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 هدیکچ
 .تسا هدننک نییعت رایسب یرگشدرگ دعتسم یاهناكم فرط هب نارگشدرگ بذج رد تامدخ بسانم عیزوت و اه تخاسریز دوجو
 فده اب رضاح شهوژپ .تسا مورحم قطانم داصتقا یزاس عونتم و لاغتشا داجیا ،رقف شهاک یاه هنیزگ نیرتهب زا یكی یرگشدرگ
 ماجنا یرگشدرگ یاه تخاسریز زا یرادروخرب ظاحل هب ناتسچولب و ناتسیس ناتسا یاه ناتسرهش یگتفای هعسوت حطس یسررب

550 لاس یرامآ همانلاس زا قیقحت نیا زاین دروم تاعالطا .تسا هتفرگ  ناتسا یاه ناتسرهش ،قیقحت یرامآ هعماج و هدش ذخا ناتسا 0
 ناتسرهش یدنب هبتر تهج هدافتسا دروم یاه لدم و یلیلحت – یفیصوت ،شهوژپ نیا رد قیقحت شور .دشاب  یم ناتسچولب و ناتسیس
 یارب هدش هتفرگ رظن رد یاهرایعم هب هجوت اب هک دهد یم ناشن قیقحت جیاتن .دنشاب یم سیروم و سیسپات یاه کینكت ،ناتسا یاه
 نیرترادروخرب ناوارس و زابرس ،رهشناریا ،راهباچ ،نادهاز یاه ناتسرهش بیترت هب سیروم صخاش ساسا رب ،اه ناتسرهش یدنب حطس
 کینكت ساسارب نینچمه .دنشاب  یم ناتسا یاه ناتسرهش نیرترادروخرب مک ناگلد و دنمریه ،ناتسرهم ،زورمین یاه ناتسرهش و
 یاه ناتسرهش و اه ناتسرهش نیرترادروخرب رهشناریا و ناوارس ،لباز ،راهباچ ،نادهاز یاه ناتسرهش ،هک دش صخشم زین سیسپات
 یرگشدرگ یاه تخاسریز زا اهنآ یرادروخرب ظاحل زا ناتسا یاه ناتسرهش نیرترادروخرب مک دنمریه و ناگلد ،ناتسرهم ،زورمین

 .دنراد رارق هعسوت زا مورحم و مورحم آتبسن حطس رد ناتسا یاه ناتسرهش زا دصرد 55 عومجم رد داد ناشن نینچمه جیاتن .دنتسه
 
 ناتسچولب و ناتسیس ،سیروم صخاش ،سیسپات ،یرگشدرگ ،یگتفای هعسوت :یدیلک ناگژاو

 

 

 
                                                                                                                                                               

 ماجنا ناوارس یلاع شزومآ عمتجم یلام تیامح اب هک "ناتسچولب و ناتسیس ناتسا رد یگتفای هعسوت فاکش یبایزرا و شجنس "ناونع اب یتاقیقحت حرط زا هلاقم نیا -8
 .تسا هدیدرگ جارختسا هدش
  (لوئسم هدنسیون) -3
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 همدقم
 و بش کی لقادح و ترفاسم دوخ یگدنز یداع ناکم زا ریغ یناکم هب هک یدارفا یاه تیلاعف هعومجم ،یرگشدرگ
 ریغ هب و تغارف تاقوا ندنارذگ نانآ ترفاسم زا فده هک دوش یم لماش ار دننک یم تماقا اجنآ رد لاس کی رثکادح
 ی هعسوت كرحم یاهورین نیرتمهم زا یکی هب یرگشدرگ هزورما.(08 :0198 ،یناوضر)تسا راک و بسک و لاغتشا زا
 و تکرح بجوم یرگید تیلاعف ره زا شیب یرگشدرگ .تسا هدش لیدبت ناهج یاهوشک زا یرایسب رد یداصتقا
 صلاخان دیلوت زا رتعیرس بتارم هب یدرگناهج یاه هنیزه و دوش یم یللملا نیب و یلم ،یلحم سایقم رد هیامرس لاقتنا
 تروص هب رگا یرگشدرگ تفگ ناوت یم .(163 :٩٩98 ،یتالحم) دبای یم دشر تامدخ و الاک یناهج تارداص و یلم
 تادیلوت شورف قیرط زا نآ تاریثأت و تسا هعماج کی یداصتقا یاهتیلاعف رگید یارب یلمکم ،دوش تیریدم بسانم
 دبای یم شیازفا ...و اه تخاسریز ی هعسوت ،یتامدخ یاهتیلاعف ی هعسوت ،نارگشدرگ هب تامدخ ی هئارا ،یلحم

 ،یعامتجا ،یداصتقا تیعضو رب یدایز تاریثأت اپون تعنص نیا ریخا یاهلاس رد .(0 :0398 ،ناراکمه و دار یجارف)
 یراذگ هیامرس هب کمک ،یناهج حلص هب کمک ،یا هقطنم لداعت ،یروآزرا ،لاغتشا داجیا .تسا هتشاد ناهج یگنهرف و
 یاه هبذاج یاراد یحاون ی هعسوت ،شحو تایح یاه هاگتسیز یزاسهب هب کمک ،طیحم یزاسهب ،یگنهرف ثاریم رد
 و یوسومردص ) تسا هدوب تعنص نیا یایازم هلمج زا ،نآ دننام و تیعمج یچوکنورب زا یریگولج و ،یرگشدرگ
 شهاک یاه هنیزگ نیرتهب زا یکی یرگشدرگ هک دومن اعدا هنوگنیا ناوت یم تیاهن رد .(918 :0198 ،یئونهک یلیخد
 هک ( Honeck 38630 :0) تسا هعسوت لاحرد یاهروشک رد عونتم یداصتقا یاهحرط داجیا و لاغتشا داجیا ،رقف
 :0398 ،روپدسا) تسا ناهج یاهروشک یملع و یگنهرف ،یتینما ،یعامتجا ،یداصتقا یسایس تابث رگنایب نآ قنور
013). 
 زیگنارب شلاچ یعوضوم ،یرگشدرگ یاهدصقم ی هعسوت لماکت و لوحت ریس حیرشت و ینیب شیپ ،ریخا یاه ههد رد
 دنیآرف نیا حیرشت و ینیب شیپ هک تسا نآ رد عوضوم نیا تیمها .تسا هدوب یرگشدرگ ی هزوح نارگشهوژپ یارب
 یلع تفگ ناوت یم .(398 :0398 ،داشلد) دزاس یم نکمم ار دنم ماظن و بولطم یدنور یوس هب هعسوت تیاده المع
 .دشاب  یم هجاوم یا هدیدع تالکشم اب مهم تعنص نیا ،یزورما عماوج هعسوت رد یرگشدرگ رامش یب عفانم مغر
 فلتخم قطانم رد یتخاس ریز و یساسا تاناکما نیا هک تسا یاه تخاس ریز و تاناکما دنمزاین یرگشدرگ قنور
 یحاون رد دوجوم تامدخ و یرگشدرگ یاه تخاسریز ساسارب یدنب حطس .دنا هدشن عیزوت نزاوتم تروصب
 زا بسانم یرادرب هرهب .تساهنآ نیب یرباربان لیدعت و زاین دروم تامدخ نییعت و اه توافت تخانش یارب ،فلتخم
 هقطنم ره رد دوجوم یاه تیفرظ و تامدخ ،تاسیسات ،تاناکما یدنب حطس و قیقد تخانش هب هتسباو اه تخاسریز
 و اه تخاسریز زا هنیهب یرادرب هرهب ،یرگشدرگ هعسوت یارب .(03 :6398 ،دنو یوسوم و یعامش ) دشاب  یم هیحان و
 یحاون حطس رد اهنآ یدنب هبتر و اه تخاسریز تخانش اب .تسا یرورض یرگشدرگ یحاون یاه یرباربان هب ندرب یپ
 و نارگشدرگ دادعت نیب یگنهامه ،یرگشدرگ هعسوت یارب نیاربانب .تشاد نارگشدرگ رب یرتهب تیریدم ناوت یم
 :1198 ،ییاقس و یدزی یلپاپ) تسا یرورض رایسب یرگشدرگ یاه تخاسریز صوصخ هب یرگشدرگ یاه تیفرظ
03).  
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 یرگشدرگ دعتسم یاه ناکم فرط هب نارگشدرگ بذج رد تامدخ بسانم عیزوت و بسانم یاه تخاسریز دوجو
3198 ییانتسد ربجنر و ییاوقت) دوب دهاوخ هدننک نییعت رایسب :  و یرگشدرگ یحاون یدنب هبتر یاه هار زا یکی .(93
 نیا .دشاب  یم اهنآ تامدخ و تاناکما یسررب ،تالیهست و اه تخاسریز ظاحل زا قطانم نآ یگتفای هعسوت حطس نییعت
 ،یعمج طابترا تاناکما ،لقن و لمح و یسرتسد هکبش ،اه هاگتماقا و اه لته لیبق زا یدراوم لماش تامدخ و تاناکما

