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 رظن زا ناتسرل ناتسا یاه ناتسرهش یبایزرا
 یرگشدرگ هعسوت یاهصخاش

 1یئایلع قداص دمحم
 ناریا ،نارهت ،(یروانف و بهوژپ تنواعم نامتراپد) یروانف و تاقیقحت مولع ترازو یملع تایه وضع

 ییازخ مظاک
 ناریا ،نارهت رون مایپ هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج یرتکد یوجشناد

56/30/396 :هلاقم شریذپ خیرات 07/60/6396 :هلاقم تفایرد خیرات 6 

 هدیکچ
  یرگتشدرگ  رازاتب رد یبسانم مهس تسا هگسناوگن لاح هب ات ،دراد یرگشدرگ هنیمز رد هک یناوارف یاه لیسناگژ دوجو اب ناگسر  ناگسا
 ی اته  صااتش  رتظن  زا ،ناگتسر   ناگتسا ی اته ناگسرهش یدنم هرهب  هس لیلحت  ده اب رضاح  هوهژ  ایوا نیا اب ؛دروآ تسد هب
 –  یفیتیوت    عوتن زا رتضاح  هوهتژ شور .تسا هگاادرژ دنشاب یم ناگسا ناگسرهش 3 یارب صااش 10 لماش هک یرگشدرگ ه سوت
 map   زا هدافگتسا اتب  سستس ،تسا هدش هدافگسا یددع یمونوسکات یناکم لیلحت لدم زا اه هداد لیلحت و هیزجت یارب و تسا یلیلحت

Arc هرهب  هس و ییاضف عیزوت لیلحت هب و میسرت ناگسا یاه ناگسرهش  هس رد یرگشدرگ ه سوت یاه صااش ییاضف عیزوت هشقن 
  درتجورب و دابآ مرا یاه ناگسرهش هک تسا نیا رگنایب  هوهژ جیاگن .تسا هدش هگاادرژ ناگسا رد یرگشدرگ یاه تااسریز یدنم
 هب ،یرکشدرگ ه سوت یاه صااش رظن زا هلسلس و انزا ،ناف د ،رگادلژ ،دورود ،تشدهوک ،زردوگی ا یاه ناگسرهش و نیرترادروارب
 .دنراد رارق مهن ات موس یاه هبتر رد  یترت

 
 یددع یمونوسکات ،ناتسرل ،یرگشدرگ هعسوت یاه صخاش ،یرگشدرگ :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
     رد یدمهم ردصنع و ینادهج ترادجت رد راشرس دمآرد عانم ،دود نودب تعنص ناونع هب یرگشدرگ ریخا یاه لاس رد
        ریگمدشچ و هدجوت لدباق ددشر ،تدسا هددش اهرودشک زا یرایسب یاه تخادرپ زارت و یناگرزاب هنزاوم میظنت و دواهب
  صلادخان دیلوت رد هک تسا هدیدپ نیا یعامتجا و یداصتقا ناوارف تیمها هدنهد ناشن ریخا لاس هاجنپ رد یرگشدرگ
 دیدج یا هدیدپ ناونع هب ،یرگشدرگ ی هلوقم هب یدج هجوت موزل .( (Lee,1999:1 دنک یم افیا ار یمهم بقن زین یلم
  تدیمها .دبای یم بیازفا ایند رد زور هب زور نآ تیمها و دوش یم ساسحارایسب ،مکی و تسیب نرق ینیشام یگدنز رد
  ییادیوپ ی  هدنیمز رد  ییالادب  تدیلباق  هدک ،تسا نآ یداصتقا ی هخرچ هب هتسباو همه زا بیب رضاح رصع رد یرگشدرگ
   هدمین عیاندص نیرت هتفای دشر زا یکی یرگشدرگ .((Zangiabadi et al,2012:52 تساراد یللملا نیب و یلحم داصتقا
     یاهددمآرد هدک تدسا هددش هتسیرگن ناهج رد یداصتقا دشر یارب یدیلک رصنع  ی ناونع هب و دوب متسیب نرق مود
 هدمع بخب مسیروت رگید فر  زا .(Lotfi et al,2012:88) دور یم راکب هقطنم یاه تخاس ریز هعسوت یارب مسیروت
 ،0707    لادس ادت هدک دوش یم ینیب بیپ و دشاب یم ناهج عیانص نیرتگررزب زا یکی و دهد یم لیکشت ار یناهج داصتقا
 ناهج رسارس رد رالد نویلیرت 7 زا بیب هب نآ زا یشان یلام شدرگ و دنسرب رفن درایلیم 6.6 هب یللملا نیب نارگشدرگ
 ،تسایند تعنص نیرتدمآرد رپ و نیرت  رزب هب ندش لیدات لاح رد تعنص نیا (SariSarraf,2010:64) دبای بیازفا
   تددسا هداد صاددصتخا دوددخ هددب ار ناددهج لاغتددشا زا دددصرد 06 و صلاددخان دددیلوت دددصرد 06  هددک یرودد  هددب
(UNWTO,2008). و  نزاودت  یودس  هدب  تدکرح دناوت یم دعتسم ق انم رد یرگشدرگ بقن نیرتزراب درکیور نیا اب 
 ی اده  نادکم رد  یراذدگ  هیامردس ،تسا مهم یعامتجا و یداصتقا کرحت دنیآرف نیا رد هچنآ اما .دشاب یا هقطنم لداعت
  یرگدشدرگ  ق ادنم  نیدب زا  یتدسرد  بادختنا  هدک  ندیا زج دوش یمن رسیم رما نیا و دشاب یم یرگشدرگ تیزم یاراد
  هعدسوت یاه صخاش لیلحت فده اب رضاح بهوژپ نیاربانب .دروآ مهارف ار هقطنم لک تفرشیپ هنیمز ات دریگ تروص
 .تسا هتفریذپ ماجنا ناتسرل ناتسا رد یرگشدرگ
 .تسا یرورض یرگشدرگ یحاون اه یرباربان هب ندرب یپ و اه تخاسریز زا هنیهب یرادرب هرهب یرگشدرگ هعسوت یارب
  ،نیاربادنب . تدشاد  نارگدشدرگ  ردب  یردتهب تیریدم ناوت یم یحاون حطس رد اهنآ یدنب هاتر و اه تخاسریز تخانش اب
  نیدیعت .تسا یرورض رایسب اه تخاسریز صوصخ هب یرگشدرگ یاهاضف تیفرظ و نارگشدرگ دادعت نیب یگنهامه
 و  یعادمتجا   تلاددع ،ردتهب  ینادسر  تامددخ  رودظنم  هدب یرگشدرگ هعسوت رد اهنآ یدنب هاتر و رترب زکارم و اه ،طق
  تامددخ و  تادناکما  یدسررب یرگشدرگ یحاون یدنب هاتر یاه هار زا یکی .تسا یرورض یحاون حطس رد یداصتقا
 و  یدگنهرف  یاده تیباذج ،یعمج طااترا تاناکما ،لقن و لمح و یسرتسد یاه هکاش ،اهاگتماقا و اه لته دننام یرهش
 (Shamaei et al,2011:64) تسا اه هنیمز مامت رد یتسیروت تامدخ هضرع و یرنه
 ی اده  هدبذاج و  ی اداترا ی اده هار  ،ییادیفارغج تیعقوم ،کاخ تعسو ،اس هب هک تسا یروانهپ نیمزرس ناریا روشک
  نددمت و  گدنهرف و  اوده و بآ  عودنت  ،باذدج  تدعیا  .دراد یا  هژدیو  تدیمها یجراخ نارگشدرگ یارب ،یرگشدرگ
 Zangiabadi et ) تدسا  هدردک  نوگادنوگ یاه هبذاج زا راشرس ار یناتساب روشک نیا ،ناریا ی هلاس رازه دنچ ناشخرد

