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 هدیکچ
 اهرهش رد ناهج یرفن درایلیم 1 تیعمج زا %14 زا شیب هك یروط هب ،دنا هدش رشب ۀدمع یگدنز و راك یلصا ناکم اهرهش ،هزورما

 هب رظن .تسا یتایح یا هلئسم ،اهرهش نانكاس یاهزاین و تاناکما ،طیارش ،یگدنز تیفیك هب هجوت ،ور نیا زا .دننك یم یگدنز
 تسیز هك تسا هدش حرطم و داهنشیپ اهنآ رد یگدنز طیارش دوبهب و اقترا یارب یفلتخم یاهدرکیور ،اهرهش ددعتم تالکشم
 بوچراچ رد امنهار لصا کی ناونع هب هتفای هعسوت یاهروشك رتشیب رد یریذپ تسیز هزورما .تسا اهنآ زا یکی یرهش یریذپ

 نییعت و تخانش شهوژپ نیا زا فده .تسا هدرك ادیپ شرتسگ یرهش یزیر همانرب و اه یراذگ تسایس رد یرادیاپ نامتفگ
 زاف ،3 زاف ،1 زاف یاه مان هب رهش نیا هقطنم 4 ادتبا رد روظنم نیمه هب .دشاب یم (هر) ینیمخ ماماردنبرهش رد یریذپ تسیز یاه هفلؤم
 تسیز صخاش 1 قیقحت تایبدا رد قیقحت اب سپس .دندش باختنا یفداصت تروص هب نامنابص کرهش و بیغتسد دیهش کرهش ،1
 شسرپ و دندیدرگ باختنا یرهش یاه تخاسریز و زبس یاضف تیفیك ،یتشادهب و یکشزپ ،یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا ،یطیحم
 هیزجت یارب .دندش یسررب هناگادج تروص هب اه همان شسرپ سپس .دیدرگ عیزوت تالحم نیا نیب رد و دیدرگ هیهت نیمه هب یا همان

 تسیز و یگدنز تیفیك تیعضو هك دهد یم ناشن قیقحت جیاتن .تسا هدش هدافتسا یبتارم هلسلس لدم زا قیقحت یاه هتفای ،لیلحت و
 تاظحالم و نزو نیرتالاب یرهش یاه تخاسریز ،هتفر راك هب صخاش 1 نیب رد .دشاب یمن یبولطم تیعضو رد هقطنم 4 ره یریذپ
 تیعضو رد قطانم ریاس تبسن هب 1 زاف هلحم زین هعلاطم دروم قطانم نیب رد .دنشاب یم اراد ار نزو نیرتمك یتشادهب و یکشزپ
 .دشاب یم رادروخرب یرت بولطم
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 همدقم
 طیحم تیفیک یبایزرا هجیتن رد دوش یم هتخانش یرهش هعسوت یلصا رصانع زا یكی ناونع هب اهرهش یگدنز تیفیک
 (Buehler et al, 2012) ..تسا هدرک ادیپ یرهش هعسوت یاهزیر همانرب رد یدایز رایسب تیمها زورما یرهش تسیز
 ریسم رد یتایح طاقن ناونع هب و تیعمج و داصتقا هدنریگرب رد یزکرم ،یرهش تسیز طیحم ناونع هب اهرهش
 لوصحم ناونع هب رهش یقلت موهفم هب یرهش تسیز طیحم عقاو رد .دنوش یم کرد یرادیاپ یوس هب تکرح
 یدابآ سابع ینیسح) تسا هرک تسیز رد تخاس ناسنا و یداصتقا – یعامتجا ،یعیبط دعب هس ره یمئاد تالماعت
 یبایزرا یارب یتسیز طیحم یاه صخاش زا هدافتسا هلمج زا اه شور عاونا ریخا یاه لاس رد .(1۱ :1391 ،یعلاط و
 رد .((Buehler & Pucher, 2011:202 دوش یم هدرب راک هب تخاس ناسنا یاه نوناک و عیاض ،اهرهش یگدنز هخرچ
 نكمم دیاین لمع هب اه نآ لرتنک یارب یمادقا رگا هک تسا هدمآ دوجوب ییاه هدیدپ وا تسیز طیحم و ناسنا طباور
 10 نرق ناسنا هک دنتسه ییاه شلاچ اه هدیدپ نیا و دنزاس لتخم نیمز یاه تمسق ۀرابرد ار ناسنا تیشعم تسا
 یاه هنیمز رد یا هقباس یب شلاچ اب ناسنا رضاح لاح رد .(11 :۱391 ،یرون و یمساق) تساه نآ اب هلباقم هب ریزگان
 دراد دوجو یطیحم تسیز نارظنبحاص نیب عوضوم نیا دروم رد یا هدرتسگ قفاوت .تسا هدش هجاوم یطیحم تسیز
 لمحت ار نآ دشر هب ور دنور و یفرصم و یداصتقا یاه تیلاعف ینونک حطس دناوت یمن رگید نیمز هرک متسیسوکا هک
 .(۱0 :1191،روپ ناساس) تسا هدش نادنچ ود تعیبطرب هدراو راب و اهراشف اریز ،تسین یرادیاپ هب رداق رگید و دنک
 و لیلحت و هیزجت ،یسررب هب مادقا یمومع یاهداهن و اه نامزاس و تلود هک دنک یم باجیا اهرهش یزورما طیارش
 .دنیامن فلتخم تاهج زا اهرهش تیفیک یبایزرا
 هب یبایتسد یارب ار یبسانم رتسب ،اهنآ تیباذج نازیم شیازفارب هوالع یرهش یاه طیحم رد یگدنز طیارش دوبهب
 ی هعسوت اب طبترم لئاسم رگید و ینیشنرهش ناباتش دشر دوجو نیا اب .دنک یم مهارف ،رادیاپ هعسوت نالک فادها

 .دوش هدوزفا اه هاگتنوكس نیا تالكشمرب ات ،دش بجوم ،یرهش
 زا یهاتوک تالاقم هعومجمرظنم یرامعم ةلجم هک ینامز ،1۱31 لاس هب ریذپ تسیز رهش یاه یگژیو ۀرابرد ثحب

