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  چكیذٌ
 ضانیاودبم ضذٌ دس خػًظ م مبتیگزسد. ثش اسبس مغبلؼبت ي تحم یم شانیدس ا یتًسؼٍ ضُش یچُبس دٍَ اص ػمش عشحُب 

ٍ یعشح َب وتًاوستٍ اوذ دس خُت اَذاف خًد مًفك ثبضنىذ. دس وت  هیضذٌ مطخع ضذٌ است وٍ ا بدی یعشح َب تیمًفم  دن
سا  یذیضنذ  یمًغًف ، ضشثٍ َب ي لغمٍ َب یعشح َب فثًدٌ ي ػذم تحمك اَذا صیسي ثٍ افضا یمطىالت ي مسبئل ضُش

 یومًدٌ است. مغبلؼٍ حبضش ثب وگبَی سیستمبتیه ي ساَجشدی میضان تحمك پزیشی عشح َنب  شانیا یخًامغ ضُش ىشٌیثش پ
مسألٍ اغنيی منًسد ثحني اینه تحمینك ثشسسنی مینضان          ادٌ است.استبن تُشان سا مًسد ثشسسی ي اسصیبثی لشاس د یا ٍیوبح

استبن تُشان ثٍ اَذاف تؼییه ضذٌ ي تؼییه ػًامل مؤثش دس میضان تحمك یب ػذم تحمك اَذاف  یا ٍیدستیبثی عشح َبی وبح
ٍ دَذ ونٍ   یوطبن م حیلشاس گشفتٍ اوذ. وتب لیي مًسد تحي یخمغ ايس یذاویي م یمزوًس می ثبضذ. دادٌ َب ثٍ غًست اسىبد  ثن

ي ...  سيوذ يالؼی  یي وظبم ضُش یاستبن ي َمچىیه وبَص تؼبدل مىغمٍ ا هیدلیل ایدبد وبپبیذاسی تًسؼٍ وبحیٍ ای دس دس ا
سا عی وشدٌ وٍ مىدش ثٍ ایدبد ضىبف مؼىی داسی ثنب تًسنؼٍ پبینذاس دس حبلنت      یوب مىبسج شی( سSDrتًسؼٍ پبیذاس استبن ،)

مًخنًد دس   یَنب  لیاػتمبد ثٍ ومص پتبوس تیلبثي صیپژيَص دس افضا هیا یَب بفتٍی تیم( ضذٌ است. اSDfَثیىی ) پیص
 – یدس تًسنؼٍ اختمنبػ   یمىغمنٍ ا  صیمبآدس تًسؼٍ دس استجبط ثب   یغیي مح یاختمبػ ،یالتػبد یَش مىغمٍ دس ثخص َب

 ثبضذ. یدس محذيدٌ مىغمٍ مًسد مغبلؼٍ م ضیي و یاوتخبث یَب ٍیدس محذيدٌ فشض التػبدی
 

 استبن تُشان مٍ سیضی مىغمٍ ای،، ثشوبیا ٍیوبح یعشحُب  َای كلیذی: ياصٌ

 
 
 اسنالمی  ، داوطنگبٌ آصاد "اسنتبن تُنشان    یا ٍیوبح یعشحُب یشیتحمك پز ضانیم یبثیاسص "ثب ػىًان  فشامشص ثیبت آلبیایه ممبلٍ  ثش مجىبی پبیبن وبمٍ وبسضىبسی اسضذ  1

 وگبضتٍ ضذٌ است. ،"وشامت اهلل صیبسیخىبة آلبی دوتش "ساَىمبیی استبد  لضيیه، گشيٌ مؼمبسی ي ضُشسبصی ي ثٍ
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 مقذمٍ  .1

عشح َبی تًسؼٍ ضُشی ثىیبدی تشیه اثضاس ضىل دَی ضُشَب ثش اسبس وظم ي ثشوبمٍ اص پیص اوذیطیذٌ ضذٌ محسًة می ضًوذ. ثب       
َبیی وٍ تُیٍ ي اخشای ایه عشح َب داضتٍ، ثبصوگشی ي اسصیبثی آن َب  تًخٍ ثٍ ویم لشن سبثمٍ تُیٍ عشح َبی تًسؼٍ ضُشی ي فشاص ي وطیت

ضشيسی ي اختىبة وبپزیش می ومبیذ. ثٍ خػًظ دستیبثی ثٍ سيش َب ي خظ مطی َبی غحیح آیىذٌ ي ثُشٌ يسی حذاوثش اص سشمبیٍ گزاسی ي 
ًضت ضُشَبی وطًس ثٍ عشح َبی تًسؼٍ ضُشی، ویشيی اوسبوی ثٍ وبس گشفتٍ ضذٌ دس امش تُیٍ عشح َبی مضثًس ي خبغٍ ياثستگی سشو

 است.  یضشيست ثبصوگشی ي اسصیبثی آن َب سا دي چىذان می ومبیذ. چشا وٍ، ول وظبم مذاخيٍ دس امًس ضُشَب متىی ثش عشح َبی تًسؼٍ ضُش
ثٍ مسبئل  ییپبسخگً یالصم ثشا یَب سمیضُشَب فبلذ اثضاس ي مىبو دس سغح والوطُش/ یضیمشسًم ثشوبمٍ س یسيش َب ىىٍیا لیثٍ دل هیثىبثشا

وظبم ثشوبمٍ  یاػتال لیي ...، ضمه تىم یاختمبػ ،یالتػبد یَب یضیدس وىبس ثشوبمٍ س یا ٍیوبح یي مطىالت فًق الزوش است، عشح َب
 یح َبسسذعش یثٍ وظش م تیتشت هی. ثذدس ایه صمیىٍ ثبضذمغشح ضذٌ  یاص مسبئل ي ومجًدَب یبسیثس یپبسخگً ًاوذت یوطًس، م یضیس