 یاه تکرش دادعت ،یترفاسم تامدخ رتافد ،ناروتسر و یهار نیب ییاریذپ یاهدحاو ،یرنه و یگنهرف یاه تیباذج
 هضرع یلک روط هب و یمومع هیلقن لیاسو دادعت ،یمومع یاه كراپ ،یرنه و یگنهرف یاه هاگشیامن ،یربرفاسم

 و یلکوت ;39 ،9198 ،یناتسهد ;13 :1398 ،ناراکمه و ینیدلا سمش) دشاب  یم اه هنیمز مامت رد یتسیروت تامدخ
 .(61 :3198 ،ناراکمه
 ،رگید یوس زا درف هب رصحنم یگنهرف و یخیرات یاه ناکم دوجو و وس کی زا ییاوه و بآ عونت ظاحل هب ام روشک
 یبولطم وحن هب هنیمز نیا رد دوخ هوقلاب یاه تیفرظ زا نونکات هک تسا ناهج رامش تشگنا روشک دنچ زا یکی
 یکاح ،نآ زا لصاح یزرا یدمآرد ماقرا هظحالم و ناریا رد یرگشدرگ تعنص تیعضو یسررب .تسا هدرکن هدافتسا
 رتمک تسا یناتساب و یخیرات راثآ ثیح زا ناهج مهم روشک هد زا یکی ناریا هک تیعقاو نیا مغر هب هک تسا نیا زا
 ناتسا .(3 :1398 ،ناراکمه و یسدقت ) تسا هدرک دوخ بیصن ار یرگشدرگ زا لصاح یناهج دمآرد مرازه کی زا

 لیلد هب ناتسا نیا .تسا یرگشدرگ ددعتم یاه هبذاج یاراد روشک ناتسا نیرتروانهپ ناونعب مه ناتسچولب و ناتسیس
 دوجو هاوگ ناتسا نیا رساترس .تسا یرگشدرگ هنیمز رد ناوارف یاه لیسناتپ یاراد دوخ یعیبط و یطیحم طیارش
 یاتسور ،هتخوس رهش هب ناوت یم نآ یاه نیرت صخاش هلمج زا هک تسا یددعتم یعیبط و یخیرات یاه هبذاج
 همین ناشفشتآ اهنت ناونعب ناتفت هوک ،ددعتم یخیرات یاه هعلق ،نامالغ هناهد ،ایند هدنز هزوم نیلوا ناونعب ناگروپلک
 هطوحم ،ناریا یتشخ یانب نیرت عفترم ناونعب بس هعلق ،ناراگن هرد یاه هراگن گنس ،ناتسا یاه ناشف لگ ،روشک لاعف

 .تسا رگشدرگ بذج رد ناتسا نیا یالاب ییاناوت هدنهد ناشن همه ...و راهباچ یسونایقا و رکب لحاوس ،نارتخد لهچ
 و یتلود یاهیراذگ هیامرس دوبمک نینچمه و یرگشدرگ یاه تخاسریز و تاناکما ،تامدخ دوبمک و دوبن هنافساتم

 .تسا هدش ناتسا نیا یرگشدرگ رکب لیسناتپ زا نارگشدرگ تخانش و یفرعم مدع ثعاب ،ناتسا نیا رد یصوصخ
 تبثم یاهدمایپ زا ناتسا نینکاس یرادرب هرهب مدع بجوم ناتسا یرگشدرگ یاه تخاسریز دوبمک و یفرعم مدع
 یاه ناوت ییاسانش فده اب رضاح قیقحت نیاربانب .دش دهاوخ ناتسا فلتخم قطانم هعسوت و دشر رد یرگشدرگ
 یاه تخاسریز ظاحل هب ناتسا نیا یاه ناتسرهش یدنب هبتر رد یعس ناتسچولب و ناتسیس ناتسا رد یرگشدرگ
 ترابع شهوژپ نیا مهم لاوس .دراد قطانم نیا هعسوت و دشر دنور رد عوضوم نیا تیمها هب هجوت اب یرگشدرگ
 یرگشدرگ یاه تخاسریز زا یرادروخرب ظاحل زا یرت بسانم تیعضو زا ناتسا یاه ناتسرهش مادک ؛هکنیا زا تسا
 .دشاب  یم تروص هچ هب ناتسا یاه ناتسرهش نیب دوجوم فاکش و ییاضف عیزوت و دنراد رارق
 و حیحص تخانش هب زاین ،ددرگ اه ناسنا همه یگدنز دوبهب هب رجنم هک هبناج همه و لداعتم هعسوت هب ندیسر یارب
 رادروخربریغ و رادروخرب دیازت هب ور یاه فاکش ات دشاب یم یا هقطنم و یلم حطس رد هنیهب و بسانم ییاه یزیر همانرب
 یرگشدرگ یاه تخاسریز یگتفای هعسوت و یرگشدرگ هنیمزرد.(339 :0398،درف یردص) دبای شهاک هقطنم حطسرد
 هب دوخ شهوژپ رد (0398) داشلد .دومن هراشا اهنآ زا یخرب هب اجنیا رد ناوت یم هک هتفرگ تروص یتاعلاطم روشک رد
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 هدوب اه نآ نیب طابترا یسررب و یرگشدرگ یاهدصقم لماکت و هعسوت رب راذگریثأت رصانع و لماوع ییاسانش لابند
 ،دشر یاه تیدودحم و لمحت تیفرظ ،نارگشدرگ تیلاعف و عون ِملماع جنپ هک داد ناشن شهوژپ نیا جیاتن .تسا
 هعسوت دنیارف رد ار تیمها نازیم نیرتشیب بیترت  هب تامدخ و تالیهست ی هعسوت و تباقر ،نانکاس/نارگشدرگ دادعت
 لماوع ریاس رب ار ریثأت نیرتشیب ،تلود ینابیتشپ و اه تسایس لماع نینچمه .دنراد یرگشدرگ یاهدصقم لماکت و
 .دنریذپ یم لماوع ریاس زا ار ریثأت نیرتشیب ،نیون یاه یرواّلنف و اه تخاسریز ی هعسوت و تباقر لماوع و دراد
 یلحاس ناتسا یرگشدرگ تعنص ی هعسوت تالکشم ییاسانش ناونع اب یا هلاقم رد (0398) داز یمساق و درف ناقهد
 رد یرگشدرگ تعنص ی هعسوت تالکشم ییاسانش یپ رد ناتسا نیا رد رگشدرگ بذج یاهراکهار هئارا و رهشوب
 عناوم ،یتشادهب عناوم ،یتلود عناوم ،یگنهرف عناوم ،یداصتقا عناوم هک داد ناشن شهوژپ جیاتن .دنا هدوب ناتسا نیا

