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 هدیکچ
 تیمك و تیفیك شیازفا ،بسانم لقن و لمح هکبش داجیا اب هقطنم هب یسرتسد لماش ،یموب یرگشدرگ هعسوت یارب نیمزرس شیامآ
 بذج یارب یقیوشت یاه همانربو یبایرازاب ،هقطنم رد یرگشدرگ اب هطبار رد لحم نانكاس میلعت و شزومآ ،یرگشدرگ تامدخ
 ،یرگشدرگ هضرع اب هطبار رد نیمزرس شیامآردیساسا تیولوا .دشاب یم یرگشدرگ هعسوت حرط هنیهب یارجاو تیریدم ،رگشدرگ
 یرهش یرگشدرگ هعسوت یاهدربهار هئارا قیقحت نیا زا فده .دشاب یم هقطنم کی رد دوجوم یرگشدرگ یاه هبذاج یسررب
 هدافتـسا اـب هك تسا یلیلحت -یفیصوت قیقحت نیا ماجنا شور .تسا هدش نیودت ،هدوب ناتسدرك ناتسارد نیمزرس شیامآ هاگدیدزا
 لماش ییایفارغج ۀدودحم رد هدش یسررب یاه هنومن دادعت و تسا هتفر راك هب تاعالطا یروآ عـمج یارـب هـمان شـسرپرازـبا زا

 ،SWOT کینکت اب تاعالطا لیلحتو هیزجت یارب و هدش هدافتسا ناركوك لومرف زا ،هنومن مجح نییعت یارب .دشاب یم رفن 183
 ةعـسوت یاـهدربهار یدنبتیولوا .دنوش یم یسررب (یجراخ لماوع) اهدیدهت و اه تصرف و (ینورد لماوع) اه توق و اه فعض
 ناتسا رد تیلاعف نیا تیوقت یارب ییاهراکهار و دنوش یم یدنب تیولوا AHP لدم زا هدافتسا اب هدش نیودت یرگـشدرگ
 ناکما ،ناسانشراك و ناگربخرظن زا هدش جارختسا یاه تیولوا هب هجوت اب دهد یم ناشن اهیسررب جیاتن .دوش یم هئارا ناتسدرك
 زا یریگ هرهب ناکما ینعی ؛تسا نییاپ هب طسوتم دح رد اهدیدهت و اه تصرف ةنزاوم نینچمه و اه توق و اه فعض زا هدافتسا
 تیوقت و یزیر همانرب مزلتسم رما نیا اما ،دراد دوجو اهدیدهتو اه فعض ندرك گنرمكاب هارمه دوجوم یاه توق و اه تصرف
 .تسا هنیمز نیا رد یمومع یاه یهاگآ یاقترا و ناتسدرك ناتسارد یرگشدرگ یاه تخاسریز
 
 .SWOT-AHP لدم ،ناتسدرک ناتسا ،یرهش یرگشدرگ ،نیمزرس شیامآ :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 تسا نیمزرـس یـعیبط و یعامتجا یاهتیفرظ زا هنیهب یرو هرهب تابیترت ،یسدنهم فیرعت رب انب نیمزرس شیامآ
 ،یداصتق یاه تیفرظ وعباـنم زا هـنیهب یرـیگ هرـهبرـب ینتبم ینیمزرس نامزاس داجیا روظنم هب هک .(1191،یدالوف)
 هب ای ییاضف یاه ماظن .(۱191 ،نیمزرـس شیامآ یلم زکرم) تسا (ییاضف یاه ماظن) نیمزرس یطیحم و یعامتجا
 دنتسه مه هب طبترم ییازجازا لكشتم ،ینامز -ییاضف یاه تیعقاو «ییایفارغج یاه ماظن» ،دوخ رتجیار موهفم
 یمتاح) دراد دوجو نآ دركلمعوىیاضف راتخاس نیب ىلوقعم و ىقطنم طابترا هک .(3191 ،هداز نسحم و روپزیزع)
 روظنم هب ...و یگنهرف ،یداصتقا ،یعامتجا ،یعیبط لماوع دنمماظن یبایزرا ،نیمزرس شیامآ .(3191،ناراكمه و داژن
 ناوت یرادیاپ و شیازفا یارب بسانم ییاههنیزگ باختنا رد نارادربهرهب هعماج هب كمک و قیوشت یارب یهار نتفای

 یاهتیلاعف هیلک ییایفارغج گنهامه و نزاوتم عیزوت رگید ینایب هب .تسا هعماج یاهزاین دروآرب تهج رد ینیمزرس
 زا .دنیوگیم نیمزرس شیامآ ار یناسنا و یعیبط عبانم و اهتیلباق هب تبسن نیمزرس هنهپ رد یعامتجا -یداصتقا
 شیامآ لماعت .تسا نآ ییاضف یهدنامزاس و تیفیک-یرگن عماج نیمزرس شیامآ همانرب تایصوصخ نیرتمهم
 ،یداصتقا هافر داجیا قیرط زا هک دیامن یم لابند ار ییایفارغج تلادع نوچ یفده ،ییاضف هعسوت و نیمزرس
 كی ییاضف هعسوت یدعب دنچ داعبا زا یكی یرگشدرگ ،نایم نیا رد .دیآ یم مهارف یسایس و یگنهرف ،یعامتجا
 هقطنم ره یرگشدرگ تیلباق ،یسررب دروم ییاضف یاه تیلباق زا یكی نیمزرس شیامآ رد هجیتن رد .دشاب یم هقطنم
 هنیمزرد نیمزرس شیامآ.دیآ مهارف ییاضف هعسوت یارب یرتسب ؛رادیاپ بوچراچ رد و نآ ییاسانش اب ات تسا
 هعسوت یاه تیلباق قیرط نیا زا ات دریگ یم تروص یرگشدرگ هعسوت یجنس ناكما قیرط زا هقطنمرهرد یرگشدرگ
 .(pearce,2000,36) دوش هتخانشزاب ،یرگشدرگ
 و یا هقطنم یاه نزاوت مدع زا نتساک روظنم هب یژتارتسا و دربهار كی ناونع هب یرگشدرگ تعنص هعسوت ورنیا زا

 بانتجا و یساسا یترورض ،عفانم و عبانم ،اه تصرف ثیح زا رهش و اتسور نایم یرباربان لیدعت تهج رد و ینیمزرس
 دروم هبناج همه روط هب و حرطم نیمزرس شیامآ یساسا یاهروحم زا یكی ناونع هب یتسیاب و دور یم رامش هب ریذپان
 تعنص هعسوت هنیمز رد نیون یزادنا مشچ نینچ نیودت ،نیاربانب .(Mills.2002: 42) دریگ رارق ارجا و یسررب

 زا كیره نتفرگن رظن رد هک تسا یفلتخم رایسب تالوقمو لئاسم نتفرگرظن رد دنمزاین ،نیمزرس شیامآ رد یرگشدرگ
 عوضوم هک یماگنه صوصخ هب .تشاد دهاوخنربرد ار بولطم هجیتن ،دوجوم تیعضو هب دح زا شیب هجوت و اهنآ

 نیمزرس شیامآ هطبار یگدیچیپو تیمهارب ،دیآ یم شیپ تعیبط و ناسنا نیب لماعت و ییاتسور و یرهش عماوج