 زا مادک چیه هكنیا بلاج .ددرگ یم زاب ،درک رشتنم ریذپ تسیز رهش داجیا ۀرابرد نایهاگشنادو یا هفرح ناحارط
 هب نتخادرپ یاج هب تالاقم نیا ،دندوب هدرواین دوخ یاه هتشون رد ار یریذپ تسیز حالطصا تالاقم نیا ناگدنسیون
 ندرک رت باذج یارب ییاهراكهار و هموح عفن هب رهش ییاهر للع ،متسینردم یاه یتشز هب ،یرهش یراج تالكشم
 هب و راب نیلوا یارب 2131 لاسرد اكیرما رنه یلم ۀرادا ار یریذپ تسیز ۀژاو اما .دندوب هدرک هجوت یرهش زکارم
 هژاو نیا رگید یتاقیقحت یاه نامزاس و زکارم ،اهدعب و دادرارق رظندم یرهش یزیر همانرب یاه هدیا هب یبایتسد روظنم
 .(20۱ :۱391 ،ناراكمه و دمحاروپ) دنتفرگ راک هب ار
 یلامش یاكیرما رد مکارترپ تالحم یسانش تخیر و یریذپ تسیز :بوخ تالحم یسررب هب (۱220) سیرال
 طیارش هب یبایتسد رد نكسم و تیعمج رظن زا مکارتم تالحم هک دهد یم ناشن قیقحت نیا جیاتن .تسا هتخادرپ
 و یبلول .دراد دوجو یریذپ تسیز داعبا هب یبایتسد رظنزا تالحم نایم یرادانعم توافت و دنرت قفوم یریذپ تسیز
 هئارا نانکاس هاـگن زا اهنآ تیمها و یریذـپ تــسیز یاه یگژیو و داعبا ناونع تحت یا هلاقم (2120) ناراكمه
 نـیا زا .تینما و یدركلمع ،یدبلاک ،یعامتجا دعب زا دنترابع یریذپ تسیز داعبا هک دهد یم ناشن اهنآ جیاتن .دنداد
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 (۱120) ناراكمه و دنلدب .تسا یعامتجا دعب اهنآ نیرت تیمها مک تـینما نانکاـس هاـگن زا دـعب نیرتمهم ناـیم
 یریگ هزادنا یاه صخاش فشک یارـــب ایلارتـــسا زا ییاه سرد :یرهش یریذــــپ تــسیز ناونع تحت یا هلاقم
 تمالس

 تمالس اب ناشطابترا و دـیدرگ صخـشم هاـفر و یعاـمتجا تمالـس اب طاـبترا رد یلک ۀزوـح .دنداد هئارا یعامتجا
 ،نكسم ،یعاـمتجا تامدـخ و تمالس ،دـمآردو لغـش ،شزومآ ،تینما و مرج :زا دنترابع هـک ،دش دییأت هافر و
 .لقنو لمح ،یمومعزاـب یاـضف ،یـعیبط طیحم ،اهالاک رگیدو یـلحم یاذغ ،گنهرفو حیرفت

 یگدنز تیفیک درــكیور اــب یرهــش نوـــماریپ یاهاتـــسور یریذــپ تــسیز نیــیبت هب (0391) یناسارخ
 تـسیز دـعب و طـسوتم دحرد یریذپ تسیز یعامتجا و یداصتقا داعبا هک دهد یم ناشن وا جیاتن .تسا هتخادرپ
 .تـسا لوـبق لـباق ریغ اهاتسور یریذپ تسیز تیعـضو ،عوــمجم رد .دراد رارــق بولطماـن تیعـضورد یـطیحم
 تیریدـم و یزـیر هـمانرب تـهج رد تـکرح و نآ یاـهصخاـشو یریذـپ تـسیز هــب تبــسن ناریدــم یهاــگآ
 یاه صخاش یبایزرا هب (9391) دمحا .تسا اهاتسور نیــب تواــفت لـماوع نیرت مهم ،تالكـشم لـح رد یـلحم
 ینیع یاه صخاش هک دهد یم ناشن وا جیاتن .تسا هتخادرپ ریذپ تسیزرهــش لوــصا رــب دیکأت اب یگدنز تیفیک
 رهش یریذپ تسیز یبایزرا هب (۱391) روپ كلم .دنراد یرـتهب تیعضو ینهذ یاه صخاش هـب تبـسن نكـسم دننام
 یرهش یریذپ تسیز صخاش عومجم رد هک دوب نآ زا یکاح یا هنومن كت یتزا لصاح جیاتن .تسا هتخادرپ هاگشناد
 .دنشاب یم طسوتم دح نیگنایمزارت نییاپ ،(01/0) نیگنایم اب

 نیا .تسین ینثتسم هلوقم نیا زا زین رهشهام ناتسرهش هعبات یاه شخب زا یكی ناونع هب (هر) ینیمخ ماما ردنب رهش
 هژیو هقطنم و یباراف ،یزار ،(هر) ینیمخ ماما ردنب یمیشورتپ دنچ و لاعف کرمگ و یناریتشک و ردنب هرادا یاراد رهش
 هک تسا یلماوع هلمج زا رما نیمه دنشاب یم روشک یتعنص یاهدحاو نیرتگرزب زا یشخب ناونع هب هک تسا یداصتقا
 .تسا هدش هقطنم نیا رد ینیشنرهش دشر ثعاب
 تروص رد هک تسا هدش هقطنم رد یطیحم تسیز تالكشم زورب ثعاب یداصتقا یاهدحاو نیا دوجو یفرط زا
 اب رود نادنچ هن یا هدنیآ رد رهش نیا تفگ ناوت یم هقطنم نیا رد یقطنم و حیحص یزیر همانرب مدع دنور ی همادا
 و رهش یریذپ تسیز یاه هفلؤم ییاسانش تهج رضاح شهوژپ ور نیا زا دش دهاوخ هجاوم تسیز ددعتم تالكشم
 قیقحت یلصا فده .دزادرپ یم هقطنم تیفیک و یریذپ تسیز رب یفنم و تبثم راذگ ریثأت لماوع یبایزرا و لیلحت
 و بیغتسد یوک ،جنپ زاف ،هس زاف ،كی زاف هقطنم جنپ رد یبتارم هلسلس لدم زا هدافتسا اب یریذپ تسیز یبایزرا

 :زا تسا ترابع شهوژپ یلصا لاؤس اتسار نیمه رد .دشاب یم (هر) ینیمخ ماما ردنب رهش رد ناغابص کرهش
 ؟دراد دوجو توافت یریذپ تسیز یاه هفلؤم ظاحل هب (هر) ینیمخ ماما ردنب رهش فلتخم قطانم نیب ایآ -

 :قیقحت یرظن ینابم

 یریذپ تسیز موهفم
 هجوت دروم رتمک دیاش هک تسا عوقو لاح رد یا هعجاف ام فارطا رد هک تفایرد ناوت یم یتحار ،لمأت یمک اب
 یا هدرتسگ یكیزیف ةعسوت هب طوبرم نارحب نیا زا یتمسق .تسا هتفرگ رارق یداع نادنورهش ای ،نارادمتسایس اه هناسر
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 یـصخش یوردوـخ ةبلغ و یفارت ماحدزا هب نآ زا یشخب و دعلب یم تعرس هب ار اهرهش فارطا یاه نیمز هـک تـسا
 ،یشزومآ تاناكما و سرادم هب رباربان یسرتسد ،یحارط و تمیق ظاحل زا بسانم نكسم ةیهت شلاچ .تـسا طبترـم
 مینک یم یگدنز یا هعماج رد ،نیاربانب .دنا هعجاف نیا زا ییاه شخب اهنت ،رگید لئاسم یرایسب و یتشادهب یاه تبقارم
 عیرـس و یساسا ییوج هراچ دنمزاین و تسا هدید رایسب بیسآ یگنهرف و یعامتجا ،یسانش موب یاه هبنج زا هک
 یاهراكهار تسا رصاعم یاهرهش زا یرایسب تیعضو و عاضوا حرش ،هدشرکذ طیارـش هـک اـجنآ زا .تـسا
 یزیر همانرب یاه تیولوا لماكت اب هک تسا یریذپ تسیز اهنآ زا یكی .تسا هدش هئارا نآ اب ههجاوم یارب ینوگانوگ
 تیفیک و تاناكما ،تالیهست یوجو تسج رد هک یتعنصاسپ ةعماج شیازـفا لاـح رد یاـهزاین هـب خساپ تیمها و
 عیرس دشر لثم یتارطخ زا یهاگآ لیلد هب ،رگید ترابع هـب .تـسا هـتفرگ قـنور ،تـسا رتشیب و رتالاب یگدنز
 ،بسانم و لوقعم نكسم دوبمک ،زاب یاهاضف و یزرواـشک یاه نیمز نتفر نیب زا ،یغولش و ماحدزا ،تیعمج
 تیفیک هک یعامتجا یگدنز و یناكم تـیوه ،ناـكم هـب قلعت سح نتفر نیب زا و یعامتجا یاه یرباربان شیازفا
 .(Wheeler, 200:9) تـسا هدرـک دـشر و هدـمآ دوـجو هـب یریذـپ تسیز ،دننک یم دیدهت ار عماوج یگدنز
 ،رترادیاپ یگدنز یاهاـضف داـجیا یارـب نازـیر هـمانرب بناج زا مه و یلحم مدرم فرط زا مه نامز مه ،نیاربانب
 هب قـلعت زا یرتـشیب ح ،ریذپ تسیز تالحم اریز ،تسا هتفرگ رارق تیامح دروم رت شخب تذل و رت یدربراک
 هـب حوطـس ةـمه رد نازـیر هـمانرب ،ور نیا زا .تسا مک زین اهنآ زا ترجاهم نازیم و دننک یم اقلا ار ناكم و هعماج
 ،لوـبق لـباق نكـسم نیمأت ،ددجم ةعسوت ،هلحم تایح دیدجت یژتارتسا ناونع هب یریذپ تسیز هب یا هدنیازف روـط
 .(:03Larice, 2005) دـندنم هـقالع تـیانج و مرـج خرـن شهاک و تینما دوبهب ،تسیز طیحم زا تـظافح

