگ یم هئارا هعلاطم دروم هقطنم درب تیفرظ تیعضو دوبهب تهجرد (اهراكهار) اه خساپ نیرت مهم 
 درب تیفرظ ندربالاب تهجرد میقتسم ریغ روط هب دناوت یم هک هقطنم فارطارد ییانبریز و یهافر تامدخ تیعضو
 همانربرد درب تیفرظ یبایزرا رانکرد ترورض كی هلزنم هب ناوت یبایزرا هكنیا هب هجوت اب -0 .دوش عقاورثوم هقطنم
 کرد دوبهب-9 .دریگ تروص یرت عماج یبایزرا هقطنمرد هک تسا زاین تعیبط یرگشدرگ یربراک هعسوت یزیر
 ظفحرد یرثوم شقن دناوت یم هقطنم زا دیدزاب عقاومرد هخرک هدش تظافح هقطنم تیمها زا تعیبط نارگشدرگ
 یاراد هک هعلاطم دروم هقطنمرد هدش نییعت یاه ناكم هب یسرتسد ندومن دودحم -1 .دشاب هتشاد هقطنم درب تیفرظ
 یاراد هک ییاهریسم زا تعیبط ناگدننکدیدزاب ندادروبعو یشکراصح ای یدنب هقطنم دننام دنتسه نییاپ درب تیفرظ
 -1 .دنراد ینییاپ درب تیفرظ هک یقطانم یارب یدورو ذخا روظنم هب ییاه تسایس ذاختا -۱ .دنراد ییالاب درب تیفرظ
 ،یلم هناسر قیرط زا تعیبط یرگشدرگ هعسوت تهج هخرک هدش تظافح هقطنم یاه تیلباق یفرعمو یناسر عالطا

 تیفرظ یبایزرا تاعلاطم هكنیا هب هجوت اب ،هعلاطمدروم هقطنم درب تیفرظ یلاوتم شیاپ -1 .هریغو هلاقمو باتک پاچ
 .دوش ماجنا هقطنم درب تیفرظ هدش یدنب نامز رمتسم شیاپ موزل ،تسا صخشم ینامز هرود كیرد اهنت درب
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