 زا دعب ایوپ یداصتقا هدیدپ نیموس ایندرد یرگشدرگ تعنص هزورما .(Getz.2001: 56) دهاوخ هدوزفا یرگشدرگو
 تعنص هدشرادروخرب یا هژیو تیمهاو هاگیاجزا 10 نرق یادتبا رد تعنص نیا .تسا یزاسوردوخو تفن عیانص
 یاهروشکرثکا هجوتدروم یتفنریغ یزرا یاهدماردو لاغتشاداجیارد مهم عیانصزا یكی ناونع هب یرگشدرگ نالک
 یطیحم تسیز ،یگنهرفو یعامتجا ،یداصتقا فلتخم داعبا هک تسا یا هدیچیپ ماظن یرگشدرگ .درادرارق ناهج
 شرتسگو نوزفا زور شیازفا .(oila et al, 2012: 569) دهد یم رارق ریثأت تحت ار اه ناسنا یگدنز یدبلاکو
 همانرب هجوت دوش یفرعم ناهج تعنص نیرت گرزب ةلزنم هب یرگشدرگ هدش ببس ایند فلتخم قطانمرد یرگشدرگ
 ییالاب لیسناتپ هک یداصتقا یاه تیلاعفزا یكی هب تعنص نیا .(Liu et al,2012,413) دنک بلج دوخ هب ار نازیر
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 داصتقا رد تارییغت ببس دوخ دنمتردق یورین اب هک .(Garcia Melon et al2012: 41) تسا هدش لیدبت دراد
 تعنص یناهج قنوراب .(Alipour & Kaboudi2011: 333) دوش یم هتفای هعسوت رتمک و هتفای هعسوت یاهروشک
 رد مهم لماع ةلزنم هب ار یرگشدرگ تیمها هعسوت لاح رد یاهروشک رد قطانمزا یا هدنیازفدادعت ،یرگشدرگ
 و ایسآ یاهروشک زا یرگشدرگ یناهج نامزاس .(Yang & Fik2014: 144) دنا هدرک کرد یا هقطنم داصتقا ةعسوت
 كی تیریدم ةعسوت اب و هدرب مان یناهج یرگشدرگ تعنص رازاب هب دورو یارب گرزب یلیسناتپ ةلزنم هب مارآ سونایقا
 .(Liu et al2013: 95) دش دهاوخ قطانم نیا دیاع دمآرد رالد درایلیم 11 هنالاس 2020 لاس ات یرگشدرگ ةچراپ
 ،تعنص نیا رد یراذگ هیامرس و دریگ یمرب رد ار ینونک ناهج داصتقا مهم ناکرا زا یكی تعنص نیا ،بیترت نیدب
 هوالع یرگشدرگ ،یداصتقارظنزا .(0 :0391،یهلا ضیف و تشمار) دوش یم بوسحم اه یراذگ هیامرس نیرت هدزابرپ
 زینار روشک لک یدعب دنچ عافتنا نالک دعبرد ،ددرگ یم ناتبثم تارثازا هعماج فلتخم راشقا عافتنا بجوم ،هكنیارب
 یاـهدركیورزا یكی هكنیاو هلئسم تیمها هب هجوت اب .(111-901 :0391 ،ناراكمهو یراختفا) دوش یم بجوم
 هدش نییعت یاه فده ققحتو هعسوت یاهکرحم داـجیاو تـیمورحمعـفر یاتـساررد تـلود یلـصا
 ،اهاتسورو اهرهش رد هژیو هب ،مورحم یاه هقطنم ناوـت زا یرـیگ هرـهب روـشک ةلاـس تـسیب زادـنامـشچدنـسرد
 ناتسا ةعسوت ةیاپ ةیرظن نیمزرس شیامآ یاه تسایس ،تاـظحالم ،طباوـض ةیاپ رب نینچمه ؛تسا یرگشدرگ ةلوقم
 زا یكی ،(نیمزرس شیامآ یاروش بوصم) یرگـشدرگشـخب ةعـسوت تدـمدنلب یـشیامآ یاـهدربهارو ناتسدرک
 تسا راوتسا یرگشدرگ شخب ةعـسوت ةـیاپ رب ناتسدرک ناتسا ییاتسورو یرهش یاهاضف تیرومأمو اه هفیظو
 .(۱191 ،ماظن تحلصم صیخشت عمجم شیامآ هتیمک ،یربهر مـظعم ماـقم یـغالبا نیمزرـس شیاـمآ یـلک تسایس)
 داجیا و دمآرد بسک مهم رایسب عبانم زا یكی ةلزنم هب یرگشدرگ تعنص ةعسوت و تیاده ،یزیر همانرب ور نیا زا
 اما ،دوش یم حرطم زاین كی ةلزنم هب ،دراد زین یا هداعلا قوف یطیحم تسیز و یگنهرف ،یعامتجا تاریثأت هک ،لاغتشا
 .تسا رسیم روشک زا هقطنم ره رد دوجوم یاهانگنت و اه تیلباق یملع تخانش اب دنیارف نیا تیاده
 رصحنم یاه یگژیو زا یرادروخرب لیلد هب ،ناریارد یرگشدرگ دعتسم مهم قطانم زا یكی ةلزنم هب زین ناتسدرک ناتسا
 زا یللملا نیب و یلم حطس رد یخیرات فلتخم یاه هرود یط یعیبط و ،یبهذم ،یگنهرف ،یخیرات درف هب
 یرگشدرگ هعسوت یاه تخاسریز و اه ناوت ظاحل هب اما ،تسارادروخرب نارگشدرگ بلج یارب ییالاب یاه یدنمناوت
 هب یبایتسد هب یگتسب رادیاپ یرگشدرگ تعنص داجیا .دروخ یم مشچ هب ناتسا نیا فلتخم قطانم نیب یدایز توافت
 یرگشدرگ زاتمم قطانم نتشاد هب هجوت اب ناتسدرک ناتسا یرگشدرگ ۀزوح ،اتسار نیا رد .دراد بسانم یاه تخاسریز
 یزرم یاه هچرازاب و قارع روشک اب یمسر زرم دوجو نینچمه و هقطنم صاخ یگنهرف یاه یگژیو و موسر و بادآ و
 یهجوت روخرد ریثأت هقطنم داصتقا رب دناوت یم عومجمرد هک دراد رگشدرگ بذج یارب یدایز رایسب یاه تیلباق ،...و
 یاه همانرب صوصخ هب .تسا هزوح نیا رد یرگشدرگ تعنص قنور مدع زا یکاح دهاوش ،نیا دوجو اب .دشاب هتشاد
 تاریثأت شهاک یارب ،نیاربانب .دنا هتشادن یدرگ تعیبط و تعیبط هب دنم هقالع نارگشدرگ بذج رد یقیفوت دوجوم
 ،هجیتنرد .درک مادقا یژتارتسا نیودت و یبایزرا هب دیاب نآ عفانم زا یریگ هرهب و ناتسدرک ناتسا یرگشدرگ شیاما یفنم
 ،اه فعض ،اه توق هب هجوت اب یرگشدرگ رادیاپ ةعسوت یاه یژتارتسا نیودت و یبایزرا قیقحت نیا یلصا فده
 دهد خساپ تالاؤس نیا هبو .تسا ناتسدرک ناتسا یرگشدرگ شخب كیژتارتسا تیعقوم نییعت و اهدیدهت ،اه تصرف
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 شیاما عبانم یبایزرا و یسررب ؟دنمادک نیمزرس شیامآ هاگدید زا ناتسدرک ناتسا یرگشدرگ هعسوت یاهدربهار :هک
 ؟دشاب یم هچ ناتسدرک ناتسا هعسوترد یرگشدرگ تعنص هعسوت یارب نیمزرس
 قیقحت هنیشیپ
 نیمزرس شیامآ دركیور ،اب یرگشدرگ هعسوت یسانش بیسآ ناونع تحت یا هلاقن رد ،(۱391) ،یربنق و یلمآ یمیظع
 یرگشدرگ هعسوت هک دنا هدیسر هجیتن نیا هبو هدادرارق هعلاطم دروم ،(دورخرس یلحاسرهش :هعلاطم دروم هنومن)
 ثاریمو تسیز طیحم ،تیوه بیزختو دیدهتزا ییاه میبو اه ینارگن ندمآ دیدپ بجوم دورخرس یلحاسرهشرد
 یلحم نانکاس یارب كیفارتو اه یسرتسد اب هطباررد یناماسبانو نیمز تمیق شیازفا ،یگنهرفو یخیرات ،یعیبط
 هویشو اه شور دنمزاین ،همانرب یبو هدشن لرتنک یرگشدرگ دشر زا یشان تارثا اب هلباقم هک یروط هب .تسا هدیدرگ
 .تساه ناكم نیا تسرد تیریدم .یحارط ،یزیر همانرب حیحص یاه

 تاظحالم هب هجوت اب یرگشدرگ تعنص هعسوت یسانش بیسآ ناونع تحت یا هلاقمرد ،(1391) رابتکزانو یسیو
 یاه یدنمناوت هک دنا هدیسر هجیتن نیا هبو هدادرارق هعلاطم دروم ،یوضر ناسارخ ناتسا هعلاطمدروم نیمزرس شیامآ
 حرط رد یرگشدرگ یدنب هقطنم اب عوضوم نیاو تسا یگنهرف-یخیرات یاه هبذاج هنیمزرد ناتسا نیا لعفلابو هوقلاب

 .دراد یلماک قیبطت ،روشک عماج
 درومرادیاپ یرگشدرگ تعنص هعسوت یارب ییانبم نیمزرس شیامآ ناونع تحت یا هلاقم رد ،(2391) رغصا روپو یسیو
 اب هطبار رد نیمزرس شیامآ هک دنا هدیسر هجیتن نیا هبو هدادرارق هعلاطم دروم ،یوضر ناسارخ ناتسا هعلاطم

 ماجنا ناتسا نیا رد یرگشدرگ یاه هبذاج یاه تیلباق یجنس ناكما بوچراچ رد یوضر ناسارخ ناتسارد یرگشدرگ
 ساسارب فده یاه هبذاج باختنا و ییاضف رتسب كی رد یرگشدرگ یاه هبذاج ییاسانش اب انبم نیا رب و هتفرگ

 رد نیمزرس شیامآ یدعب تاعلاطم هک دزاس یم یرورض اه یسررب نیا ماجنا .تسا هتفرگ ماجنا ،رظندم یاه صخاش
 اب طبترم ءازجا و لماوع یمامت هک دشاب هتشاد نآ رب یعس ،مجسنم یاهدركیور ذخا اب ناتسا نیا رد یرگشدرگ نوماریپ
 .دنهد رارق هجوت دروم ،یرگشدرگ اب هطبار رد ار نیمزرس شیامآ
 و ایناپسا روشک ود ةسیاقم و نارگشدرگ دصاقم یریذپ تباقر هب دوخ شهوژپ رد (1120) ناراكمه و زگینمود
 جیاتن .تسا هتفرگ ماجنا روشک ود یرگشدرگ دصاقم زا نارگشدرگ ةبرجت ساسارب شهوژپ نیا .دنتخادرپ ایلارتسا