ثٍ  یبثیدست یثبضذ. ثشا یي مدمًػٍ ضُش یاستبو ،یسغًح مختيف مي یحتً یستیثب یفشاوگش ي ثيىذمذت م یثٍ ػىًان ساَجشد یا ٍیوبح
دس فمذان  ذ،یمغشح ومب یساَجشد ىشدیيتًسؼٍ ثيىذ مذت وطًس سا ثب س یَب یشیچُت گ هیتش یثبالدست وٍ اغي یسىذ هیَذف فًق تذي

 .بفتیضشيست  صیاص پ صیس ثچطم اوذاص ثيىذ وطً
 ممذاس وٍ ثًدٌ مبیل وبسفشمب ایشان دس( وبحیٍ سپس ي ضُشستبن) وبحیٍ َبی عشح تُیٍ ايل ديسٌ پبیبن ثب تًخٍ ثٍ ایه مًضًع وٍ دس      

 دس ویض سا آن مبتخذ ضشح ویبص غًست دس ي ومبیذ ساَیبثی آن حل ثشای ي ثطىبسذ سا تحمك ػذم مًاوغ ي ومًدٌ ثشسسی سا آوُب پزیشی تحمك
َبی وبحیٍ ای استبن تُشان ثٍ  مسألٍ اغيی مًسد ثحي ایه تحمیك ثشسسی میضان دستیبثی عشح .دَذ تغییش ثیطتش پزیشی تحمك تأمیه خُت

 اَذاف تؼییه ضذٌ ي تؼییه ػًامل مؤثش دس میضان تحمك یب ػذم تحمك اَذاف مزوًس می ثبضذ.
 

 ادبیات وظزی. 2

ان  یوٍ خًاستٍ َب -خًد یثٍ اَذاف ي خًاستٍ َب لیو یَستىذ. ثطش ثشا شیدائمب دس حبل تغ ؼتیاػم اص اوسبن ي عجن آخُبن ي اخضا       
 یمذل سبص تیفؼبل بیػمل  هیدس يالغ  یضیثشوبمٍ س تی. فؼبلپشداصدیم یضیي ثشوبمٍ س تیثٍ فؼبل -َستىذ شییي تغ صیدس حبل سضذ، افضا ضیو

ثب ػيم ثٍ  (.91:1383، صادٌ یمطُذ)طًدیم تیي تػً هیَمبن ثشوبمٍ است وٍ ثٍ ػىًان ستبوذٌ تذي بیي  مذل هی تیه فؼبلیا دٍیاست. وت
 یتًسؼٍ دس فضب بصیمًسد و یي فشَىگ یاختمبػ ،یمختيف التػبد یَب تیمغيًة فؼبل یثٍ سبصمبوذَ ییفضب یضیثشوبمٍ سایه مًضًع وٍ 

 یمىبعك مختيف وطًس  دس ديسٌ صمبو یتُبیلبثي هییتؼ یمختيف ثشا یَب تیفؼبل هیفضب ث ىٍیثُ عیثٍ تخػ تبیپشداصد ي وُب یم هیسشصم
استمشاس  ىذٌیا تیيضؼ یىیث صیمىبثغ سا َمشاٌ ثب پ هیاص ا یثُشٌ ثشداس یي چگًوگ هیمىبثغ سشصم ىبختػمذٌ ض یضیوًع ثشوبمٍ س هیداوست. ا

میتًان اَمیت ثشوبمٍ  (18:1385، صادٌ یمُذمذ وظش خًاَذ داضت) یلتػبدسضذ مؼمًل ا ه،یاي ثٍ مىظًس تبم یَب تیمغيًة اوسبوُب ي فؼبل
 سیضی غحیح ي تذيیه اَذاف پبیذاس سا دسن ومًد. 

سا مؼمًال  ٍیتش اص خًد مىغمٍ لشاس داسد. وبح هییپب ی، دس سغح یضیدس ثشوبمٍ س یوبلجذ یاص وظش ضبخع َب یَمگى لیثٍ دل ٍیسغح وبح      
َضاس وفش است. دامىٍ حذاوثش ضؼبع 250َضاس تب 50ػمذتب  ٍیدس وبح تیشستبن دس وظش گشفت. دامىٍ وًسبن خمؼضُ هیتًان مؼبدل  یم

ضًد ي اص وظش سدٌ  یم یثٍ ػىًان مشوض خذمبت تيم ٍیدس وظش گشفت مشوض وبح یيًمتیو50تب  20تًان مؼبدل  یمسا  ٍیدس وبح یدستشس
 یػبل یضًسا شخبوٍیدثضًد) یم ٍیمشوض تيفه ي ثبوه تًغ ،یفشمبوذاس مبسستبن،یث ٍیس مشوض وبحثبضذ. د یفشمبوذاس یداسا ذیثب یاداس ،یخذمبت

 (.1388:40، شانیا یي مؼمبس یضُشسبص

َبی عجیؼی ي خغشافیبیی، َمگًن ثًدٌ ي اص وظش التػبدی، اختمبػی  وبحیٍ ػجبست است اص حذالل یه یب چىذ ضُشستبن وٍ اص وظش يیژگی      
اوذ ي ثٍ ػجبست  اص یه مدمًػٍ )سیستم( مغشح« ػىبغشی»ای استجبعبت فؼبل ي متمبثل ثبضىذ. َش یه اص اخضای وبحیٍ ثٍ ػىًان ي وبلجذی داس