 ناتسا نیا رد یرگشدرگ هعسوت رب ار یراذگریثات نیرتشیب یهافر عناوم و یسایس عناوم ،یحیرفت عناوم ،ییایفارغج
  .دنراد
 دزی یرگشدرگ تعنص هعسوت رب رثؤم لماوع یدنب هبتر و ییاسانش ناونع اب یشهوژپ رد (0398) یدابآ فیرش یتورم
 و اناوت یتیریدم دوجو هک داد ناشن شهوژپ جیاتن .دنتخادرپ ناتسا نیا رد یرگشدرگ تنص رب رثوم لماوع یسررب هب
 هکبش لماش ییانبریز تاسیسأت داجیا و یناسر عالطا تهج بسانم یاهوگلا یریگراک هب ،یعیبط یاه هبذاج ،مجسنم

 هک دنتسه یلماوع هلمج زا اه ناروتسر و اه لته ،هلابز عفد متسیس ،بالضاف ،قرب و یژرنا ،بآ ،تارباخم ،یا هداج
 دزی رد یرگشدرگ ی هعسوت یارب تیولوا نیرتالاب یاراد هجیتن رد و ناگربخ هاگدید زا تیمها نیرتشیب یاراد
 .دنتسه
 .دنتخادرپ هناب رهش رد یراجت یرگشدرگ هعسوت یاه شلاچ لیلحت هب یشهوژپ رد (0398) ناراکمه و دار یجرف
 زکارم دوبمک ،اهژاساپ و اهرازاب ندوبن یصصخت ،یا هراجا یاه هناخ ندوب نارگ هک داد ناشن قیقحت یاه هتفای
 تاناکما دوبمک ،یگدننار تسردان گنهرف لیلد هب یناج تینما ،یبهذم زکارم دوبمک ،نارگشدرگ یارب یهاگتماقا
 زکارم دوبمک ،یتماقا یاه ناکم و دیرخ زکارم ییاسانش تهج فیعض یناسر عالطا و تاغیلبت ،یمرگرس و یحیرفت
 ،دیرخ زکارم بسانمان یبای ناکم ،یتشادهب تاناکما دوبمک ،گنیکراپ دوبمک ،ناشورفتسد یهدناماس مدع ،ییاریذپ
 ندوب یدناب کی ،طیحم یمومع تشادهب تیاعر هب یهجوت مک ،رهش هب یهتنم یاه هار و اه هداج ندوب بسانمان
 هرمز رد رهش لخاد و اه هداج رد امنهار یاهولبات دوبن ،دایز کیفارت داجیا نآ عبت  هب و و هناب یاه نابایخ یدورو
  .دنتسه هناب یزرم رهش رد یراجت یرگشدرگ هعسوت یور شیپ یاه شلاچ نیرتمهم
 یبرغ ناجیابرذآ ناتسا یاه ناتسرهش یرگشدرگ یاهتخاسریز لیلحت رد یعس (0398) ناراکمه و هلاخ دنه یریصن
 رد اه تخاسریز زا یرادروخرب ظاحل هب هیمورا ناتسرهش ،هک تسا نآ زا یکاح شهوژپ نیا زا هلصاح جیاتن .دنتشاد
 و دنراد رارق مهدفه و مهدزناش هبتر رد تشدلپ و طوش یاه ناتسرهش و مود هبتر رد یوخ ناتسرهش و لوا هبتر
 .دراد ناتسا نیا حطس رد ینگمهان دوجو زا ناشن ناتسا یاه ناتسرهش یدنب حطس
 شهوژپ نیا یاه هتفای .دنتخادرپ یرگشدرگ هعسوت تالکشم و عناوم یسررب هب 0398 لاس رد این یفیرش و لگدنس
 رد ار یرگشدرگ یتاغیلبت و ینامزاس ،یتامدخ ،ییانبریز تاناکما تیعضو نایوگخساپ دصرد 30 دودح هک داد ناشن

 .دنا هدرک دروآ رب مک یلیخ دح رد رهشمئاق ناتسرهش
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 ی هعسوت یاه تخاسریز و اه ناوت یدنب تیولوا و یسررب" ناونع اب یشهوژپ رد (1398) ناراکمه و یوسوم
 یدنب تیولوا هب ،"(ناتسدرک ناتسا یاه ناتسرهش :هعلاطم دروم) هرایعم دنچ یریگ میمصت یاه شور اب یرگشدرگ
 (رادروخرب ورف ،رادروخرب همین ،رادروخرب ،رادروخربارف) حطس 1 رد یلصا رایعم 38 ساسا رب ناتسا نیا یاه ناتسرهش
 و رادروخربارف حطس رد جدننس ناتسرهش ،هک دش صخشم شهوژپ نیا زا هدمآ تسد هب جیاتن هب هجوت اب .دنتخادرپ