al,2012:53)هدب  ددمآرد ،سک دیدج عبانم ینیزگیاج نینچمه و رادیاپ و هاناج همه هعسوت  ی داجیا یارب نیاربانب ؛  
  هدک  یدرگنادهج  تعندص هعسوت اتسار نیا رد .میشاب یم اه تیلباق و تاناکما یمامت زا هدافتسا دنمزاین یتفن عبانم یاج
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  ناودنع  هدب ، ددنناد یم یزاسوردوخ و تفن تعنص زا سپ دشر هب ور و ایوپ یداصتقا هدیدپ نیموس ار نآ نانادداصتقا
   ندیا هعدسوت یاه تخاس ریز و اه صخاش یسررب اذل (Madhoshi et al,2003:27) .دوش یم حرطم روشک یساسا زاین
    ،ییاوده و بآ عودنت نودچمه  ییاده لی دسناتپ    ادب ناتدسرل ناتدسا . ددبای ی دم ترورض روشک فلتخم ق انم رد تعنص
 یرگشدرگ هنیمز رد روشک ینغ یاه ناتسا زا یکی هجوت روخ رد و ناوارف یخیرات و یعیا  یاه هبذاج زا یرادروخرب
    ،دلاغ ناتدسا ندیا ی اده  ناتدسرهش  رد یلدادعتمان عیزوت ،یرگشدرگ یاه تخاس ریز ییاضف عیزوت ظاحل هب اما .تسا
    هردهب حطدس هدب دشاب هتشاد ناتسا هعسوت رد دناوت یم هک یشقن یافیا رد یرگشدرگ تیمها هب هجوت اب نیاربانب .تسا
  یددعب ی اده  هدافتدسا     یاردب ادت تدسا هددش هتخادرپ یرگشدرگ هعسوت یاه صخاش ساسا رب نآ یاه ناتسرهش یدنم
   هددش هتدشادرب یدیفم یاه مدق ناتسا یاه ناتسرهش رد یراذگ هیامرس تیولوا نییعت رد یناتسا نازیر همانرب و ناریدم
 .تسا هدش هتخادرپ ناتسرل ناتسا رد یرگشدرگ هعسوت یاهصخاش لیلحت هب بهوژپ نیا رد ور نیازا .دشاب
 هنیشیپ
  یاده     تخادسریز و تالیهدست هدنیهب یبادی  نادکم و یزیر همانرب ناونع اب یشهوژپ رد (9396) ناراکمه و هداز میهاربا
  یرگدشدرگ ییاریذپ و یهاگتماقا زکارم یناکم -ییاضف عیزوت هب نانمس رهش رد GIS زا هدافتسا اب یرهش یرگشدرگ
  زدتگ و    گدیرانت ،ثرودشآ یاده     لددم سادسا ردب ار نآ یدنیزگ هنیهب یگنوگچ و یخیرات یاهرهش رب دیکأت اب ،یرهش
 .دنا هتخادرپ
   ادب ینادمز هزابود هسیاقم اب نادمه ناتسا یگتفای هعسوترب یلیلحت ناونع اب یشهوژپ رد (7396) ینیسحریم و ورشوخ
  ناتدسا  هعدسوت حطس یسررب هب (یددع یمونوسکات  ینکت زا هدافتسا اب) مسیروت تعنص و یرگشدرگ رب هژیو دیکأت
        و تامددخ ،دتارم هلدسلس لدیلحت تدهج یدددع یمونودسکات یدنب هقا   ینکت زا هدافتسا اب قیقحت نیا .دنا هدومن
      یتادقا  لدصاوف هدب ندردب یدپ نآ  فدده و        تدسا هدتفرگ ترودص ناددمه ناتدسا رد یتدسیروت و یرهدش تاناکما
      تعندص هدب هدجوت ادب راددیاپ هعسوت هب لین و یتاقا  هلصاف ندرک مک یارب راکهار هئارا ،نادمه ناتسا یاه ناتسرهش
 .تسا هدش اج هباج نزر و دابآدسا ناتسرهش ود نیب طقف یدنب هاتر هک داد ناشن جیاتن .دشاب یم ناتسا رد یدرگناهج
 .تسا هدش اج هباج ناتسرهش ود نیا نیب یدنب هاتر دنچ ره هک دوب نیا دمآ تسد هب هک رگید هجیتن
  ادب نآ  ردب رثؤم لماوع یدنب تیولوا و دزی رهش ینامرد نارگشدرگ یدنمتیاضر نازیم یسررب هب (6396) نیدلارخفریم
  یدادیز رایسب یاه لیسناتپ یاراد یکشزپ ظاحل زا دزی ناتسا هک دهد یم ناشن نآ جیاتن و هتخادرپ یزاف سیسپات شور
  هعدسوت  یاتدسار رد یا  هژدیو  طیاردش  لدیلد  نیدمه  هدب ،دراد  یخیرادت و  یدمیلقا  ظادحل زا یدایز یاه تیفرظ و تسا
  تادناکما  ندودمن  مهاردف  هدلمج زا  یتاماددقا  مادجنا اب ناوت یم هجیتن رد .دراد دوجو ناتسا نیا رد تمالس یرگشدرگ
 رد  ناتدسا یارب دنرب داجیا ،،سانم راتفر نتشاد تهج ناتسرامیب لنسرپ شزومآ ،اهنآ ناهارمه و نارامیب یارب یهافر
 .دومن  مک ناتسا یاه ناتسرامیب حطس رد یکشزپ تامدخ تیفیک ءاقترا هب ،نامرد هزوح
  ناتدسا  درودم) TOPSIS لدم زا هدافتسا اب یرگشدرگ یاهیدنمناوت ناونع تحت ی هلاقم رد (6396) ناراکمه و دنبریت
 نآ  رگنادیب  بهوژدپ  ندیا رد هلصاح جیاتن .دنداد رارق یبایزرا دروم ار ناتسا نیا یاه لیسناتپ (دمحا ریوب و هیولیگهک
  نادنآ ی اده ناوت هب هجوت اب یگتفای هعسوت یاه صخاش ظاحل زا دمحا ریوب و هیولیگهک ناتسا ،دراوم رثکا رد هک تسا
 .تسا هتفرگن رارق یبوخ تیعضو رد
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       دینکت زا هدافتدسا ادب یرگدشدرگ هعدسوت  یاده ی ژتارتدسا  یددنب  تدیولوا هب یشهوژپ رد (6396) ناراکمه و یفطل
MCDM رهدش یرکدشدرگ راددیاپ هعدسوت یاه یژتارتسا نیودت رد یعس هلاقم نیا رد .دنا هتخادرپ ناتسدرک ناتسا رد     