تًان َش خضء  سیستم فضبیی یب مىبوی است وٍ ػىبغش آن ثب َمذیگش دس استجبعىذ. ثٍ دلیل اَمیت سیستمی وبحیٍ، َشگض ومی« وبحیٍ»سيضه 
 (.1388)حسیه صادٌ ي خسشي ضبَی، دیگش ثشسسی ي وىتشل وشد اص اخضایاص آن سا خذا 
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« سیستم اوسبن ن سبخت»ثٍ ػىًان « وبحیٍ»ای ویض خبسی است ي دس حمیمت  َب دس مًسد سیستم وبحیٍ َبی ػمًمی سیستم مىذی لبوًن      
 تًان ثٍ ضشح صیش تؼشیف وشد: مغشح است. ثىبثشایه سیستم فضبیی وبحیٍ سا می

 "فؼبلیت"بلیت اوسبوی ثٍ مىبن یب فضبی خبغی ویبصمىذ است تب ثتًاوذ دس لبلت آن مىبن یب فضب تحمك ػیىی یبثذ؛ ثٍ ایه تشتیت َش فؼ      
ویبصمىذ « سیستم فؼبلیتی»یبثذ  حىم سيح ي مظشيف فضب یب وبحیٍ سا داسد. َمبن عًس وٍ فضبی وبحیٍ، ثشای فؼبلیت حىم ظشف سا می

 (.1385:4،پًس احمذ ي َمىبسانضًد) مؼشفی می« سیستم وبلجذی»خًد است وٍ ثٍ ػىًان  متىبست ثب« سیستم فضبیی»

دسپی ثشای دست یبفته ثٍ  َبی مىتظم ي پی ای( ثٍ مؼىبی پیطىُبد ي ػمل ثٍ فؼبلیت وبلجذی )ضُشی ن سيستبیی یب وبحیٍ سیضی ثشوبمٍ      
َبی حمل ي ومل ي استجبعبت صیشثىبیی ي  َب، ضجىٍ گضیىی ي تشاوم فؼبلیت بنَذف یب اَذافی مؼیه دس ػشغٍ فضب اص لحبػ وبسثشی صمیه، مى

ای وٍ ثٍ ثشسسی ي مغبلؼٍ لبثيیتُب  تًسؼٍ ي ػمشان وبحیٍ َبی عشح داوست.« تًسؼٍ پبیذاس»تًان  صیجبضىبختی است وٍ َذف ػمًمی آن سا می
داصد، دس افك عشح ثٍ تشسیم وظبم فضبیی اسىبن ي فؼبلیت ثشای پش ای می َبی محیغی، اختمبػی، التػبدی ي وبلجذی گستشدٌ ي محذيدیت

 وىذ. محذيدٌ فًق الذام می

 شىاخت محذيدٌ. 3

دسخٍ  53تب  50ي  یدسخٍ ػشؼ ضمبل 36٫5تب  34 هیمشثّغ، ث يًمتشیو 981/12حذيد  یضُش تُشان، ثب يسؼت تیاستبن تُشان ثٍ مشوض      
اص غشة ثٍ استبن  ،یثٍ استبن مشوض یغشث مبل ثٍ استبن مبصوذسان، اص خىًة ثٍ استبن لم، اص خىًةاستبن اص ض هیاست. ا يالغ ضذٌ یعًل ضشل

استبن ضُش تُشان  هیاست. مشوض ا وفش ثًدٌ  000/425/12، 1392استبن دس سبل  هیا تیاستبن سمىبن محذيد است. خمؼ ثٍالجشص ي اص ضشق 
مشثغ دس دامىٍ  يًمتشیو 13688استبن وطًس ثب مسبحت  هیتش تیضذ. استبن تُشان پشخمؼثب یم  ثٍ ضیو شانیوطًس ا تختیاست. ضُش تُشان پب

 است.  ضذٌيالغ  یالجشص مشوض یخىًث یَب

 

 

 استان کیبٍ تفك یكشًر ماتیتقس ۀوقش -1وقشٍ

َضاس  252/12 ضان،یم هیص ااست. ا دادٌ یول وطًس سا دس خًد خب تیدسغذ خمؼ 5/17 ت،یوفش خمؼ ًنیيیم 12اص  صیاستبن تُشان ثب ث      
استبن تُشان دس ضُش تُشان ي  یضُش تیدسغذ اص خمؼ 6/63آن سبوه َستىذ.  ییَِضاس وفش دس مىبعك سيستب 161/1ي  یوفش دس مىبعك ضُش

 .است بفتٍی صیافضا یثب دٍَ لجل اوذو سٍیدسغذ است وٍ دس ممب1/4ضُش تُشان تیاستبن سبوه َستىذ. سضذ خمؼ گشیضُش د 44دس  یمبثم
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 استان تُزان ییي ريستا یشُز یوقاط سكًوتگاَ-2وقشٍ

 ريش تحقیق. 4

استخشاج ي ثب استفبدٌ اص  یا ٍیوبح یػذم تحمك عشح َب لیدس پژيَص حبضش ثب استفبدٌ اص وظشات وبسضىبسبن ي مػبحجٍ ثب آن َب دال      
 هیگشدد. دس ا یمطخع م یا ٍیوبح یاوغ دس ػذم تحمك عشح َبَشوذام اص مً شیتبث ضانیم شٌ،یچىذ متغ ًنیي سگشس شسًنیپ یآصمًن َب

 یثشسس AHPثب استفبدٌ اص مذل  ضیَش وذام اص مًاوغ و یوسج تیضش ،یا ٍیوبح یمًاوغ دس ػذم تحمك عشح َب شیتبث ضانیمشحيٍ ػاليٌ ثش م
 خًاَذ گشفت.گشدد. ثذیه غًست اَذاف ثٍ استىبد مغبلؼبت يضغ مًخًد مًسد ممبیسٍ ي اسصیبثی لشاس  یم

