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 یرهش تیبولطم رب دیکات اب یرهش یاهور هدایپ یبایزرا
 (تشر رهش :یدروم هعلاطم)

 دابآ لیلخ یرتنالک نیسح
 ناریا ،نارهت ،یهاگشناد داهج یعامتجا و یناسنا مولع هاگشهوژپ ،یرهش یزیر همانرب و تیریدم هورگ رایشناد

 1دار یمئاق هبیط

 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج یرتکد یوجشناد

 36/٩6/٩398 :شریذپ رودص خیرات  86/96/٩398 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 تارثا شیازفا ثعاب اهنت هن یمومع هیلقن لیاسو و لیبموتا زا نوزفازور هدافتسا هجیتن رد و ینیشن رهش دشر و اهرهش شیازفا هزورما
 یكی .تسا هتشاد هارمه هب ار یناوارف تالكشم زین نیشن رهش یاهناسنا تمالس یارب هكلب ،هدش یرهش تسیز طیحم رب اهنآ برخم
 رهش .تسا یرهش یاه طیحم رد یور هدایپ تهج بولطم ییاهاضف داجیا ،بولطمان تارثا نیا شهاک رب رثوم لماوع نیرتمهم زا

 تعسو هب تیعمج تبسن نیرت هدرشف یاراد زیخلصاح یاهنیمز دوجو و لدتعم یاوه و بآ لیلدب نالیگ ناتسا زکرم ناونع هب تشر
 فده .تسا یمازلا یرما یور هدایپ هب مدرم قیوشت یارب بسانم یاهور هدایپ داجیا تیمها هجیتن رد ،تسا ناریا یاه رهش نایم رد
 رب قیقحت شور .تسا یرهش تیبولطم یاه هفلوم یدنب تیولوا زا هدافتسا اب تشر رهش یلصا ور هدایپ هس یبایزرا شهوژپ نیا
 رب رثوم یاهرایعمریز و اهرایعم تیولوا نییعت تهج (AHP)یبتارم هلسلس لیلحت شور زا و تسا یلیلحت – یفیصوت شور یانبم
 و بختنم یاهرایعم ریز و اهرایعم تیولوا ساسا رب دهد یم ناشن هدمآ تسدب جیاتن .تسا هدش هدافتسا یور هدایپ یاهاضف تیبولطم
 هب ینیمخ ماما نابایخ و یتعیرش نابایخ ور هدایپ و تیفیک نازیم نیرتالاب یرهطم نابایخ ور هدایپ ،یور هدایپ یاهاضف تیفیک رب رثوم
 ریز و اهرایعم نایم رد .دنهد یم صاصتخا دوخ هب یور هدایپ یاهاضف تیبولطم یاه هفلوم تیفیک رظن زا ار یدعب یاه هبتر بیترت
 و یعامتجا تالماعت ،یگزیکاپ و تفاظن یاهرایعمریز و تیولوا نیرتالاب یاراد یدركلمع یاهرایعم یسررب دروم یاهرایعم

  .دنداد صاصتخا دوخ هب ار نازوا نیرتالاب بیترت هب یریذپ ریوصت و ییاناوخ
 
 .تشر رهش ،یبتارم هلسلس لیلحت ،رهش تیبولطم ،یرهش ور هدایپ :یدیلک ناگژاو

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               
 t.ghaemi@ut.ac.ir (لوئسم هدنسیون) -8



 1398 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 192

 همدقم
 ای ییاج هب اج هب زاین ...و تشادهب ،یتمالس ،تینما ،نکسم ،كاشوپ ،كاروخ نوچ ناسنا هیلوا یاهزاین فیط نایم رد
 دوجو و یژرنا عبانم تیدودحم هب هجوت اب هزورما .(318 :6398 ،توخا و یرتنالک)دراد یصاخ تیساسح ،کیفارت
 و لمح .تسا یرورض و مزال رایسب یرهش رادیاپ لقن و لمح هب هجوت ،لقن و لمح زا یشان نوگانوگ یاه یگدولآ
 ار یداصتقا یاه یسرتسد و ماحدزا ،تینما ،اه هدنیالآ ،تخوس فرصم هک یلقن و لمح زا تسا ترابع رادیاپ لقن
 هدایپ لباق عماوج دوجو .دنک مهارف ،دشاب هتشاد هدنیآ یاه لسن یارب یریذپان ناربج و گرزب یاهررض هکنآ نودب
 تسیز یفنم بقاوع ،هداد اقترا ار ییاجباج اریز تسا یهیدب یرما رادیاپ لقن و لمح فادها هب ندیسر یارب یور
 سابع)دوش یم رت ققحم یعامتجا یرادیاپ ،یعامتجا لماعت دوبهب اب و هدرک تیوقت ار داصتقا ،هتساک ار یطیحم
 رشح هک تسا یطابترا هکبش ،یمومع هصرع رهاظم نیرت یلصا زا یکی رگید فرط زا .(00 :8398 ،یرذآ و ناگداز
 یرادمدنورهش ار ینیع یاضف نیا ینهذ هرهوج هزادنا ره اعبط و دریگ یم تروص نآ رد رهش ره نادنورهش رشن و
 :6398 ،توخا و یرتنالک)دهد یم رارق دوخ ریثات تحت ار یرهش یگدنز و یرهش طیحم تیفیک عبت هب ،دهد لیکشت
 تسا تکرح عون نیا رد و دشاب هتشاد دوخ فارطا طیحم زا یتسرد كرد دناوت یم هک تسا هدایپ ناسنا اهنت .(318
 هدشمگ هقلح هب هدایپ تکرح هزورما .دنک یم ادیپ دوخ نوماریپ طیحم اب طابترا یرارقرب یارب یفاک لاجم درف هک
 هدایپ تهج بولطم ییاهاضف داجیا هب زاین ور نیا زا .(008 :3398 ،یوسوم) تسا هدش لیدبت ینیشنرهش یگدنز
 هدایپ یارب بولطم یاهاضف داجیا .تسا تیمها اب رایسب ییاهاضف نینچ تیبولطم رب راذگریثات لماوع نییعت و یور
 رد و هیلقن طیاسو زا رتمک هدافتسا هب مدرم بیقرت ثعاب یرهش یاضف تیبولطم یاه هفلوم هب هجوت اب رهش رد یور
 تشر رهش .ددرگ یم هعماج یمومع تمالس شیازفا و اهنآ زا هدافتسا رثا رد هدنوش داجیا یاه یگدولآ شهاک هجیتن
 تعسو هب تیعمج مکارت تبسن نیرتالاب هک یرهش و رزخ یایرد یبونج هیشاح رد یرهش زکرم نیرتگرزب ناونع هب
 سح ،مدرم یعامتجا طابترا شیازفا قیرط نیا زا ات تسا یور هدایپ تهج بولطم ییاهاضف داجیا دنمزاین دراد ار
  .دوش نیمضت یرهش هعماج تمالس و رهش هب یدنمقالع
 قیقحت هنیشیپ و یرظن ینابم
 شیازفا زین و اهاضف نیا ییایوپو یگدنزرس ببس هک یرهش یاهاضف رد یناسنا روضح یاه هبنج نیرت مهم زا یکی
 و دارفا تحارتسا ،لماعت ،یعامتجا یاه تیلاعف اهور هدایپرد .تسا هدایپ تکرح ،دوش یم اهنآ یعامتجا شقن
 و لماعت ناکما هک ییاج نآ ،دنتسه اهور هدایپ یرهش یاهاضف یلصا رصانع زا یکی .دوش یم مهارف حیرفت تیعقوم
 ،ندرک هاگن ،نتسشن ،رادید و عمجتو دیرخ ،تغارف تاقوا ندنارذگ ،یور هدایپ ،حیرفت ،اهناسنا نیب میقتسم رادید
 یوگخساپ دناوت یم ور هدایپ ریسم .دروآ یم مهارف ناگمه یارب ار هریغ و یناسر عالطا ،تاغیلبت ،ددرت ،یسرتسد
 هب و تسا اراد ار دوخ صاخ تیوه لاح نیع رد و دشاب یرهش یمومع یاهاضف هب نادنورهش یاهزاین زا یرایسب