 یدایز تیمها زا بسانم یاه تخاسریز و ،یراجت یاهدنرب ،تامدخ تیفیک ایلارتسا رد هک دهد یم ناشن لصاح
 رگشدرگ بذج رد عوضوم نیرت مهم یتسیروت یلحم یاهراتخاس واوه و بآ و تسا رادروخرب رگشدرگ بذج یارب
 .دنتسه ایناپسا رد

 و تسیز طیحم تاحیجرت فده اب اردنالنف دنلپال لامشرد نارگشدرگدصاقم یشهوژپرد (1120) ناراكمهو ننیاورت
 ناگدنهد خساپ ،یجراخو یلخاد رگشدرگ 1۱21 زا یجنسرظن رد دندرک یسررب نارگشدرگ تماقا لحم
 طیحم تیفیکو ،دوخ تماقا لحم تیاس هب ناسآ یسرتسد ،زبس یاه تخاسریز ،تعیبطاب تماقا لحم طابترادراومرب
 .دندرک دیکأت دوخدصقم باختنارد تسیز

 3 رد یرگشدرگ عیانص رد تباقر یبایزرا هب TOPSIS و یزاف لدم اب دوخ قیقحت رد (0120) گنیپ و گنایه
 لمح ،اه هبذاج ندوب سرتسد رد) رایعم 1 زا هدافتسا اب 3220 لاس رد هعلاطم نیا .دنتخادرپ ایسآ قرش بونجروشک
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 یوس زا هک صخاش ریز ۱1 و (یعیبط رظانم ،تالوصحم ةضرع رازاب ،تینما ،بسانم تمیق ،بسانم لقنو
 رد هک دهد یم ناشن جیاتن .تسا هتفرگ ماجنا یبایزرا تیاهن رد و دنا هدش یدنب نزو فلتخم یاه شخب رد ناسانشراک
 ،روپاگنس ،دنلیات ،یزلام ،گنک گنه ،نپاژ ،نیچ بیترت هب ،هدشدای یاهرایعم ساسا رب ،روشک 3 نیب زا یدنب هبتر
 .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار دركلمع نیرتهب نیپیلیف و ،هرک ،ناویات

 قیقحت یرظن ینابم
 و یلم حوطسرد یداصتقا و یعامتجا ،یعیبط یاضف هب یشخبماظنو یهدناماس تامادقا لماش عقاورد نیمزرس شیامآ
 ییاه یزیرهمانرب قیفلت بلاقردروشک تدم دنلب هعسوت یاهیریگتهج نیرتیلصا نیودت ساسارب هک تسا یاهقطنم
 تدمدنلب و گنهامه یزیرهمانرب كی رد یاهقطنم یاهتی دودحم و اه یدنمناوت ،اهتیلباقرب هیكتابو نییاپوالابزا

 رد اهتیلاعف یقطنم نامدیچ هئارا و تیلاعفو اضف ،ناسنارصنع هس نایم لماعت هنیمز دركیور نیا دریگ یم تروص
 زا لبق یاهلاس هب نآ نیودتو هیهت هقباسو نیمزرس شیامآ ناریا یزیرهمانرب ماظنرد .دنک یم مهارف ار نیمزرس هصرع
 شیامآ موهفم .تسا روشک یزیرهمانرب ماظن رد نیمزرس شیامآ تیمها و هاگیاج هدنهدناشن هک ددرگیمرب بالقنا

 "تیریدم" ةلوقم ناسنا اب طابترا رد هک تسا هدش فیرعت تیلاعف و اضف ،ناسنا رصنع هس نیب لداعت داجیا نیمزرس
 هتسجرب"یزیر همانربو همانرب"هلوقم تیلاعف اب هطبار ردو تسا حرطم"میلقا"ثحب اضفاب هطباررد و تسا حرطم
 .(11:9191،یدیحو) تسا یسانش هعماج و ایفارغج ،داصتقا و تیریدم ملع هسزا یقیفلت شیامآ موهفم ینعی ،دوش یم
 یرباربان لیدعت تهجرد و ینیمزرس و یا هقطنم نزاوت مدع شهاک روظنم هب دربهار كی ناونع هب یرگشدرگ هعسوت
 هب یتسیاب و دور یم رامش هب ریذپان بانتجا و یساسا یترورض ،عفانم و عبانم ،اه تصرف ثیح زا رهش و اتسور نایم
 دریگ رارق ارجا و یسررب دروم هبناج همه روط هب و حرطم نیمزرس شیامآ یساسا یاهروحم زا یكی ناونع
(mills,2002:). و یرگشدرگ یاه هبذاج هلمج زا بسانم یاه صخاش هب هجوت اب دناوت یم یرگشدرگ یجنس ناكما 
-ییانبریز تاسیسات ؛حطسدحاوردرگشدرگ یریذپ تیفرظ ؛یسرتسد تلوهس و یطابترا یاههار ؛نآ نوماریپ
 یاهدمایپ ،یرگشدرگ بذج رد یلحم نانکاس لیامتو یگنهرف یاه لیسناتپ ؛یهاگتنوكس تاناكما ؛یداصتقا
 ،رادیاپ یرگشدرگ كی هب یبایتسد هرخالابو اه هداوناخ هافر حطس شیازفا و دمآرد حطس ،لاغتشارد یرگشدرگ
 یاه هنیمز دناوت یم نیمزرس شیامآ بوچراچ رد یجنس ناكما هنوگ نیا .(,Williams.77 :2000) دریگ تروص
 هبذاج یدنب هتسد یلک روطب .دروآ مهارف قوف یاه صخاش بسانم طیارش بیکرت و قیفلت رد ار یبسانم
 اهنآ و هدش هقطنم هب یرتشیب نارگشدرگ بذج بجوم نیمزرس شیامآو یجنس ناكما بوچراچ رد یرگشدرگیاه
 داجیا یارب مزال یاه هنیزه شهاک هب ًااعون اه هبذاج عمجت نینچمه .دنک یم بیغرت رت ینالوط تماقا هب ار
 مهارف ار یبسانمرتسب ،یرگشدرگ یاه همانرب یهدنامزاس یارب نینچمه و دماجنا یم هقطنم رد بسانم یاه تخاسریز
 ،یعامتجا زا معا اه ناسنا یگدنز فلتخمداعبا هک تسا یا هدیچیپ متسیس یرگشدرگ .(murphy, 2004: 85) دروآ یم
 تعنص ،یرگشدرگ عقاو رد .تسا هداد رارق دوخ ریثأت تحت ار یدبلاکو یطیحم تسیز ،یسایس ،یداصتقا ،یگنهرف
 اضاقت داجیا بجوم و هدرک كمک یلم دمآرد و لاغتشا نازیم شیازفا هب هراومه نآ هعسوت هک تسا فرصم و دیلوت
 یا هدمع مهس یلم مهافت و یعامتجا دشر ،یگنهرف تالدابم رد و تسا هدیدرگ تامدخ و اهالاک زا یرایسب یارب
 رارق ناهج یاهروشک یمامت هجوت دروم ،یزرا راشرس دمآرد اب روآدوس تعنص كی ناونع هب ریخا یاهلاس رد و دراد
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 تظافح و یرادیاپ هب دوخ رظن دروم فادها ندیسر هجیتن هب یارب یرگشدرگ .(10 :3191 وتویلا) تسا هتفرگ
 لمع هویش كی ناونع هب كچوک سایقم رد یرگشدرگ تراجت هعسوت و عماوج یداصتقا تابث و ءایحا ،طیحم
 هنیمز رد یا هقطنم شرگن كی هک تسا ریذپ ناكما ینامز ات اهدربهار نیا دروآرب .(getz,2001: 74) تسا هتسباو
 فلتخم یاه هنوگ و دعتسم قطانم ییاسانش اب ات ،دشاب هتشاد دوجو یرگشدرگ یاه تیلاعف عیمجت رد نیمزرس شیامآ
 یجنس ناكما ناوت یم اتسار نیا رد .ددرگ ذخا یرگشدرگ هعسوت یا هقطنم نییبت رد مزال یاهراكهار ،یرگشدرگ
 رظن رد دنشاب یم هعسوت یارب یتایح و یلصا لماوع زا یدایز دادعت لماش هک ییایفارغج هقطنم كی رد ار یرگشدرگ
 دوجو دنک بذج ار یلحم ریغ ناگدننکدیدزاب زا یبسانم دادعت دناوت یم هک یریظن یب یاه هبذاج نآ رد هک تفرگ
 .(holland,2003: 102) دراد