    ندیا راددیاپ یرگدشدرگ رد  رثؤدم   یجرادخ و یدلخاد ی اده  فعدض و  اده توق ،اهدیدهت ،اه تصرف هب هجوتاب جدننس
      هددش هاردمه یناددیم یدسررب ادب تاعال ا یروآ عمج یارب و یلیلحت -یفیصوت عون زا قیقحت شور .دراد ناتسرهش
  پدک و TOPSIS,ELECTER یاه  ینکت اب سپس و IEA  ینکت زا هنیهب یاه یژتارتسا تیعقوم نییعت تهج .تسا
  زا یرگدشدرگ  یاده  تخادسریز  هعدسوت یژتارتسا هک داد ناشن جیاتن .تسا هدش مادقا اه یژتارتسا یدنب تیولوا هب دنل
 .داد صاصتخا دوخ هب یرگشدرگ تعنص هعسوت رد ار لوا تیولوا ناسانشراک رظن
     زا هدافتدسا ادب مدشق هردیزج یدرگشدرگ هعسوت یاه صخاش لیلحت ناونع اب یا هلاقم رد (0396) ناراکمه و یقداص
  لددم زا هدافتسا اب هک هلاقم نیا رد .دنا هتخادرپ هریزج نیا رد یرگشدرگ هعسوت یاه صخاش یسررب هب ،SWOT لدم
   یژتارتدسا ی اده  صخادش ، تدسا هداد    راردق یبادیزرا درودم ار مشق هریزج یرگشدرگ یاه صخاش SWOT یلیلحت
 .دنا هتفرگ رارق لیلحت و یبایزرا دروم مشق هریزج یرگشدرگ
  ردین ناتسرهش ییاتسور ق انم یرگشدرگ یاه تیفرظ یدنب تیولوا ناونع اب یا هلاقم رد (0396) ناراکمه و یراختفا
  نادشن   قدیقحت زا لدصاح جیاتن هک دنا هتخادرپ ناتسرهش رد ییاتسور ق انم یدنب تیولوا هب سیسپات لدم زا هدافتسا اب
  ،یچزقدس)  دنتدسه  یرتدشیب  یدطیحم ی اده  هدبذاج یاراد هک ییاهاتسور ،هعلاطم دروم یاتسور 09 نایم زا هک دهد یم
 .دنرادروخرب یرتشیب تیحجرا زا (نیچرگوگ ،ناتسلگ ،ولجرب ،ناروخلک دنیو ،ناریش
  یاده تخاسریز ظاحل زا ناهفصا ناتسا یاه ناتسرهش یدنب حطس ناونع اب یا هلاقم رد (0396) دنو یسوم و یعامش 
  قدیقحت  جیادتن . ددنا هتخادرپ ناهفصا ناتسا یاه ناتسرهش یدنب حطس هب ،AHP و سیسپات لدم زا هدافتسا اب یرگشدرگ
  ،ناهفدصا ی اده  ناتدسرهش ، اده  ناتدسرهش  یددنب  حطدس یارب هدش هتفرگ رظن رد یاهرایعم هب هجوت اب هک دهد یم ناشن
  یرگدشدرگ یاه تخاسریز ندوب اراد رظن زا هس ات  ی حطس رد ،یترت هب سیسپاتلدم قیر  زا ناشاک و رهش نیهاش
 مود و لوا  یحاودن  ناودنع  هدب  ،دیترت  هدب  نادشاک و  ناهفدصا  ناتدسرهش  ،رکذدلا  وف لدم ود ،یکرت اب و .دنراد رارق
 .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار زایتما نیرتشیب یرگشدرگ
 زا  هدافتدسا  ادب  سرادف  ناتدسا  یرگدشدرگ هعسوت رب رثؤم عناوم یدنب هاتر و ییاسانش رد (0396) ناراکمه و یوسوم
 TOPSIS و AHP  یادهکینکت و  یرادمآ  یاهدشور رثؤم عناوم یدنب هاتر و لیلحت و هیزجت تهج MCDM یاهکینکت
 تعنص هعسوت عناوم نیرتمهم یبایرازاب و یگنهرف عناوم هک تسا نآ زا یکاح قیقحت جیاتن .دنا هداد رارق هدافتسا دروم
 .دنشاب یم سراف ناتسا رد یرگشدرگ
       ناتدسا هددش تدظافح ق ادنم رد یرگدشدرگ راددیاپ هعسوت یاهتیفرظ یسررب ناونع اب یشهوژپ رد (0396) یداوج
     تیریددم تدحت ق ادنم لدماک ییاسانش اب ات هدش یعس قیقحت نیا رد .تسا هتخادرپ یدرگ تعیا  رب دیکات اب نالیگ
     ادت هدردک ییادسانش ار ادهنآ  رد یرگدشدرگ رادیاپ هعسوت یاه تیفرظ ،نالیگ ناتسا رد تسیز طیحم تظافح نامزاس
 .دریگ تروص ،سانم یزیر همانرب
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 یرظن ینابم