 لثم هراوس یاهریسم رانک رد هک تسا یهاگرذگ ور هدایپ ،فیرعت رد .دشخب یم تینما و شمارآ ساسحا نادنورهش
 هیرظن زا یا هصالخ .(1198 ،نایچنامسیر)دوش یم هتخاس هدایپ نارباع تکرح یارب ارصحنم نادیم ای و نابایخ ،هداج
 .تسا هدیدرگ حرطم8 هرامش لودج رد یرهش یاهاضف تیبولطم یاه هفلوم هرابرد فلتخم یاه
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 یرهش یاضف تیبولطم یاه هفلوم فلتخم یاه هیرظن :1هرامش لودج
 یرهش یاضف تیبولطم یاه هفلوم زادرپ هیرظن

 زبوکیج نیج
8038 

 و یعامتجا طالتخا ،ندوب ریذپذوفن ،نابایخ رصنع هب هجوت ،طلتخم یربراک زا هدافتسا ،طیحم یرصب مظن هب هجوت زا شیپ بسانم یاه تیلاعف نتشاد ظوحلم
 .اهاضف ندوب ریذپ فاطعنا

 .تراظن و لرتنک ،یسرتسد ،یراگزاس ،(سح)ینعم ،یگدنزرس 8138چنیل نیوک

 9138چیلویو
 شوگ هب ،یصوصخ یگدنز لباقم رد "یعامتجا یگدنز" ناکما ،نیابتم یرهش یاه مرف" دربراک قیرط زا شزیگنا داجیا ،باختنا یدازآ ،طیحم یریذپ تئارق
 .اه حرط بلاق رد "یا هقطنم یموب یاهدنویپ" ندومن ظاحل ،یگنهرف یاه ثاریم ندوب تئارق لباق موهفم هب "هتشذگ یاوآ" ندیسر

 .نوریب و نورد یاهاضف ندومن جوزمم ،اهویتکپسرپ و اهروحم لرتنک ،اه هبل یگتسویپ ،اهاضف تیروصحم ،(طابترا داجیا) اه تکرح لسلست ظفح 0138کینارت رجار
 دلناد و زبوکیج نلآ
 ٩138 درایلپا

 .همه یارب یطیحم ،یرهش ییاکتادوخ ،یناگمه و یعامتجا یگدنز ،انعم و تلاصا ،یداش و لیخت ،اه تصرف هب یسرتسد ،لرتنک و تیوه ،یگدنزرس

 6338 یلتنب نای
 یاه یگدولآ ندناسر لقادح هب) یگزیکاپ ،یژرنا فرصم رظن زا ییاراک ،یزاس یصخش تیلباق ،انغ ،یرصب یراگزاس ،یریذپ فاطعنا ،ییاناوخ ،عونت ،یریذپذوفن
 .(اه متسیس وکا زا یرادهگن) شحو تایح و تعیبط زا ینابیتشپ و تیامح ،(...و اوه

 .هدایپ ای یناسنا سایقم ،رظانم و اهدید ،تیوه ،ناکم سح ،مرف ،ییاناوخ ،راتخاس ثرو تواس لکیام

 3338 نیرگ
 تیباذج ،(ندوب صاخ ،تیصخش ،تدحو ،اهنوناک هب نداد لکش)تیوه ،(لداعت ،یگتسویپ ،حوضو ،ماجسنا)مظن ،(عونت ،یمیلقا شیاسآ ،تینما ،طابترا)درکلمع
 .(ینومراه ،یگدنزرس ،یدرکلمع و یرصب بوانت ،سایقم)