 تاوس لدم یاه یگژیو

 قلخ و ینوردو یطیحم یاه لیلحت و هیزجت دنیارف رد هک تسا یدربهار تیریدم مهم یاهرازبا زا یكی ،تاوس لدم
 یزیر همانربرد لدم نیا جیار دربراک دنچره .دوش یم هدرب راک هب ینورد و یطیحم طیارشاب بسانتم یاهدربهار

 و هیزجترد ات دروآ یم مهارف ار ناكما نیا ،نآ درف هبرصحنم یگژیو ،تسا یتامدخو یدیلوت یاه نامزاس ،یدربهار
 هدافتسا ،یریذپ فاطعنا لماش اه یگژیو نیا .دوش هدربراک هبزین ینامزاسارف حوطس رد فلتخم تاعوضوم یاه لیلحت
 و نداد ماجنا تلوهس و فلتخم لماوع نایم طابترا شیامن ییاناوت ،فیعض تیعقوم كیرب هبلغ ای یوق تیعقوم كیزا

 .(11-3۱ :۱391،ناراكمه و داژن یمتاح) تسا نآ ۀوقلاب یدنمدوس
 یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف

 یریگ میمصت یاه لدم و هفدهدنچ یریگ میمصت یاه لدم یلک ةتسد ود هب هرایعمدنچ یریگ میمصت یاه لدم
 ،نآ رد هک تسا هصخاشدنچ یریگ میمصت یاه لدم زا یكی ،یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف .دنوش یم میسقت هصخاشدنچ
 دوش یم ماجنا یدنب تیولوا یعون اه نآ درومرد و دنوش یم لیلحت و هیزجت (راكهار ای دربهار) هنیزگ یدادعت

 .دور یم راک هب هتسویپ و هتسسگ یاه هداد یجوز ةسیاقم زا یبسن ةسیاقم جارختسا یارب ،لدم نیا .(۱ :1391،ینمؤم)
 یسدق) دشاب تاحیجرت یبسن نزو ۀدنهد ناشن هكنیا ای دور راک هب یعقاو یریگ هزادنا یارب تسا نكمماه هسیاقم نیا
 نیا رد .تسا یبسن سایقم اب یریگ میمصت یربج ۀویش كی و یضایر زتنس كی ،دنیارف نیا ،عقاورد .(۱-0 :3191 ،روپ
 یاه تخاس اب هناگدنچ یاهرایعم و طباوض و فلتخم یاه صخاش ،یمتسیس ةكبش كیزا هدافتسا اب ،شور

 راک هب هدیچیپ یریگ میمصت دنیارف كی فلتخم یاه هنیزگ تیمها نییعت اب یدنب هبتر یارب تیولوا ،یحطسدنچ

 .تسا راوتسا اه هنیزگ یدنب تیولوا و یدنب عمج ،یتفج ای ییودود ةسیاقم ،هیزجت لصا هس رب AHP شور .دور یم
 شهوژپ شور
 یرظن بوچراچ هب ندیسر روظنم هب ادتبا شور نیا رد .تسا یشیامیپ و یلیلحت -یفیصوت قیقحت نیا ماجنا شور
 نیمزرسشیاـمآ یـلک یاه تسایس و اـه یرـیگتهج ،ناتسا ةعسوت ةیاپ ةیرظن ،ریظن یتسدالاب یاهدنس صخشم
 دش لیلحت ناتسا ةعسوت ،ةیاپ ةیرظن یاهدربهار ققحت یاتسار رد یرهش یاهاضف تیرومأمو شقن سپس .دش یسررب
 و صخــشم یرگــشدرگةعـسوتیاـهدربهار ،اهدـیدهت واه تـصرف ،اه فعض ،اه توق هب هجوت اب تیاهن رد و
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 یشیامیپ -یاهناخباتک یروآعــمج شور ،قــیقحت نــیارد تاــعالطا یروآعــمج شور .دــش یدــنبتــیولوا
 قـیقحت نـیا رد هدـش یسررب ییایفارغج ۀدودحم .دشهدافتـسا قیقحت نیا رد یرگشسرپ و هبحاصم نف زا و تسا
 مدرـم ناـیم زا هدش یسررب یاه هنومن .تسا روشک حطس رد یرگـشدرگ فدـهاب یاهناتسا زا ناتسدرک ناتسا

 نارکوک لومرف زا ،هنومن مجح نییعت یارب و باختنا یناتساو یرهش ناـسانشراکویمالـسا یاروـش ،ناتسا یاهرهش
 ./۱0 سنایراو ،دصرد ۱ اطخ بیرض ،دصرد ۱3 نانیمطا حطس زا یریگ هرهب اب لومرف نیا رد .تسا هدش هدافتسا

 و یاهقبط یاه شور اه هنومن دادعت هب هجوت اب یریگهنومن شور .دش نییعت هـنومن 119 اـب رـبارب هـنومن مجح
 (SOWT) تاوس لدم زا هدمآ تسد هب تاعالطا و اه هداد لیلحتو هیزجت یارب ،نینچمه .دش باختنا یفداصت
 .تـسا یا هقطنم و یلحم ناسانشراک واه ناتسرهش مدرم تایرظن دنیآرب شور نیا رد اهرایعم ییاهن نزو .دش هدافتسا

 رفص نیب یددع قیقحت نیا رد یجراخ و یلخاد لماوع زا مادکره هب (بیرض) یهدزایتما ۀوحن تسا رـکذ نایاـش
 نـیا هـب لـماوع زا كیره ندوب یداع و یدیلک هب هجوت اب یلخاد و یجراخ لماوع زا كیره ةبتر .تسا كـیاـت
 و فعـض) ود ةـبتر (یداـع تـصرف و توـق) هـس ةبتر (یدیلک تصرف و توق) هب راهچ ةبتر هک تسا بـیترت
 سپسو ییاسانش یاهیژتارتسا تیاهن رد .تسا هدرکادیپ صاصتخا (دیدش دیدهت و فعض)كی ةبتر و (یداعدـیدهت
 تیولوا اهدربهار و هدش یبایزرا Expert Choice رازفا مرن زا هدافتسا اب AHP یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف قیرط زا
 .دندش یدنب
 اههتفایو ثحب

 قیقحت ییایفارغج ورملق

 رد هک تسا جدننس رهش ناتسدرک ناتسا زکرم .دراد رارق قارع روشک یرواخ شخب ترواجمرد ناتسدرک ناتسا
 .دراد رارق نارهت یبرغ بونج یرتمولیک 20۱ هلصاف
 ناجیابرذآ یاهناتسا هب لامش زا دراد رارق ینایم سرگاز یاه هوک هلسلس هدنکارپ یاه تشد و اه هنماد رد هک ناتسا نیا
  .دوش یم دودحم قارع روشک هب رتخاب زا و هاشنامرک ناتسا هب بونج زا ،ناجنز و نادمه هب رواخ زا ،ناجنز و یبرغ
 19 و هجرد ۱1 و یلامش ضرع هقیقد 29 و هجرد 19 ات هقیقد 11 و هجرد 19 نیب ییایفارغج رظن زا ناتسدرک ناتسا
 یاوه نایرج ریثأت تحت یعیبط یایفارغج ظاحل زا ناتسا نیا .دراد رارق یرواخ لوط هقیقد 11 و هجرد 11 ات هقیقد
 كنخ ییاوه و بآ ناتسبات وراهب رد ناتسا یحاون مامت .دروآ یم دوجو هب ار ینوگانوگ یاه میلقا و هدوب درس و مرگ
91 لاس نكسمو سوفن یمومع یرامشرس ساسارب .دراد یفرب و درس ناتسمز رد و لدتعم و  ناتسا تیعمج ،3۱
11 ناتسدرک 921 1  .تسا هدش دروآرب رفن 112
 یلاخ یدابآ 111 و هنكس یاراد یدابآ 1311 و ناتسهد 11 و شخب 19،رهش 30،ناتسرهش 21 ًااعومجم ناتسا نیا رد
 هردناوید ،نرایماک ،هورق ،دابآورس ،راجیب ،هناب ،ناویرم ،زقس ،جدننس :زا دنترابع ناتسا یاه ناتسرهش .تسا هنكس زا

 و نیرتگرزب هک راویرز هچایرد ناویرم رد و هدوب یناتساب و یگنهرف راثآ یاراداه ناتسرهش نیا زا كیره هک نالگهدو
 .دراد رارق تسا ناریا نیریش بآ هچایرد اهنت
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   روشک رد ناتسدرک ناتسا تیعقوم :1 هرامش ریوصت

 ناگدنراگن :عبنم
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   ناتسدرک ناتسا یاه ناتسرهش تیعقوم :2 هرامش ریوصت
 ناگدنراگن :عبنم
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 ناتسدرک ناتسا رد دوجوم یرگشدرگ یاههبذاج و تاناکما :1 هرامش لودج
 اه هبذاج مان دركلمع
 
 
 
 
 