 رارق یرگشدرگ یتخاسریز یاه صخاش ظاحل هب (مورحم) رادروخرب ورف حطس رد هردناوید و نالگهد یاه ناتسرهش
  .دنا هتفرگ
 هعلاطم یرگشدرگ ی هعسوت یاه صخاش ییاضف لیلحت" ناونع اب یشهوژپ رد (8398)ناراکمه و یدابآ یگنز
 1 رد یرگشدرگ ی هعسوت صخاش 1 ساسارب ار ناهفصا ناتسا یاهناتسرهش ،"ناهفصا ناتسا یاهناتسرهش :یدروم
 زا هک داد ناشن قیقحت نیا جیاتن .دندرک یدنب تیولوا رادروخربورف و ،رادروخربنایم ،رادروخربارف ،رادروخربارو حطس
 و ناریت ،ناقاهد ،راسناوخ ،رهش ینیمخ یاهرهش و رادروخربارف حطس رد ناهفصا ناتسرهش ،ناتسا یاه ناتسرهش نیب
 .دنا هتفرگ رارق مورحم ای رادروخربورف حطس رد زنطن و ،ناگداچ ،ناگیاپلگ ،ناجرولاف ،نورک
 ایلارتسا و ایناپسا روشک ود رد نارگشدرگ دصاقم یریذپ تباقر هب دوخ شهوژپ رد (1863) ناراکمه و زگینمود
 توافتم یاه یگژیو اب روشک ود نیا رد یرگشدرگ دصاقم زا نارگشدرگ ی هبرجت ساسارب شهوژپ نیا .دنتخادرپ
 و ،یراجت یاهدنرب ،تامدخ تیفیک ایلارتسا رد رگشدرگ بذج یارب هک داد ناشن شهوژپ نیا جیاتن .تسا هدوب
 یتسیروت یلحم یاهراتخاس و اوه و بآ ،ایناپسا رد اما .تسا رادروخرب یدایز تیمها زا بسانم یاهتخاسریز
 .دنتسه رگشدرگ بذج رد عوضوم نیرتمهم
 ایسآ قرش بونج روشک 3 رد یرگشدرگ عیانص رد تباقر یبایزرا هب دوخ قیقحت رد (3863) گنیپ و گنایه
 تمیق ،بسانم لقنو لمح ،اه هبذاج ندوب سرتسد رد) رایعم 0 زا هدافتسا اب 3663 لاس رد هعلاطم نیا .دنتخادرپ
 هک دهد یم ناشن جیاتن .تسا هتفرگ ماجنا صخاش ریز 08 و (یعیبط رظانم ،تالوصحم هضرع رازاب ،تینما ،بسانم
 ،روپاگنس ،دنلیات ،یزلام ،گنک گنه ،نپاژ ،نیچ بیترت هب ،هدشدای یاهرایعم ساسارب ،روشک 3 نیب زا یدنب هبتر رد
 .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار درکلمع نیرتهب نیپیلیف و ،هرک ،ناویات

 قیقحت ییایفارغج ورملق
 ،عبرمرتمولیک 1٩0٩18 دودح یتعسو اب ناریا قرش بونج رد روشک ناتسا نیرتروانهپ ناونع هب ناتسچولب و ناتسیس
 9 و هجرد 03 نیب ییایفارغج ضرع رظن زا ناتسا نیا .تسا هداد لیکشت ار روشک تحاسم لک زا دصرد 1/88 لداعم
 90 ات هقیقد 60 و هجرد 10 نیب ییایفارغج لوط ظاحل هب و اوتسا طخ زا یلامش ضرع هقیقد ٩3 و هجرد 89 ات هقیقد
 و یبونج ناسارخ ناتسا هب لامش رد ناتسا نیا .تسا هتفرگ رارق أدبم راهنلا فصن زا یقرش لوط هقیقد 83 و هجرد
 زرم اب بونج رد ،ناتسناغفا و ناتسکاپ یاهروشک هب یرتمولیک 6038 دودح یکاخ زرم اب قرش رد ،ناتسناغفا روشک
 .دوش یم دودحم ناگزمره و نامرک یاهناتسا هب برغم رد هرخالاب و نامع یایرد دازآ یاهبآ هب یرتمولیک 669 یبآ
 .تسا ناتسرهش 38 یاراد یروشک تامیسقت ساسارب ناتسچولب و ناتسیس ناتسا
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 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 قیقحت یسانش شور
 فلتخم یاهشور زا تاعالطا یروآ عمج روظنم هب .تسا یلیلحت -یفیصوت عون زا شهوژپ نیا رد قیقحت شور
 زا یرگشدرگ یاه تخاسریز اب طبترم تاعالطا و رامآ .تسا هدش هدافتسا یا هناخباتک تاعلاطم رب ینتبم یدانسا

 سیروم یگتفای هعسوت صخاش و سیسپات کینکت زا هدافتسا اب و یروآدرگ 1398 لاس رد ناتسا یرامآ همانلاس
 زا هدافتسا تلع .تسا هتفرگ رارق لیلحت و هیزجت دروم ناتسچولب و ناتسیس ناتسا یاهناتسرهش یرادروخرب تیعضو
 ناتسرهش لماش شهوژپ نیا یرامآ هعماج .تسا هدوب هدمآ تسدب جیاتن ی هسیاقم و رابتعا یبایزرا ،لدم ود نیا
 هجرد رد فاکش دوجو ضرف هب تیانع اب قیقحت نیا رد یسررب دروم یاه صخاش .تسا ناتسچولب و ناتسیس ناتسا
 باختنا لیذ حرش هب یرگشدرگ یاه تخاس ریز زا اهنآ یرادروخرب ظاحل زا ناتسا یاه ناتسرهش یگتفای هعسوت

 (9 داشرا و گنهرف نامزاس هب هتسباو یاه نلاس دادعت (3 ناتسرهش ره رد امنیس یاه نلاس دادعت (8 لماش هک هدش
 (1 اهریزپنامهم دادعت (٩ اه لته دادعت (0 ششوپ تحت یاه هار (0 اه هزوم دادعت (1 ناتسرهش ره یاه هناخپاچ دادعت
 كراپ دادعت (88 یطابترا تامدخ رتافد دادعت (68 یربرفاسم یاه هنایاپ دادعت (3 یرگشدرگ تامدخ رتافد دادعت
 یاه عمتجم دادعت (08 یرگشدرگ فده یاهاتسور دادعت (98 یرگشدرگ هنومن قطانم دادعت (38 یمومع یاه
  .یتشادهب یتامدخ
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 سپس و هتخادرپ اه صخاش یهد نزو هب نوناش یپورتنآ کینکت زا هدافتسا اب ادتبا اه هداد لیلحت یارب شهوژپ نیا رد
 TOPSIS و Excel 2010 رازفا مرن کمک هب سیروم یگتفای هعسوت صخاش و TOPSIS سیسپات کینکت ساسا رب

Solver یرگشدرگ یاه تخاس ریز زا اهنآ یرادروخرب ظاحل زا اه ناتسرهش یگتفای هعسوت نازیم نییعت و لیلحت هب 
  .تسا هدش مادقا
 سیروم یگتفای هعسوت صخاش و سیسپات کینکت
 .تسا هصخاش دنچ یریگ میمصت یاه لدم نیرتهب زا یکی و دش داهنشیپ 8138لاس رد نوی و گناوه طسوت لدم نیا
 تلاح نیرتهب) تبثم لآ هدیا لح هار اب ار هلصاف نیرتمک دیاب ،یباختنا هنیزگ هک تسا راوتسا موهفم نیا رب کینکت نیا
 کینکت نیا یاه یگژیو .دشاب هتشاد (نکمم تلاح نیرتدب) یفنم لآ هدیا لح هار اب ار هلصاف نیرتشیب و (نکمم
 :زا دنترابع
 زا ار هلصاف نیرترود و لآ هدیا باوج زا ار هلصاف نیرت هاتوک دیاب  یم هدش باختنا هنیزگ ،سیسپات شور رد •
  .دشاب هتشاد باوج نیرتدمآراکان