 َا افتٍی لیي تحل ٍیتجش. 5

َم  ثىذی آوُب دس ممبیسٍ ثب یىذیگش، سيضُبی گًوبگًوی يخًد داسد . ایه سيش َب ؛ ي ستجٍوبحیٍ ایثشای اسصیبثی ػميىشد عشحُبی       
ومی ثش  وُبدٌ ضذٌ ي ایىىٍ سيضُبیدلت ثىب  مجتىی ثش سيیىشدَبی ومی است ي َم ویفی. امب ثب تًخٍ ثٍ ایىىٍ يالؼیتُبی پیشامًن مب ثش ػذم

ویفی  گیشی ویفی ثشخًسداس وجًدٌ ي سيضُبی خالف وبمطبن، اص غحت وبفی ثشخًسداس ویستىذ، ثىبثشایه اص وبسایی الصم دس فضبی تػمیم
 تػمیم ٌ دس فشاگشدتشی اص وظشات افشاد خجش وبسگیشی سيضُبی ویفی ثٍ مىظًس استفبدٌ اص عیف گستشدٌ اسخحتش میجبضىذ. ثٍ َمیه دلیل ثٍ

ي  گیشی مذیشان َبی ػيمی پژيَطگشان، ي افضایص لبثيیت اعمیىبن فضبی تػمیم گیشی، سجت استمبی سغح اػتجبس یبفتٍ سبصی ي تػمیم
ثٍ  ي ای سا اسایٍ میىىذ وٍ ثب استفبدٌ اص سيش تحيیل محتًا، اثتذا ثب سيیىشدی سیستمی َبی مغبلؼٍ یبفتٍ مغبلؼٍسیبستگزاسان میطًد. ایه 

وظشات خبمؼٍ  پشداختٍ ي دس ادامٍ ثب استفبدٌ اص تُیٍ ضذٌ ثشای استبن تُشان وظیش عشح امبیصای  َبی تًسؼٍ اسصیبثی ي تحيیل ػميىشد عشح
 خجشگبن ثٍ اسصیبثی میضان تحمك پزیشی َش یه اص اثؼبد عشح َب پشداختٍ می ضًد.

 اثؼبد مًسد ثشسسی:
 اختمبػی ي فشَىگی 

 التػبدی 

 غیصیست محی 

 )صیش ثىبیی)صیش سبختی 
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 خمؼیتی 

 عشح َبی مًسد ثشسسی دس ایه مغبلؼٍ:
 1374: عشح وبلجذ ميی ي مىغمٍ ای 1 
 1386-: عشح ساَجشدی سبختبسی تًسؼٍ ي ػمشان تُشان2
 1388سبل  -: عشح امبیص استبن تُشان3 
 

 تحلیل یافتٍ َا. 1.5
دس یه دستگبٌ  خجشگبن يالؼی اسصیبثی، ثش مجىبی َبی فشادست استبن تُشان ثبصتبة اسصیبثی تحمیك پزیشی اَذاف عشح، 1ومًداس       

تؼبدل مىغمٍ ای ي ي َمچىیه وبَص  دس ایه استبنای دس  ثٍ دلیل ایدبد وبپبیذاسی تًسؼٍ وبحیٍ"ثش ایه اسبس،  ومبیص میذَذسا  مختػبت،

داسی ثب تًسؼٍ پبیذاس  سا عی وشدٌ وٍ مىدش ثٍ ایدبد ضىبف مؼىی جیسیش وب مىبس (SDr،)استبن  سيوذ يالؼی تًسؼٍ پبیذاسوظبم ضُشی ي ...  

 ضذٌ است. (SDf) دس حبلت پیطجیىی

 

 فشادست استبن تُشان یاَذاف عشح َب یشیپز كتحم یبثیثبصتبة اسص -1ومًداس 

 َا بىذی طزح امتیاسدَی ي رتبٍ.1.1.5
 اص افشاد خجشٌ وٍ اص پیص، ضىبسبیی ضذٌ ثًدوذ وفش 20، تحمك پزیشیان ای، ثٍ لحبػ میض َبی تًسؼٍ عشحاثؼبد ثىذی  ثشای ستجٍ       

اسصیبثی  ،ثؼذ مًسد وظش عشح ضذٌ ثًدوذ 5سًاالت وٍ ثش اسبس میجبیست ثٍ َشیه اص ثیىطبن پشسطىبمٍ ي اَذاف ويی عشح َب اسائٍ گشدیذ ي 
دادوذ. َمچىیه دس اوتخبة افشاد خجشٌ،  داضته صیشمؼیبسَب اودبم می سوظشسا ثب د)اثؼبد( َب آوُب میجبیست امتیبصدَی گضیىٍ ي خًد سا داضتٍ ثبضىذ

 ، يصن تخػیع یبفتٍ ثٍ َش مؼیبس تًسظصیش ومًداسویض مذ وظش لشاس گیشد.  میضان فؼبلیت اوُب دس اودبم عشحُبی تًسؼٍ ای استبنضذٌ تب  سؼی
 افشاد خجشٌ سا ثٍ لحبػ میضان اَمیت آوُب ومبیص میذَذ.