 
 یعیبط

 اه لگنج و یهایگ ششوپ

 ردیبآ یلگنج کراپ

 ناماروا هقطنم

 راویرز هچایرد
 تدحو دس هچایرد
 لبراشبآ 

 همشچ لهچ

 رگرگاباب همشچ

 راسنیو بارس

 هورق بارس

 هلیوکراشبآ

 (حلاصریپ) خلت بآ همشچ

 زاوک همشچ

 دابآ رواخ همشچ
 یاقچ مق مشچ
 بایسآ تفه همشچ

 
 
 
 
 یبهذم

 جدننس عماج دجسم
  رمع ریپ هداز ماما
 نوتاخ رجاه هداز ماما
 دمحم ریپ هداز ماما
 لگن نآرق
 ناسحالاراد دجسم 

 هرانمود دجسم 
 رایلاشریپ مسارم

 
 
 
 یخیرات

 جدننس رازاب
 درک هناخ ای فصآ ترامع
 دابآ ورسخ ترامع
 لیکو ترامع
 ناوید ریشم ترامع
 هیویز یناتساب هعلق
 یاقچمق یناتساب هعلق
 وتفرک یناتساب راغ
 رو یگنت هبیتک
 ناخ مامح
 جدننس ی هزوم

 نالسق مامح
 یتسد عیانص یگنهرف

 یتنس یاهاذغ
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یناسنا یایفارغج
 یاه نیمزرس و تسپ یاهورملق اب یحاون نیا طابترا و سرگاز یاه ناتسهوک ییایفارغج و ییاوه و بآ طیارش

 دوجو و رگیدكی اب قطانم نیا یكیژولوکا یگتسویپ اب هارمه نآ یبرغ بونج و یبرغ یاه شخبرد عقاو یریسمرگ
 و شیادیپ یارب ار یبولطم و بسانم طیارش زابرید زا ،یریسمرگ و یریسدرس یحاون و ینغ و عیسو یاهراز فلع
 ینیشن چوک هب شیارگ ناتسدرک رد نینچ مه .تسا هدروآ دوجو هب هقطنم نیا رد نآ موادت و ینیشن چوک تایح نیوكت
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 ،مجاهم ماوقا و اه تلود و فیاوط موجه ،رگناریو یاه هلزلز دننام ییاهدادخر اب نامزمه ،خیرات زا یعطاقم رد

 .(1391،ناراكمه و یناریا) تسا هتفای شیازفا ...و ینامثع و ناریا یاه گنج
 ناتسا یسایس تامیسقت
 لاس رد یروشک تامیسقت نیرخآ ساسا رب .دهد یم ناشن ار ناتسدرک ناتسا یسایس تامیسقت

 .تساتسور 2231 و ناتسهد 11 ،شخب 10 ،رهش ۱0 ،ناتسرهش 21 یاراد ناتسا نیا ،1191
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ناتسدرک ناتسا یسایس تامیسقت :1 هشقن
 ناگدنراگن :عبنم

 ناتسا تیعمج
 11 هک دراد تیعمج رفن رازه ۱119311 ناتسدرک ناتسا ،2391 لاس رد ناریا رامآ زکرم یرامشرس نیرخآ ساسا رب
 رتمولیک رد رفن 011۱ لداعم تیعمج یبسن مکارت .دهد یم لیكشت ییاتسور تیعمج ار دصرد 19 و یرهش دصرد
 قطانم رد تبسن نیا هک دنداوس اب دصرد 1۱111 ،ناتسا رتالاب و هلاس 1 تیعمج رفن رازه 2111911 زا .تسا عبرم
 201 دادعت هب ناتسا لغاش رتالاب و هلاس 21 تیعمج .دشاب یم دصرد 21 ییاتسور قطانم رد و دصرد 11191 یرهش
 011 و تامدخ شخب رد دصرد 9121 تعنص شخب رد دصرد 10 ،یزرواشک شخب رد نآ دصرد 2۱110 هک رفن رازه
 .(1391،ناراكمه و یناریا) دنراد هدشن راهظا و صخشمان تیلاعف  دصرد
 ناتسا تیعمج مکارت و یگدنکارپ

 لک زا دصرد 12/0 یلاح رد ؛دهد یم لیكشت ار روشک لک تحاسم زا دصرد 11/1 طقف ناتسدرک ناتسا تحاسم
 نیازاو دشاب یم عبرم رتمولیک رد رفن 3/2۱ ناتسدرک ناتسا تیعمج مکارت .تسا هداد یاج دوخ رد ار روشک تیعمج
 .تسا تیعمج رظن زا روشک یاه ناتسا نیرت مکارترپ زا یكیرظن
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 ناگدنراگن :عبنم  ناتسدرک ناتسا تیعمج یبسن مکارت :2 ةشقن

 ناتسا یداصتقا یایفارغج
 زا یرادروخرب ،نیا رب هوالع .دوش یم بوسحم ناریا یرورپماد و یزرواشک مهم یاه بطق زا یكی ناتسدرک ناتسا
 و ییایفارغج بسانم رایسب تیعقوم و وس كی زا صصختم یناسنا یورین و (یزلف ریغ و یزلف) یندعم ینغ عبانم
 هب بونج ردانب لاصتا رد یتیزنارت بسانم ریسم نینچمه و فده یاهرازاب زا یكی ناونع هب قارع روشک اب یگیاسمه
 .تسا هداد رارق یزاتمم هاگیاج رد یداصتقا رظن زا ار ناتسا نیا ،رگید یوس زا روشک برغ لامش
 یزرواشک شخب یاه یدنمناوت

 هب یرادروبنز و نایزبآ شرورپ ،رویط و ماد شرورپ و یزرواشک تالوصحم عاونا تشک یارب بسانم یاوه و بآ
 نیگنایم ربارب ود زا شیب) رتم یلیم 22۱ دودح هنالاس شراب اب ناتسا نیا .تسا هدیشخب یا هژیو هاگیاج ناتسدرک ناتسا
 مجح دصرد ۱/9،تحاسم دصرد 1/1 اب هک یروط هب ؛تسام روشک یاه ناتسا نیرت بآ رُبپ زا یک (ناریا هنالاس شراب
 .دنک یم تفایرد ار روشک یگدنراب

 و اهزادنا مشچ رب هوالع ناتسا بآ عبانم .دوش یم نیمأت ناتسدرک ناتسا ریگبآ یاه هضوح طسوت روشک بآ عبانم زا 1٪
 و یناریا) تسا هدرک مهارف ار ...و تالیش ،تعنص ،یرورپماد ،یزرواشک یارب یبسانم یاه هنیمز ،ابیز رظانم
 .(1391،ناراكمه
 ندعم و تعنص شخب یاه یدنمناوت

 ،امن گنس عاونا ،كیمارس و یشاک ،دالوف و نهآ بوذ ،نامیس یاه هناخراک :زا دنا ترابع ناتسدرک ناتسا مهم عیانص
 و تاجوسنم ،شرف ،ییایمیش داوم ،یلیدبت یاه هدروآرف و ییاذغ عیانص ،یزاس روتکارت ،ینتب یاه هدروآرف و نتب
 ...و کاشوپ
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 تامدخ شخب رد ناتسا یاه یدنمناوت
 روشک اب کرتشم زرم رتمولیک 290 زا یرادروخرب ،یتعنص و یزرواشک یاه هنیمز رد ناتسا یاه یدنمناوت هب هجوت اب
 یجراخ و یلخاد داعبا رد تراجت یارب یبسانم یاه هنیمز ،ناتسا رد لاعف یزرم هچرازاب هس دوجو نینچ مه و قارع
 ناتسا رد لاعف تاکرمگ هارمه هب زقس فیس و ناویرم قامشاب ،هناب دنب ناریس یزرم یاه هچرازاب .تسا هدش مهارف
 ،راجت قیرط زا ییاپورا و ییایسآ یاهروشک هب الاک تادراو و تارداص هنیمز رد (هناب و ناویرم ،جدننس کرمگ)
 ..(1391،ناراكمه و یناریا) دنا لاعف ،نانیشنزرم یاه ینواعت و نارو هلیپ ،ناگدننکدیلوت
 یداصتقا هعسوت رد مدرم شقن
 عبانم دوجو نآ رانک رد و نیون یروانف هب دنم هقالع و دعتسم ،دمآراک ،هدرک لیصحت ،ناوج یناسنا یورین دوجو
 ناتسا رد .تسا یداصتقا فلتخم یاه شخب رد ناتسا ییافوكش و دشر زاس هنیمز ناتسا ناوارف ریاخذ و یعیبط راشرس
 ینف یاه عمتجم و زکارم هک نیا نمض دنا لاعف یددعتم یلاع شزومآ زکارم ،زاین دروم یناسنا یورین نیمأت تهج
 و ییاذغ عیانص ،(..و یراک کزان ،شرف) یتسد عیانص ،هنایار و كینورتكلا هلمج زا فلتخم یاه هنیمز رد یا هفرحو
 هب ار یصوصخ شخب دورو هنیمز ،بسانم طیارش نیا .دنهد یم هئارا نایضاقتم هب ار مزال ینف یاه تراهم ..و یلیدبت
 یاه یراذگ هیامرس زا ٪ 23 هک یروط هب .تسا هدرک مهارف تعنص شخب هژیو هب ناتسا یداصتقا یاه تیلاعف هصرع
 رد یراذگ هیامرس بلج یارب ناتسا .دریگ یم ماجنا یصوصخ شخب قیرط زا ناتسا فلتخم یاه شخب رد یتعنص
 رایسب تیعضو ...و مرچ عیانص ،یكیرتكلا عیانص ،یزرواشک تاودا و تالآ نیشام ،ییاذغ عیانص :دننام ییاه هنیمز
 .(1391،ناراكمه و یناریا) دراد یدعاسم
 اه هتفای لیلحتو هیزجت
 لماوعتخانـش ،هدـش یـسررب ۀدودـحم یرگـشدرگ ةعـسوت یاـهدربهار لیلحت و نییبت و اهراكهار ةئارا روظنم هب