 .دریگ یم رارق یبایزرا دروم دشاب  یم صخاش n و هنیزگ m یاراد هک n×m سیرتام ،شور نیا رد •
 .دوش یم بوسحم هنیزگ کی ،یسررب دروم عوضوم ره :(Alternative)هنیزگ •
 .تسا حرطم یریگ میمصت یاه هنیزگ باختنا یارب هک یدرکلمع یاه رتماراپ ای اه یگژیو :(Index) صخاش •
 هدافتسا ینهذ و ینیع یاهرایعم و اه صخاش زا ناوت یم نامزمه روط هب هک تسا نآ شور نیا مهم تازایتما زا •
 .دومن

 .دهد یم تلاخد یبای ناکم ثحبم رد اماوت ار یفیک و یمک یاهرایعم •

 .دنک نایب یمک تروص هب ار تیولوا نیا و صخشم ار اه هنیزگ تیولوا بیترت دناوت یم نآ یجورخ •
 .دریگ یم رظن رد ار اه صخاش نیب قباطت و داضت •
 .تسا بسانم نآ تعرس و هداس راک شور •
 .تسا یبرجت یاه شور اب قبطنم الماک لدم نیا جیاتن •

 :سیسپات شور یضایر لحارم
 :صخاش n و هنیزگ m ساسا رب اه هداد سیرتام لیکشت .8

 
 ریز هطبار قیرط زا درادناتسا سیرتام لیکشت و اه هداد ندومن درادناتسا .3
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  ساسا رب  اه صخاش زا کی ره نزو نییعت .9
 برضلصاح (v) سیرتام عقاو رد .دنرادروخرب یرتالاب نزو زا رتشیب تیمها یاراد یاه صخاش اتسار نیا رد .1
 دشاب  یم دوخ هب طوبرم نازوا رد صخاش ره درادناتسا ریداقم

 
   لقادح ویتانرتلآ و لآ هدیا  ویتانرتلآ یارب یا هلصاف رایعم نییعت .0

 

 و  لقادح ویتانرتلآ ی هلصاف عومجم رب میسقت ،لقادح ویتانرتلآ ی هلصاف اب تسا ربارب هک یبیرض نییعت .0

 .دوش یم هبساحم ریز ی هطبار زا و هداد ناشن  اب ار نآ هک  لآ هدیا ویتانرتلآ ی هلصاف

 
  نازیم ساسا رب اه نیزگیاج یدنب هبتر .٩

 سیروم یگتفای هعسوت بیرض لدم 
 یا هژیو تیمها زا تامدخ ساسا رب اه هاگتنوکس یدنب هجرد و نگمه یحاون نییعت رد هک یاه لدم هلمج زا
 ره یارب سرتسد رد تاعالطا زا هدافتسا اب صخاش نیا .تسا سیروم یگتفای هعسوت صخاش دشاب یم رادروخرب
 یاه صخاش زا کی ره بسح رب نیریاس نایم ار اه دحاو زا کی ره یگتفای هعسوت هاگیاج یهاگتنوکس دحاو
 شور زا هدافتسا اب ار اه صخاش هعومجم نیگنایم تیاهن رد و سیروم نوزومان صخاش زا یریگ هرهب اب یباختنا
 اه هاگتنوکس یدنب هبتر هب سپس و نییعت لباق و هجوت روخ رد نکیل ،هداس یا هنوگ هب "هعسوت صخاش" لیلحت
 .دزادرپ یم
 یگتفای هعسوت ظاحل زا یحاون یدنب هجرد یارب ارنآ للم نامزاس نارمع همانرب هک تسا یاه شور ءزج سیروم شور
 تیلباق هکنیا مه و هدوب یناهج حطسرد هتفرگ راک هب یمسر یوگلا نیرتدیدج مه هک هدرب راک هب (یناسنا-یدبلاک)
 اب لدم نیا .دراد دوجو عونتم و فلتخم یاه سایقم اب یزیر همانرب دروم یاهاضف رد اهنآ ینیزگیاج و شرتسگ
 یارب ار دوجوم عضو و دهد یم رارق انبم ار اه هاگتنوکس زا یا  هعومجم و دوش یم ماجنا یا هیحان و ییاضف هاگدید
 سرتسد رد تاعالطا زا یریگ هرهب اب هک تسا نیا شور نیا رد فده .دهد یم رارق هجوت دروم هدنیآ یزیر همانرب



 965 ...یرگشدرگ یگتفای هعسوت حطس شجنس

 لماش سیروم شور .دیامن نییعت یباختنا یاه صخاش بسح رب اه هاگتنوکس هیقب نایم رد ار اه هاگتنوکس هاگیاج
 :تسا ریز لحارم
 هب طوبرم دادعا سپس و هتفرگ رارق اه صخاش یدعب نوتس رد و اه هاگتنوکس نآ نوتس کی رد هک یلودج میظنت .8
 .دنشاب تهج مه و وسمه دیاب هدش هتفرگ راکب یاه صخاش .دوش یم دراو اه صخاش
  :سیروم نوزومان بیرض لومرف زا هدافتسا اب لودج دادعا ندومن درادناتسا .3

YJI= 𝒙𝒋𝒊−𝒙𝒋𝒊𝒎𝒊𝒏
𝒙𝒋𝒊𝒎𝒂𝒙−𝒙𝒋𝒊𝒎𝒊𝒏

 × 𝟏𝟎𝟎 
 نوزومان بیرض زا لصاح ددع نیرتگرزب هب نوتس ره رد و صخاش ره دروم رد هک بیترت نیا هب یدنب هبتر .9
 هک تسا نآ هدنهد ناشن کی هبتر .دبای یم همادا یراذگ هبتر دادعا بیترت هب و دریگ یم قلعت کی هبتر ،سیروم
  .تسا رادروخرب یرتشیب تاناکما زا رظن دروم صخاش دروم رد هاگتنوکس
 :نآ رد هک دیآ یم تسدب هاگتنوکس ره یارب ریز لومرف هب هجوت اب هعسوت ییاهن بیرض هلحرم نیا رد .1

Di=∑𝒀𝒊𝒋
𝑵

 
 نیب یددع هعسوت صخاش .درک یدنب هبتر ار اهنآ ناوت یم هاگتنوکس ره یارب هدمآ تسدب ییاهن بیرض هب هجوت اب .0
 .(118 :3198 ،یجالعتسا و شیاسآ) تسا رتشیب هعسوت ناشن دشاب رت کیدزن کی هب هچ ره هک تسا 8 و 6
 قیقحت جیاتن
 هدافتسا سیروم یگتفای هعسوت لدم و سیسپات یاه کینکت زا شهوژپ یاه هداد لیلحت و هیزجت روظنمب شخب نیا رد
 راد نزو هدافتسا دروم یاه صخاش ادتبا رد ناتسرهش ره هبتر و یرادروخرب نازیم ندومن صخشم یارب .تسا هدش
 لودج کمک اب هدمآ تسدب بیارض زا هدافتسا اب ،یسررب دروم اه صخاش ریداقم ندومن لامرن زا دعب .تسا هدش
 رد یدنب هبتر نیا جیاتن .ددرگ یم صخشم اهنآ یرادروخرب نازیم و فلتخم یاه ناتسرهش یدنب هبتر ،(8) هرامش
  .تسا هدش هداد شیامن (3) لودج

