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Abstract
In this research, hierarchical process has been applied for
prioritizing options and barriers criteria of sustainable
management of agricultural water resources. For this
purpose, first, according to the identified criteria and
options, data from experts of Ab Baran cooperatives in
Kurdistan province based on paired comparison of data
were collected through a questionnaire answered by 29
selected samples and the expert choice software was used
to analyze them. The results showed that the legal and
policy options were considered the highest among the
other eight options. It is also known to be the most
important obstacle to the sustainable management of
agricultural water consumption. After that, economicsupport, extension-education, exploitation style, social,
institutional and organizational, planning and natural
options were located. Furthermore, the results concerning
the relative importance of criteria for significance
evaluating of management of agricultural water obstacles
revealed that water efficiency at the farm level is the
most important and then increasing agricultural water
productivity, optimum transfer of agricultural water,
resources conservation, water conservation, improving
water efficiency, irrigation system and farmers'
participation were important in turn.

چكيده
زض ايي تحقيق اظ فطايٌس ؾلؿلِ هطاتجي ثطاي اٍلَيتثٌسي گعيساضّب ٍ هقيبضّبي
 ثسيي هٌؾَض زض. ثْطُ گطفتِقسُ اؾت،هَاًـ هسيطيت پبيساض هٌبثـ آة مكبٍضظي
 زازُّبي هَضزًيبظ اظ عطيق،ُاثتسا ثب تَخِ ثِ هقيبضّب ٍ ًيع گعيساضّبي قٌبؾبييقس
 پطؾكٌبهِ اظ ؾَي ًوًَِاي ثطگعيسُ اظ مبضقٌبؾبى تقبًٍيّبي آة ثطاى ٍاقـ29
زض حَظُ ؾس زض اؾتبى مطزؾتبى ثط هجٌبي هقبيؿِّبي ظٍخي گطزآٍضي ٍ زازُّبي
ٍ  ًتبيح حبمي اظ آى ثَز مِ گعيٌِ قبًًَي. تحليل قس،ُگطزآٍضيقس
 زضٍاقـ،ؾيبؾتگصاضي ثبالتطيي ضتجِ ضا زض ثيي ّكت گعيٌِ هغطحقسُ زاقت
ٍ ثِفٌَاى هْنتطيي هبًـ هسيطيت پبيساض ههطف آة مكبٍضظي قٌبذتِ قس
 ًؾبمّبي، تطٍيدي- آهَظقي، حوبيتي- پؽاظآى ثِ تطتيت گعيٌِّبي اقتهبزي
ٍُ فال. ثطًبهِضيعي ٍ عجيقي قطاض زاضز، ًْبزي ٍ ؾبظهبًي، اختوبفي،ثْطُثطزاضي
 ًتبيح پػٍّف زض ذهَل اّويت ًؿجي هقيبضّب ثطاي ثطضؾي ٍظى،ثط ايي
 ثيبًگط آى ثَز مِ اثطثركي،گعيٌِّبي هَاًـ هسيطيت پبيساض هٌبثـ آة مكبٍضظي
آة زض ؾغح هعضفِ ثيكتطيي اّويت ضا زاضز ٍ ثقساظآى ثِ تطتيت هقيبضّبي
، حفؼ هٌجـ، اًتقبل ثْيٌِ آة مكبٍضظي،افعايف ثْطٍُضي آة مكبٍضظي
. ًؾبم آثيبضي ٍ هكبضمت مكبٍضظاى قطاض زاضًس، ثْجَز مبضايي آة،ثْيٌِؾبظي آة
واژههای کليدی
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قبُپؿٌس ٍ ؾَاضي ،هَاًـ هسيطيت پبيساض هٌبثـ آة مكبٍضظي خْت آهَظـ مكبٍضظاى...
مكبٍضظي زض خْبى ثَزُ اؾت ( .)Azizi, 2001ايي زض حبلي
اؾت مِ آة ثِفٌَاى هحسٍزتطيي فبهل تَليس زض ايي ثرف ًقف
ثِ ؾعايي زاضز (.)Keshavarz & Sadeghzadeh, 1998
تكسيس هحسٍزيت هٌبثـ آثي فطايٌسي پيچيسُ اؾت مِ ثِ
هدوَفِاي اظ هؤلفِّبي عجيقي ٍ اختوبفي ٍاثؿتِ اؾت ٍ
هدوَفِ تقبهل ايي هَاضز ثِ افعايف ثيضٍيِ ههطف آة ،مبّف
حدن آة ثبميفيت هٌبؾت ٍ مبضثطي ًبهٌبؾت آة ثطاي ههبضف
هرتلف هٌدط قسُ اؾت ( .)Molden, 2007اظ عطفي زيگط
قطايظ ذبل اقليوي مكَض ايطاى مِ ذكني ٍ پطامٌف ًبهٌبؾت
ظهبًي ٍ هنبًي ثبضًسگي ٍاققيت گطيعًبپصيط آى اؾت .ثٌبثطايي
ّطگًَِ تَليس هَاز غصايي ٍ مكبٍضظي پبيساض ضا هٌَط ثِ اؾتفبزُ
نحيح ٍ هٌغقي اظ هٌبثـ آة هحسٍز مكَض ًوَزُ اؾت
( .)Heidari & Keshavarz: 2005فالٍُ ثط ايي ،ثِ زليل
من ثَزى ضيعـ ًعٍالت خَي ٍ ًبهٌبؾت ثَزى پطامٌف ظهبًي ٍ
هنبًي ،زض ظهطُ مكَضّبي ذكل ٍ ًيوِذكل خْبى قطاض زاضز .اظ
عطف زيگط ثِ زليل افعايف ضقس خوقيت ،گؿتطـ قْطًكيٌي ٍ
تَؾقِ ثرفّبي اقتهبزي ضٍظثِضٍظ ثب افعايف تقبضبي آة هَاخِ
هيثبقسّ .وِ ايي فَاهل تْسيس خسي ثطاي نٌقت مكبٍضظي هب
هحؿَة هيگطزز ( .)Nazemi, 2005ثِعَضيمِ ثط اؾبؼ
قبذم ؾبظهبى هلل ٍ ّوچٌيي هَؾؿِ ثييالوللي هسيطيت آة،
ايطاى زض ٍضقيت ثحطاى قسيس آثي قطاض زاضز .ثسيْي اؾت اظ حسٍز
 37هيليَى ّنتبض اظ اضاضي هؿتقس مكبٍضظي ثِ زليل هحسٍزيت
هٌبثـ آثي فقظ  7/8هيليَى ّنتبض اظ اضاضي تحت مكت آثي اؾت
مِ  90زضنس اظ تَليسات غصايي مكَض ضا تأهيي هيمٌس .اظ عطف
زيگط ،زض ايطاى  93/5زضنس هٌبثـ آة مكَض زض ثرف مكبٍضظي
ههطف هيقَز مِ اظ هتَؾظ ؾْن ههطف خْبًي آة ( 70زضنس)
ثبالتط اؾت؛ ثٌبثطايي هسيطيت نحيح آة زض ايي ثرف هيتَاًس
تأثيط ثِ ؾعايي زض پيكطفت ٍ تَؾقِ پبيساض زاقتِ ثبقس؛ اهب اهطٍظُ
هسيطيت آة زض ثرف مكبٍضظي ثب هكنالت فسيسُاي زؾتٍپٌدِ
ًطم هيمٌس (.)Rahimi, 2004
اؾتحهبل غيطاؾتبًساضز آةّبي ظيطظهيٌي ،آلَزگي ًبقي اظ پؿبة
ٍ فبضالة ٍ فقبليتّبي اًؿبًي اظ زيگط هكنالت هسيطيت آة
اؾت مِ قبهل فسم تَاًبيي هْبض آةّبي ؾغحيً ،جَز ثطًبهِ
زضاظهست هسيطيت هٌبثـ آة ،هؿبئل ٍ هكنالت ًبقي اظ ًبضؾبيي
اقتهبزي ٍ هبلي ،موجَز هطامع تحقيقبتي فلوي ٍ هغبلقبت آثي،
فسم ٍخَز ثبًلّبي اعالفبتي زقيق اظ آهبض ٍ اضقبم شذبيط ،هٌبثـ ٍ
ههطف آة ًيع اظ ؾبيط چبلفّب زض ظهيٌِ هسيطيت آة هيثبقٌس
( .)Kardovani, 2000ثٌبثطايي ،اضتقبي ثْطٍُضي آة
مكبٍضظي ،اهٌيت غصايي ٍ تأهيي پبيساض هَاز غصايي ًيبظهٌس افعايف
مبضايي ههطف آة ،انالح ؾبذتبض هسيطيتي ٍ ثْيٌِؾبظي