 دوـبهب و اهدیدهت ،اهفعض شهاک یاتسار رد (SWOT) تاوس ةناگراهچ
 نیـیعت روظنم هب اهتصرف و اه توق نیرت مهم هب ،انبم نیارب .دوشیمیقلتریذپانبانتج یرـما اـهتـصرفو اه توق
 :تسا هدش هـجوترـیز یاـهدربهار

 .یتباقر یاهیرترب زا یریگهرهب رب ینتبم یمجاهت یاهدربهار ةئارا - 

 .یرگنزاب یاهدربهار ةئارا قیرطزا ینورد یاه فعض عفر روظنم هبور شیپ یاه تصرف نیرت مهم نییبت -
 .یشخب عونت یاهدربهار رب دیکأت اب یا هیحان نورب یاهدیدهت عفر روظنم هب یاهیحان نورد یاه توق نییبت -
 .یاهیحان یریذپبیسآ عفر روظنم هب یعفادت دربهار ةئارا -
 ریز حرـش هـب هدـش یسررب ۀدودحم یرگشدرگ ةعسوت یاهیژتارتسا نیودت لحارم تاوس لدم بوچراچ رد 
 :تسا

 (اهدیدهت و تصرف) یجراخ و (اه فعضو اه توق)یلخاد لماوع نییعت
 اهتصرف اه فعض و اه توق ةـعومجم ،هدـش یـسررب ۀدودـحم یـنوریب و ینورد طیحم تیعضو یسررب ساسارب 
 .تسا 9 و 0 یاهلودج حرش هب هک دنا هدش ییاسانش ،راذگرثا یاهدیدهت و
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 .ناتسدرک ناتسا یاه ناتسرهش یرهش یرگشدرگ(فعضو توق) یلخاد لماوع یبایزرا سیرت :2 هرامش لودج

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یجراخ و یلخاد لماوع لیلحتو هیزجت و یبایزرا
 لماوع سیرتامرد هـک كیژتارتسا لماوعزا كیره ،یجراخو یلخاد لماوع یبایزرا سیرتامزا هدافتسا اب هلحرم نیارد 
 .دش یهد نزوو یبایزرا ،دندوب هدش یدنب تیولواو ییاسانش یجراخو یلخاد

 .ناتسدرک ناتسا یاه ناتسرهش رهش یرگشدرگ(اهدیدهتواه تصرف) ینوریبلماوع یبایزرا سیرتام :3 هرامش لودج
 زایتما هبتر بیرض یجراخ لماوع صخاش
 
 
 
 
 
 اه تصرف

 2/. 4 05/. ریخا یاهلاس رد ینیمز یسرتسد یاه هار شیازفا

 36/. 4 09/. (ناتسا یرگشدرگ عماج حرط و روشک یرگشدرگ یلم عماج حرط) تسدارف یاهدنس رد هقطنم هب هجوت

 2/. 4 05/. هقطنم رد یرگشدرگ تعنص دوبهب و ءاقترا روظنم هب یناتسا و یلم تارابتعا زا هدافتسا ناكما

 27/. 3 09/. یگنهرف و یعامتجا تیوه یریگلكش و یخیرات ةقباس و تمدق زا یرادروخرب

 21/.  07/. ییایفارغج تیعقوم

 34/. 4 09/. یزرم یرگشدرگ یلصا یاهرازاب یكیدزن

 24/. 4 06/. یصوصخ شخب یراذگ هیامرس یارب تلود تدمدنلب یاهماو و یلام یاه قوشم

 24/. 2 04/. مجسنم ینارمع یاه هژورپ و اهحرط دوبن و رگشدرگ بذج صوصخ رد مزال یزاس هنیمز دوبن

 08/. 1 08/. اه نآزا ییاریذپ و تماقاو نارگشدرگ بذجرد ینوماریپ یحاون و ناتسارد یبیقر دصاقم روضح

 
 
 
 تادیدهت

 06/. 1 06/. هقطنم ییاتسور یرگشدرگ هب تبسن یتلود یاه تسایس یهجوت یب

 1/. 2 05/. ییاضف یزیر همانرب دركیور اب رگشدرگ بذج یزیر همانرب صوصخ رد یدربراک یاه شهوژپ دوبن

 07/. 1 07/. رگشدرگ دوجو زا یشان یگنهرف ،یعامتجا لخادت و یموب یاه گنهرف نتفر نیب زا

 2/57  1  عمج

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ۱۱/0 اب ربارب (اه فعض و اه توق) یلخاد لماوع یبایزرا زا لصاح زایتما هک تسا نیا رگنایب اه هداد لیلحتو هیزجت
 سیرتام یبایزرا زا لـصاح زاـیتما .دراد هـبلغ نآیاـهفعـض رب ماظن یاهتوق هک تسا نیا ۀدنهد ناشن هک هدوب
 یاهتصرف هک تسا نـیا ۀدـنهد ناـشن شزرا نیا .دمآ تسد هب 1۱/0 اب ربارب (اهدیدهتو اه تصرف) یجراخ لماوع
 رـب یبولطم تیعضو تفگناوـتیـم ،جیاـتن نـیا هب هجوت اب .دراد هبلغ نآ یاهدیدهت رب هدش یسررب هاگتنوكس ماظن
 رب هیكت اب هک تسا ییاهدربهار یـحارط دـنمزاین ،یرگـشدرگةعـسوت تـیوقت وهعـسوت یارـبو تـسامکاـح ماـظن

 زایتما هبتر بیرض یلخاد لماوع صخاش
 
 
 
 
 توق

 24/. 4 06/. اه ناتسرهش رد یشزومآ ،یتشادهب تامدخ زا یدنم هرهب

 18/. 3 06/. راوج مه یاه ناتسرهش ورهش نیب رد عازن و اه شنت دوبن

 24/. 3 08/. هقطنم مدرم نیب یراكمه و نواعت ةیحور دوجو و رهش نانکاس نیب رد الاب یعامتجا لماعت و ماجسنا

 24/. 3 08/. هنومن هقطنم هدودحم رد یرگشدرگ یاه هبذاجو عبانم هب بسانم یسرتسد

 یشزرو یاه تیلاعف ماجنا ناكما و (یرگشدرگ كی ناونع هب)یگنس یاه هوکو اههلق زا ابیززادنامشچزا یدنمهرهب ةبذاج
 (... و یور هدایپو یدرونهوک)

./05 4 ./2 

 27/. 3 09/. یلحم مدرم نیب رد رگشدرگ شریذپ و یزاوننامهیم ةیحور دوجو 

 15/. 3 05/. هنومن ةقطنم یكیدزن رد هیلوا تاناكما زا یدنم هرهب

 09/. 1 09./. لقن لمح و یطابترا یاهراتخاس فعض و ییانبریز یاهراتخاس و تامدخ دوبمک

 16/. 2 08/. هقطنم رد یرنه و یگنهرف یاه همانرب دوبمک

 
 
 فعض

 06/. 1 06/. یمومع یاه هاگتماقا دوبن و یرگشدرگ یهافر تالیهست و یتخاسریز تامدخ یمک و یفیک فعض

 07/. 1 07/. یهافر تامدخ هب اه یسرتسد حطس و اه یدنم هرهب ظاحل هب اهرهش زا یخرب فعض

 12/. 2 06/. تاغیلبت و ارجا یزیر همانرب ةنیمز رد یرگشدرگ تیریدم یاه ییاناوت ییاسران

 10/. 2 05/. یرگشدرگ رما رد هدید شزومآ یناسنا یورین دوبمک

 2/55  1  عمج
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 لماوع تیعضو و حرط یاه فده هب هجوت اب صوصخ نیا رد .دنک هدافتسا یجراخ یاهتصرف زا یلخاد یاه توق
 یحارط رد .تسا رثکادح -رثکادح درـبهار ،بـسانمدرـبهار (تـصرف واـه توـق طاـقن)یجراـخ و یـلخاد
 اب اهرهش رد یشزوما -یتشادهب تامدخ زا ی دـنمهرهب ریظن یلخاد لماوع ،رثکادح -رثکادح دربهار ریز اهتسایس
 لماوعو ،(./09) زایتما اب هنومن هقطنم هدودحم رد یرگشدرگ یاه هبذاج و عبانم اب بسانم یسرتسد ،(./19) زایتما