 یگتفای هعسوت شجنس ریداقم (1) لودج
  6-306  306-106 106-006  006-106  106-8 سیسپات شزرا

 هعسوت زا مورحم مورحم آتبسن هعسوت لاح رد هتفای هعسوت اتبسن هتفای هعسوت هعسوت تیعضو

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 سیسپات کینکت و سیروم صخاش زا هدافتسا اب ناتسا یاه ناتسرهش یدنب هبتر جیاتن (2) هرامش لودج

 سیسپات صخاش سیروم صخاش ناتسرهش
 هبتر تیولوا صخاش هبتر تیولوا صخاش

80033 رهشناریا 1 9 8٩8306 0 

 3 0٩906 3 1096009 راهباچ

 ٩ 011806 0 111033 شاخ

3103 ناگلد 3 08 08606 ٩8 

 9 163306 1 333018 لباز

 18 ٩68606 18 13٩08 ناتسرهم

 8 006306 8 016010 نادهاز

63098 کهز ٩ 68 383606 88 

 1 010306 0 393033 ناوارس

 0 90806 1 880003 زابرس

6600 ناروس و بیس 1 98 380606 98 
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 08 333606 18 08009 جونف

٩809 دنقرصق ٩ 08 9٩3606 18 

 38 831606 3 180098 كرانک

6900 هواجریم ٩ 38 ٩٩8806 3 

 1 003806 ٩ 361038 رهشکین

6306 زورمین 3 38 36606 38 

1٩01 نوماه 1 88 303606 68 

 08 808606 ٩8 3٩308 دنمریه

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یرگشدرگ یاه تخاسریز زا اهنآ یرادروخرب ظاحل زا ناتسا یاه ناتسرهش یدنب هبتر هدنهد ناشن (3) هرامش لودج
 سیروم یگتفای هعسوت بیرض ساسارب ناتسا یاه ناتسرهش یدنب هبتر هدنهد ناشن لوا تمسق رد لودج جیاتن .تسا
 اب زورمین ناتسرهش و نیرترادروخرب 016010 بیرض اب نادهاز ناتسرهش ؛هک دهد یم ناشن شهوژپ جیاتن .تسا

6306 بیرض  جیاتن .تسا یرگشدرگ یاه تخاسریز زا یرادروخرب ظاحلب ناتسا ناتسرهش نیرترادروخرب مک 3
 زا دعب یاه هبتر رد ناوارس و زابرس ،رهشناریا ،راهباچ یاه ناتسرهش ؛هک دهد یم ناشن تیولوا بیترت هب الاب لودج
 مک ناگلد و دنمریه ،ناتسرهم ،زورمین یاه ناتسرهش و دنراد رارق ناتسا یسایس و یرادا زکرم ناونعب نادهاز
 ،زین سیسپات کینکت ساسارب تسا ادیپ الاب لودج زا هک هنوگنامه .دنشاب  یم ناتسا یاه ناتسرهش نیرترادروخرب

 نیرترادروخرب مک 36606 بیرض اب زورمین ناتسرهش و ناتسرهش نیرترادروخرب 006306 بیرض اب نادهاز ناتسرهش
 یاه هبتر رد رهشناریا و ناوارس ،لباز ،راهباچ یاه ناتسرهش زین کینکت نیا ساسارب .دنشاب  یم ناتسا یاه ناتسرهش
 نیرترادروخرب مک دنمریه و ناگلد ،ناتسرهم ،زورمین هک دومن صخشم نینچمه کینکت نیا جیاتن .دنریگ یم رارق دعب

 .دنتسه ناتسا یاه ناتسرهش
 ناتسا رادروخرب یاه ناتسرهش رد یرگشدرگ یاه تخاسریز و تاناکما یالاب زکرمت هدنهد ناشن شهوژپ نیا جیاتن
 کینکت ساسارب دهد یم ناشن (8) لودج یگتفای هعسوت حوطس ساسارب (3) لودج رد شهوژپ یاه هتفای .تسا
  :دنراد رارق هعسوت زا حطس راهچ رد ناتسا یاه ناتسرهش سیسپات
 اب سایق رد یگتفای هعسوت هبتر نیرتالاب رد 006306 یگتفای هعسوت بیرض اب نادهاز ناتسرهش ،هتفای هعسوت حطس رد
 .دراد رارق یرگشدرگ یاه تخاسریز زا یرادروخرب ظاحل زا ناتسا یاه ناتسرهش ریاس
 010306 ،163306 ،0٩906 بیارض اب رهشناریا و ناوارس ،لباز ،راهباچ یاه ناتسرهش بیترت هب مورحم آتبسن حطس رد
 رارق مورحم آتبسن تیعضو رد ناتسا یاه ناتسرهش دصرد 83 هک دهد یم ناشن قیقحت جیاتن .دنراد رارق 8٩8306 و
  .دنراد
 یاه ناتسرهش حطس نیا رد .دنراد رارق ناتسا ناتسرهش 18 ،سیسپات کینکت ساسارب هعسوت زا مورحم حطس رد
 و شاخ ،رهشکین ،هواجریم ،نوماه ،کهز ،كرانک ،ناروس و بیس ،دنقرصق ،جونف ،دنمریه ،ناگلد ،ناتسرهم ،زورمین

 .دشاب  یم دصرد9٩ اب ربارب یرگشدرگ یاه تخاسریز صخاش عومجم زا ناتسرهش 18 نیا مهس .دنتفرگ رارق زابرس
 زا یرادروخرب ظاحل زا ناتسا یاه ناتسرهش نیرت مورحم ،هعسوت زا حطس نیا رد هتفرگ رارق یاه ناتسرهش
 رد هجوت لباق هتکن .دنریگ رارق ناتسا رد یراذگ هیامرس لوا تیولوا رد دیاب و دنشاب  یم یرگشدرگ یاه تخاسریز
 نیا یرگشدرگ یاه تخاسریز زا اهنآ یرادروخرب ظاحل زا ناتسچولب و ناتسیس ناتسا یاه ناتسرهش یدنب حطس
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 رد و دنرادن رارق هعسوت لاح رد و هتفای هعسوت اتبسن حطس رد ناتسا یاه ناتسرهش زا مادک چیه هک تسا عوضوم
 ناشن هتفای نیا .دنراد رارق هعسوت زا مورحم و مورحم آتبسن حطس رد ناتسا یاه ناتسرهش زا دصرد 03 عومجم
 یرگشدرگ یاه تخاسریز زا یرادروخرب ظاحل زا یبسانم تیعضو رد ناتسا نیا یاه ناتسرهش رتشیب هک دهد یم
  .دنشاب  یمن
 هتفای هعسوت حطس هس هب (9) لودج قبط ناتسا یاه ناتسرهش زین سیروم شور رد یگتفای هعسوت بیارض ساسارب
  .دنوش یم یدنب میسقت (مورحم) هتفای هعسوت رتمک و (رادروخرب همین) هعسوت لاح رد (رادروخرب)