 9338 یدوگ نایارب
 لرتنک و هدیجنس "لوحت" ناکما ،یریذپ فاطعنا ،ییاناوخ ،ناکم "یزاس یصخش" ناکما ،یریذپ ذوفن ،یناسنا سایقم ،عونت ،دوجوم رتسب اب ینومراه ،یگدنزرس
 .انغ ،هدش

 1338 رتناه و نتاه
 تکراشم و تروشم ،هناقالخ طباور ،نآ بسانم یاهرازبا و داصتقا ،کیناگرا یحارط ،بسانم سایقم ،تینما ،یریذپ ذوفن ،(یرالاس مدرم) یسارکمد ،زکرمت ،عونت
 .اه حرط رد ناگدننک هدافتسا نداد

 تسنرا*

 6663 گربنرتسا

 تابسانت ،ناکم یتاذ ،تایصوصخ ،ناکم حور ،تیوه ،فقوت یاه هاگتسیا ،یور هدایپ هلصاف ،مکارت ،ینمیا ،تینما ،طلتخم یاه یربراک ،اهیربراک نایم طابترا
 هیواز ،میلقا درخ ،یدنب هناد ،ینهذ كاردا تیفیک ،یبایهار ،زیگنارب ساسحا یاه تیفیک ،یزیگنا شقن ،ییاضف هتسویپ یاه هبرجت ،یلاوتم یاهدید ،یرصب

 .دیشروخ

 .08 :8398 ،ییاولگنچ و یدمحم* و 19 :3٩98 ،راکلگ :عبنم

 رب بختنم یاهور هدایپ یبایزرا و یرهش یاضف تیبولطم یاه هفلوم نییعت تهج فلتخم تایرظن یسررب زا سپ
 تیفیک ی هفلؤم هس دنیآرب ناونع هب یرهش یحارط تیفیک ،"رادیاپ ناکم لدم" هب هجوت اب اه هفلوم اهنآ ساسا
 زا "یدرکلمع هفلؤم" .دش هتفرگ رظن رد اهرهش یطیحم تسیز تیفیک و یتخانش ابیز – یبرجت تیفیک ،یدرکلمع
 زا و تسا یرهش بذاج زکارم هب اه ه راوس و اه هدایپ بسانم و لهس یسرتسد و تکرح نیمأت هدنریگرب رد وس کی

 هبرجت یانغ و یگدنزرس نماض ات هدوب زین ...و لاعفریغ حیرفت نوچمه رگید یاهدرکلمع هدنریگربرد ،رگید یوس
 رد دارفا یطیحم تاحیجرت و یتخانش ،یکارادا یاه تفایرد هب "یتخانش ابیز -یبرجت هفلؤم" .دندرگ رهش ییاضف
 نوچمه یتالوقم هدنریگربرد نآ درخ دعب رد "یطیحم تسیز هفلؤم" ،تیاهنرد و دراد راکورس یرهش یاهاضف لابق
 هجوت اب .(19 :3٩98 ،راکلگ)دراد ار یطیحم تسیز یرادیاپ هغدغد نالک دعب رد و یرهش یاهاضف درخ میلقا میظنت
 هب طوبرم شش ات کی هرامش یاهرایعم ریز هک دش هتفرگ رظن رد ییاهرایعم ریز کی ره یارب قوف یاه هفلوم هب
 ییاهن رایعم ریز ود و یتخانش ابیز -یبرجت هفلؤم هب طوبرم هدزاود ات تفه هرامش یاهرایعم ریز ،یدرکلمع هفلوم
 .تسا یطیحم تسیز هفلوم هب قلعتم
  (08 :8398 ،ییاولگنچ و یدمحم)...و هنابش یاه تیلاعف ،تبقارم و تراظن ناکما :تینما .8
 ،نالاسنهک و نالاسدرخ یارب ندوب هدافتسا لباق ،ییانشور ،ناملبم ،عناوم ،هدایپ و هراوس تکرح طابترا :ینمیا .3
 .(08 :8398 ،ییاولگنچ و یدمحم) ...و نالولعم یارب اضف یحارط لوصا

 .دشاب رهش تیوه هدننک یعادت و یرهش عیاقو و رهش هتشذگ اب هطبار یاراد ناکم :تیوه ظفح .9
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 داجیا و هدایپ یاهریسم هب تبسن اه هدایپ شنکاو رب هجوت لباق ریثات یاراد هیور حلاصم تیفیک :یتحار و شیاسآ .1
 .(8 :3398 ،ناراکمه و یچشرف یلباک) تسا یدرف تینما سح

 و ناگداز سابع)دبایب ار دوخ تهج و هار دناوت یم صخش قیرط نآ زا هک یلماع :یریذپریوصت و ییاناوخ .0
  .(00 :8398 ،یرذآ

 یم ناینب یا هتفای ماظن ءازجا نیب ار کیتامتسیس یطابترا ،بتارم هلسلس :ییاضف و یدبلاک بتارم هلسلس نتشاد .0
 لک کی ءزج ره شزرا و تیعقوم نییعت و فیرعت رد یبتارم هلسلس مظن .دنتسه لک کی هدنهد لیکشت دوخ هک دهن
 .(90 :6398 ،ناراکمه و نایبیبط)دنک یم فیرعت اه هعومجم ریاس هب تبسن و ییاهنت هب ار لک کی شزرا نینچمه و

 .(19 :3٩98 ،راکلگ)یرهش یاه ناکم ندوب رادانعم و ینهذ یزیگنا شقن موهفم هب :(سح)انعم .٩

 تیاعر مدع .دیامن كرد ار نآ و دنک رارقرب طابترا دوخ فارطا یاضف اب دناوتب دیاب هدایپ ناسنا :یناسنا سایقم .1
 ،یوسوم)ددرگیم اهاضف هنوگ نیا رد نتفرگ رارق زا نادنورهش زیرگ بجوم اهنامتخاس یحارط رد یناسنا سایقم
3398: 008). 