هقذهِ
زض مكَضّبي زضحبلتَؾقِ ،مكبٍضظي فقبليت غبلت اقتهبز
ثؿيبضي اظ هٌبعق ضٍؾتبيي اؾت ٍ امثطيت ذبًَاضّبي ضٍؾتبيي
ثِعَض هؿتقين اظ ثرف مكبٍضظي اهطاضهقبـ هيمٌٌس ( Huard,
 .)2008افعٍى ثط ايي ،مكبٍضظي اضتجبط تٌگبتٌگي ثب اقتهبز مكَض
زاضز ٍ ثرف خساييًبپصيط اظ اقتهبز هلي اؾت ( Haseen et al.,
ّ .)2011وچٌيي ثرف مكبٍضظي ؾْوي اؾبؾي زض تَليس
ًبذبلم هلي زاضز ٍ ًقف هْوي زض ايدبز اهٌيت غصايي زاضز
( .)OECD, 2009ثرف مكبٍضظي زض اقتهبز ايطاى ًيع ًقف
حيبتي ضا ثط فْسُ زاضز؛ ظيطا حسٍز  11زضنس تَليس ًبذبلم هلي،
 23زضنس اقتغبل ٍ تأهيي غصاي خبهقِ ضا پَقف هيزّس
( .)FIFA, 2006ثرف مكبٍضظي ّط مكَض ثِ فلت هبّيت
ثيَلَغي آى ٍ ٍاثؿتگي قسيس ثِ عجيقت ثعضهتطيي ههطفمٌٌسُ
هٌبثـ آة هحؿَة هيقَز زض ايطاى ًيع ثرف افؾن آة
اؾتحهبلي ( 87/4هيليبضز اظ  95هيليبضز هتطهنقت) زض ثرف
مكبٍضظي ههطف هيقَز مِ هتأؾفبًِ حدن ٍؾيقي اظ آى (63
هيليبضز هنقت) ثطاثط قيَُّبي ًبهٌبؾت آثيبضي ّسض
هيضٍز( Information Center For Water Engineering
 .)Services, 2012ثرف مكبٍضظي ثب نطف ثيف اظ  70زضنس
آةّبي قبثل اؾتحهبل ثعضهتطيي ههطفمٌٌسُ اؾت؛ اهب
قَيتطيي ًيؿت ٍ مبّف آةّبي ؾغحي ٍ ظيطظهيٌي ٍ ضقبثت
ثطاي آة ثيف اظ ّوِ پبيساضي زض مكبٍضظي ضا ثب ذغط هَاخِ
ؾبذتِ اؾت .ايطاى ثبآًنِ ثيف اظ  1/2زضنس اظ ؾغح ذكنيّبي
مطُ ظهيي ضازاض اؾت ،فقظ ؾْوي هقبزل  0/36زضنس اظ مل
ًعٍالت آؾوبًي ضا زاضا هيثبقس مِ ايي هيعاى حسٍز يلؾَم
هتَؾظ خْبًي ٍ ًهف قبضُ آؾيبؾت .آهبضّب ًكبى هيزّس مِ
هيعاى ًعٍالت خَي زض ؾبل  211 ،1387هيليهتط ٍ هيبًگيي 40
ؾبل گصقتِ  247هيليهتط ثَزُ اؾت ( Mohammadi et al.,
 .)2009ثب فٌبيت ثِ ايي هؿألِ اظ يلؾَ  93/5زضنس اظ مل
حدن آةّبي ثطزاقتقسُ زض مكَض ،ثِ ههطف ثرف مكبٍضظي
ٍ ثبغبت هيضؾس ( .)Ansarifar, 2006اظ ؾَيي زيگط ثب ضقس
خوقيت ٍ زض پي آى ًيبظ ثِ تأهيي اهٌيت غصايي هطزم ( Pereira
 )et al., 2002قبّس آى ّؿتين مِ ثرف مكبٍضظي ًؿجت ثِ
ؾبيط ثرفّبي ههطفمٌٌسُ آة ثب هكنالت ثيكتطي هَاخِ
هيثبقس ّوچٌيي ايي ثرف ثب ثحطاىّبيي ّوچَى موجَز آة،
آلَزگي شذبيط آثي ٍ مبضايي پبييي ههطف آة زض ايي ثرف
ضٍثطٍؾت .فالٍُ ثط ايي ايطاى زضيني اظ ذكلتطيي هٌبعق خْبى
قطاضگطفتِ اؾت ٍ موجَز آة زض آى اظ هْنتطيي تٌگٌبي تَؾقِ
مكبٍضظي ثِ قوبض هيآيس ()Mobini-Dehkordi, 2003؛
چطامِ آة اظ زيطثبظ هْنتطيي فبهل تَؾقِ ثِذهَل تَؾقِ
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ثْطُثطزاضي اظ آة اؾت ( .)Kijne, 2001هسيطيت مبضاي هٌبثـ