كمتزیه  1)امتیاس 5-1)امتیاس دَی اسآوُا تحقق پذیزی اَذافَا اس وظز میشان  سن تخصیص دادٌ شذٌ بٍ معیارَا تًسط خبزٌي-1 ومًدار

 بیشتزیه تحقق پذیزی( 5تحقیق پذیزی ي 
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 ثؼذ مًسد ثشسسی ثٍ اَذاف تؼیه ضذٌ دست پیذا ثىىىذ. 5ثش ایه اسبس تمشیجب َیچ یه اص عشح َبی مًسد ثشسسی وتًاوستٍ اوذ ثب تًخٍ ثٍ 

 دالیل عذم تحقیق پذیزی اَذاف. 2.1.5
اختٍ ضذٌ ایه وبوبسامذی پشدمذٌ اص اسصیبثی عشحُبی تُیٍ ضذٌ دس سغح استبن ثٍ ػيت آدس ایه ثخص اص مغبلؼٍ پس اص وتبیح ثٍ دست       

 پشسطىبمٍ ای دیگش ثیه خجشگبن تًصیغ وٍ دالیل احتمبلی ػذم تحمیك اَذاف سا ثیبن ومًدٌ است. است. ثشای ایه مىظًس ویض

ه غًست می پزیشد. ثذی  AHPپشسطىبمٍ غحیح(، ایه مشحيٍ اص وبس ثب ثُشٌ گیشی اص مذل  20پس اص دسیبفت پشسطىبمٍ َب )ثٍ تؼذاد       

  Expert Choiceغًست وٍ اَمیت َش یه اص مطىالت پس اص ضمبسش پشسطىبمٍ َب ي میبوگیه گیشی َمبوىذ خذيل فًق دس وشم افضاس 
ياسد می ضًد ي دس وُبیت خشيخی وشم افضاس میضان اَمیت وسجی َش یه اص مطىالت وسجت ثٍ یىذیگش خًاَذ ثًد. خشيخی وٍ اص ایه وشم 

 ضشح صیش می ثبضذ.افضاس گشفتٍ ضذٌ است ثٍ 
 استخزاج اَمیت وسبی َز یک اس مشكالت با تًجٍ بٍ وظزات كارشىاسان -1جذيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 EXPERT CHOICEمبخز: خشيخی وشم افضاس 

 
 میضان دسگیشی عشح َبی خبمغ وبحیٍ ای ضُشی تُشان ثب مطىالت ي وبسسبیی َبی مؼشفی ضذٌ     
یضان يخًد مطىالت مزوًس سا دس دس ایه ثخص وٍ سًاالت آن مشثًط ثٍ ثخص ديم پشسطىبمٍ می ضًد، پبسخ دَىذگبن ثٍ پشسطىبمٍ، م     

فشایىذ تُیٍ ي اخشای عشح َبی خبمغ وبحیٍ ای مًسد ثشسسی لشاس می دَىذ ي ثب تًخٍ ثٍ گضیىٍ َبی پیطىُبد ضذٌ ثٍ پبسخىبمٍ َبی تمذیم 
 ضذٌ خًاة می دَىذ. ثخص ديم پشسطىبمٍ ثٍ ضشح صیش می ثبضذ:

 اَمیت وسبی مشكالت ي وارسایی َای مًجًد

 0.083 ثًمی وجًدن محتًای عشح 

 0.074 ػذم اوؼغبف عشح وسجت ثٍ ضشایظ مختيف

 0.057 پیشيی عشح اص مذل خغی ثٍ خبی مذل چشخٍ ای 

 0.128 شح َب ثش خىجٍ وبلجذیتبویذ غشف ع

 0.089 ضشح خذمبت ياحذ ثشای َمٍ ثبفت َب

 0.048 عًالوی ثًدن فشایىذ تُیٍ عشح

 0.042 ػذم استجبط ثیه فشایىذ تُیٍ ي اخشای عشح َب

 0.026 ػذم مطبسوت مشدم دس فشایىذ تُیٍ ي اخشای عشح

 0.169 ػذم مطبسوت سبصمبن اخشایی دس تُیٍ عشح

 0.283 ت ياحذ دس تُیٍ ي اخشای عشحفمذان مذیشی
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َبی تًسؼٍ ضُشی، مطىالتی وٍ می تًاوذ مبوغ تحمك عشح َبی خبمغ  ة( ثب مغبلؼٍ پژيَص َبی غًست گشفتٍ ي گضاسش َبی عشح
وبحیٍ ای استبن تُشان ضًد، استخشاج ضذٌ اوذ. میضان دسگیشی عشح وبحیٍ ای استبن تُشان سا ثب َش یه اص مطىالت چگًوٍ اسصیبثی می 

 .یذوى

 َای استخزاج شذٌ تحلیل میشان درگیزی طزح واحیٍ ای استان تُزان با مشكالت ي وارسایی. 3.1.5
سا ثٍ گضیىٍ َب می دَذ، ي اص عشفی َذف پژيَص، ثشسسی  5تب  1پس اص پش ضذن پشسطىبمٍ َب، ثب تًخٍ ثٍ ایىىٍ عیف لیىشت ضشایت      

( ثٍ 1ي وم تشیه ضشیت )« ثسیبس صیبد»وبستی َب ي مطىالت است لزا ضشایت ثٍ غًست مستمیم ثذیه غًست وٍ ثیطتشیه ضشیت ثٍ گضیىٍ 
 دادٌ ضذٌ است. ثذیه تشتیت، مطىالتی وٍ گشیجبن گیش عشح وبحیٍ ای استبن تُشان َست ثٍ تشتیت صیش می ثبضذ:« ثسیبس وم»ضیىٍ گ

 وظز كارشىاسان در رابطٍ با دالیل عذم مًفقیت طزح َا-2جذيل

ىل
مط

 

 عیف لیىشت  1ثسیبس وم  2وم  3متًسظ  4صیبد  5ثسیبس صیبد 
اَمیت 
 سًال

 امتیبص وُبیی

1 76 102 76 62 38 1178 0.083 97.774 

2 79 111 61 58 45 1183 0.074 87.542 

3 71 85 104 68 26 1169 0.057 66.633 

4 76 92 79 64 43 1156 0.128 147.968 

5 64 91 86 75 38 1130 0.089 100.57 

6 62 99 82 84 27 1147 0.048 55.056 

7 80 94 58 60 62 1132 0.042 47.544 

8 68 121 93 49 23 1224 0.026 31.824 

9 81 96 102 65 10 1235 0.169 208.715 

10 105 117 82 43 7 1332 0.283 376.956 

 
پس اص يصن دَی سًاالت ي استخشاج تؼذاد َش یه اص گضیىٍ َبی مطىالت، ضشایت اَمیت مطىالت ي امتیبصات لیىشت سًاالت دس یىذیگش 