 لیسناتپ ؛دشاب هتشاد شفارطا رصانع هب تبسن یرتشیب زیامت و توافت ،رصنع کی ردق هچ ره :صیخشت و زیامت .3
 هب .تشاد دهاوخ ،عجرم طاقن زا یکی ناونع هب ،نینکاس زا یدایز دادعت ینهذ ریوصت رد نتفرگ یاج یارب یرتشیب
 هب ناکما و هنیمز رد رصنع نآ حوضو تابجوم ،دنا هتفرگ رارق فارطا رد هک یرصانع اب توافت و زیامت هک ینعم نیا
 .(0 :3398 ،یدیجم و دنوشاکرت)دنک یم مهارف ار نینکاس نهذ رد نآ ندنام دای

 .دتفا یم قافتا یرهش ی هدایپ یاهاضف رد یگنهرف و یعامتجا یاهدروخرب زا یمهم شخب :یعامتجا تالماعت .68
 میقتسم دروخرب و لماعت ،ییارگمه سح دوخ یوس هب یعامتجا یاههورگ زا یعیسو فیط بذج اب اهاضف نیا

 .(8 :1198 ،هدازدمحم)دنیامن یم تیوقت فلتخم یاهشیارگ و اه هتساوخ ،اهساسحا ،اهشنیب دوجواب ار نادنورهش

 نس ظاحل هب) اه نآ عونت و دارفا زا یهجوت لباق دادعت روضح نآ رد هک یرهش یاضف کی :ییایوپ و یگدنزرس .88
 مشچ هب دبای یم زورب یعامتجا ای یباختنا لکش هب ًااتدمع ناشیاهتیلاعف هک زور زا یعیسو ینامز هرتسگرد ( سنج و
 .(90 :3198 ،ییاضر و وتسخ)دروخ یم

 ،حلاصم ،گنر ،حرط رظن زا یزورما فلتخم یاهنامتخاس نیب هک تسا ییاه یگنهامهان :رظنم و دید هب هجوت .38
 ار هدایپ تیباذج و هدرک داجیا ار یبولطمان یرهش یامیس ،اهیگنهامهان نیا .دراد دوجو یربراک و عافترا ،تفاب
 .(008 :3398 ،یوسوم)دهد یم شهاک تدشب

 .(19 :3٩98 ،راکلگ) طیحم نتشادهگن هزیکاپ و...و توص ،اوه یاه یگدولآ ندناسر لقادح هب :یگزیکاپ و تفاظن .98

 معا یعیبط عبانم زا هدافتسا یگنوگچ و یرهش طیحم یسانش موب رب ینتبم لداعت تیفیک :یطیحم تسیز یرادیاپ .18
 .(19 :3٩98 ،راکلگ)یرهش یاه حرط اب هطبار رد ...و بآ ،نیمز زا

 رب 3398 لاس رد هدایپ ریسم یحارط رب رثوم یاه هفلوم یسررب هلاقم رد ناراکمه و یچشرف یلباک اتسار نیا رد
 فده اب ار هدایپ ریسم یحارط رب رثوم یاهرایعم ،نیریاس هدش ماجنا یاه هژورپ یسررب و یا هناخباتک یاهشور ساسا
 یدادعت هجیتن رد ودندرک یسررب یلخاد و یناهج براجت زا هدافتسا اب یرادم هدایپ تیلباق شیازفا یاهراکهار یسررب
 یحارط هک دیدرگ صخشم و نییعت هدایپ یارب بولطم یاضف کی یحارط تهج یعامتجا -یگنهرف و یکیزیف رایعم
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 اب زین یرادم هدایپ تیلباق و دراد میقتسم طابترا یرهش یاهاضف رد یرادم هدایپ تیلباق نازیم اب لا هدیا هدایپ یاهریسم
 لقن و لمح و یربراک نیب طابترا ،یعامتجا یگنهرف لئاسم ،یگتسویپ ،یسرتسد ،یطیحم تیباذج ،یریذپلد ،تینما
 3198 لاس رد یناوضر یدیعس و وتسخ .(8 :3398 ،ناراکمه و یچشرف یلباک )دشاب یم ناوارف یگتسبمه یاراد ...و
 دیرخ زکرم" موهفم رب هیکت اب هدنزرس یرهش یاضف کی قلخ) یرهش یاهاضف یگدنزرس رب رثوم لماوع هلاقم رد
 روضح اب لباقت رد نادنورهش یگدنز تیفیک رد یور هدایپ شقن نینچ مه و دیرخ تیلاعف تیمها یسررب هب ("هدایپ
 یلیلحت لدم هجیتن رد و دنتخادرپ نارهت ناخراتس نابایخ رد ددرگیم تینما و ینمیا لخم هک هراوس تکرح و لیبموتا
 و وتسخ)دیدرگ نیودت دوب یرهش یاهاضف یگدنزرس رب راذگرثا لماوع یلک لدم هدنریگرب رد عقاورد هک شهوژپ

 دیکات اب یرهش دشو دمآ تیعضو و هدایپ یگدنز یسررب هلاقم رد 8398 لاس رد یمارهب .(90 :3198 ،یناوضر یدیعس
 یارب نادنورهش ات هدش ثعاب هک رهش هدنکارپ ییاضف نامزاس یسررب هب (تشر رهش دروم) روحم ناسنا لقنو لمح رب
 ناسنا لقنو لمح شقن بیترت نیدب و دنیامن هدافتسا یصخش وردوخ زا شیپ زا شیب یرهش یاهدرکراک هب یسرتسد
 تیمها مک لیالد ،یرهش لقن و لمح دوجوم تیعضو تخانش اب تیاهن رد و تخادرپ ،دوش زیچان رایسب نآ رد روحم
 لقن و لمح ققحت یارب یلمع و یملع یاهراکهار و هدرک ییاسانش ار نادنورهش نیب رد رادم ناسنا لقن و لمح ندوب
 تیفیک یاه هفلؤم یبایزرا هلاقم رد ییاولگنچ و یدمحم .(8 :8398 ،یمارهب)دومن هیارا ار رهش حطس رد روحم ناسنا
 رد هدایپ یرگشدرگ یاهریسم یدنب تیولوا یهوژپ دروم) یرگشدرگ هدایپ یاهریسم تیبولطم نازیم رب یرهش یاضف