 یریذپ تسیز زا توافتم فیراعت :1 لودج
 فیرعت لاس ناكم صصخت رگشهوژپ
 .تسا یدرف تایصوصخ و یطیحم یاه یگژیو نایم لـباقتم راـتفر عباـت هكلب ،تسین طیحم یتاذ هک تسا یتیفیک یریذپ تسیز 2331 ناتسلگنا ایفارغج نویسپ

 1331 دنله سانشناور نووهنیو
 نیمأت هب هک تسا یا هعماج ،ریذپ تسیز ةعماج و تـسا شنادنورهـش یاـهزاین اـب روشک یتاناكما قابطنا یریذپ تسیز
 .دشابن اـنتعا یـب دوـخ دارفا یاهزاین

 یلم هسسوم
 دنله تشادهب

 طیحم
 تسیز

 .دنک یم فیرعت هرـمزور یگدنز طیـحم زا مدرـم بولطمرد ار یریذپ تسیز 2220 دنله

 0220 ایلارتسا ایفارغج زناویا
 رهش ،نیاربانب .تسا نآ رگید یور یتخانش موب یرادیاپ و نآ یور كـی تشیعم :دراد ور ود هک تسا یا هكس یریذپ تسیز
 اهنآ تسیز طیحم تیفیک زا تظافح رانکرد ار نادنورهـش تشیعم ودشاب هتشاد مه اب ار هكس یور ود ره دیابریذـپ تسیز
 .دنک نیمأت

 ۱220 ناتسلگنا یزاسرهش نآوک تربار
 مهارـف و یگدـنز یارـب بسانم یرهش ریذپ تسیز رهش

 .تسا یگدنز بولطم تیفیک ۀدـنروآ

 2120 یزلام ایفارغج یبلول
 یناـكم ار طیـحم نآ هـک یرهـش طیحم یاه یگژیو ةعومجم

 .دوش یم هدیمان یریذپ تسیز ،دنک یم یگدنز یارب باذج

 و یدومحم
 نارگید

 .تسا نكمم دح ات اهنآ ندرک یناسنا اب هارمه نردـم یاهرهش رد یرهش یاهاضف تیفیک دوبهب یریذپ تسیز ۱120 یزلام ایفارغج

 ۱391 یدایرف :عبنم

 هعلاطم دروم هقطنم ییایفارغج تیعقوم
 هلكسا 19 نتشاد اب ردنب نیا .تسا سراف جیلخ رد ناریا ناتسزوخ ناتسا یاهردنب زا یكی مان (هر) ینیمخ ماما ردنب
 بالقنا زا سپ و تشاد مان ردنبرس قباس رد ردنب نیا .تسا ناریا لاعف ردنب نیرت گرزب ،رتمولیک 1 لوط هب لاعف
 زا ،رهشهام رهش ینوناق هدودحم هب قرش زا (هر) ینیمخ ماما ردنب رهش .داد مان رییغت ینیمخ ماما ردنب هب 1۱91
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 یحارج هناخدور هب لامش زا یرتمولیک 29 هلصاف رد و یسوم روخ و (هر) ینیمخ ماما ردنب هریزج هبش هب بونج
 نیا اب سراف جیلخ یلحاس بآ قمع هک دراد رارق ایرد یلحاس بیشن و زارفرپ نیمزرس رد رهش نیا .دوش یم دودحم
 شخب .تسا هتفای دادتما یقرش بونج دادتما رد سأر لحم زا و هدوب مک یسوم روخ یگتفر شیپ ءانثتسا هب نیمزرس
 و هجرد 31 رد سراف جیلخ یبرغ لامش هیلا یهتنم رد دراد راتكه 2۱100 رب غلاب یتعسو هک (هر) ینیمخ ماما ردنب

 .(1 لكش) تسا هدش عقاو ییایفارغج تاصتخم زا یلامش ضرع هقیقد 30 و هجرد 29 و یقرش لوط هقیقد 1۱
 

 

 هعلاطم دروم هقطنم ییایفارغج تیعقوم :1 لکش
 (ناگدنراگن :میسرت)

 قیقحت شور
 ساسا رب هک دوش یم بوسحم یدربراک و یرظن عون زا فده ساسا رب شهوژپ نیا رد هدافتسا دروم قیقحت شور
 رظن زا و رگن هدنیآ تاقیقحت ءزج ینامز ظاحل زا و تسا یشیامیپ و یلیلحت -یفیصوت عون زا اهریغتم لرتنک
 هقبط ادتبا هدش یروآ عمج تاعالطا .دشاب یم رفن 220 یتاعلاطم هنومن مجح .دوش یم بوسحم ینادیم ،تیعقوم
 اهرادومن و لودج اب یفیصوت رامآ تمسق رد SPSS و Excel یرامآ رازفا مرن و هنایار زا هدافتسا اب سپس هدش یدنب
 و لماوع زا یا هعومجم لیلحت و هیزجت و یسررب زا ام قیقحت .دریگ یم رارق لیلحت دروم و هداد ناشن اه هداد
 (همانشسرپ دننام) یمک یاه كینكت دنمزاین اه نآ رابتعا شجنس یارب تیاهن رد و هدش زاغآ یفیک یاهروتکاف
 رد شهوژپ نیا رد .دشاب یم یبیکرت قیقحت عون زا ،نآ ییاور و رابتعا شیازفا یارب رضاح قیقحت هجیتن رد ،میشاب یم
 هجیتن هب یارب و دوش یم هدافتسا هدهاشم و هبحاصم :نوچ یرازبا زا دوش یم یفیک قیقحت هب طوبرم هک ییاه تمسق
 ینادیم دیدزاب هعلاطم دروم هدودحم زا نینچمه .مینک یم هدافتسا همانشسرپ زا دنتسه یمک هک ییاه شخب رد ندیسر
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 ،راهچ زاف ،هسزاف ،كی زاف بختنم هقطنم جنپ رد (هر) ینیمخ ماما ردنب رهش یریذپ تسیز تیعضو و دمآ لمع هب
 1 ،قیقحت تایبدا رد هتفرگ تروص یاه هعلاطم ساسا رب .دش هسیاقم بیغتسد دیهش کرهش ،ناغابص دیهش کرهش
 یاضغ ،یكشزپ و یتشادهب تاظحالم ،یرهش یاه تخاسریز ،یعامتجا ،یداصتقا ،یگنهرف ،یطیحم تسیز) رایعم
 اب و (AHP) یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف زا هدافتسا اب یدعب ماگ رد .دش باختنا هنیزگ ۱ و رایعمریز 11 و (زبس
 نیا رما نالوئسم و نایوجشناد ،دیتاسا ،نادنورهش طسوت همانشسرپ لیمكت اب و Expert Choice زازفا مرن زا هدافتسا