 عشح َبی خبمغ وبحیٍ ای استبن تُشان ثب آن َب دست ي پىدٍ وشم می وىىذ، استخشاج می گشدد. ضشة ضذٌ ي مطىالت اغيی وٍ
 يسن بىذی َز یک اس مًارد یاد شذٌ بٍ عىًان دلیل عذم تحقیق پذیزی-3جذيل

 امتیاس وُایی عىًان مشكل

 376.956 فمذان مذیشیت ياحذ دس تُیٍ ي اخشای عشح 10

 208.715 س تُیٍ عشحػذم مطبسوت سبصمبن اخشایی د 9

 147.968 تبویذ غشف عشح َب ثش خىجٍ وبلجذی 4

 100.57 ضشح خذمبت ياحذ ثشای َمٍ ثبفت َب 5

 97.774 ثًمی وجًدن محتًای عشح  1

 87.542 ػذم اوؼغبف عشح وسجت ثٍ ضشایظ مختيف 2

 66.633 پیشيی عشح اص مذل خغی ثٍ خبی مذل چشخٍ ای  3

 55.56 ُیٍ عشحعًالوی ثًدن فشایىذ ت 6

 47.544 ػذم استجبط ثیه فشایىذ تُیٍ ي اخشای عشح َب 7

 31.824 ػذم مطبسوت مشدم دس فشایىذ تُیٍ ي اخشای عشح 8

 
ثب تًخٍ ثٍ امتیبص وُبیی سًاالت وٍ ثش اسبس دي ضبخع ضشیت اَمیت َش مطىل ي ضشیت پبسخ َبی وبسضىبسبن ثٍ دست آمذٌ، می       

طىالتی وٍ عشح َبی وبحیٍ ای استبن تُشان داضتٍ اوذ مشثًط ثٍ فمذان مذیشیت ياحذ دس تُیٍ ي اخشای عشح، ػذم تًان گفت وٍ اوثش م
مطبسوت سبصمبن َبی اخشایی دس فشایىذ تُیٍ عشح ي تبویذ عشح َب ثش سيی خىجٍ َبی وبلجذی ي وبدیذٌ گشفته خىجٍ َبی اختمبػی، التػبدی 
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ثؼذ، یىسبن ثًدن ضشح خذمبت عشح َبی وبحیٍ ای استبن ثشای ثبفت َبی فشسًدٌ، ثبفت َبی دس حبل  ي فشَىگی ي ... می ثبضذ. دس مشحيٍ
عشح َبی وبحیٍ ای  محتًای وجًدن تًسؼٍ ي َمچىیه ثبفت َبی حبضیٍ ای ثحثی ثًدٌ وٍ مًسد تًخٍ وبسضىبسبن لشاس گشفتٍ است. ثًمی

پبیتخت ثًدن(، ػذم اوؼغبف عشح وسجت ثٍ ضشایظ مختيف، پیشيی وشدن عشح اص )تبثیشپزیشی اص تػمیمبت ميی دس عشح وبحیٍ ای ثٍ دلیل 
مذل خغی ثٍ خبی مذل چشخٍ ای، عًالوی ثًدن فشایىذ تُیٍ عشح َبی وبحیٍ ای ي ػذم استجبط ثیه فشایىذ تُیٍ ي اخشای عشح َب ستجٍ َبی 

ُیٍ ي اخشای عشح ثٍ ػىًان مطىيی وٍ عشح وبحیٍ ای استبن سا ثٍ خًد اختػبظ دادٌ اوذ. مطىل ػذم مطبسوت مشدم دس فشایىذ ت 9تب  6
تُشان ثب آن ومتش دسگیش است، دس ستجٍ آخش لشاس گشفتٍ است. ثذیه تشتیت مطىالت ي وبسسبیی َبیی وٍ دس عشح َبی وبحیٍ ای استبن تُشان 

ح ي وبسا ثشای سفغ ي وم سوگ ومًدن مطىالت يخًد داسد استخشاج گطتٍ ي ایه ممذمٍ ای ثشای مغبلؼبت ثؼذی خُت اسائٍ ساَجشدَبی غحی
 است. ثب تًخٍ ثٍ ایىىٍ مطىالت گشیجبوگیش عشح َب ستجٍ ثىذی ضذٌ اوذ لزا الصم است دس اسائٍ ساَجشدَب تشتیجی اتخبر گشدد وٍ حل مطىالت

 دس ايلًیت لشاس گیشد. 4ستجٍ َبی ايل تب 

 وتیجٍ گیزی ي پیشىُادات. 6
ىًوتی دس وطًس ي گستشش سيصافضين ضُشوطیىی ي تبثیشپزیشی ضُشَب اص تحًالت ميی، ثیه المييی ي خُبوی ي ثٍ تغییشات سشیغ وظبم س      

يیژٌ عشح ثحي َبی مشثًط ثٍ خُبوی ضذن ي خبیگبٌ ضُشَب دس ایه فشایىذ ي َمچىیه وبسسبیی َبی مًخًد دس وظبم فؼيی ضُشسبصی ي 
ستمی ي خبمغ ثب ممًلٍ ضُش ي ثشوبمٍ سیضی ضُشی می ثبضیم. ثًلذیىگ وظشیٍ پشداص ثشوبمٍ سیضی ضُشی دس وطًس، ویبص ثٍ ثشخًسد سی