 شخب تیبولطم یفیک یاه هفلوم یدنب تیولوا و یرگشدرگ هدایپ یاهریسم یسررب هب 8398 لاس رد (ناهفصا رهش
 هجیتن رد و دنتخادرپ یزاف یبتارم هلسلس لیلحت شور زا هدافتسا اب ناهفصا رهش رد یرهش یاهاضف زا هنوگ نیا
 ناهفصا رهش رد یرگشدرگ هدایپ یاهریسم تیفیک یاه هفلؤم رظن زا تیبولطم نیرتشیب یاراد ار افلج روحم
 .(08 :8398 ،ییاولگنچ و یدمحم)دنداد صیخشت
 قیقحت شور و اه هداد
 هعلاطم دروم هدودحم
 ضرع هیناث 69 و هقیقد 08 و هجرد ٩9 و یقرش لوط هیناث 01 و هقیقد 09 و هجرد 31 نیب ۀدودحم رد تشر رهش
 تسا عبرم رتمولیک 098 رهش نیا تحاسم .(8 :8398 ،ناراکمه و ینیسح)دراد رارق چیونیرگ راهنلا فصن زا یلامش
 ناتسرهش و ارس هعموص هب برغ زا ،رابدور ناتسرهش و ناکال ناتسهد هب بونج زا ،مامخ شخب هب لامش زا هک
 تشر ناتسرهش زکرم و نالیگ ناتسا زکرم تشر .دوش یم دودحم رگنس و ناهفصچوک شخب هب قرش زا و تفش
 و نیپساک یایرد هیشاح  ناتسا هس نیب رد ناریا لامش رهش نیرت تیعمجرپ و نیرتگرزب نینچمه رهش نیا .تسا
 رد یمسر یرامشرس ساسا رب .(8هرامش لکش)دوش یم بوسحم رزخ یایرد یبونج لحاوس هاگ تنوکس نیرتگرزب

 هنازور تباث روانش تیعمج .(03 :8398 ،ناراکمه و یربکا)تسا هدوب رفن 803390 نآ نکاس تیعمج 6398 لاس
8٬ رب غلاب تشر رهش 663 ٬  نویلیم ود رب غلاب لاس یرگشدرگ یاه هام و تالیطعت رد رهش نیا تیعمج .تسا رفن 666
  .تسا رفن
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 نالیگ ناتسا یعیبط عبانم لک هرادا :عبنم  یروشک تامیسقت رد تشر رهش :1هرامش لکش

 یاه نابایخ لماش دیرخ و یور هدایپ یارب تشر رهش رادفرط رپ و یلصا نابایخ هس یاهور هدایپ شهوژپ نیا رد 
 ،(3 هرامش لکش)دنتفرگ رارق یسررب دروم (یرادرهش ات تمشح رتکد نادیم) ینیمخ ماما نابایخ و یتعیرش ،یرهطم
  .تسا هدش نایب 3 هرامش لودج رد یسررب دروم نابایخ هس یلک تاصخشم

 یسررب دروم یاه نابایخ یلک تاصخشم :2هرامش لودج

 
 
 

 1398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.google.com/maps/place/Rasht :عبنم  تشر رهش رد یسررب دروم نابایخ هس هدودحم و تیعقوم :2هرامش لکش

 هعلاطم ساسا رب تاعالطا یروآدرگ شور .تسا یلیلحت-یفیصوت شهوژپ نیا رد هدافتسا دروم قیقحت شور
 هلسلس لیلحت شور .تسا هتفریذپ تروص یبتارم هلسلس لیلحت شور زا هدافتسا و ینادیم هدهاشم ،یا هناخباتک

 یلصا ناربراک بلاغ یربراک نابایخ لوط یناکم تیعقوم ییایفارغج تیعقوم نابایخ مان
 نینس و راشقا یمامت یراجت رتم 1368 لیئاکیم هار راهچ و نالقیص نادیم لصاف دح یبونج -یلامش یرهطم
 نینس و راشقا یمامت یراجت رتم 910 نالقیص نادیم ات یرادرهش نادیم لصاف دح یبرغ -یقرش یتعیرش
 نینس و راشقا یمامت یراجت رتم 310 تمشح نادیم و یرادرهش نادیم لصاف دح یقرش بونج-یبرغ لامش ینیمخ ماما