 .دنا هدش یدنب تیولوا و یهد نزو اه صخاش
 راک کینکت
 تسا هرایعم دنچ یاه یریگ میمصت یارب هدش یحارط یاه متسیس نیرت عماج زا یكی یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف
(Morgan,2017:24). دش حرطم 2131 لاس رد یتعاس لآ ساموت طسوت هک (Saaty, 1980). ناكما كینكت نیا 
 فلتخم یاهرایعم نتفرگ رظن رد ناكما نینچمه و دنک یم مهارف یبتارم هلسلس تروص هب ار هلئسم ندرک :هلومرف
 لیلحت ناكما و هداد تلاخد یریگ میمصت رد ار فلتخم یاه هنیزگ دنیآرف نیا .دراد لئاسم لح رد ار یفیک و یمک
 (Ocampo et al, 2017:6) دراد ار اهرایعمریز و اهرایعم یور تیساسح
 (AHP) یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف شزادرپ شور -

 یبتارم هلسلس راتخاس داجیا .1
 یحطس راهچ بتارم هلسلس نآ رد هک ،صخشم عوضوم كی هب طوبرم یبتارم هلسلس راتخاس اب ،مادقا نیلوا رد
 یراتخاس هب یسررب دروم هلئسم ای عوضوم لیدبت .میتسه هجاوم اه هنیزگ و اهرایعمریز ،اهرایعم ،اه فده لماش
 .( .(Kundu et al, 2017:103) دوش یم بوسحم یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف تمسق نیرت مهم ،یبتارم هلسلس
 اهرایعمریز و اهرایعم تیمها بیرض نییعت .2
 (نزو) تیمها بیرض هبساحم یارب .ددرگ یم نییعت حطس ره رد رصانع تیولوا ،یبتارم هلسلس راتخاس داجیا زا دعب
 ،یمتیراگل تاعبرم لقادح شور ،تاعبرم لقادح شور :لماش هک دراد دوجو شور دنچ ،اهرایعمریز و اهرایعم
 هب ندیسر رد لوادتم یشور هژیو رادرب شور (Aşchilean et al, 2017:26) .یقیرفت یاهشور و هژیو رادرب شور
 هسیاقم رگیدكی اب ود هب ود اهرایعمریز و اهرایعم ،شور نیا رد .تسا یجوز ی هسیاقم سیرتام كی زا اهرتماراپ نزو
 ،راک نیا یارب .(Malczewski, 2006:17) دوش یم صخشم یرگید هب تبسن ،رایعم ره تیمها ی هجرد و دنوش یم
 ره هب ،هک تسا بیترت نیا هب راک شور .درک هدافتسا یتعاس طسوت هدش هئارا درادناتسا شور كی زا ناوت یم
 رگا دوش یم هداد 1 نزو دشاب ربارب رایعم ود تیمها رگا .دوش یم هداد تبسن 3 ات 1 زا ددع كی ،ییودود ی هسیاقم

 (Kundu et al, 2017:104) .دوش یم هداد 3 ددع دشاب هتشاد قلطم تیمها رگا و ۱ نزو دشاب هتشاد تیحجرا یلیخ
 اه هنیزگ تیمها بیرض نییعت .3
 ،هلحرم نیا رد .درک نییعت دیاب ار اه هنیزگ تیمها بیرض ،اهرایعمریز و اهرایعم تیمها بیارض نییعت زا دعب
 دوخ اب ًاامیقتسم دشاب هتشادن رایعمریز ،یرایعم رگا و اهرایعمریز زا كی ره اب طابترا رد اه هنیزگ زا كی ره تیحجرا
 ساسا رب و ییودود هسیاقم یانبم رب اه تواضق ،تلاح نیا رد .دریگ یم رارق یرواد و تواضق دروم ،رایعم نآ
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 زا و دوش یم تبث اه هنیزگ ای ،اهرایعم ییودود هسیاقم سیرتام رد هجیتن و هتفریذپ تروص یتعاس یتیمک 3 سایقم
 ،لاح نیا اب .دیآ یم تسد هب رظن دروم تیمها بیارض ،اهسیرتام نیا یاه فیدر یسدنه نیگنایم ندرک هزیلامرن قیرط
 .(Morgan, 2017:24) .دوش هراشا اه هسیاقم نیا رد هدمع یتوافت هب دیاب

 اه هنیزگ ییاهن زایتما نییعت .4
 زا راک نیا یارب .دش دهاوخ نییعت اه هنیزگ زا كی ره «ییاهن زایتما» ،روبزم تیمها بیارض قیفلت زا ،هلحرم نیا رد
 یمامت رد اه تواضق همه نتفرگ رظن رد اب «تیولوا رادرب» كی هب رجنم هک یتعاس «یبتارم هلسلس بیکرت لصا»
 Moreno,2005: 306) دش دهاوخ هدافتسا دوش یم یبتارم هلسلس حوطس
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 :نآ رد هک .𝑗هنیزگ (تیولوا) ییاهن زایتما

𝑤�رایعم تیمها بیرض𝐾  
𝑊𝑖رایعمریز تیمها بیرض i  
𝑔𝑖𝑗هنیزگ زایتما j رایعمریز اب طابترا رد i  

 زایتما رد هدمآ تسد هب ددع برض زا و نآ هب طوبرم رایعمریز رد اهرایعم زا كی ره برض زا رت هداس ترابع هب
 .(Aşchilean et al, 2017:96) دیآ یم تسدب اه هنیزگ زا كی ره ییاهن زایتما ،هطوبرم هنیزگ
 اه تواضق رد یراگزاس یسررب .5
 یارب هدش ماجنا یاه تواضق رد یراگزاس یسررب ناكما ،(AHP) یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف یاه تیزم زا یكی
 رظن رد اه تواضق رد یراگزاس یسررب یارب یتعاس هک یمزیناكم .تساهرایعمریز و اهرایعم تیمها بیرض نییعت
 صخاش هب (.I.I) یراگزاسان صخاش میسقت زا هک .تسا یراگزاسان بیرض مان هب یبیرض ی هبساحم ،تسا هتفرگ
 اه تواضق رد یراگزاس .دشاب 1/2 یواسم ای رتكچوک بیرض نیا هچ نانچ .دوش یم لصاح (.R.I) ندوب یفداصت
 تروص هب (.I.I) یراگزاسان صخاش .(Saaty, 1980:121) دوش رظندیدجت اه تواضق رد دیاب هنرگو تسا لوبق دروم
 :ددرگ یم فیرعت ریز
 I.I.=(λ max〖- n〗)/(n-1) (0) هطبار