آة اّويت قبثلتَخْي زاضز هفَْم هسيطيت پبيساض ههطف هٌبثـ
آة مكبٍضظي زض پبؾد ثِ هَضَفبتي زضثبضُ اؾتفبزُ ًبهٌبؾت اظ
هٌبثـ آة ٍ آثبض هرطة ظيؿتهحيغي ٍ اقتهبزي مكبٍضظي ؾٌتي
هغطحقسُ اؾت .اؾتفبزُ ثيفاظحس هَاز قيويبيي ظضافي ثِ
افعايف ّعيٌِّبي تَليسي ٍ ٍاثؿتگي ثِ ًْبزُّب ٍ اًطغي ثيطًٍي
ٍ مبّف ثْطٍُضي ٍ حبنلريعي ذبك ،آلَزگي آةّبي ظيطظهيٌي
ٍ ؾغحي ٍ آثبض هرطة ضٍي ؾالهت اًؿبى هٌدط قسُ اؾت
( .)Ommani, 2010زض حقيقت هسيطيت پبيساض ههطف آة
مكبٍضظي ضاّجطزّبي هْوي زض ظهيٌة اؾتفبزُ ثْيٌِ اظ هٌبثـ آة،
حفبؽت اظ هٌبثـ آة ٍ اًتقبل آى ثِ ًؿلّبي آتي هسًؾط اؾت
( .)Ommani & Chizari, 2011زض ايي ضاؾتب تقسازي اظ
هحققبى ثًَِفي ظٍايبي هرتلف ايي پػٍّف ضا هَضزثطضؾي قطاض
زازُاًس مِ زض ازاهِ اضائِقسُ اؾت.
( Zehtabian, )2005زض ًتبيح حبنل اظ تحقيق ذَز زض
هٌغقِ ٍضاهيي ،هَاضزي هبًٌس پبييي ثَزى ؾغح ؾَاز مكبٍضظاى زض
اضتجبط ثب آة ،ذبك ٍ ظضافت ،مَچل ثَزى قغقبت ظهيي ٍ ؾغح
ظيط مكت (موتط اظ ّ 5نتبض) ،فسم تؿغيح ظهيي ،فسم هسيطيت
نحيح آة ٍ آثيبضي ٍ اؾتفبزُ اظ ضٍـّبي ؾٌتي آثيبضي ضا
ثِفٌَاى فوسُ فَاهل ٍ فلل پبييي ثَزى ضاًسهبى آثيبضي زض هٌغقِ
هعثَض اضظيبثي ًوَز Qalavand, )2006( .زض پػٍّكي زض
ؾطاؾط خْبى ثِ ايي ًتيدِ ضؾيس مِ اضتقبي ثْطٍُضي هٌبثـ آة،
هؿتلعم افعايف مبضايي ههطف آة ،انالح ؾبذتبض هسيطيتي ٍ
ثْيٌِؾبظي ثْطُثطزاضي اظ آة مكبٍضظي هيزاًس)2009( .
 Goudarzi et al.,زض هغبلقِاي زض ظهيٌِ فَاهل تأثيطگصاض ثط
ازضاك مكبٍضظاى قْطؾتبى مطج ًؿجت ثِ هكنالت هسيطيت آة
مكبٍضظي ثِ ايي ًتيدِ زؾت يبفتٌس مِ ثيي هيعاى ؾبثقِ مبض
مكبٍضظي افطاز هَضزهغبلقِ ٍ هيعاى هَاخِْ ثب هكنالت هسيطيت
آة ضاثغِ هٌفي ٍ هقٌيزاضي ٍخَز زاضزّ .وچٌيي ثيي مكبٍضظاًي
مِ اظ فٌبٍضيّبي هرتلف ثطاي ثْطُثطزاضي اظ آة اؾتفبزُ مطزُاًس
اذتالف هقٌيزاضي ٍخَز زاضز .عجق يبفتِّبي ثِزؾتآهسُ اظ ايي
تحقيق چْبض فبهل آهَظـ ،افتجبضات ،فٌبٍضي ٍ ثْجَز ؾبذتبض
ًؾبمّبي ثْطُثطزاضي ثط مبّف چبلفّبي هسيطيت آة مكبٍضظي
ثؿيبض تأثيطگصاض ّؿتٌس.
( Mohammadi et al.,)2009زض تحقيقي زض ظهيٌِ قٌبؾبيي
ٍ تحليل هكنالت هسيطيت آة مكبٍضظي زض ؾِ ظهيٌِ هٌجـ
آثيبضي ،اًتقبل آة ٍ ؾغح هعضفِ زض قْطؾتبى ظضييزقت اؾتبى
فبضؼ ثِ ايي ًتيدِ ضؾيسًس مِ هْنتطيي هكنالت مكبٍضظاى زض
ظهيٌِ هسيطيت آة مكبٍضظي ثِ افت آةّبي ظيطظهيٌي ،پطپيچٍذن
ثَزى مبًبلّب ٍ ًبهؿغح ثَزى اضاضي هيثبقسّ .وچٌيي زض ايي