 یتعیرش نابایخ

 ماما نابایخ
 ینیمخ

 یرهطم نابایخ

 بختنم نابایخ هس تیعقوم
 رهش یلصا نادیم ربارب رد
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 اب AHP شور .دزادرپ یم اهنآ لح هب و هدرک لیدبت هداس یلکش هب ار اهنآ ،هدیچیپ و لکشم لئاسم هیزجت اب یبتارم
 بسح رب حطس ره ئازجا یجوز هسیاقم سپس .دوش یم زاغآ یبتارم هلسلس راتخاس رد رظن دروم ئازجا نداد رارق
 ار مادک ره بسانم یاهنزو ناوتب ات ،دبای یم همادا ردقنآ هسیاقم نیا .دریگ یم تروص رتالاب حوطس یاهرایعم
 ماگ AHP یلک روط هب .دوش یم یریگ هزادنا اه رییغتم نیا طابترا و یراگزاس سپس .دومن بیکرت ار اهنآ و تفایرد
 حرش هب AHP لحارم .دنریگ یم رارق دیکات دروم فلتخم تروص هب فلتخم لئاسم رد ،هچ رگا .دراد یصخشم یاه
 :تسا ریز
 .دنک یم صخشم ار بولطم یاه لح هار یاه هنیزگ ،هدومن فیرعت ار هلاسم .8
 .دنک یم بترم ،دشاب هلاسم لح ناکما هکییاج ات حطس نیرتالاب زا ار هلاسم بتارم هلسلس .3
 ،سیرتام نیا رد .دهد یم لیکشت رگید ئزج هب تبسن ئزج ره یاهنزو هسیاقم یارب یسیرتام راتخاس کی .9
 هک تسا یا هنوگ هب سیرتام نیا .دنوش یم هسیاقم مه اب رتالاب حطس یاهرایعم هب تبسن یجوز تروص هب ئازجا

 ،دیدرگ نییعت (یمک) دادعا بلاق رد رگید یاه رایعم هب تبسن نآ نزو و دش هسیاقم رگید ئزج اب ئزج کی یتقو
 یلو ،تسا رایعم ود نآ یجوز هسیاقم لصاح سوکعم ددع نیا .دوش یم دراو سیرتام نیمه رد ددع نآ سوکعم
 .تسا هتفرگ تروص هسیاقم لبق تلاح سکع رب
 میمصت اه هسیاقم نیا رد .دوش یم نییعت هلحرم نیا رد موس ماگ یاه سیرتام داجیا یارب زاین دروم یاهتواضق
 هدنریگ میمصت دوش هسیاقم jرصنع اب i رصنع رگا هک یا هنوگ هب ،درک دنهاوخ هدافتسا یهافش یاهتواضق زا ناگدنریگ
 لیدبت 3 ات 8 نیب یمک ریداقم هب یتعاس طسوت هک تسا 9هرامش لودج تالاح زا یکی jرب i تیمها هک تفگ دهاوخ
 .(98 :3198 ،روپ یسدق ) دنا هدش

 یجوز هسیاقم تاحیجرت ریداقم :3هرامش لودج 
 یددع رادقم (یهافش یاهتواضق) تاحیجرت

 Extremely Preferred 3 رتبولطم الماک اب و رت مهم الماک ای حجرم الماک

 ٩ Very Strongly Preferred یوق یلیخ تیبولطم ای تیمها ای حیجرت

 Strongly Preferred 0 یوق تیبولطم ای تیمها ای حیجرت
 Moderately Preferred 9 رتبولطم یمک ای رتمهم یمک ای حجرم یمک

 Equally Preferred 8 ناسکی تیبولطم ای تیمها ای حیجرت

 1و0و1و3 - قوف لصاوف نیب تاحیجرت

 18 :3198 ،روپ یسدق :عبنم

 اه تیولوا ،سیرتام رد اهنآ سوکعم ندومن دراو و رظن دروم یاه هداد جارختسا و یجوز هسیاقم ماجنا زا دعب .1
 .دوش یم هبساحم اهنآ یراگزاس و هدمآ تسد هب لماک روط هب

 .دوش یم هبساحم ییاهن نزو ،هدمآ تسدب اهرایعم یارب هک ییاه نزو اب بتارم هلسلس رصانع نزو بیکرت زا .0
 دیاب خرن نیا هک دنک یم هبساحم ار یراگزاس خرن و هداد رارق یسررب دروم بتارم هلسلس یارب ار جیاتن یراگزاس .0
 ) دنوش یسررب اددجم دیاب هدمآ تسد هب تاعالطا ،دشاب دصرد هد زا شیب تبسن نیا رگا .دشاب رتمک ای و دصرد 68
 .(098 :3198 ،هداز بجر ،رذآ
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 دروم هک تسا هرایعم دنچ یاه یبایزرا یارب دامتعا لباق و یوق یاهرازفا مرن زا یکی Expert choice 88 رازفا مرن
 زیلانآ هلمج زا یناوارف یاه تیلباق یاراد و دشابیم AHP شور راذگ ناینب یتعاس لا ساموت تیامح و دییات

 .(8 :0198 ،نادرمکین)دشابیم ...و یهورگ یریگ میمصت ،تیساسح
 قیقحت یاه هتفای
 هب هجوت اب .دیدرگ لیکشت 8 هرامش رادومن تروص هب یبتارم هلسلس راتخاس اهرایعم ریز و اهرایعم نییعت زا سپ
 Expert 88 رازفا مرن زا هدافتسا اب یهافش یاهتواضق ساسا رب یهد نزو و یجوز هسیاقم اهنآ زا کی ره تیمها

choice رگنایب هک دیدرگ هبساحم 06/6 زا رتمک اه هسیاقم یراگزاسان نازیم لحارم یمامت رد .تفریذپ تروص 
 .دشاب یم اهرایعم تیمها هجرد نییعت یارب و تسا یبسن شخب نیا رد یهد نزو .دشاب یم یجوز هسیاقم یراگزاس
 دش نییعت اه هنیزگ ییاهن نزو سپس تفریذپ تروص یتعاس ییات 3 فیط و یجوز یاه هسیاقم ساسا رب یهد نزو
 یم اه هنیزگ ریاس هب تبسن یرتشیب تیمها یاراد دهد صاصتخا دوخ هب ار یرتشیب نزو هک یا هنیزگ هک یروط هب
 .دشاب

 تشر رهش یاهور هدایپ یبایزرا یبتارم هلسلس راتخاس :4هرامش لودج
 اه هنیزگ اهرایعمریز اهرایعم فده

 
 یور هدایپ یاهریسم یبایزرا

 
 