 λmax سیرتام هژیو رادقم نیرت گرزب، n و سیرتام لوط I. I یفداصت صخاش .تسا یراگزاسان صخاش (I.I.) هب 
 :ددرگ یم فیرعت ریز تروص

(9) I∙R=CI/RI 

 .(.(Kundu et al, 2017تسا 0 لودج قباطم یدعب n یاه سیرتام یارب صخاش نیا ریداقم
 n داعبا اب ةسیاقم سیرتام یارب (.R.I) یفداصت یاه سیرتام یارب یراگزاسان صخاش :2 لودج

N 1 0 9 1 ۱ 1 1 1 3 21 

R.I. 2 2 1۱/2 3/2 01/1 10/1 90/1 11/1 ۱1/1 31/1 
(Kundu et al, 2017:105). 
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 قیقحت جیاتن
 اه صخاش یهد نزو یبتارم هلسلس لدم زا هدافتسا اب ،نآ زا یریگ هجیتن و نادنورهش نایم همان شسرپ عیزوت زا سپ

 .تفرگ تروص
 تسیز ،یرهش یاه تخاسریز یاه صخاش تاعالطا همان شسرپ زا هدافتسا اب یبتارم هلسلس تخرد میسرت زا سپ
 رکذ رتشیپ هک روطنامه و دش یروآ عمج یكشزپ و یتشادهب و زبس یاضف ،یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا ،یطیحم
 زا هدافتسا اب و دش لقتنم Expert Choice11 رازفا مرن هب دوجوم یاه هتفای سپس .تفرگ تروص لیلحت و هیزجت دش
 :دشاب یم لیذ حرش هب لیلحت و هیزجت نیا زا لصاح یاه هتفای هک تفرگ رارق لیلحتو هیرجت دروم ییات ود سیرتام

 
 (هر) ینیمخ ماما ردنب رهش یریذپ تسیز یاه هفلؤم نییعت یبتارم هلسلس تخرد :2 لکش

 (ناگدنراگن :میسرت)

 اهرایعم نزو

 نییعت فده هب تبسن ،رگیدكی لباقم رد اهرایعم تیمها هب هجوت اب ،اه نزو نیا .دوش یم نییعت اهرایعم نیب نزو ادتبا
 رازفا مرن رد اهرایعم زا هدش ماجنا لیلحت رادومن .دنوش یم هسیاقم رگیدكی اب یلصا یاه هیال یاهرایعم ادتبا .دوش یم

Expert Choice 11 دهد یم ناشن ار. 
 (هر) ینیمخ ماما ردنب رهش یریذپ تسیز نییعت رد هتفرراک هب یاهرایعم نزو :3 لودج

 یكشزپ و یتشادهب زبس یاضف یرهش تخاسریز یگنهرف یعامتجا یداصتقا یطیحم تسیز
112/2 020/2 290/2 321/2 110/2 312/2 ۱12/2 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 صخاش و زایتما نیرتشیب 110/2 نزو اب یرهش یاه تخاسریز صخاش هتفر راک هب اهرایعم زا 9 لودج ساسارب
 .دنراد زایتما نیرتمک ۱12/2 نزو اب یكشزپ و یتشادهب تاظحالم
 (Performance) ییآراک ساسا رب تیساسح لیلحت زیلانآ
 رب اهرایعم رادومن نیا رد .دهد یم ناشن یلصا یاهرایعم هب تبسن ار اهرایعمریز و تاقبط تیساسح لیلحت ،9 لكش
 طخ اب اهرایعمریز طوطخ عطاقت .دنا هدش هداد ناشن یدومع روحم یور رب تاقبط و اهرایعمریز و یقفا روحم یور
 هب هجوت اب .(1191 ،روپ یسدق) دهد یم ناشن رایعم نآ دروم رد ار رایعم ریز ره نزو ،اهرایعم هب طوبرم یدومع
 .دشاب یم یرتشیب تیمها یاراد اهرایعم رگید هب تبسن یا هلیم رادومن هب هجوت اب یرهش یاه تخاسریز رایعم 9 لكش
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 (Dynamic) ایوپ تیساسح لیلحت زیلانآ
 رب ار نآ رثا ،اهرایعم نزو شیازفا ای و شهاک اب ناوت یم هک دنتسه یقفا یا هلیم یاهرادومن ،ایوپ تیساسح لیلحت
 ایوپ تیساسح لیلحت رادومن ساسا رب .(01 :1191 ،روپ یسدق) درک هدهاشم تاقبط و اهرایعمریز ،اه هنیزگ یور
 رهش بختنم هقطنم ۱ نایم رد دوخ هب ار نزو نیرتمک %1/01 اب بیغتسد دیهش و نیرتشیب %1/10 اب كی زاف هقطنم
 صخاش ،نیرتشیب 1/10 اب یرهش یاه تخاسریز صخاش و .تسا هداد صاصتخا دوخ هب (هر) ینیمخ ماما ردنب
 .دنا هداد صاصتخا دوخ هب هتفر راک هب یاه صخاش نیب ار نزو نیرتمک %۱/1 یتشادهب

 
 ییآراک ساسا رب تیساسح لیلحت :3 لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 Expert Choice رازفا مرن ایوپ تیساسح لیلحت رادومن :4 لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اه هنیزگ و اهرایعمریز نزو
 و ره یارب ،اهرایعم نیب یجوز ی هسیاقم زا سپ .دسر یم اه هنیزگ هب تبون ،یلصا یاه هیال یاهرایعم ی هسیاقم زا سپ
 .دنریگ یم رارق یسررب دروم هناگادج روط هب ،هیال ره یاه هنیزگ .دریذپ یم تروص هسیاقم زین هنیزگ
 :یطیحم تسیز صخاش یاهرایعم ریز نزو
 لودج .میزادرپ یم صخاش نیا رد اه هنیزگ و اهرایعم ریز یجوز هسیاقم هب یطیحم تسیز صخاش ییاهن نزو سپ
 ریز و ،نزو نیرتمک 31/2 نزو اب هقطنم میلقا تیعضو رایعم ریز بیترت نیدب هک .دهد یم ناشن ار ییاهن جیاتن 1
 .دنشاب یم اراد ار نزو نیرتشیب 331/2 نزو اب هلابز یروآ عمج رایعم
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 یطیحم تسیز صخاش یاهرایعم ریز نزو :4 لودج
 یراگزاس خرن نزو هیوگ  صخاش

 یطیحم تسیز
 

112/2 

 132/2 درادناتسا بالضاف متسیس زا یرادروخرب

12/2 

 ۱1/2 یحطس یاه بآ یروآ عمج تیفیک
 111/2 یتوص یگدولآ دوبن و شمارآ
 ۱12/2 یتعنص یاه هاگراک زا یشان یاه یگدولآ
 312/2 یندیماشآ بآ تیفیک زا تیاضر
 31/2 هقطنم میلقا تیعضو
 111/2 هیلقن لیاسو دمآ و تفر زا یشان یگدولآ نازیم