 یلم عماج حرطو روشک یرگشدرگ یلم عماج حرط) تسدارف یاهدنس رد یرگشدرگ هقطنم هب هجوت ریظن یجراخ
 رپ رایسب (./19) زایتما نامه اب یزرم یرگشدرگ یلصا یاهرازاب هب یكیدزن و (./19) زایتما اب ،(ناتسا یرگشدرگ
 .تسا تیمها

 .(IE) ینوریبو ینورد لماوع ییاهن یبایزرا :4 هرامش لودج
 یلخاد لماوع یجراخ لماوع
 (S) توق (W) فعض (O) تصرف (T) تادیدهت

./47 2/37 ./6 1/95 
 لماوع بیکرت

WO ST WT SO 
2/97 2/42 1/.7 4/32 

 یمجاهت دربهار یعفادت دربهار ییاضتقا یاهدربهار یقابطنا یاهدربهار
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یرهش یرگشدرگ ةعسوت یاهدربهار (لیلحت و نییبت) میسرت
 نیا .دوش هجوت ،ارجا رد ناشتیمها ةجرد نتشاد رظن رد اب ریز یاهدربهار هب دیاب ،یلبق لحارم جیاتن هب هجوت اب 
 (۱ لودج) تسا ریز حرش هب اهدربهار
 .(اهدیدهت و اه فعض شهاک فده اب) یعفادت دربهار
 (اه تصرف و اه توق زا یریگهرهب فده اب) یمجاهت دربهار
 (اهفعض شهاک یارب اهتصرف زا یریگهرهب فده اب) یقابطنا دربهار
 .(اهدیدهت شهاک و توق زا یریگهرهب فده اب) یضابقنا دربهار

 .هدش یسررب ةدودحم رد یرگشدرگ ةعسوت یاهدربهار :5 هرامش لودج
 و یلخاد لماوع
 یجراخ لماوع

 اه فعض اه توق

 یقابطنا یژتارتسا یمجاهت یژتارتسا اه تصرف
 یطابترا ،یتخاسریز ،یمومع تامدخ زا اهرهش یدنم هرهب حطس ءاقترا یعامتجا و یدبلاک یئاضف یهدناماس و شزومآ
 یصوصخ و یتلود شخب یراذگ هیامرس یارب بسانم راکوزاس داجیا
 ازلاغتشاو دلوم یاه تیلاعف و یرگشدرگ تامدخ ،تالیهست ةنیمزرد

 یاه هاگتنوكس و یرهش یاه نوناک نیب ییاضف لماعت ةعسوت و تیوقت
 ییاتسور

 یرهش یاهناكم رد یرگشدرگ تیریدم راتخاس تیوقت و حالصا اهرهش یارب دیدج یاهدركلمع شریذپ ةنیمزرد یزاسرتسب
 و یلحم ةعماج نیب یگتسبمه داجیا و یرگشدرگ گنهرف ةعسوت و ءاقترا
 یرگشدرگ

 ةعسوت دنیآرف رد یلحم تیریدم یزاسدنمناوت و شقن تیوقت
 هقطنم یرگشدرگ

 یعفادت یژتارتسا یضابقنا یژتارتسا تادیدهت
 هب یمسرریغ و یمسر تروص هب یزومآ تراهم یاهزکرم شرتسگ یموب یاه شزرو و اهرنه ،یلحم یاهنییآ تیوقت و ءایحا

 یاه تیلاعف یاههنیمز رد رهام و صصختم یناسنا یورین تیبرت روظنم
 یرگشدرگ

 نابیقر روضح هب هجوت اب (هقطنم و ناتسا) یرگشدرگ قطانم هاگیاج تیوقت
 یرگشدرگ
 اه نییآ تیوقت اب یرگشدرگ تیلاعف دنویپ یاتسار رد یزاسرتسب یلحم و یاهقطنم ةعسوت یاه شهوژپ و اهحرط رد اتسور هاگیاج میكحت

 یلحم و یموب یاه گنهرفو
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف لدم زا هدافتسا اب اه یژتارتسا یدنب تیولوا

 :لوا ةلحرم .دندش یدنب تیولوا و یبایزرا AHP لدم اب هدش نیودت یاهدربهار ،دوجوم تاعالطا هب هجوت اب ،همادا رد
 رد هک هنوگ نامه .دشاب یبایزرا لباق AHP شور ةلیسو هب ات میدرک لیدبت یبتارم هلسلس تخرد كی هب ار هلئسم ادتبا
 اهرایعم لوا حطس رد ،ناتسدرک ناتسا یرگشدرگ ةعسوت دربهار نیرتهب باختنا فده ،تسا هدهاشم لباق 1 رادومن
 لدم موس حطس رد اهروتکاف و مود حطس رد (اهدیدهت و اه تصرف ،اه فعض ،اه توق) تاوس یاه هورگ و دریگ یم رارق
 یاهدربهار ،میا هتفرگرارق (SO)یمجاهت یژتارتسا تیعقوم رد لبق ةلحرم رد هكنیا هب هجوت اب .دنریگ یم رارق
 .0 .اهرهش رد یعامتجا و یدبلاک -یئاضف یهدناماس و شزومآ :زا دنا ترابع هدنوش هدافتسا ،(یژتارتـسا)
 یرگـشدرگتامدـخ ،تالیهـست ةـنیمز رد یـصوصخ و یـتلود شـخب یراذگهیامرس یارب بسانم راکوزاسداـجیا
 ةعسوت و ءاقترا .1 ؛اهرهش یارب دیدج یاهدركلمع شریذپ ةنیمز رد یزاسرتسب .9 .از لاغتشا و دلوم یاه تیلاعف و
 .نارگشدرگ و یلحم ةعماج نیب یگتسبمه داجیا و یرگشدرگ گنهرف

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم  دربهار نیرتهب باختنا تهج عوضوم یبتارم هلسلس تخرد :1 هرامشرادومن

 كی اب (دربهار نیرتهب باختنا) فده ندادرارق رایعم یانبمرب اه هورگ نیب یجوز تاسیاقم ،هلحرم نیا رد :مود ةلحرم
 رادومن .دمآ تسد هب هورگ ره تیمها ةجرد Expert Choice رازفا مرن زا هدافتسا اب سپس .تفرگ ماجنا 3 ات 1 سایقم
 ار نزو نیرتشیب اه تصرف تسا صخشم هک هنوگ نامه هک دهد یم ناشن ار تاوس یاه هورگ یجوز تاسیاقم نزو 0
 صخشم (CR) یراگزاسان تبسن ،لودج نیا رخآ فیدر رد .دنراد لوفزد یبهذم یرگشدرگ ةعسوت یاه دربهاررد
 اریز ؛دریگ یم تروص هرابود اه هسیاقم دیاب ،دوب ./1 زا رتشیب رگا و دراد دربراک اه هسیاقم رابتعا شجنس یارب هک هدش
 تسد هب ./۱9222 یراگزاسان بیرض ،شهوژپ ةلئسم یسررب زا هلحرم نیا رد .دراد دوجو یراگزاسان اه تواضق رد
 ةجرد ،رازفا مرن نیا هک تسا رکذ نایاش .تساهرایعم درومرد هدش ماجنا یاه تواضق ندوب لوبق لباق رگناشن هک دمآ
 ندروآ تسد هب ،یجوز ةسیاقم یاه سیرتام زا كیره زا ام فده .دنک یم هبساحم هژیو رادقم رادرب زا ار اه تیمها
 .میروآ یم تسد هب اه هورگ رد ار اهرایعم زا كیره تیمها ةجرد ،همادا رد .تسا wi رادرب

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم   تاوس یاه هورگ یجوز تاسیاقم نزو :2 هرامشرادومن
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 نداد نزو .دسر یم (اهویتانرتلآ) اه هنیزگ هب نداد نزو هب تبون ،یریگ میمصت یاهرایعم هب نداد نزوزادعب :موس ةلحرم
 ،روظنم نیا هب .تسا هدش فیرعت یاهرایعم زا كیره هب هجوت اب اهدربهار تیولوا نازیم نییعت یانعم هب ،اه هنیزگ هب
 اهرایعم دادعت هب و دوش هتخاس بیترت هب n ات 1 یاهرایعم هب هجوت اب اهدربهار زا كیره یرواد سیرتام دیاب ادتبا
 صخشم هعلاطم دروم یاهرایعم زا كیره هب تبسن اهدربهار زا كیره ییاهن نزو .میشاب هتشاد یرواد سیرتام