تحقيق هكنالت هسيطيت آة مكبٍضظي ضا زض ثرف هٌجـ آثيبضي
ثِ افت ميفيت ٍ مويت هٌبثـ آة ،حفط ٍ ثْطُثطزاضي ثيضٍيِ اظ
چبُّب ٍ فسم ضفبيت قَاًيي ثْطُثطزاضي ،زض قؿوت اًتقبل آة ثِ
عطاحي ًبهٌبؾت مبًبل ،هؿبئل اختوبفي مبًبل ٍ هسيطيت ًبهٌبؾت
اًتقبل ٍ زضًْبيت زض ؾغح هعضفِ ثِ افوبل هسيطيت ؾٌتي،
هكنالت عجيقي آةٍذبك ٍ فسم آگبّي ٍ تدطثِ من مكبٍضظاى
ذالنِ مطز Panahi et al., )2010( .زض پػٍّكي زض ظهيٌِ
هَاًـ ثِمبضگيطي هسيطيت ثْيٌِ هٌبثـ آة زض ًؾبمّبي مكبٍضظي
ايطاى ثِ ايي ًتيدِ ضؾيسًس مِ هْنتطيي هَاًـ زض ايي ظهيٌِ هَاًـ
اقتهبزي ٍ هبلي ،ثطًبهِضيعي ،آهَظـ ٍ تطٍيح ٍ هَاًـ عجيقي
هيزاًس Nabi-afkhami et al., )2012( .زض تحقيقي زض ظهيٌِ
ثطضؾي فَاهل هؤثط ثط ثِمبضگيطي فٌبٍضيّبي ًَيي هسيطيت آة
مكبٍضظي تَؾظ مكبٍضظاى قْطؾتبى فالٍضخبى ثِ ايي ًتيدِ
ضؾيسًس مِ اظ هتغيطّبي هؤثط ثط هسيطيت آة مكبٍضظي ٍ
ثِمبضگيطي فٌبٍضيّبي ًَيي ًگطـ مكبٍضظاى ،اؾتفبزُ اظ مبًبلّب
ٍ هٌبثـ اضتجبعي ٍ اعالفبتي ٍ زاقتي زضآهس هٌبؾت اؾت.
( Ebrahimian et al., )2013زض پػٍّكي ثب ضٍينطز
تَنيفي -تحليلي ٍ ثطگطفتِ اظ هٌبثـ اؾٌبز متبثربًِاي تحت
فٌَاى «ثطضؾي هَاًـ ثِمبضگيطي هسيطيت ثْيٌِ هٌبثـ آة زض ًؾبم
مكبٍضظي ايطاى» زض ضاؾتبي تحقق تَؾقِ پبيساض ،زض چْبض فبهل
اقتهبزي ٍ هبلي ،ثطًبهِضيعي ،آهَظقي ٍ تطٍيح ٍ هَاًـ عجيقي
زؾتِثٌسي مطزًس ،اظ ًتبيح ثِزؾتآهسُ ،هْنتطيي هبًـ هسيطيت
هٌبثـ آة مكبٍضظي ثِ تطتيت اقتهبزيً ،ؾبضتي (ثطًبهِضيعي) ٍ
هسيطيتي ،آهَظـ ٍ تطٍيح ٍ هٌبثـ عجيقي اؾت.
( Regner et al., )2006زض هغبلقبت ذَز ثِ ايي ًتيدِ
ضؾيسًس مِ هْنتطيي گعيٌِّب ثطاي هسيطيت پبيساض آة مكبٍضظي
اؾتفبزُ ثْيٌِ اظ آة ،ثْطٍُضي آة ،اثطثركي ٍ ثْجَز مبضايي آة
زض ًؾبم آثيبضي اؾت Lefroy et al., )2006( .زض ثطضؾيّبي
ذَز ًكبى زازًس مِ هْنتطيي هَاًـ هسيطيت پبيساض آة زض ثرف
مكبٍضظي ًجَز ثطًبهِاي هسٍى ٍ خبهـ زض ايي ظهيٌِ ثِ ّوطاُ
ؾيبؾتگصاضيّبي ًبهٌبؾت آة زض ثرف مكبٍضظي اؾت.
( Burton et al., )2007زض تحقيقي تحت فٌَاى پصيطـ ٍ
ثْجَز فٌبٍضيّبي آثيبضي ٍ ضٍـّبي هسيطيتي هٌبثـ آة
مكبٍضظي زض مكَض مبًبزا زض زٍ ثرف آلجطتب ٍ مبًبزا ثِ ايي ًتيدِ
زؾت يبفتٌس مِ فبهل انلي پصيطـ فٌبٍضي آثيبضي ؾغح
تَاًوٌسي اقتهبزي ٍ آهَظقي آًبى ثَزُ اؾت؛ ثسيي هقٌي
مكبٍضظاًي مِ اظ تَاى اقتهبزي ٍ حطفِاي پبيييتطي ثطذَضزاض
ثَزًس ،پصيطـ فٌبٍضي ًَيي زض هيبى آًبى ًؿجت ثِ ؾبيط مكبٍضظاى
موتط ثَز Rezadoost & Allahyari, )2014( .زض تحقيقي
زض هَضز فَاهل هؤثط ثط هسيطيت ثْيٌِ آة مكبٍضظي زض اؾتبى
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گيالى ثِ ايي ًتيدِ ضؾيسًس مِ ثيف اظ  50زضنس مكبٍضظاى
هغبلقِ قسُ فوليبت هسيطيت ثْيٌِ آة مكبٍضظي ضا ذَة ٍ فبلي
ثِ مبض هيگيطًس ّوچٌيي آًبى فَاهل هؤثط ثط هسيطيت ثْيٌِ آة
مكبٍضظي ضا زض فبهلّبي هنبًيعاؾيَى ،فَاهل فٌي ،اقتهبزي،
اختوبفي ٍ زاًكي عجقِثٌسي مطزًسSamian et al., )2015( .
زض تحقيقي زض ظهيٌِ فَاهل هؤثط ثط هسيطيت ثْيٌِ آة مكبٍضظي
زض قْطؾتبى ّوساى اًدبم زاز ٍ ثِ ايي ًتيدِ ضؾيسًس مِ هْن-
تطيي فَاهل هؤثط زض ايي ظهيٌِ فَاهلًْ ،بزي ،اقتهبزي،
آهَظقي -زاًكي ٍ اقتهبزي ثَز.