 یرگشدرگ فیرعت
  تدغل . تدسا هژاو  ندیا  یراتخادسان و  یگدرتدسگ  ،تدسا شریذپ دروم أرثکا یرگشدرگ هژاو صوصخ رد هزورما هچنآ
  ،ندز رود یادنعم هب Tourns نیتال تغل رد هشیر هک هدش ذخا نتشگ یانعم هب Tour روت هملک زا Tourism مسیروت
     هدتفای هار سیدلگنا هدب تدیاهن رد و هسنارف ،ایناپسا هب ینانوی زا هک دراد بخرچ و دصقم و أدام نیب تشگرب و تفر
    زا یلکدش هدنوگ رده مسیروت "دنک یم فیرعت هنوگنیا ار مسیروت 9336 لاس رد (wto) مسیروت یناهج نامزاس .تسا
  تراداع ی رگدشدرگ .دوش یم لماش ار دشاب هناخ زا رود و لاس  ی زا رتمک و ،ش  ی لقادح تملقا لماش هک رفس
   تدسا یتعندص ،یرگشدرگ فیرعت نیرت هداس .دوش یم طوبرم نانآ اب طاترم تامدخ و نارگشدرگ هب هچنآ ره زا تسا
      رفدس هدب نادهج طادقن ردگید زا دیدزاب تهج و هدش جراخ دوخ یاه هناخ زا یتدم یارب دارفا ات ددرگ یم ،جوم هک
  تعندص نیا ،اهروشک زا یرایسب .دیامن یم فر  رب ار اهنآ یتماقا و ییاریذپ یاهزاین زین رفس تدم لو  رد و دزادرپب
  ددنناد ی دم              ییادنب ردیز راتخادس هعدسوت و یدصوصخ بدخب ددشر ،لاغتدشا ،ددمآرد یلدصا عدانم ناودنع هدب ار ایوپ
(Mahalati,2001:1) 
 یرگشدرگ تاناکما و تالیهست
      هدطبار ماددک رده هدک دردک یدنب هتسد حطس هس رد ار نارگشدرگ زاین دروم تاناکما و تالیهست ناوت یم یلک رو  هب
    هدب رگدشدرگ بذدج رد ییاراک یارب مادکره لاح نیع رد یلو ،دنا  یکفت لباق ریغ مه زا و دنراد رگیدکی اب میقتسم
 :زادنترااع حطس هس نیا .دنراد زاین هناگادج یشزادرپ
 یتماقا تاناکما و تالیهست -6
 یتامدخ تاناکما و تالیهست -7
 یتراجت تاناکما و تالیهست -9
          سادیقم رد هدچ ییادضف یهدنامادس و یبادیناکم یگنودگچ نتفردگ ردظن رد یتمادقا تالیهست و تاناکما شزادرپ رد
  .تدسا  یزدیر   هدمانرب تدیولوا رد ( هردیغ و ییارآ ناروتسر اه لته تازیهجت لثم) تماقا ناکم سایقم رد و ییایفارغج
 لیاسو و تا ااترا شرتسگ و طسب .دراد دوجو نارگشدرگ دادعت و اهتخاسریز یفیک و یمک بیازفا نیب یتاثم هطبار
 هار) ی تالدصاوم   و ی اداترا بودخ یاه هار زا یرادرب هرهب و یهاگدورف و ییاوه تامدخ ی هعسوت ،لقنو لمح نردم
 ((Papoliyazdi et al,2006:128 .دوزفا دهاوخ دصاقم هب نارگشدرگ لااقا رب (اهنیاریظن و یرهش راطق ،نهآ
 یرگشدرگ هعلاطم رد یناینب یاهدرکیور
 :دنک یم ،ل  ار ینوگانوگ یاهدرکیور بتیهام و تلصخ هب هجوت اب یرگشدرگ هعلاطم
  هدنومن  ددشاب یم حرطم لکشت ای و ناگرا ،داهن  ی هباثم هب یرگشدرگ درکیور نیا رذ :یتالیکشت_یداهن درکیور -
 .تساهنآ هب طوبرم یاه یتساک و مکو تالکشم و یترفاسم یاهسناژآ صوصخ رد قیقحت دروم رد درکیور نیا زراب
 .دوش یم هتسیرگن یدیلوت تیلاعف  ی دید هیواز زا یرگشدرگ تعنص هب :دیلوت ای لوصحم درکیور -
 .تسا رظن دروم نامز ی  رد یرگشدرگ لماکت و نیوکت هوحن ،هچخیرات درکیور نیا رد :یخیرات درکیور -
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  یزدیر  هدمانرب لئاسم داعبا و یرگشدرگ تامدخ رتهب هچ ره هئارا تهج یتیریدم یاه تیلاعف رب :یتیریدم درکیور -
 .دراد دیکات
  رد حردطم یاهروحم هلمج زا ...و نابزیم هعماج تاداع و بادآ یعامتجا تاقا  تاعلاطم :یسانش هعماج درکیور -
 .تسا درکیور نیا
      زا ،یرگدشدرگ تاردثا یدسررب و ادهنآ هدب یناسر تامدخ هوحن ،یرگشدرگ یاهناکم یبایزرا :ییایفارغج درکیور -
 .(Charles & others,2006) دشاب یم درکیور نیا رد مهم تاعوضوم هلمج
 یرگشدرگرب رثؤم لماوع
  هدس .دهد یم لکش ار یرگشدرگ هعسوت ،اهنآ نیب لماعت و طااترا دنراد بقن یرگشدرگ هعسوت رد یرامش یب لماوع
  ،نادنامهم رگید ترااع هب .دصقم یاه یگژیو و هقظنم مدرم ،نارگشدرگ :زا دنترااع یرگشدرگ هعسوت رد یلصا لماع
 (Mohseni,2009:156) دنا یرگشدرگ هعسوت رد یلصا لماع هس اه هبذاج و نانابزیم
 

 
 (Alvani et al,2006:112) یرگشدرگ تعنص هعسوت یلصا لماوع :1 لکش

  ندیا . دنودش ی دم دصقم ی هقطنم دراو درگناهج و نامهیم هباثم هب هک دنتسه یناسک یهمه ،نارگشدرگ ورملق زا روظنم
   یدادصتقا و یلادم یاه یدنمناوت و یتیصخش تایصوصخ ،اه شزرا ،گنهرف ،اهزاین و تاراظتنا ی هدنریگ رب رد هزوح
    ادهنآ هدب نارگدشدرگ و  ددننک ی دم یگدنز دصقم رد هک دنتسه یدارفا ی همه ،نابزیم هقطنم زا روظنم .تسا نارگشدرگ
  ،یخیرادت ی اده یگژیو دصقم ورملق زا روظنم .تسا دوخ صاخ یاه یگژیو هدنرادرب رد زین هزوح نیا .دنوش یم دراو
        زیادمتم ق ادنم ریادس زا ار هدقطنم  دی هدک تدسا یتایصوصخ ریاس و یلیصحت ،یشزرو ،یحیرفت ،یاهذم ،یگنهرف
 .(Alvani et al,2006:112) دزاس یم
      و  یژولوءددیا لدماوع ،هیامردس و یدادصتقا لدماوع ؛زا دنترااع یرگشدرگ راتخاس رب رثؤم رثؤم لماوع یلک رو  هب
  ،یخیرادت هقباس ،یعیا  لماوع ،یماظتنا و یتینما یاه تخاسریز ،ینید و یگنهرف ،یعامتجا لماوع ،یللملا نیب طباور
 ((Karimigotbabadi,2012 یروانف ،یا هعسوت یاه تخاسریز ،یگنهرف ثاریم هعومجم ،شزومآ
    هدکلب ،یدادصتقا قدنور ،جوم دیاب اهنت هن یرگشدرگ شرتسگ اب تفگ ناوت یم یرگشدرگ درکراک و راثآ اب هطبار رد
    تدینما و حالدص شرتدسگ و  اده ی تدسود  ماکحتدسا ،زیمآ تملاسم یتسیزمه یللملا نیب طباور شرتسگ ،جوم دیاب
 یهار نایم یاه سیورس و اه سناژآ ،اه لته رد میقتسم لغش هس لماش لغش 2،رگشدرگ ره دورو یازا هب دوش یناهج
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    ددش ددهاوخ دادجیا یتشادهب تامدخ و ،یناایتشپ ،یتسد عیانص ،یهاگدورف تامدخ ،یگدننار میقتسم ریغ لغش 0 و
(Kargar,2007). 
 و  دودش یم ،اس ار لداات و لماعت ،ناکم  ی رد یرگشدرگ نایرج یوس ود رد یگنهرف رما  ی ناونع هب یرگشدرگ
        هعدسوت .تدسا طاداترا رد ،تدسا هدعماج گدنهرف زا ثدعانم هک اهنآ یوزرآ و اهزاین ،اه هتساوخ ،اه هزیگنا ،اهناسنا اب
    هدعماج و رگدشدرگ نیدب گنهرف لداات یارب یفاک تصرف دوش یم ،جوم یگنهرف ی هدیدپ  ی ناونع هب یرگشدرگ
  ددنراذگب  ماردتحا رتشیب مه گنهرف هب و هدرک کرد رتهب ار رگیدکی دنناوت یم نانآ انام نیا رب .دروآ یم دوجو هب نابزیم
(Papoliyazdi er al,2010). 
 هعلاطم دروم هدودحم یفرعم