 331/2 هلابز یروآ عمج
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هنیزگ ره ییاهن نزو بیرت نیدب .دشاب یم لوبق لباق دشاب یم رتمک كی زا نوچ .دشاب یم 12/2 اب ربارب یراگزاس خرن
 :دشاب یم لیذ حرش هب هک دمآ تسد هب
 .دشاب یم 101/2 راهچ زاف ،211/2 هس زاف ،911/2 كیزاف ،120/2 بیغتسد دیهش ،219/2 ناغابص دیهش ییاهن نزو
 .دنراد یطیحم تسیز صخاش هب تبسن رد نزو نیرتمک هس زاف و نزو نیرتشیب ناغابص دیهش بیترت نیدب
 یداصتقا صخاش یاهرایعم ریز نزو
 جیاتن ۱ لودج .میزادرپ یم صخاش نیا رد یاه هنیزگ یجوز هسیاقم هب 020/2 یداصتقا صخاش ییاهن نزو سپ
 دادعت رایعم ریز و نزو نیرتشیب 120/2 نزو اب ییاذغ داوم فرصم رایعم ریز بیترت نیدب .دهد یم ناشن ار ییاهن
 .دنشاب یم اراد ار نزو نیرتمک 2۱2/2 نزو اب ناراكیب

 یداصتقا صخاش یاهرایعم ریز نزو :5 لودج
 یراگزاس خرن نزو هیوگ نزو صخاش

 یداصتقا
 

020/2 

 120/2 (تاج هویم ،یزبس ،تشوگ) ییاذغ داوم فرصم نازیم

12/2 

 111/2 (زاگ ،قرب ،بآ) یژرنا فرصم نازیم
 2۱2/2 ناراكیب دادعت
 ۱12/2 یلغش یاه تصرف ددعت
 111/2 لزانم رد بسانم شیامرس و شیامرگ متسیس زا یرادروخرب نازیم
 012/2 بسانم لغش نتشاد
 /112 بسانم نكسم نتشاد
 31/2 هناهام جرخ و لخد بسانت
 111/2 هقطنم رد یراذگ هیامرس هب نانکاس لیامت

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 .دشاب یم لوبق لباق دشاب یم رتمک كی زا نوچ .دشاب یم 12/2 اب ربارب یراگزاس خرن
 دیهش ،111/2 ناغابص دیهش ییاهن نزو :دشاب یم لیذ حرش هب هک دمآ تسد هب هنیزگ ره ییاهن نزو بیرت نیدب
 دیهش و نزو نیرتشیب هس زاف بیترت نیدب .دشاب یم 110/2 راهچ زاف ،119/2 هس زاف ،111/2 كیزاف ،132/2 بیغتسد
 .دنشاب یم اراد یداصتقا صخاش هب تبسن رد نزو نیرتمک بیغتسد

 یعامتجا صخاش یاهرایعم ریز نزو
 جیاتن 1 لودج .میزادرپ یم صخاش نیا رد یاه هنیزگ یجوز هسیاقم هب 290/2 یعامتجا صخاش ییاهن نزو سپ
 131/2 نزو اب هلحم رد تنوكس موادت هب لیامت و تیاضر نازیم رایعم ریز بیترت نیدب .دهد یم ناشن ار ییاهن
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 اراد ار نزو نیرتمک 01/2 نادنورهش یارب یرادرهش و رهش یاروش ندوب دامتعا لباق نازیم رایعم ریز و نزو نیرتشیب
 .دنشاب یم

 یعامتجا صخاش یاهرایعم ریز نزو :6 لودج
 یراگزاس خرن نزو هیوگ نزو صخاش

 یعامتجا
 

290/2 

 101/2 سرت ساسحا دوبن

12/2 

 ۱91/2 هلحم هب یدنمقالع نازیم
 ۱91/2 هرهچ هب هرهچ طابترا و هلحم نینکاس یگیاسمه طباور نازیم
 132/2 نادنورهش نیب رد یهورگراک نازیم
 ۱12/2 تیانج و مرج عوقو ظاحل هب یفاک تینما نازیم
 131/2 هلحم رد تنوكس موادت هب لیامت و تیاضر نازیم
 101/2 تعرس رظن زا نابایخ و هداج زا روبع تینما دصرد
 112/2 یعامتجا داسف حطس نازیم
 012/2 نادنورهش یارب یرادرهش و رهش یاروش ندوب دامتعا لباق نازیم

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 .دشاب یم لوبق لباق دشاب یم رتمک كی زا نوچ .دشاب یم 12/2 اب ربارب یراگزاس خرن
 :دشاب یم لیذ حرش هب هک دمآ تسد هب هنیزگ ره ییاهن نزو بیرت نیدب
 .دشاب یم 021/2 راهچ زاف ،010/2 هس زاف ،129/2 كیزاف ،101/2 بیغتسد دیهش ،010/2 ناغابص دیهش ییاهن نزو
 .دنشاب یم اراد یعامتجا صخاش هب تبسن رد نزو نیرتمک راهچ زاف و نزو نیرتشیب كی زاف بیترت نیدب
 یرهش یاه تخاسریز صخاش یاهرایعم ریز نزو
 صخاش نیا رد یاه هنیزگ و یاهرایعم ریز یجوز هسیاقم هب 110/2 یرهش یاه تخاسریز صخاش ییاهن نزو سپ
 .دهد یم ناشن ار ییاهن جیاتن 1 لودج .میزادرپ یم
 و لمح تیفیک رایعم ریز و نزو نیرتشیب 110/2 تنرتنیا ،نفلت ،زاگ ،قرب ،بآ هكبش تیفیک رایعم ریز بیترت نیدب
 .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار نزو نیرتمک 912/2 یمومع لقن

 یرهش یاه تخاسریز صخاش یاهرایعم ریز یجوز هسیاقم :7 لودج
 یراگزاس خرن نزو هیوگ نزو صخاش

 یرهش یاه تخاسریز
 

110/2 

 132/2 اه هار هكبش تیفیک

12/2 

 911/2 یژرنا نیمأت تیفیک
 921/2 یتلودو یرادا تامدخ تیفیک
 ۱12/2 نیدایم و رباعم تیفیک
 220/2 فلتخم تارادا و رهش قطانم هب یسرتسد تیفیک
 110/2 تنرتنیا ،نفلت ،زاگ ،قرب ،بآ هكبش تیفیک
 1۱2/2 یمومع هیلقن لیاسو دادعت
 912/2 یمومع لقن و لمح تیفیک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هنیزگ ره ییاهن نزو بیرت نیدب .دشاب یم لوبق لباق دشاب یم رتمک كی زا نوچ .دشاب یم 12/2 اب ربارب یراگزاس خرن
 :دشاب یم لیذ حرش هب هک دمآ تسد هب
 .دشاب یم 132/2 راهچ زاف ،1۱0/2 هس زاف ،199/2 كیزاف ،121/2 بیغتسد دیهش ،۱20/2 ناغابص دیهش ییاهن نزو
 .دنشاب یم اراد یعامتجا صخاش هب تبسن رد نزو نیرتمک راهچ زاف و نزو نیرتشیب كی زاف بیترت نیدب
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 یکشزپ و یتشادهب تاظحالم صخاش
 نیا رد اه هنیزگ و اهرایعم ریز یجوز هسیاقم هب ۱12/2 یكشزپ و یتشادهب تاظحالم صخاش ییاهن نزو سپ