 سطح اٍل ،تذٍیي ّذف ،زض ايي تحقيقّ ،سف فجبضتاؾت اظ هَاًـ هسيطيت پبيساض هٌبثـ آة زض ثرف مكبٍضظي
 سطح دٍم ،تعییي هعیبرّبّ ،كت هقيبضي مِ زض اييپػٍّف ثِ مبض ضفتٌس فجبضتاًس اظ :اثطثركي آة زض ؾغح هعضفِ،
افعايف ثْطٍُضي آة ،اًتقبل ثْيٌِ آة ،حفؼ هٌجـ آة ،ثْيٌِؾبظي
آة ،افعايف مبضاييً ،ؾبم آثيبضي (فٌبٍضيّب ٍ تدْيعات آثيبضي)،
هكبضمت مكبٍضظاى زض هسيطيت پبيساض ههطف آة زض ثرف
مكبٍضظي ثَز.
 سطح سَم ،گشیٌِّبّ :كت گعيٌِ اؾترطاج ٍ هَضزتحليل قطاض گطفتٌس مِ قبهل هَاًـ قبًًَي ٍ ؾيبؾتگصاضي،
اقتهبزي-حوبيتي ،آهَظقي-تطٍيدي ،اختوبفيً ،ؾبم ثْطُثطزاضي،
ًْبزي ٍ ؾبظهبًي ،ثطًبهِضيعي (ًؾبضت ٍ هسيطيت) ،عجيقي (قبهل
پؿتيٍثلٌسيّب)
 -2هقبیسِ سٍجی گشیٌِّب ٍ هعیبرّب :ثطاي گطزآٍضي
زازُّبي ظٍخي گعيٌِّب ٍ هقيبضّبي تحقيق ،تطؾين ٍ اخطاي ؾِ
هطحلِ ضطٍضي اؾت .زض هطحلِ اٍل ،پطؾكٌبهِ گطزآٍضي زازُّب
ثِنَضت هقبيؿِ ظٍخي ّط يل اظ هقيبضّب ٍ گعيٌِّب عطاحي قس.
زض هطحلِ زٍمً ،وًَِ هغبلقِ يقٌي افطاز ذجطُ نبحتتدطثِ ٍ
اعالفبت زض حَظُ هسيطيت پبيساض هٌبثـ آة زض ثرف مكبٍضظي
اًتربة قس .زض هطحلِ ؾَم ،خسٍل هقبيؿِ ظٍخي گعيٌِّب ٍ
هقيبضّب ثِنَضت پيَؾتبضي  9زضخِاي ثِنَضت ظيط عطاحي قس
(خسٍل  .)1ثط اؾبؼ ايي خسٍل ،هقبيؿِّبي ظٍخي گعيٌِّب ثط
اؾبؼ تلتل هقيبضّب نَضت گطفت مِ پؽ اظ تنويل 29
پطؾكٌبهِ ثِ تحليل زازُّب اقسام قس.