  و هدجرد 65   و اوتدسا طدخزا یلامش ضرع هقیقد 77 و هجرد 59 ات هقیقد 29 و هجرد 79 یاهزرم نیب ناتسرل ناتسا
    و یزدکرم یاهناتدسا هدب لامش زا و تسا عقاو چیونیرگ راهنلا فصن زا یقرش لو  هقیقد 09 و هجرد 00 ات هقیقد 60
 .  تدسا هددش یهتنم مالیا و هاشنامرک یاهناتسا هب برغ زا و ناتسزوخ ناتسا هب بونج زا ،ناهفصا هب  رش زا ،نادمه
  ،نادفلد    ،دادبآ مردخ ،دردجورب ،زردوگیلا :زا دنترااع ناتسا یاه ناتسرهش ،دشاب یم ناتسرهش 3 زا لکشتم ناتسرل ناتسا
 07  ،رهدش 77 یاراد ناتسا نیا ،تسا ناتسا یسایس و یرادا زکرم دابآ مرخ ،هلسلس و رتخدلپ ،انزا ،تشدهوک ،دورود
 .دشاب یم ینوکسم یدابآ هچراپ 7527 و ناتسهد 62،بخب

 
 Source: Research Findings هعلاطم دروم هدودحم :2 لکش
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     یمونودسکات ینادکم بجندس لددم زا یریگ هرهب اب هک تسا یمک و یلیلحت – یفیصوت عون زا رضاح بهوژپ شور
  سادسا  ردب ) ناتدسرهش 3      ردب لمتدشم ناتدسرل ناتدسا هدوددحم لک قیقحت یرامآ هعماج .تسا هتفرگ تروص یددع
 و  یتدسد  عیاندص  ،یدگنهرف ثاریم لک هرادا و یرامآ همانلاس زا نآ یاه هداد و دشاب یم (0296 لاس یسایس تامیسقت
  ،یمودمع ی اده ها دگتماقا     داددعت :زا ددنترااع هدافتدسا درودم ی اده  صخادش  .تدسا هدش هیهت ناتسرل ناتسا یرگشدرگ
   رتادفد ،لادعف  لدقن و لمح ینواعت یاه تکرش ،یرهش نورد یمومع هیلقن لیاسو ،یندیشون و اذغ فرص یاه هاگراک
  لوددج) ریذپنامهم ،لته ،هزوم دادعت ،یخیرات و یناتساب راثآ دادعت ،یرنه و یگنهرف یاه هاگشیامن ،ی ااترا تامدخ
 .(6 هرامش
 لیلحت و هیزجت شور
       لددم زا هدافتدسا ادب دنتدسه یرگدشدرگ صخادش 06   لمادش هدک  اده هداد   اددتبا ،بهوژدپ تااساحم ماجنا روظنم هب 
 (Gis  ) ییادیفارغج تادعال ا هناما  دس زا هدافتدسا اب تیاهن رد و دنا هتفرگ رارق لیلحت و هیزجت دروم یددع یمونوسکات
 .تسا هدش میسرت ناتسا یاه ناتسرهش یگتفای هعسوت حطس هشقن
 اه هتفای

 قیقحت یاه صخاش :1 لودج

 
Source: Research Findings 

 یددع یمونوسکات
-   هردهب هدجرد هدب هجوت اب فلتخم یاه تیلاعف هسیاقم و یدنب هقا  ،یدنب هجرد یلاع شور  ی یددع یمونوسکات 
 یدنب هجرد یاهشور نیرتهب زا یکی عقاو رد .دشابیم یسررب دروم یاهصخاش زا اهتیلاعف نآ یرادروخرب و یدنم
 ،نآ زا  یدصاخ  عودن .دوشیم هدرب راک هب مولع رد فلتخم یاهیدنب هقا  یارب شور نیا تسا یمونوسکات زیلانآ ،ق انم
  هدجرد و   یمونودسکت یاهدحاو نیب اهیکیدزن و اهتهااش یددع یبایزرا ،فیرعت هب انب هک تسا یددع یمونوسکات
 یدالیم 9636 لاس رد نوسردنآ طسوت راب تسخن یارب شور نیا .دشابیم  یمونوسکت یاههورگ هب رصانع نآ یدنب
   فدلتخم یاهرودشک نیب یگتفای هعسوت یدنب هجرد و یدنب هقا  یارب یا هلیسو ناونع هب 2636 لاس رد و دش داهنشیپ
 .(Amini et al,2006:38) دش حرطم وکسنوی رد داصتقا یلاع هسردم زا گینوله روسفورپ طسوت
 :تسا ماجنا لباق ریز لحارم ،لاق رد یددع یمونوسکات زیلانآ