 .دهد یم ناشن ار ییاهن جیاتن 01 لودج .میزادرپ یم صخاش
 یکشزپ و یتشادهب تاظحالم صخاش یاهرایعمریز نزو :21 لودج

 یراگزاس خرن نزو تالاؤس نزو صخاش

 ۱12/2 یتشادهب و یكشزپ یاه تبقارم و تاظحالم

 111/2 یتشادهب و یكشزپ تامدخ تیفیک

22/2 
 110/2 یمومع و یدرف تشادهب تیفیک
 311/2 یصوصخ یتشادهب یاه تبقارم هب یسرتسد
 ۱۱0/2 یمومع یتشادهب یاه تبقارم هب یسرتسد
 101/2 یذوم تاناویح ندرب نیب زا تیفیک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ندرب نیب زا تیفیک رایعم ریز و نیرتشیب 110/2 نزو اب یمومع و یدرف تشادهب تیفیک رایعم ریز بیترت نیدب
 .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار نزو نیرتمک 101/2 نزو اب یذوم تاناویح
 :دشاب یم لیذ حرش هب هک دمآ تسد هب هنیزگ ره ییاهن نزو بیرت نیدب
 .دشاب یم 391/2 راهچ زاف ،391/2 هس زاف ،۱21/2 كیزاف ،290/2 بیغتسد دیهش ،112/2 ناغابص دیهش ییاهن نزو
 یكشزپ و یتشادهب تاظحالم صخاش هب تبسن رد نزو نیرتمک ناغابص دیهش و نزو نیرتشیب كی زاف بیترت نیدب
 .دنشاب یم اراد
 زبس یاضف صخاش
 جیاتن 1 لودج .میزادرپ یم صخاش نیا رد یاه هنیزگ یجوز هسیاقم هب 312/2 زبس یاضف صخاش ییاهن نزو سپ
 هداد صاصتخا دوخ هب ار نزو نیرتشیب 911/2 نزو اب اه کراپ دادعت رایعم ریز بیترت نیدب .دهد یم ناشن ار ییاهن
 .تسا

 زبس یاضف صخاش رد هتفر راک هب اهرایعم ریز نزو :2 لودج
 یراگزاس خرن نزو تالاؤس نزو صخاش

 یاضف
 زبس

312/2 
 119/2 ناکدوک یارب یزاب یاضف دادعت

 911/2 اه کراپ دادعت 12/2
 311/2 ناتخرد رظن زا اه هچوک و اه نابایخ تیفیک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 :دشاب یم لیذ حرش هب هک دمآ تسد هب هنیزگ ره ییاهن نزو بیرت نیدب
 .دشاب یم 011/2 راهچ زاف ،230/2 هس زاف ،199/2 كیزاف ،9۱1/2 بیغتسد دیهش ،112/2 ناغابص دیهش ییاهن نزو
 .دنشاب یم اراد زبس یاضف صخاش هب تبسن رد نزو نیرتمک ناغابص دیهش و نزو نیرتشیب كی زاف بیترت نیدب

 یگنهرف صخاش
 جیاتن 3 لودج .میزادرپ یم صخاش نیا رد یاه هنیزگ یجوز هسیاقم هب 321/2 یگنهرف صخاش ییاهن نزو سپ
 هناخباتک دادعت رایعم ریز و نیرتشیب 919/2 نزو اب اه ناروتسر دادعت رایعم ریز ساسا نیمه رب .دهد یم ناشن ار ییاهن
 .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار نزو نیرتمک 111/2 نزو اب
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 یگنهرف صخاش هب تبسن اه هنیزگ یجوز هسیاقم :0 لودج
 یراگزاس خرن نزو تالاؤس نزو صخاش

 321/2 یگنهرف

 111/2 اه هناخباتک دادعت

12/2 
 919/2 اه ناروتسر دادعت
 109/2 یبهذم و یگنهرف نکاما دادعت
 911/2 یشزرو و یحیرفت ،یتغارف یاهاضف دادعت

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 :دشاب یم لیذ حرش هب هک دمآ تسد هب هنیزگ ره ییاهن نزو بیرت نیدب
 .دشاب یم 120/2 راهچ زاف ،210/2 هس زاف ،909/2 كیزاف ،321/2 بیغتسد دیهش ،121 ناغابص دیهش ییاهن نزو
 .دنشاب یم اراد یگنهرف صخاش هب تبسن رد نزو نیرتمک ناغابص دیهش و نزو نیرتشیب كی زاف بیترت نیدب
 اه هنیزگ یریذپ تسیز ییاهن نزو ،قیقحت یلصا لاؤس هب یئوگ خساپ یارب اهرایعم ریز و اهرایعم نزو نییعت زا سپ
 :دشاب یم لیذ حرش هب هک دش صخشم

 اه هنیزگ ییاهن نزو :71 لودج
 بیغتسد دیهش ناغابص دیهش راهچ زاف هس زاف كی زاف
110/2 ۱۱0/2 011/2 101/2 111/2 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 110/2 نزو اب (هر) ینیمخ ماما ردنب رهش كی زاف رد یریذپ تسیز یاه هفلؤم ،دهد یم ناشن 21 لودج هک روطنامه
 (هر) ینیمخ ماما ردنب رهش فلتخم تالحم نیب بیترت نیدب .دنشاب یم یرت بولطم تیعضو رد قطانم ریاس هب تبسن
 دراد تالحم ریاس هب تبسن یرتبولطم طیارش هس زاف هقطنم نایم نیا رد و دراد دوجو توافت یریذپ تسیز ظاحل هب
 .دشاب یم یبولطمان طیارش یاراد ناغابص دیهش کرهش .دشاب یم
 :یشهوژپ یاهدرواتسد و یریگ هجیتن
 توافتم مه اب یریذپ تسیز حطس رظن زا (هر) ینیمخ ماما ردنب رهش تالحم هک دهد یم ناشن قیقحت نیا جیاتن
 هعلاطم دروم هقطنم جنپ ره دنپ ره .دنا هدومنن ایهم دوخ نانکاس یارب یریذپ تسیز رظن زا ار یناسكی طیارش و دنتسه
 هتفر راک هب اهرایعم زا قیقحت یاه هتفای ساسا رب .دنرادن رارق یبولطم و بسانم تیعضو رد یریذپ تسیز ظاحل هب