رٍش ضٌبسی پژٍّص
تحقيق حبضط هجتٌي ثط پبضازاين موي اؾت مِ اظلحبػ ّسف
مبضثطزي ،اظًؾط گطزآٍضي زازُّب اظ ًَؿ هيساًي ،اظ هٌؾط مٌتطل
هتغيطّب اظ ًَؿ غيطآظهبيكي ٍ اظلحبػ گطزآٍضي اعالفبت ،اؾٌبزي
ٍ متبثربًِاي اؾت .ثطاي اٍلَيتثٌسي گعيٌِّبي هَاًـ هسيطيت
پبيساض هٌبثـ آة زض ثرف مكبٍضظي اظ في تحليل ؾلؿلِهطاتجي
اؾتفبزُقسُ اؾت .ثطاي ايي هٌؾَض اثتسا گعي زاضّب ٍ هقيبضّبي
هَضز تحليل زض هطحلِاي خساگبًِ مِ اظ عطيق ثطضؾي
پػٍّفّبي پيكيي ثِزؾتآهسُ ثَز ،ؾپؽ ثٍِؾيلِ پطؾكٌبهِ
تحقيق ثِ ضٍـ هطؾَم پطؾكٌبهِّبي هَضزاؾتفبزُ زض تحليل
ؾلؿلِهطاتجي ٍ ثط اؾبؼ زضذت ؾلؿلِهطاتجي (قبهل  8گعيٌِ ٍ 8
هقيبض) تسٍيي قس .گطٍّي اظ نبحتًؾطاى اظ مبضقٌبؾبى
تقبًٍيّبي آة ثطاى زض قْطؾتبى ؾٌٌسج تنويل ًوَزُاًس .ثطاي
ايي هٌؾَض ً 35فط اظ نبحتًؾطاى اًتربة ٍ پطؾكٌبهِ ثِنَضت
حضَضي زض اذتيبض آىّب قطاض زازُ قس .مِ ً 29فط اظ آًبى
پطؾكٌبهِ اظ آًبى ضا تنويل ٍ فَزت زازًس .ثطاي تحليل زازُّبي
حبنل ًيع اظ ًطمافعاض  Expert Choiceاؾتفبزُقسُ اؾت.ضٍـ
تحليل ؾلؿلِهطاتجي مِ زض ايي پػٍّف ثِ مبض گطفتِقسُ اؾت
هيتَاًس ثب ثِمبضگيطي ّنظهبى هقيبضّبي موي ٍ ميفي ٍ زض
قطايغي مِ هقيبضّبي تهوينگيطي هتقسز قطايظ اًتربة ضا ثب
هكنل هَاخِ هيؾبظز ،هؤثط ٍاقـقسُ ٍ ؾلؿلِهطاتت اّويت ٍ
ًحَُ اٍلَيتثٌسي ثيي هقيبضّبي هرتلف ضا تقييي مٌس ( Saaty,
 .)1996; Ghodsi-Pur, 2003زض ازاهِ تحقيق هطاحل فطايٌس
تحليل ؾلؿلِهطاتجي تكطيح قسُ اؾت.
 -1تزسین ٍ تطزیح درخت سلسلِهزاتبی :فطايٌس
تحليل ؾلؿلِهطاتجي ثب قٌبؾبيي ٍ اٍلَيتثٌسي فٌبنط
تهوينگيطي قطٍؿ هيقَز .ايي فٌبنط هيتَاًٌس قبهل چْبض
ؾغح اّساف ،هقيبضّب ،ظيطهقيبضّب ٍ گعيٌِّبي احتوبلي ثبقس مِ زض
اٍلَيتثٌسي ثِ مبض هيضًٍس.