 هاگتماقا دادعت
يمومع ياه

 ياه هاگراك
 و اذغ فرص
ينديشون

 هيلقن لياسو
 نورد يمومع

يرهش

 ياه تكرش
 و لمح ينواعت

لاعف لقن

 تامدخ رتافد
يطابترا

 ياه هاگشيامن
 و يگنهرف

يرنه

 راثآ دادعت
 و يناتساب

يخيرات
ريذپنامهملتههزوم دادعت

137762731281132زردوگيلا
2228722531130323131درجورب
43286266650582614386دابآ مرخ

4442077771100نافلد
12111489512100010دورود

27713373167110تشدهوك
1243462961010انزا

9871839878000رتخدلپ
4231627610000هلسلس
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 اههداد سیرتام لیکشت :لوا هلحرم
 نآ  یاهرطدس و  ددشاب ی دم n × m  دادعبا  هدب  یدسیرتام هک تساه هداد سیرتام لیکشت ،یددع یمونوسکات هلحرم نیلوا 
  ندیا رد .(Eliaspoor,2011:25 ) تدسا  هددش نییعت یاهصخاش نآ یاه نوتس و نارهت رهش  ی هقطنم یحاون لماش
 :میروآیم تسدب ریز یاهلومرف زا هدافتسا اب ار هداد رایعم فارحنا و نیگنایم اههداد سیرتام لیکشت زا سپ هلحرم
 ی  هددنهد نادشن Xij   هدک دودش    یدم هداد نادشن یددعب ود یادضف  ی رد رادرب  ی طسوت ناتسرهش ره ،یترت نیدب
  هدک درک یراک دیاب ،دنتسه یتوافتم سایقم یاراد تایصوصخ مامت هکنیا هب هجوت اب .تسا ما i هیحان ما j تیصوصخ
-  یدم تدسدب ا ر اهنوتدس نیگنایم لوا هلحرم رد ظاحل نیدب ،درب نیب زا وگلا لخاد رد ار توافتم یاهسایقم تلاخد
 (Maleki et al,2009:54) .میروآ
 
 :دوش یم هاساحم ریز لومرف قیر  زا ،Xij سیرتام زا نوتس ره یارب رایعم فارحنا سپس

sj = √∑(�ij��̄)�
�

  
 اه هداد سیرتام :2 لودج

 
Source: Research Findings 

 
 درادناتسا سیرتام لیکشت :مود هلحرم
  فاردحنا  ردب نآ  میدسقت و  رطدس نآ نیگنایم زا اه هداد سیرتام رطس ره یاه هداد  ت  ت ندرک رسک اب هلحرم نیا رد 
 :تسارجا لباق ریز هطبار زا هک ،(9 لودج) دیآ یم تسدب Z ای درادناتسا سیرتام رصانع ،رطس نآ رایعم

 

 دادعت
 هاگتماقا
يمومع ياه

 ياه هاگراك
 و اذغ فرص
ينديشون

 هيلقن لياسو
 يمومع

يرهش نورد

 ياه تكرش
 لمح ينواعت

لاعف لقن و

 رتافد
 تامدخ
يطابترا

 هاگشيامن
 ياه

 و يگنهرف
يرنه

 راثآ دادعت
 و يناتساب

يخيرات
هزوم دادعت لته ريذپنامهم

13.00 77.00 627.00 3.00 12.00 8.00 1.00 1.00 3.00 2.00 زردوگيلا

22.00 287.00 2253.00 11.00 30.00 32.00 3.00 1.00 3.00 1.00 درجورب

43.00 286.00 2666.00 50.00 58.00 26.00 14.00 3.00 8.00 6.00 دابآ مرخ

4.00 44.00 207.00 7.00 7.00 7.00 1.00 1.00 0.00 0.00 نافلد

12.00 111.00 489.00 5.00 12.00 10.00 0.00 0.00 1.00 0.00 دورود

2.00 77.00 133.00 7.00 31.00 6.00 7.00 1.00 1.00 0.00 تشدهوك

1.00 24.00 346.00 2.00 9.00 6.00 1.00 0.00 1.00 0.00 انزا

9.00 87.00 183.00 9.00 8.00 7.00 8.00 0.00 0.00 0.00 رتخدلپ

4.00 23.00 162.00 7.00 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 هلسلس

12.22 112.89 785.11 11.22 19.22 11.44 3.89 0.78 1.89 1.00 نيگنايم
13.32 102.63 968.78 14.81 17.38 10.35 4.81 0.97 2.57 2.00 رايعم فارحنا

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1396 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهد لاس – يناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن يشهوژپ - يملع همانلصف 469

 

 درادناتسا سیرتام :3 لودج

 
Source: Research Findings 

 .تسا  ی و رفص ربارب ،یترت هب ،نوتس ره رایعم فارحنا و نیگنایم لصاح درادناتسا سیرتام رد
 بکرم لصاوف نییعت :موس هلحرم
-  صخادش تادسن هب اه ناتسرهش ریاس زا ار ناتسرهش ره هلصاف ناوتیم Z درادناتسا سیرتام نتشاد اب هلحرم نیا رد 
 :دوش یم هاساحم ریز ۀطبار زا هدافتسا اب هلصاف نیا (Mirghafoori et al,2005:70) .دروآ تسدب هدش نیعت یاه
 
 
    راددقم نیردتمک نآ رطدس ره رد و دهد یم ناشن ار رگید ناتسرهش زا ناتسرهش ره یایکرت هلصاف سیرتام نیا ریداقم
  نیدیعت .(Ghanbari et al,2011:102 ) تدسا  اده  ناتدسرهش رگید اب ناتسرهش نآ نایم هلصاف نیرتهاتوک ی هدنهد ناشن
  سیرتادم نیا رد تسا رظن دروم صخاش رد ناتسرهش ره ی هلصاف هدنهد ناشن ،سیرتام رصنع ره لصاوف نیرتهاتوک
     رادیعم فاردحنا و نیگنادیم سپدس ،می دسیون ی دم   یلوددج رد ار نآ و صخدشم ار ناتسرهش ره نیب هلصاف نیرتهاتوک
  ،ندگمه ی اده ناتسرهش ندرک صخشم یارب هاگنآ ،مینک یم هاساحم ار حطس ره (رفص یانثتسا هب) لصاوف نیرتکچوک
 .مینک یم هاساحم قا  ار (-d) نییاپ دح و (+d) الاب دح یاه تیلاعف
   زا ردتمک ادی رتشیب رایسب یاه هلصاف یاراد هک میشاب هتشاد ییاه ناتسرهش تسا نکمم هلصاف نیرتهاتوک نییعت زا سپ
   هتدشاد دودجو مورحم رایسب ای رادروخرب رایسب ناتسرهش ام یسررب دروم هعماج رد رگید ترااع هب ؛دشاب ق انم ریاس
 زا اه ناتسرهش نیا فذح نامز نیا رد متیروگلا .دشاب نوگمهان اه ناتسرهش ریاس اب هک ((Taghvai et al, 2004 دشاب
   لدحارم مادجنا زا     سدپ بهوژدپ ندیا رد هدک (Mirghafoori et al,2005:71)  ددهد ی دم داهنشیپ ار یدنب هاتر هنودرگ
    فذدح تاادساحم زا نگمهادن یاه ناتسرهش ناونع هب درجورب و دابآ مرخ یاه ناتسرهش هک دش صخشم یمونوسکات
 .(6 ات 5 لوادج) دندش