 یدرکلمع
 

 تینما

 یرهطم نابایخ
 
 یتعیرش نابایخ
 
 (یرادرهش ات یلم کناب)ینیمخ ماما نابایخ

 ینمیا

 تیوه ظفح
 یتحار و شیاسآ

 یریذپ ریوصت و ییاناوخ

 ییاضف و یدبلاک بتارم هلسلس نتشاد

 یتخانش ییابیز-یبرجت
 

  انعم

  یناسنا سایقم

 صخشت و زیامت

 یعامتجا تالماعت

  ییایوپ و یگدنزرس

 رظنم و دید هب هجوت

 یطیحم تسیز
 

  یگزیکاپ و تفاظن

 یطیحم تسیز یرادیاپ

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 اهرایعم ریز و اهرایعم ییاهن نزو :5 هرامش لودج

 

 نزو اه هنیزگ نزو اهرایعمریز نزو اهرایعم

 یدرکلمع
 

٩90/6 

 616/6 تینما
 یرهطم نابایخ
 
 
 
 
 یتعیرش نابایخ
 
 
 
 
 
 (یرادرهش نادیم ات تمشح رتکد نادیم)ینیمخ ماما نابایخ
 

0٩9/6 
 

 006/6 ینمیا

 903/6 تیوه ظفح

 9٩8/6 یتحار و شیاسآ

 ٩٩9/6 یریذپ ریوصت و ییاناوخ

609/6 
 

 816/6 ییاضف و یدبلاک بتارم هلسلس نتشاد

 یتخانش ییابیز-یبرجت
 

103/6 

 908/6 انعم

 968/6 یناسنا سایقم

 106/6 صخشت و زیامت

003/6 

 019/6 یعامتجا تالماعت

 093/6 ییایوپ و یگدنزرس

 016/6 رظنم و دید هب هجوت

 یطیحم تسیز
 

068/6 
 60٩/6 یگزیکاپ و تفاظن

 603/6 یطیحم تسیز یرادیاپ

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 تاداهنشیپ و یریگ هجیتن
 نییعت ور هدایپ یاضف تیبولطم داجیا اب طابترا رد مهم و یساسا یاهرایعم ریز و اهرایعم ادتبا ور شیپ شهوژپ رد
 هجوت اب .دش هتخادرپ تشر رهش رادفرط رپ و یلصا نابایخ هس یاهور هدایپ یبایزرا هب نآ ساسا رب سپس و دیدرگ
 یاهاضف تیفیک رب رثوم یاهرایعم ریز و اهرایعم زا کی ره ییاهن نزو نییعت و هتفرگ تروص یجوز یاه هسیاقم هب
 رگنایب هجیتن ،Expert choice 88 رازفا مرن کمک اب اه هنیزگ ییاهن نزو هبساحم تیاهن رد و یرهش ور هدایپ
 نابایخ ور هدایپ یاضف تیفیک یارب 0٩9/6 بیترت هب بختنم ور هدایپ هس تیفیک هب ییاهن یاه نزو نتفای صاصتخا
 ماما نابایخ ور هدایپ یاضف تیفیک یارب 003/6 و یتعیرش نابایخ ور هدایپ یاضف تیفیک یارب 609/6 ،یرهطم

 یاراد یرهطم نابایخ ور هدایپ هک دهد یم ناشن جیاتن نیا .تسا (یرادرهش نادیم ات تمشح رتکد نادیم)ینیمخ
 هس زا کی چیه یلک تلاح رد هک تسا حیضوت هب مزال هتبلا .تسا بختنم یاه صخاش ظاحل زا تیبولطم نیرتالاب
 یزاسهب هب دنمزاین و دنرادن رارق بسانم دح رد ور هدایپ یاضف تیبولطم یاه هفلوم ظاحل زا یسررب دروم ور هدایپ
 ینیب شیپ و تاناکما دروم رد اصوصخم رما نیا ،دنتسه بسانم و بولطم یدح هب ندیسر یارب یساسا یزاسزاب و
 فلتخم عناوم دوجو .تسا رادروخرب یرتشیب تیمها زا نادنملاس و نالولعم نما و تحار تکرح درومرد مزال یاه
 طاقن رد نتسشن یارب ییاهوکس ندادرارق ،ور هدایپ یمومع یاضف هب اه هزاغم نابحاص ضرعت لیبق زا اه ور هدایپ رد
 ندوب بسانمان ،ور هدایپ و هچوک عطاقت لحم رد ای ور هدایپ هب نابایخ زا رورم و روبع یارب لپ دوجو مدع ،بسانمان
 تینما شهاک ثعاب هک اه ور هدایپ هب ناراوس هخرچود و ناراوس روتوم دورو و اهور هدایپ هیور رد هتفر راکب حلاصم
 و ییاناوخ ،دایز یعامتجا تالماعت دوجو هتبلا .دوش یم بوسحم اه ور هدایپ نیا هدمع تالکشم زا دوش یم اه نآ
 ور هدایپ هس نیا یایازم ناونع هب ناوت یم ار اهور هدایپ نیا رد یگدنزرس و ییایوپ و لوبق لباق یریذپریوصت
 یم هئارا یرهش یاهور هدایپ یاضف تیبولطم شیازفا تهج ریز تاداهنشیپ دمآ تسد هب جیاتن هب هجوت اب .درمشرب
 :ددرگ
  اه ور هدایپ شوپ فک یزاسهب و یزاسزاب .8

 ور هدایپ یگزیکاپ و تفاظن هب رتشیب هجوت .3

 درادناتسا ریغ و بسانمان یاه بیش حالصا .9

 اه ور هدایپ یاضف هب لغاشم نابحاص ضرعت زا تعنامم .1

 یکیزیف عناوم نتشادرب نایم زا و ور هدایپ ریسم حیطست .0

  ور هدایپ یاضف هب (هخرچود و روتوم) هیلقن لیاسو دورو زا یریگولج .0

 نایانیبان و یمسج ناوت مک و دنملاس دارفا ددرت تهج بسانم تاناکما داجیا .٩

  بسانم یاه ناکم رد اهنآ رارقتسا و بسانم یرهش ناملبم و تازیهجت داجیا .1

  زاون مشچ یاضف داجیا تهج اهور هدایپ هرانک رد زبس یاضف داجیا .3

  عبانم
 .شناد هاگن :نارهت ،.MADMدرکیور یدربراک یریگ میمصت :(3198) یلع ،هداز بجر ؛لداع ،رذآ