جذٍل  .1هقبزيط تطخيحبت ثطاي هقبيؿِّبي ظٍخي

ٍضعیت هقبیسِّب
ينؿبى
ينؿبى تب ًؿجتبً ثيكتط
ًؿجتبً ثيكتط يب ضقيف
ًؿجتبً ثيكتط تب ثيكتط
ثيكتط يب قَي
ثيكتط تب ذيلي ثيكتط
ذيلي ثيكتط يب ذيلي قَي
ذيلي ثيكتط تب ذيلي ذيلي ثيكتط
ذيلي ذيلي ثيكتط يب مبهالً هطحح
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ثب تَخِ ثِ اييمِ زضضٍـ فطايٌس تحليل ؾلؿلِهطاتجي زضنس
ؾبظگبضي قبثلتحول ( )IRمِ ثٍِؾيلِ آى افتجبض پبؾد
پطؾفقًَسگبى ثب هبتطيؽّبي هقبيؿِاي هَضز ؾٌدف قطاض
هيگيطز موتط اظ  0/1زض ًؾط گطفتِقسُ اؾت؛ ثٌبثطاييً ،طخ
ًبؾبظگبضي ّطمسام اظ هقبيؿِّبي ظٍخي ثب ًطخ موتط اظ  0/1ثب
اؾتفبزُ اظ ًطمافعاض ضفـ قسُ اؾت.

اطالعبت ٍ دادُّب
 هحبسبِ اّویت ًسبی هعیبرّب در هذیزیت پبیذارهٌببع آة در جْت آهَسش کطبٍرساىً :تبيح هطثَط ثِ
قٌبذت هيعاى اّويت ّطمسام اظ هقيبضّبي ّكتگبًِ ثطاي ثطضؾي
هَاًـ هسيطيت پبيساض هٌبثـ آة زض ثرف مكبٍضظي ٍ تقييي ٍظى
ّط يل اظ ايي هقيبضّب زض ايي قؿوت اضائِقسُ اؾت (قنل .)1

ضكل  .1اّويت ًؿجي ّط يل اظ هقيبضّب ثطاي تقييي هَاًـ هسيطيت پبيساض ههطف آة زض ثرف مكبٍضظي

ًؿجي  0/127اظ اٍلَيت اٍل تب ؾَم قطاض زاضًس ٍ هقيبض هكبضمت
مكبٍضظاى ثب ٍظى ًؿجي  ٍ 0/044هقيبض ًؾبم آثيبضي ثب ٍظى ًؿجي
 0/052اظ اّويت موتطي ًؿجت ثِ ؾبيط هقيبضّب ثطذَضزاض ثَزًس.