 .دوش یم

 اب اهرایعم تهج زا اهدربهار تیمها ،دهد یم ناشن موس ةلحرم رد هدش هیهت تاعالطا هک هنوگ نآ :مراهچ ةلحرم
 یتعاس یبتارم هلسلس بیکرت لصا هب هک دوش یم هدافتسا یتابساحم هعومجم زا ،هلحرم نیا رد .تسا توافتم رگیدكی
 ار بتارم هلسلس حوطس یاه یرواد ةمه هک دهد یم تسد هب تیولوا رادرب كی ،تابساحم نیا ةجیتن .تسا فورعم
 تروص هب اهدربهار زا كیره یبیکرت تیولوا نزو ،لبق لحارم رد اهدربهار نزو و اهرایعم یاه نزو نتشاد اب .درادربرد
 .دمآ تسد هب 1 لودج

 هدش نیود یاهدربهار ییاهن نزو :6 هرامش لودج
 so wo st wt اهدربهار

 ./200 ./900 ./010 ./109 هدش هبساحم یبسن نزو
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اهداهنشیپ و یریگهجیتن
 و هدوب حرطم یداصتقا تفایهر هنیمز رد هدنبای دشر و دنمشزرا شخب كی ناونع هب یرگشدرگ ،نیمزرس شیامآ رد
 اه تمیق ندوب نییاپ و عبانم ندوب سرتسد رد هب هجوت اب یراذگ هیامرس هنیمز رد یرتمک یاه هنیزه و تارطخ یاراد
 داجیا اب هقطنم هب یسرتسد لماش ،یموب یرگشدرگ هعسوت یارب نیمزرس شیامآ .دشاب یم اه هژورپ رگید اب هسیاقم رد
 اب هطبار رد لحم نانکاس میلعت و شزومآ ،یرگشدرگ تامدخ تیمک و تیفیک شیازفا ،بسانم لقن و لمح هكبش
 هعسوت حرط هنیهب یارجا و تیریدم ،رگشدرگ بذج یارب یقیوشت یاه همانرب و یبایرازاب ،هقطنم رد یرگشدرگ
 یرگشدرگ یاه هبذاج یسررب ،یرگشدرگ هضرع اب هطبار رد نیمزرس شیامآ رد یساسا تیولوا .دشاب یم یرگشدرگ
 یجنس ناكما .دریگ یم ماجنا اه یسررب نیا ،یرگشدرگ هعسوت یجنس ناكما بلاقرد هک دشاب یم هقطنم كی رد دوجوم
 بذج یارب نآ تیلباق شجنس و یرگشدرگ هبذاج دوجو هب لماک یگتسباو هضرع ناونع هب یرگشدرگ لوصحم
 ناونع هب یرگشدرگ یاه هبذاج یسررب لوا ماگ ،یرگشدرگ اب هطبار رد نیمزرس شیامآ رد ور نیا زا .دراد ،رگشدرگ
 یرگشدرگ یزیر همانرب یاهدربهار ،رضاح ةلاقمرد .دشاب یم حرطم یرگشدرگ نایرج یریگ لكش نیداینب لصا

 نیا یبهذم یرگشدرگ رب رثؤم یلخادو یجراخ لماوع لیلحت و هیزجت قیرط زا ،ناتسدرک ناتسا رد شیاما دركیوراب
 رد روکذم یاهدربهار سپس .دش صخشم و نییعت یمک یدربهار یزیر همانرب لدم و SWOT سیرتام اب ،رهش

 تسا یجوز ةسیاقم ساسارب یفیک یلدم هک AHP یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف زا هدافتسا اب ،هناگراهچ یاه هورگ
 هب هجوت اب اهدیدهتو اه تصرف ةنزاوم زین و اه توق و اه فعض زا هدافتسا ،جیاتن قباطم .دندش یدنب تیولوا

 یاه توق و اه تصرف زا یریگ هرهب ناكما ینعی ؛تسا طسوتم دح رد ناسانشراک رظن زا هدش جارختسا یاه تیولوا
 تیوقت و یزیر همانرب مزلتسم رما نیا اما ،دراد دوجو اهدیدهتو اه فعض ندرک گنرمک اب هارمه ،دوجوم

 یوس هب یرگشدرگ زا شخب نیا تیاده رد یمهم لماع ناوت یم ار رهش یرگشدرگ عماج ةمانرب .تساه تخاسریز
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 اه تصرف ،یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف جیاتن هب هجوت اب نینچمه .تسناد نآ یاه تیفرظ اب بسانتمو بولطم تیعضو
 هب اه توق زا یریگ هرهب اب هچنانچ و دنراد ناتسدرک ناتسا رد یرگشدرگ ةعسوت رد ار شقن نیرت یوق و نیرت مهم
 نیا ،دوش ناربج ناتسدرک ناتسارد یرگشدرگ یاه فعض ،اه تصرف زا بسانم ۀدافتسا اب و دوش هتخادرپ اه نآ تیوقت

 .دبای یم هعسوت ناتسا نیارد یرگشدرگ زا هویش
 ریز تاكن و دراوم یتسیاب یم ،نیمزرس شیامآ لئاسم هب هجوت اب یرگشدرگ هعسوت هب ندیسر روظنم هب ،عومجم رد
 :دریگ رارق هجوت دروم

 هب و یداصتقا دیلوت نیون یژولونكت و اه هویش زا هدافتسا و ینف شزومآ شرتسگ اب نیمزرس یرو هرهب یاقترا -
 .دیلوت فلتخم لحارم ندرک یملع و اه هداهن حیحص یریگراک

 یرگشدرگ جیورت و یعیبط -یخیرات رظانم زا هدافتسا رد ناگدننکدیدزاب یاضاقت نازیم نییعت تاعلاطم ماجنا
 زا هعلاطم دروم هدودحم رد دوجوم یربراک یارب یلاها یعامتجا شریذپ یزاس تیفرظ اب هارمه یرهش و ییاتسور
 ،یموب و یلحم یگنهرف ثاریم ظفح رظن
 و اهتخاسریز و هعسوت یاه حرط یارجا یزاس تیفرظ روظنم هب صخشم یاهسایقم رد قیقد تاعلاطم ماجنا - 
 ،بسانم تازیهجت و تاسیسات دقاف اما ناوت دجاو قطانم رد ًااصوصخ ،ییانبریز لماوع

 یاه تیفرظ یبایزرا و ییاسانش تهج یرگشدرگ یاهوگلا یجنس لیسناتپ و یجنسناكماو عماج یاه حرط هیهت -
 .یرگشدرگ هعسوت یگنهرف ،یعامتجا ،یعیبط

 عبانم
 ییاتسوررادیاپ یرگشدرگ هعسوت یدربهار یزیر همانرب یوگلا هئارا ،(0391) دیهان ،یناماس یربکا ،دواد ،یودهم ،اضرلادبع ،یراختفا

 .111 -901 صص .1 هرامش ،۱1 هرود ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ همانلصف ،(كچوک ناساول ناتسهد :یدروم هعلاطم)

 .نارهت یگنهرف یاه شهوژپ رتفد تاراشتنا .یدزیا دووادو نایدیشمج یدهم همجرت ،مسیروت تیریدم ،(3191) زمیج ،تویلا

 پاچ تکرش :تاراشتنا .موس پاچ ،ناتسدرک یسانش ناتسا ،(1391) لامج ،هدازدمحم ،ناهیک ،یهانپریشم ،لابقا ،ینادحو ،لامج ،یناریا
 .ناریا یسرد یاه باتک رشن و

 شزومآ دشر ،نیمزرس شیامآ رد ایفارغج ملع شقنو هاگیاج .(3191) .یلعدیس ،ینیسح .دمحمدیس ،ینیسح ،نیسح ،داژن یمتاح
 .99-10 :1،ایفارغج

 هیرشن ،لوفزد رهش یبهذم یرگشدرگ ةعسوت یاهدربهار یدنب تیولوا ،(۱391) میرم ،یراكشریما ،راهب ،نایبیبح ،نیسح ،داژن یمتاح
 .11-3۱ صص ،1 ۀرامش ،9 ۀرود ،یرهش یرگشدرگ

 یاه شهوژپ ةلجم ،دزی میهاربا تشد یرگشدرگ یاه نوناک یدنب هبترو یراذگ تیولوا ،(0391) میرم ،یهلا ضیف ؛نیسحدمحم ،تشمار
 .11-1 ص 3 یپایپ ،0 ش ،9 س ،ییاضف یزیر همانرب

 یلحاسرهش :هعلاطم دروم هنومن) نیمزرس شیامآ دركیور ،اب یرگشدرگ هعسوت یسانش بیسآ ،(۱391) نیورپ ،یربنق ،لالج ،یلمآ یمیظع
 .911-111 صص .0 هرامش ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج همانلصف ،(دورخرس

 .ناریا .نارهت .ییاتسور یاه هاگتنوكس ییاضف یبای نامزاس یاهدركیورو اه هیرظن .(3191) .نیمرآ ،هداز نسحم ،داهرف روپزیزع

 .09-11 :1،یزیرهمانرب و تیریدم نامزاس ییارجا و ینف ناریدم مایپ .نیمزرس شیامآ نوماریپ یثحابم (1191).ح .میدالوف
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