 دادعت
 ياه هاگتماقا

يمومع

 ياه هاگراك
 و اذغ فرص
ينديشون

 هيلقن لياسو
 يمومع

يرهش نورد

 ياه تكرش
 و لمح ينواعت

لاعف لقن

 رتافد
 تامدخ
يطابترا

 هاگشيامن
 ياه

 و يگنهرف
يرنه

 راثآ دادعت
 و يناتساب

يخيرات
هزوم دادعت لته ريذپنامهم

0.06 -0.35 -0.16 -0.56 -0.42 -0.33 -0.60 0.23 0.43 0.50 زردوگيلا

0.73 1.70 1.52 -0.02 0.62 1.99 -0.18 0.23 0.43 0.00 درجورب

2.31 1.69 1.94 2.62 2.23 1.41 2.10 2.29 2.38 2.50 دابآ مرخ

-0.62 -0.67 -0.60 -0.29 -0.70 -0.43 -0.60 0.23 -0.73 -0.50 نافلد

-0.02 -0.02 -0.31 -0.42 -0.42 -0.14 -0.81 -0.80 -0.35 -0.50 دورود

-0.77 -0.35 -0.67 -0.29 0.68 -0.53 0.65 0.23 -0.35 -0.50 تشدهوك

-0.84 -0.87 -0.45 -0.62 -0.59 -0.53 -0.60 -0.80 -0.35 -0.50 انزا

-0.24 -0.25 -0.62 -0.15 -0.65 -0.43 0.86 -0.80 -0.73 -0.50 رتخدلپ

-0.62 -0.88 -0.64 -0.29 -0.76 -1.01 -0.81 -0.80 -0.73 -0.50 هلسلس

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 نیگنایم

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 رایعم فارحنا
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 1 بکرم لصاوف سیرتام :4 لودج

 
Source: Research Findings 

 اب دابآ مرخ ناتسرهش هک دش صخشم نآ رد هک دهد یم ناشن ار ،کرم لصاوف سیرتام هلحرم نیلوا 5 هرامش لودج
 .دیدرگ فذح تااساحم زا و دش هداد صیخشت نگمهان 66.0 هلصاف نازیم

 2 بکرم لصاوف سیرتام :5 لودج

 
Source: Research Findings 

 

زردوگيلا درجورب دابآ مرخ نافلد دورود تشدهوك انزا رتخدلپ هلسلس
 نیرتهاتوک

هلصاف

زردوگيلا 0.00 3.82 7.29 1.81 1.70 2.33 1.97 2.47 2.25 1.70

درجورب 3.82 0.00 5.66 4.62 3.86 4.38 4.81 4.53 5.21 3.82

دابآ مرخ 7.29 5.66 0.00 8.44 8.15 7.60 8.81 8.12 9.04 5.66

نافلد 1.81 4.62 8.44 0.00 1.52 1.94 1.21 1.88 1.22 1.21

دورود 1.70 3.86 8.15 1.52 0.00 2.31 1.30 1.83 1.50 1.30

تشدهوك 2.33 4.38 7.60 1.94 2.31 0.00 2.16 1.82 2.44 1.82

انزا 1.97 4.81 8.81 1.21 1.30 2.16 0.00 1.81 0.81 0.81

رتخدلپ 2.47 4.53 8.12 1.88 1.83 1.82 1.81 0.00 1.92 1.81

هلسلس 2.25 5.21 9.04 1.22 1.50 2.44 0.81 1.92 0.00 0.81

avg= 2.105271 d(+)= 5.324798

std= 1.609764 d(-)= -1.11426

زردوگیلا درجورب نافلد دورود تشدهوک انزا رتخدلپ هلسلس
 نیرتهاتوک

هلصاف

زردوگیلا 0.00 5.66 3.38 3.40 4.36 3.79 4.54 4.00 3.38

درجورب 5.66 0.00 6.25 5.60 5.99 7.23 6.12 7.01 5.60

نافلد 3.38 6.25 0.00 2.54 3.07 2.58 3.10 2.02 2.02

دورود 3.40 5.60 2.54 0.00 3.86 2.21 2.99 2.07 2.07

تشدهوک 4.36 5.99 3.07 3.86 0.00 3.89 3.19 3.90 3.07

انزا 3.79 7.23 2.58 2.21 3.89 0.00 3.51 1.88 1.88

رتخدلپ 4.54 6.12 3.10 2.99 3.19 3.51 0.00 2.89 2.89

هلسلس 4.00 7.01 2.02 2.07 3.90 1.88 2.89 0.00 1.88

avg= 2.848207 d(+)= 5.360787

std= 1.25629 d(-)= 0.335627
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      ناتدسرهش زدین سیرتادم ندیا رد هدک د دهد ی دم ناشن دابآ مرخ ناتسرهش فذح اب ار ،کرم لصاوف سیرتام 0 لودج
  و ددش هداد صیخشت نگمهان تسا رتشیب (69.0) هلصاف نیرتالاب هب تاسن نآ رادقم هک 06.0 هلصاف رادقم اب درجورب
 .دیدرگ فذح تااساحم هنودرگ زا نگمهان ناتسرهش نیمود ناونع هب مه درجورب ناتسرهش تروص نیا رد

 3 بکرم لصاوف سیرتام :6 لودج

 
Source: Research Findings 

 ی اده  ناتدسرهش  فذدح زا سپ .دهد یم ناشن نگمهان یاه ناتسرهش فذح زا سپ ار ،کرم لصاوف سیرتام 6 لودج
       رد هدک تدسا یلکدش هدب نآ ،دکرم لدصاوف سیرتام و ماجنا نگمه ناتسرهش 2 اب یددع یمونوسکات لدم نگمهان
 .تسا هدش هداد بیامن 6 لودج
 هعسوت قشمرس نییعت :مراهچ هلحرم
      سیرتادم یاهنوتدس زا  دی رده رد دددع نیرت  رزب) دوشیم هاساحم هعسوت قشمرس و لآ هدیا رادقم هلحرم نیا رد
 ,Taghvaei & Avaregani) ( دودش  یدم هادساحم لباقم لومرف اب و باختنا (Zoj) لآ هدیا رادقم ناونع هب درادناتسا

2010: 101). 
 