 ۱12/2 نزو اب یكشزپ و یتشادهب تاظحالم صخاش و زایتما نیرتشیب 110/2 نزو اب یرهش یاه تخاسریز صخاش
 و یتشادهب صخاش لیلد نیمه هب درادن ناتسرامیب كی یتح (هر) ینیمخ ماما ردنب رهش هنافساتم .دنراد زایتما نیرتمک
 نیا زابرید زا هكنیا لیلد هب یرهش یاه تخاسریز هک یلاح رد دراد رارق یبولطمان تیعضو رد هقطنم نیا رد یكشزپ
 كی زاف هقطنم ایوپ تیساسح لیلحت رادومن ساسا رب .دراد رارق یبولطم تیعضو رد دوش یم بوسحم یردنب هقطنم
 ینیمخ ماما ردنب رهش بختنم هقطنم ۱ نایم رد دوخ هب ار نزو نیرتمک %1/01 اب بیغتسد دیهش و نیرتشیب %1/10 اب
 اه هنیزگ و اهرایعم ریز یجوز هسیاقم هب یطیحم تسیز صخاش ییاهن نزو سپ .تسا هداد صاصتخا دوخ هب (هر)
 رایعم ریز و ،نزو نیرتمک 31/2 نزو اب هقطنم میلقا تیعضو رایعم ریز بیترت نیدب .دش هتخادرپ صخاش نیا رد
 هقطنم نیا ریخا ههد یط رد اهدرگزیر دوجو هنافساتم .دنشاب یم اراد ار نزو نیرتشیب 331/2 نزو اب هلابز یروآ عمج
 هقطنم نیا رد یمیشورتپ عیانص دوجو زا یشان یگدولآ ،اهدرگزیر رب هوالع .تسا هدرک هجاوم یددعتم تالكشم اب ار
 120/2 نزو اب ییاذغ داوم فرصم رایعم ریز .تسا هتخاس هجاوم رطخ اب ار مدرم تمالس هک دوش یم هدهاشم زین
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 مغر یلع .دنشاب یم اراد یداصتقا صخاش رد ار نزو نیرتمک 2۱2/2 نزو اب ناراكیب دادعت رایعم ریز و نزو نیرتشیب
 زا عیانص نیا هک تسا تلع نیا هب هلئسم نیا هک تسا دایز ناراكیب دادعت هنافساتم هقطنم رد یمیشورتپ عیانص دوجو
 .دشاب یم گرزب یاهرهش زا عیانص نیا نانکراک رتشیب و دننک یمن هدافتسا یموب دارفا
 لباق نازیم رایعم ریز و نزو نیرتشیب 131/2 نزو اب هلحم رد تنوكس موادت هب لیامت و تیاضر نازیم رایعم ریز
 ریز .دنشاب یم اراد یعامتجا صخاش رد ار نزو نیرتمک 01/2 نادنورهش یارب یرادرهش و رهش یاروش ندوب دامتعا
 یمومع لقن و لمح تیفیک رایعم ریز و نزو نیرتشیب 110/2 تنرتنیا ،نفلت ،زاگ ،قرب ،بآ هكبش تیفیک رایعم
 زاف و نزو نیرتشیب كی زاف .تسا هداد صاصتخا دوخ هب یرهش یاه تخاسریز صخاش رد ار نزو نیرتمک 912/2
 و نیرتشیب 110/2 نزو اب یمومع و یدرف تشادهب .دنشاب یم اراد یعامتجا صخاش هب تبسن رد نزو نیرتمک راهچ
 كی زاف .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار نزو نیرتمک 101/2 نزو اب یذوم تاناویح ندرب نیب زا تیفیک رایعم ریز
 ریز .دنشاب یم اراد یكشزپ و یتشادهب تاظحالم صخاش هب تبسن رد نزو نیرتمک ناغابص دیهش و نزو نیرتشیب
 دیهش و نزو نیرتشیب كی زاف .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار نزو نیرتشیب 911/2 نزو اب اه کراپ دادعت رایعم

 919/2 نزو اب اه ناروتسر دادعت رایعم ریز .دنشاب یم اراد زبس یاضف صخاش هب تبسن رد نزو نیرتمک ناغابص
 هقطنم ۱ نیب رد .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار نزو نیرتمک 111/2 نزو اب هناخباتک دادعت رایعم ریز و نیرتشیب
 تیعضو بسانم یداصتقا تیعضو لیلد هب كی زاف هقطنم (هر) ینیمخ ماما ردنب رهش رد هعلاطم دروم یباختنا
 .دنشاب یم اراد هعلاطم دروم تالحم ریاس هب تبسن یرتبولطم
 هب یسرتسد و یمیشورتپ عیانص و یردنب قطانم رواجم رد نتفرگ رارق فرص هک تفرگ هجیتن ناوت یم ساسا نیا رب
 ساسا نیا رب .دشاب بولطم یگدنز تیفیک اب ریذپ تسیز یاهرهش یریگ لكش و داجیا نمضتم دناوت یمن تاناكما
 ناونع هب و دشاب رادروخرب یدایز تیمها زا دناوت یم یرهش قطانم نیب یریذپ تسیز توافت رب رثؤم لماوع یسررب
 یالاب لیسناتپ هب هجوت اب .دریگ رارق یا هیحان و یا هقطنم ،یرهش نازیر همانرب و ناصصختم هجوت دروم مهم یعوضوم
 و اهرابنا ثادحا ،یتادراو و یتارداص یاهالاک یریگراب و هیلخت یاه هلكسا هعسوت و ثادحا یارب ینیمخ ماما ردنب
 هعسوت و یزاس هنیهب ،یطابترا یاهریسم هعسوت و شرتسگ و یسرتسد یاه هداج ثادحا ،اهالاک یرادهگن یاه لحم
 توص و کاخ ،بآ ،اوه یگدولآ هلمج زا یعونتم یاه یگدولآ داجیا دلوم هک ... و ینیمخ ماما یردنب بالضاف هكبش
 یاهدمایپ و تارثا و ،دنشاب یم توص و کاخ ،بآ ،اوه یگدولآ هلمج دنناوت یم صوصخ نیا رد و ،دنشاب یم
 ،یكیژولویب -یكیژولوکا ،ییایمیش ،یكیزیف :هناگ هس یاه طیحم هلمج زا هقطنم تسیز طیحم رب ار یاه هوقلاب
 هئارا رهش یریذپ تسیز تالكشم لح یارب یتاداهنشیپ لیذ رد .دنشاب هتشاد لابند هب یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا
 .دوش یم
 ینامتخاس تازیهجت و اه نامتخاس تیفیک ندرب الاب  .1
 یمومع لاوما گنهرف زا هدافتسا شرتسگ .0

 یحیرفت و یشزرو یاهاضف شیازفا .9
 .اه نآ تیفیک دوبهبو یمومع هیلقن لیاسو شیازفا .1
 هقطنم یكشزپ و یتشادهب عاضوا دوبهب تهج رد هقطنم رد یصوصخ و یتلود یاه ناتسرامیب داجیا  .۱
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 روش بآ لیدبت ،یندیماشآ بآ هیفصت ،قرب دیلوت تهج رد یدیشروخ یژرنا دننام هب ون یاه یژرنا زا هدافتسا .1
 .نیریش بآ هب هقطنم
 تهج رد هدنیآ لسن تیبرت یارب نازومآ شناد هب یراتسرپ و یكشزپ یاه هتشر رد یلیصحت یاه سروب قلعت  .1
 هقطنم یكشزپ و یتشادهب عاضوا دوبهب

 ییاز لاغتشا تهج یمومع و یصوصخ یاه شخب رد یراذگ هیامرس  .1
 هیلقن لیاسو رد فرصم دروم تخوس عون رییغت .3
 تهج رد غلابم نیا ندرک هنیزه و هقطنم یاوه و بآ ،کاخ هدرک هدولآ تباب اه یمیشورتپ زا تراسخ نتفرگ  .21
 .هقطنم یگدنز تیفیک دوبهب

 عبانم
 – یملع هیرشن ،یناكم و یرامآ یاه هداد رب ینتبم یرهش یگدنز تیفیک یبایزرا ،(1391) ،دمحم ،یعلاط ،دمحم ،یدابآ سابع ینیسح
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