 سیروم لدم ساسارب ناتسا یاه ناتسرهش یگتفای هعسوت یدتب حطس 3 لودج
 یگتفای هعسوت بیرض یگتفای هعسوت یدنب حطس
 60 زا رتشیب (رادروخرب) هتفای هعسوت
 61-60 (رادروخرب همین) هعسوت لاح رد
 61 زا رتمک (مورحم) هتفای هعسوت رتمک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 ناتسا یاه ناتسرهش مامت و دراد رارق نادهاز ناتسرهش طقف رادروخرب همین حطس رد هک دهد یم ناشن(9)لودج جیاتن
 ناتسرهش زا دصرد 03 هک دهد یم ناشن اه هتفای نیا .دنراد رارق هتفای هعسوت رتمک ای مورحم حطس رد ناتسا زکرم زجب
 اب شهوژپ نیا رد هدمآ تسدب جیاتن .دنراد رارق مورحم حطس رد یرگشدرگ یاه تخاسریز هنیمز رد ناتسا یاه
 وسمه (1398) ناراکمه و یوسوم و ،(0398) ناراکمه و هلاخ دنه یریصن ،(8398) ناراکمه و یدابآ یگنز جیاتن
 رد یرگشدرگ تاناکما و تامدخ عیزوت رد الاب یرباربان و فاکش ی هدنهد ناشن زین اه شهوژپ نیا جیاتن .دشاب  یم
 یاه رادومن ناتسا یاه ناتسرهش نیب دوجوم یرباربان و فاکش تیعضو ندش رت نشور یارب .تسا فلتخم قطانم
 .دنهد یم ناشن حوضوب ار یرباربان نیا (8) لیذ

 



 1398 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 665

 
 یرگشدرگ یاه تخاسریز زا یرادروخرب ظاحلب ناتسا یاه ناتسرهش یدنب هبتر و تیولوا بیارض -1 رادومن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
  یشهوژپ یاهدرواتسد و یریگ هجیتن
 داجیا قیرط زا یرگشدرگ .دراد فلتخم قطانم یداصتقا ییافوکش رد ییازسب ریثات یرگشدرگ زورما یایند رد
 یاه تخاسریز دوجو .دنک یم افیا اهروشک هعسوت ودشر دنیارف رد یفرگش شقن یروآ زرا و اهدمآرد شیازفا ،لاغتشا
 ناتسچولب و ناتسیس ناتسا .تسا ناهج فلتخم قطانم رد یرگشدرگ هعسوت و بذج یاه طرش شیپ زا یرگشدرگ
 ،یرگشدرگ ناوارف یاه تیفرظ دوجو اب ناتسا نیا .تسا یداصتقا یاه تخاسریز ظاحل زا روشک ناتسا نیرت مورحم

 نازیم یبایزرا و شجنس شهوژپ نیا فده .دراد یجراخ و یلخاد نارگشدرگ بذج صوصخرد یناوارف یاه شلاچ
 شهوژپ جیاتن .تسا ناتسچولب و ناتسیس ناتسا یاه ناتسرهش نیب رد یرگشدرگ یاه تخاسریز یگتفای هعسوت
 مک زورمین و نیرترادروخرب نادهاز ؛هک داد ناشن سیروم یگتفای هعسوت بیرض و سیسپات شور ود ره ساسارب
 داد ناشن جیاتن .دنتسه یرگشدرگ یاه تخاسریز زا اهنآ یرادروخرب ظاحلب ناتسا یاه ناتسرهش نیرترادروخرب
 و هتشاد رارق ناوارس و زابرس ،رهشناریا ،راهباچ یاه ناتسرهش نادهاز ینعی ناتسا زکرم زا دعب سیروم شور ساسارب
 رارق ناتسا زکرم زا دعب یاه هبتر رد رهشناریا و ناوارس ،لباز ،راهباچ یاه ناتسرهش دومن صخشم زین سیسپات شور
 نادهاز ینعی ناتسا ناتسرهش نیرترادروخرب نیب فاکش ؛هک تسا عوضوم نیا هدنهد ناشن شهوژپ نیا جیاتن .دنراد
 بیارض اب زورمین ناتسرهش اب سیسپات کینکت رد 006306 و سیروم شور رد 016010 یگتفای هعسوت بیارض اب
 رد یرگشدرگ یاه تخاسریز بسانمان رایسب عیزوت هاوگ رما نیا هک هدوب دایز رایسب 36606 و 36306 یگتفای هعسوت
 اهنآ یرادروخرب ظاحل زا ناتسچولب و ناتسیس ناتسا یاه ناتسرهش یدنب حطس رد هجوت لباق هتکن .تسا ناتسا نیا
 هعسوت زا مورحم و مورحم اتبسن حطس رد ناتسا یاه ناتسرهش زا دصرد 30 دودح عومجم رد هک تسا عوضوم نیا
 زا اه ناتسرهش نیا رثکا ؛دومن هراشا زین عوضوم نیا هب دیاب ناتسا مورحم یاه ناتسرهش هب یهاگن اب .دنراد رارق

 رارق یداصتقا یاه تخاسریز یگتفای هعسوت ظاحل هب یبسانم تیعضو زا و هدوب ناتسا سیسات هزات یاه ناتسرهش
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 تاناکما زا ناتسا یاه ناتسرهش یرادروخرب هنیمز رد ییالاب فاکش هدنهد ناشن شهوژپ نیا جیاتن عومجم رد .دنرادن
 نیاربانب .دنراد رارق هعسوت زا مورحم حطس رد ناتسا نیا یاه ناتسرهش رثکا و تسا یرگشدرگ یاه تخاسریز و
 هب تبسن یا هژیو هجوت ،ناتسا یاه ناتسرهش یاه لیسناتپ هب هجوت اب یروشک و یناتسا نیلوئسم دبلط یم
 دوبهب تهج بسانم تصرف نیا زا دناوتب مورحم ناتسا نیا ات دنشاب هتشاد یرگشدرگ زاین دروم یاه تخاسریز
 ناتسا یرگشدرگ یاه تخاسریز هعسوت تهج تیاهن رد .دیامن هنیهب هدافتسا مدرم یتشیعم و یداصتقا تیعضو
 :ددرگ یم هئارا ریز تاداهنشیپ
 شالت و دنراد رارق هعسوت زا مورحم و هتفاین هعسوت حطس رد هک یاه ناتسرهش هب هدش یدنب نامز و هژیو هجوت -
 .اه ناتسرهش نیا تیعضو ءاقترا تهج

 لیسناتپ نیا زا هدافتسا و ییاتسور قطانم رد صوصخب ناتسا یرگشدرگ قطانم یفرعم هنیمز رد بسانم تاغیلبت -
 .هقطنم داصتقا ییافوکش تهج