آمشیىبیی ضُشَب سا ثٍ ػىًان پیچیذٌ تشیه سغح سیستم َب ثؼذ اص سیستم رَىی می داوذ. ثش ایه اسبس دسن تحًالت ي فشایىذَبی مشثًط 
دس ممیبس ميی، مىغمٍ ای ي محيی ي پشَیض اص اسائٍ عشح َبی خیبلی ي ثٍ ضُش ي ضُشسبصی ویبصمىذ يالؼگشایی دس تذيیه اَذاف ي ثشوبمٍ َب 

آسمبوی خُت َمبَىگ وشدن ضُشوطیىی ثب ضُشسبصی دس وطًس ي خيًگیشی اص ثشيص وبَىدبسی َب ي وبثسبمبوی َب دس محیظ ضُشی است. چشا 
شح َبی ضُشی اص فشایىذَبی ضُشوطیىی ثشای وبَص وٍ آوچٍ تبوىًن دس وطًس اتفبق افتبدٌ تمذم ضُشوطیىی ثش ضُشسبصی ي دوجبلٍ سيی ع

 مطىالت ثًدٌ است. ثش ایه اسبس ثٍ وظش می سسذ ساَىبسَبی صیش می تًاوذ دس خُت ثُجًد ثشوبمٍ سیضی َب ثشای محیظ ضُشی مًثش ثبضذ:
عشح َبی ثبالدست ثشای  تشسیم سیبست َبی والن ديلت دس صمیىٍ آمبیطی ثٍ ػىًان خظ مطی اغيی تًسؼٍ والن وطًس ي ثٍ ػىًان -1

 تمبمی سغًح ثشوبمٍ سیضی ي سبصمبوُب ي وُبدَبی مسئًل ي ایدبد اص ي وبس َبی لبوًوی ثشای اخشایی ضذن آن.
اغالح وظبم ثشوبمٍ سیضی وطًس اص سيوذ متمشوض ي ثشوبمٍ سیضی ثبال ثٍ پبییه ثٍ وظبم غیشمتمشوض ي پبییه ثٍ ثبال دس خُت ایدبد سبص ي  -2

بسوت مشدم، وُبدَبی محيی ي متخػػبن دس تُیٍ ي اخشای عشح َب ثٍ خُت آضىبیی مسئًلیه محيی ي مشدم ثب يیژگی َبی وبسَبی مط
محیغی، ویبصمىذی َب، تًاومىذی َب ي ايلًیت َب ي دادن اختیبسات لبوًوی ثٍ ضًسای اسالمی ضُش ثٍ ػىًان ديلت محيی دس خُت ثشوبمٍ َبی 

ًان مثبل دس خُت وظبم ثشوبمٍ سیضی غیشمتمشوض دس وطًس می تًان تمُیذاتی اوذیطیذ تب لًاویه دس سغح ميی محيی ي وظبست ثش آن َب. ثٍ ػى
ثٍ تػًیت مشاخغ لبوًن گزاسی ثشسذ يلی دس تُیٍ آییه وبمٍ َبی اخشایی یب دستًسالؼمل َب، مشاخغ محيی )مبوىذ ضًسای ضُش ي ضُشداسی( ثٍ 

وبحیٍ، پیص وًیس آییه وبمٍ َب سا تُیٍ ن ثٍ مشاخغ مشوض اسسبل وىىذ تب پس اص وبسضىبسی ي تمسیم  دلیل داضته اضشاف ثٍ ضشایظ َش ضُش ي
 ثىذی وطًس اص حیي مطتشوبت التػبدی، اختمبػی ي مبوىذ آن آییه وبمٍ َبی اخشایی ثب تًخٍ ثٍ ضشایظ يالؼی ضُشَب تُیٍ ضًوذ.

ُیٍ ي ثشسسی عشح، ثٍ دلیل ومص مًثش مطبسوت مشدم دس يالغ گشایی تذيیه تًخٍ ثٍ تمشوضصدایی دس خُت مطبسوت مشدم دس مشاحل ت -3
اَذاف ي لبثيیت َبی اخشایی آن. ثٍ ػجبست غحیح تش تًخٍ ثٍ ضُشسبصی ثٍ ػىًان یه مذل مذیشیتی ي مطبسوتی ي وٍ ثٍ ػىًان یه مذل 

ی می تًاوذ غًست گیشد وٍ َش ضخػی وًچه تشیه سیبضی ي یب ػمشان. مذیشیت تًسؼٍ مىبست ثب َمىبسی ي مطبسوت مشدم تىُب دس خبی
تؼيك یب مسئًلیت ثشای صوذگی خًیص احسبس می وىذ. دس يالغ مذیشیت ضُشی ثشای سفغ مطىالت ي دستیبثی ثٍ اَذاف چبسٌ ای خض 

تشدٌ َمگبن فشاَم مطبسوت گستشدٌ ثٍ يیژٌ دس تػمیمبت مُم وذاسد.اص ایه سي الصم است مالصمبت سیبسی ي حمًلی مشثًط ثٍ مطبسوت گس
ضًد. تمشوض صدایی یىی اص سبص ي وبسَبی صمیىٍ سبص ثشای مطبسوت است صیشا مًخت تحشن، مسئًلیت پزیشی ي َم افضایی ثیطتش ثشای 

 تػمیم گیشی ي اخشای ثُتش می ضًد.
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غ وبحیٍ ای ي مغبلؼبت آن. ثشوبمٍ لضيم َمىبسی ثیه يصاست ساٌ ي ضُشسبصی، مطبيس ي ضُشداسی دس خشیبن ثشوبمٍ سیضی ي تُیٍ عشح خبم -4
سیضی ضُشی دس سيیىشد خذیذ فشایىذی مستمش است وٍ ثب تُیٍ عشح ثٍ اتمبم ومی سسذ ثيىٍ اخشا ي مذیشیت تغییشات محیغی ویض ثش ػُذٌ 