 .تشر ناتسرهش و نالیگ ناتسا66603:8 یاه هشقن ،نالیگ ناتسا یعیبط عبانم لک هرادا
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 .نالیگ یرادناتسا لاغتشا و یزیر همانرب تنواعم :تشر ،6398لاس نالیگ ناتسا یرامآ همانلاس :(8398) ناراکمه و قداص ،یربکا

 ،(تشر رهش :دروم) روحم ناسنا لقن و لمح رب دیکات اب یرهش دشودمآ تیعضو و هدایپ یگدنز یسررب .(8398) فسوی ،یمارهب
 .کیفارت و لقن و لمح یسدنهم یللملا نیب سنارفنک نیمهدزاود

 ،ناریا یزاسرهش و یرامعم یملع نمجنا هیرشن ،یرهش یاهاضف رد اه هناشن یخرب یسانشزاب .(3398)رحس ،یدیجم ؛سابع ،دنوشاکرت
  .0-08 ،نارهت ،0 هرامش

 زا هدافتسا اب تشر رهش یدبلاک هعسوت یاه تیدودحم ییایفارغج یدنب هنهپ .(8398) میرم ،یدمحم ؛اضر ،یسیو ؛یلعدیس ،ینیسح
GIS، دهشم یرهش تیریدم و یزیر همانرب سنارفنک نیمراهچ. 

 موهفم رب هیکت اب هدنزرس یرهش یاضف کی قلخ) یرهش یاهاضف یگدنزرس رب رثوم لماوع .(3198) دیون ،یناوضر یدیعس ؛میرم ،وتسخ
 .90-1٩ ،نارهت ،0هرامش ،رهش تیوه هیرشن ،"هدایپ دیرخ زکرم"

 ،یزاسرهش و یرامعم - ابیز یاهرنه هیرشن ،ناکم سح دوبهب رد یزاس هار هدایپ شقن یریذپ هدایپ یاه هجنس .(3398) دومحم ،ییاضر
 .08-13 ،نارهت ،1 هرامش

 یاضف یلم شیامه نیموس ،یرهش رظنم یفیک حطس اقترا رد یا هلحم نورد یاه هار هدایپ شقن .(1198) اتهم ،یردیح ؛دیما ،نایچنامسیر
 .یرهش رظنم و زبس

 ،رهش نامرآ هلجم ،یمالسا -یناریا یاهرهش رد بتارم هلسلس لصا باتزاب .(6398) هیسنا ،رهم یهلادبع ؛هبیصن ،وگبرچ ؛رهچونم ،نایبیبط
 .90-0٩ ،نارهت ،٩ هرامش

 تاعالطا متسیس یریگراکب اب رادم هدایپ یاهروحم داجیا رب رثوم یاه رایعم شجنس .(8398) سابع ،یرذآ ؛یفطصم ،ناگداز سابع
 .10-00 ،نارهت ،1هرامش ،ناریا یزاسرهش و یرامعم یملع نمجنا هیرشن ،اضف نامدیچ و (GIS)یناکم

 .ریبک ریما یتعنص هاگشناد تاراشتنا :نارهت ،(AHP)یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف .(3198) نسح دیس ،روپ یسدق

 .یرامعم و رنه ،گنهرف هدکشهوژپ ،یهاگشناد داهج :نارهت ،یرهش رظنم یزیر همانرب .(6398) هیناه ،توخا ؛نیسح ،یرتنالک

 هعسوت و یزاسرهش و یرامعم مویزوپمس نیمتشه ،هدایپ ریسم یحارط رب رثوم یاه هفلوم یسررب .(3398) ناراکمه و یچشرف یلباک
 .رادیاپ رهش ات یموب یرامعم زا تیروحم اب رادیاپ

 .19-00 ،نارهت ،39 هرامش ،هفص یشهوژپ یملع هیرشن ،«یرهش یحارط تیفیک هدنزاس یاه هفلؤم» :(3٩98) شروک ،راکلگ

 هیرشن ،زیربت میدق تفاب یکیفارت تافلخت رد نردم یزاسرهش شقن .(1198) اضردمحم ،یدمحمروپ ؛زوریف ،یلامج ؛تمحر ،هدازدمحم
 .٩8-٩3 ،نارهت ،83 هرامش ،ابیز یاهرنه

 دروم) یرگشدرگ هدایپ یاهریسم تیبولطم نازیم رب یرهش یاضف تیفیک یاه هفلؤم یبایزرا .(8398) سنوی ،ییاولگنچ ؛دومحم ،یدمحم
 ،نارهت ،0 هرامش ،ناریا یزاسرهش و یرامعم یملع نمجنا هیرشن ،(ناهفصا رهش رد هدایپ یرگشدرگ یاهریسم یدنب تیولوا یهوژپ
39-08. 

 هنومن ناونع هب دزی ناداهف هلحم هب یهاگن اب نادنورهش اب یرهش هدایپ یاهاضف لماعت نازیم یسررب .(3398) نسحم دیس ،یوسوم
 .008-8٩8 ،تشدورم ،مود هرامش ،یرهش یزیر همانرب تاعلاطم همانلصف ،بولطم

 .یهاگشناد داهج :نارهت ،.88Expert choice رازفا مرن یفرعم :(0198) یلع ،نادرمکین
https://www.google.com/maps/place/Rasht (2018) 