 

  هعسوت قشمرس :7 لودج

 
Source: Research Findings 

زردوگی ا ناف د دورود تشدهوک انزا رگادلژ هلسلس
 نیرتهاتوک

هلصاف

زردوگيلا 0.00 5.22 4.11 5.79 5.06 5.92 6.33 4.11

نافلد 5.22 0.00 3.94 3.62 3.14 3.33 2.96 2.96

دورود 4.11 3.94 0.00 4.91 4.02 3.72 5.02 3.72

تشدهوک 5.79 3.62 4.91 0.00 4.57 3.82 4.80 3.62

انزا 5.06 3.14 4.02 4.57 0.00 4.48 3.11 3.11

رتخدلپ 5.92 3.33 3.72 3.82 4.48 0.00 3.95 3.33

هلسلس 6.33 2.96 5.02 4.80 3.11 3.95 0.00 2.96

avg= 3.403097 d(+)= 4.268136

std= 0.43252 d(-)= 2.538057

 قشمرس

هعسوت
عمج

 هاگگماقا داد ت

یمومع یاه

 یاه هاگراک

 و اذغ  ری

یندیشون

 هیلقن لیاسو

 نورد یمومع

یرهش

 یاه تکرش

 لمح ینوا ت

لا ف لقن و

 تامدا رتافد

یطابترا

 یاه هاگشیامن

 و یگنهرف

یرنه

 راثآ داد ت

 و یناگساب

یخیرات

هزوم داد ت لگه ریذسنامهم

4.05 16.39 0.00 1.03 0.00 5.77 4.85 0.53 4.22 0.00 0.00 0.00 زردوگيلا

6.40 41.02 3.43 3.99 4.95 0.64 7.73 1.18 4.22 0.00 7.88 7.00 نافلد

5.24 27.50 0.04 0.00 0.53 2.56 4.85 0.00 5.51 3.50 3.50 7.00 دورود

5.13 26.33 5.12 1.03 6.85 0.64 0.00 2.10 0.09 0.00 3.50 7.00 تشدهوک

7.05 49.71 6.10 6.72 2.22 7.85 6.50 2.10 4.22 3.50 3.50 7.00 انزا

5.78 33.38 0.68 0.51 5.53 0.00 7.10 1.18 0.00 3.50 7.88 7.00 رتخدلپ

7.74 59.93 3.43 6.88 6.07 0.64 8.39 10.63 5.51 3.50 7.88 7.00 هلسلس

avg= 5.91388 co= 8.42163

std= 1.253877
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 ناتسرل ناتسا یاه ناتسرهش یدنب هبتر :مجنپ هلحرم
 زا ار  طادقن زا    دی رده  یگتفادی هعسوت ۀجرد ،اه ناتسرهش زا  یره یارب هعسوت قشمرس نییعت زا سپ هلحرم نیا رد 
 .(Rahmati et al,2010) مینکیم هاساحم ریز لومرف قیر 

 fi = �i�
��

 
 یرگشدرگ هعسوت یاه صخاش رظن زا ناتسرل ناتسا یاه ناتسرهش یدنب هبتر و یرادروخرب هاگیاج :8 لودج

 
Source: Research Findings 

 

 
 1fi رادقم ساسا رب ناتسرل ناتسا یاه ناتسرهش یگتفای هعسوت هجرد :1 رادومن

Source: Research Findings 

     هدشقن هدیهت هدب تادسن اه ناتسرهش یرادروخرب هاتر ندش صخشم و یددع یمونوسکات لدم تااساحم ماجنا زا سپ
    ردظن زا ناتدسا ناتدسرهش 3 عومجم و دیدرگ مادقا (GIS) ییایفارغج تاعال ا متسیس زا هدافتسا اب یرادروخرب حطس
  یددنب    حطدس موردحم و رادرودخرب همین ،رادروخرب حطس هس رد یرگشدرگ هعسوت یاه صخاش زا یرادروخرب حطس
 .(9 لکش) دندش

                                                 
 هلسلس و نیرترادروخرب دابآ مرخ ینعی تسا رترادروخرب دشاب رتکیدزن رفص هب نآ fi رادقم ،رادومن رد هک یا هیحان ره - 1
ٔ.تسا نیرت مورحم

هبتر

1 زردوگیلا

5 نافلد

3 دورود

2 تشدهوک

6 انزا

4 رتخدلپ

7 هلسلس

0.61

0.92

0.69

0.84

رادروخرب همین  0.62

یرادروخرب هاگیاج fi   قطانم یگتفای هعسوت هجرد

رادروخرب 0.48

مورحم 0.76

رادروخرب همین 

رادروخرب همین 

مورحم

رادروخرب همین 
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 ناتسرل ناتسا یاه ناتسرهش حطس رد یرگشدرگ هعسوت یاه صخاش ییاضف عیزوت هشقن :3 لکش
Source: Research Findings 

 یریگ هجیتن
  هردهب    حطدس و ییادضف عدیزوت هک ده یم ناشن بهوژپ زا لصاح جیاتندرگ میظع یاه لیسناتپ دوجو اب ناتسرل ناتسا
   نادشن ار یلدادعتمان بنکارپ یرگشدرگ هعسوت یاه صخاش و اه تخاس ریز رظن زا ناتسرل ناتسا یاه ناتسرهش یدنم
    ادت یدادع طیاردش رد ناتسرهش نیرت مورحم و نیرترادروخرب نیب هلصاف ناراج هک تسا یردق هب توافت نیا دهد یم
    تعندص هعدسوت رد یتادیح  یاده تخاسریز یخرب ییاضف عیزوت یبایزرا هک ارچ ؛دسر یم رظن هب نکمم ریغ یدودح
   ددقاف رتخددلپ و هلسلس ،نافلد دننام ناتسا یاه ناتسرهش یخرب هک دهد یم ناشن ریذپنامهم و لته نوچمه یرگشدرگ
   لوددج) دنتدسه   ریذدپنامهم یاراد زردودگیلا و درجورب ،دابآ مرخ یاه ناتسرهش طقف ناتسا ناتسرهش 3 نیب زا و لته
  دودجو اب و تسا هدشن داجیا اه ناتسرهش زا یضعب رد یتایح و هیلوا یاه تخاسریز هک تسا نآ رگنایب هلاسم نیا .(6
     ادنامه هدک یرگدشدرگ هعدسوت یانب گنس نیتسخن ،دراد دوجو ناتسا یاه ناتسرهش رد هک یناوارف هوقلاب یاه لیسناتپ
      یدلک رود  هدب .تدسا هددشن یراذگ هیاپ زونه ناتسا یاه ناتسرهش زا یخرب رد ،تسا همزال تخاسریز لقادح داجیا
        زا رتدشیب یرادرودخرب تدلع هدب دردجورب و دادبآ مردخ ی اده  ناتدسرهش  هدک  ددهد ی دم ناشن بهوژپ زا لصاح جیاتن
 ی اده  ناتدسرهش و یفرعم رادروخرب یاه ناتسرهش ناونع هب اه ناتسرهش ریاس هب تاسن یرگشدرگ هعسوت یاه صخاش
 36.0 و 76.0 ،66.0 ،25.0 (یگتفاددی هعددسوت هددجرد) fi رادددقم اددب ،ددیترت رتخدددلپ و دورود ،تددشدهوک ،زردوددگیلا
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   هعدسوت هدجرد) fi     راددقم ادب ،دیترت هدب هلسلس و انزا ،نافلد یاه ناتسرهش و رادروخرب رادروخرب همین یاه ناتسرهش
 .دنوش یم بوسحم یرگشدرگ هعسوت یاه صخاش زا مورحم یاه ناتسرهش 73.0 و 52.0 ،62.0 (یگتفای
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