 ثشوبمٍ سیضان گزاضتٍ ضذٌ است.
ثشوبمٍ سیضی سغًح پبییه سا َذایت وىذ ي خًد ثب يخًد سيسيٍ مشاتجی اص سغًح ثشوبمٍ سیضی ثٍ عًسی وٍ سغح ثبالی ثشوبمٍ سیضی،  -5

ساَجشدی دس خُت مذیشیت تغییشات وٍ ضبمل سٍ سغح -ثشوبمٍ سیضی سغًح پبییه محذيد ضًد. ثٍ ػجبستی ثُتش پیشيی اص الگًی سبختبسی
 ثشوبمٍ سیضی می ثبضذ:

 ثيىذمذت ي فشاگیش ساَجشدی دس ممیبس والن ثب دیذگبٌ سیبستگزاسی-الف( تُیٍ عشح )ثشوبمٍ( سبختبسی
 ة( تُیٍ ثشوبمٍ َب ي عشح َبی محيی ثب دیذگبٌ سیبستگزاسی اخشایی ثشای ثخطی اص ضُش یب تمبمی سغح ضُش

 ج( تُیٍ عشح َبی مًضًػی ي مًضؼی ثشای مًضًػبت خبظ ي وًاحی يیژٌ اص ضُش وٍ ویبص ثٍ ثشوبمٍ سیضی ػميیبتی ي اخشایی خبظ داسوذ.

 ساماوذَی فعالیت ي جمعیت پیشىُادات راَبزدی-4جذيل 

 ساَىبس ساَجشد َذف

 
تًسؼٍ پبیذاس ثب تبویذ 
ثش تًاوُب ي محذيدیت 

 َبی استبن

تًسؼٍ ثخص وطبيسصی ثٍ ػىًان یىی اس 
 محًسَبی تًسؼٍ

 استفبدٌ اص ظشفیت ثبسوذگی  -
 اخشای عشح َبی آثخیضداسی -
 تًسؼٍ وطت َبی گيخبوٍ ایی  -

 
 
 
 

اص محًسَبی  تًسؼٍ غىؼت ثٍ ػىًان یىی
 تًسؼٍ

 ایدبد وًاحی غىؼتی دس وىبس مشاوض مدمًػٍ ای سيستبیی دس خىًة ي ضشق استبن -
 ثب تشخیحبً متًسظ ي ضؼیف ثب دستشسی ضُشَبی دستشسی ضبخع استمبء -

 (سیيی)اوجًٌ  يومل حمل َبی سیستم اص استفبدٌ
ثٍ  مشثًط سبختصیش تمًیت مىظًس ثٍ استبن تُشان ضشلی ضمبل دس سیيی ضجىٍ تًسؼٍ -

 مبصوذسان ي تُشان استبن ثیه پیًوذ
 گستشش غىبیغ تجذیيی ي فشآيسی ثًیژٌ دس حًصٌ مؼذن -
 گستشش صمیىٍ تًسؼٍ غىبیغ دستی دس سيستبَبی ضُشستبن  -
 تًخٍ ثٍ تًسؼٍ صیشسبخت َبی صیشثىبیی ي تًسؼٍ ای)حمل ي ومل ي ...(-

تًخٍ ثٍ خذمبت ثٍ ػىًان یىی اص اسوبن 
 تًسؼٍ

 َىشی ي يسصضی دس ضُشَبی  -ایدبد مدمًػٍ َبی فشَىگی -
 تًسؼٍ صیش سبخت َبی ضُشی -
 ضؼیف دستشسی ثب سىًوتگبَی ثٍ ومبط دَىذٌ سشيیس حمل يومل ضجىٍ تمًیت -
 تًسؼٍ صیش سبخت َبی استجبعی  -

 مبخز: مغبلؼبت تحمیك
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 َای واحیٍ ایپُىٍ َای مختلف تًسعٍ در استان تُزان بز مبىای پتاوسیل -2وقشٍ

 مزاجع

 یدس وطًس، تُشان، پژيَص َب یتًسؼٍ ضُش یعشح َب یضىبس تی(؛ آس1385) یىیحس یَبد ذیوژاد ي س یحبتم هیپًساحمذ، احمذ، حس
 ، اوتطبسات داوطگبٌ تُشان58ضمبسٌ  ،ییبیخغشاف

 ٍیمبل صیَمب هیالن ضُشَب، تُشان، ايلو یَب یضُشداس یوبسآمذ ثشا یمبل هیتأم ی(؛ الگ1388ً) یخسشيضبَ ضیي پشي یحسه صادٌ، ػي
 )مطىالت ي ساَىبسَب(. یضُشداس

 یػبل یتًسؼٍ ي ػمشان مػًة ضًسا یي عشح َب یي مؼمبس ی(؛ ممشسات ضُشسبص1388) شانیا یي مؼمبس یضُشسبص یػبل یضًسا شخبوٍیدث
 .شانیٍ ا(، تُشان، وطش تًسؼ1388ًسیضُش بنیتب پب سیتأس خی)اص تبس شانیا یي مؼمبس یضُشسبص

 چبح پىدم، تُشان، اوتطبسات داوطگبٌ ػيم ي غىؼت. شان،یدس ا یضُش یضیثشوبمٍ س یَب یژگیاص ي یيی(؛ تحي1383صادٌ، وبغش ) یمطُذ

 .یيصاست مسىه ي ضُشسبص یي مؼمبس یتُشان، مؼبيوت ضُشسبص ،یتًسؼٍ ضُش یساَجشد یضی(؛ ثشوبمٍ س1385صادٌ، خًاد ) یمُذ
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