 .ناتسا یرگشدرگ یاه تخاسریز رد یصوصخ شخب یاه یراذگ  هیامرس زا تیامح و قیوشت -

 .ناتسا یرگشدرگ یاه تیولوا هب هجوت و عبانم صیصخت رد ییادز زکرمت -

 یناتساب قطانم هب یسرتسد یاه هداج تیعضو دوبهب و اه ناتسرهش مامت رد یلقادح و هیلوا یاه تخاسریز داجیا -
 .ناتسا یرگشدرگ و
 عبانم
 یزیر همانرب) ایفارغج همانلصف ،زادنا مشچ دنس هب تیانع اب یداصتقا دشر اب مسیروت تعنص هطبار یسررب .(0398) یلعدمحا ،روپدسا

 .033-013 ،(8) 13 ش ،(یا هقطنم
 تاراشتنا :نارهت .(نونف و اه شور ،اه لدم ) یا هیحان یزیر همانرب یاهشور و لوصا (3198) اضریلع ،یجالعتسا و نیسح ،شیاسآ

 .یررهش دازآ هاگشناد
 .تمس تاراشتنا :نارهت .(میهافم و تیهام) یرگشدرگ (1198) یدهم ،ییاقس و نیسحدمحم ،یدزی یلپاپ
 یلحم تاعامتجا هاگدید زا ییادز تیمورحم رد یرگشدرگ هنومن قطانم ریثات .(3198) حالص ،یردیح و ؛ربکا ،ینایک ؛یضترم ،یلکوت

 .13 – 9٩ :(0) 3 ش ،یا هقطنم یرهش یاه شهوژپ و تاعلاطم همانلصف ،(ناتسدرک تخت ناماروا هقطنم :یدروم هعلاطم)
 3 ش ،هعسوت و یرگشدرگ یشهوژپ یملع همانلصف ،یرگشدرگ یاهدصقم لماکت و هعسوت رب رثؤم لماوع لیلحت .(0398) یلع ،داشلد

(1): 098-318.  
 ،یناسنا مولع هدکشناد ،یناسنا ییایفارغج ییایفارج دشرا یسانشراک همان نایاپ ،یرگشدرگ یدبلاک یزیر همانرب .(9198) دوبهب ،یناتسهد

 .سردم تیبرت هاگشناد
 یاهراکهار هئارا و رهشوب یلحاس ناتسا یرگشدرگ تعنص ۀعسوت تالکشم ییاسانش .(0398) اضر یلع ،داز یمساق و هنیکس ،درف ناقهد

  .138-1٩8 :( 1 )3 ش ،هعسوت و یرگشدرگ یشهوژپ یملع همانلصف ،بسانم
 .رون مایپ هاگشناد :نارهت .مسیروت تعنص رد ایفارغج ( 0198 ) رغصا یلع ،یناوضر
 اب یرگشدرگ ی هعسوت یاهصخاش ییاضف لیلحت .(8398) نسحم ،یحلصم و رایدنفسا ،روپ یردیح ؛هللا ،دنویدبعروپ ؛یلع ،یدابآ یگنز

 .9٩ـ80 :8 ش ،یرهش ی هعسوت و ایفارغج ی هلجم ،ناهفصا ناتسا یاهناتسرهش :یدروم ی هعلاطم ( TOPSIS )لدم زا هدافتسا
 همانلصف ،رهشمئاق ناتسرهش :یدروم هعلاطم یرگشدرگ هعسوت تالکشم و عناوم یسررب .(0398) ارهز ،این یفیرش و یدهم ،لگدنس

 .91-8٩ ،(8)03 ش ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج
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 لدم زا هدافتسا اب یرگشدرگ یاهتخاسریز ظاحل زا ناهفصا ناتسا یاهناتسرهش یدنب حطس .(6398) رفعج ،دنویسوم و یلع ،یعامش
TOPSIS و AHP، 61ـ93 :(68) 9 ش ،یا هقطنم و یرهش یاهشهوژپ و تاعلاطم. 

 ییاتسور یحاون رب یرگشدرگ تعنص یراذگرثا یبایزرا و یسررب .(1398) اضریلع ،یدیشمج و دواد ،ینیبمح ؛یلع ،ینیدلا سمش
 .133-3٩3 :(08) 1 ش ،یرگشدرگ یاضف ییایفارغج همانلصف ،(رسناور ناتسرهش وماش شخب :یدروم هعلاطم)

 یاهناتسرهش یگتفای هعسوت حوطس یبایزرا و لیلحت .(0398) شیاتس ،ینیز ؛همطاف ،روپ نایمیرک ؛الیل ،یدابآ لالج ؛هناسفا ،درف یردص
 .699-839 :(8)03 ش ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج همانلصف ،TOPSIS لدم زا هدافتسا اب یلامش ناسارخ ناتسا

 هاگدید زا هناب یزرم رهش رد یراجت یرگشدرگ هعسوت یاه شلاچ لیلحت .(0398) وطسرا ،راصح یرای و دیجم ،ناشیرپ ؛ردخ ،دار یجرف
 .08-8 :(3 )1 ش ،یرهش یرگشدرگ همانلصف ،یرگشدرگ یاه تخاسریز و تالیهست

 ساسارب یرهش یرگشدرگ ی هعسوت یارب یرگشدرگ یاه هبذاج یدنب تیولوا و یبایزرا .(6398) دمحم ،درفینابعش و رقابدمحم ،فابیلاق
 .3٩8ـ٩18 :(3) 03 ش ،ییایفارغج تاقیقحت ی همانلصف ،(جدننس رهش :یدروم ی هعلاطم) هریغتمدنچ یریگ میمصت یاهلدم

 .یتشهب دیهش هاگشناد تاراشتنا :نارهت ،مود پاچ ،یدرگناهج رب یدمآرد (6198 ) نیدلا حالص ،یتالحم
 همانلصف ،یزافVIKOR درکیور اب دزی یرگشدرگ تعنص هعسوت رب رثؤم لماوع یدنب هبتر و ییاسانش .(0398) یلع ،یدابآ فیرش یتورم

 .88-13 :( 8 )3 ش ،هعسوت و یرگشدرگ یشهوژپ یملع
 یاه تخاسریز و اه ناوت یدنب تیولوا و یسررب .(1398) زانهم ،یربکا و هیمس ،یدیمح  یدمحم ؛دمحم ،نایسیو ؛فجن ریم ،یوسوم

 ،یرهش یرگشدرگ همانلصف ،(ناتسدرک ناتسا یاه ناتسرهش :هعلاطم دروم) هرایعم دنچ یریگ میمصت یاه شور اب یرگشدرگ ی هعسوت
 .89-٩8 :(8)3 ش

 رد یرگشدرگ تاسیسات و اه تخاسریز یدنب حطس .(0398) لیعامسا ،هداز یلعرفص ؛بابر ،هداز نیسح ؛لیعامسا ،هلاخ دنه یریصن
 .003-8٩3 :(00) 63 ش ،یزیر همانرب و ایفارغج هیرشن ،یبرغ ناجیابرذآ ناتسا یاه ناتسرهش
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