ثب تَخِ ثِ قنل ً ٍ 1يع خسٍل  2هكبّسُ هيقَز مِ هقيبض
اثطثركي آة زض ؾغح هعضفِ ثب ٍظى ًؿجي  0/295ثيكتطيي
اّويت ضا ثطاي ثطضؾي هَاًـ هسيطيت پبيساض هٌبثـ آة زض ثرف
مكبٍضظي زاقتِ اؾت .پؽاظآى هقيبض افعايف ثْطٍُضي آة ثب ٍظى
ًؿجي  ،0/226هقيبض اًتقبل ثْيٌِ آة زض ثرف مكبٍضظي ثب ٍظى

جذٍل  .2اٍلَيتثٌسي ًْبيي هقيبضّبي هَاًـ هسيطيت پبيساض ههطف آة مكبٍضظي
هيبًگيي هَظٍى
0/295
0/226
0/127
0/104
0/084
0/068
0/052
0/044

گعيٌِّب
 اثطثركي آة مكبٍضظي زض ؾغح هعضفِ افعايف ثْطٍُضي آة مكبٍضظي اًتقبل ثْيٌِ آة مكبٍضظي حفؼ هٌجـ آة مكبٍضظي ثْيٌِؾبظي آة مكبٍضظي ثْجَز مبضايي مكبٍضظي ًؾبم آثيبضي مكبٍضظي -هكبضمت مكبٍضظاى زض هسيطيت آة مكبٍضظي
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زض قنل  2هكبّسُ هيقَز مِ گعيٌِ ًؾبمّبي ثْطُثطزاضي ثب
ٍظى ًؿجي  0/193ثيكتطيي اٍلَيت ضا ثِفٌَاى هْنتطيي هبًـ ٍ
گعيٌِ آهَظقي -تطٍيدي ثب ٍظى ًؿجي  0/067پبيييتطيي اٍلَيت
ضا ثِفٌَاى هَاًـ هسيطيت پبيساض ههطف آة مكبٍضظي ثط اؾبؼ
هقيبض هصمَض اؾت.

 هقبیسِ گشیٌِّب بز اسبس هعیبرّبی هَجَد در جْتآهَسش کطبٍرساى
هقبیسِ گشیٌِّب بز اسبس هعیبر اهكبى اثزبخطی آة
در سطح هشرعِ:

ضكل  .2اّويت ًؿجي گعيٌِّب ثط اؾبؼ اثطثركي آة زض ؾغح هعضفِ

هسيطيت پبيساض هٌبثـ آة زض ثرف مكبٍضظي ضا زاضز ٍ هَاًـ ًْبزي
ٍ ؾبظهبًي ثب ٍظى ًؿجي  0/046موتطيي اٍلَيت ضا ثط اؾبؼ هقيبض
هصمَض ضا زاضز.

هقبیسِ گشیٌِّب بز اسبس هعیبر افشایص بْزٍُری آة
کطبٍرسی :قنل  3ثيبًگط ايي اؾت مِ گعيٌِ اقتهبزي -
حوبيتي ثب ٍظى ًؿجي  0/239ثيكتطيي اٍلَيت ضا ثِفٌَاى هَاًـ

ضكل  .3اّويت ًؿجي گعيٌِّب ثط اؾبؼ ثْطٍُضي آة مكبٍضظي

گعيٌِ ثطًبهِضيعي ثب ٍظى ًؿجي  0/082موتطيي اّويت ضا ثط
اؾبؼ هقيبض هصمَض ثِفٌَاى هبًـ هسيطيت پبيساض هٌبثـ زض ثرف
مكبٍضظي زاضز.

هقبیسِ گشیٌِّب بز اسبس هعیبر اًتقبل بْیٌِ آة
کطبٍرسیً :تبيح اضائِقسُ زض قنل  4حبمي اظ آى اؾت مِ
گعيٌِّبي ًؾبم ثْطُثطزاضي ثب ٍظى ًؿجي  0/177هْنتطيي هبًـ ٍ
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ضكل  .4اّويت ًؿجي گعيٌِّب ثط اؾبؼ اًتقبل ثْيٌِ آة مكبٍضظي

مكبٍضظي ٍ گعيٌِّبي عجيقي ثب ٍظى ًؿجي  ٍ 0/049ثطًبهِضيعي
ثب ٍظى ًؿجي  0/073مناّويتتطيي هَاًـ ثط اؾبؼ هقيبض حفؼ
هٌجـ آة مكبٍضظي ثَز.

هقبیسِ گشیٌِّب بز اسبس هعیبر حفظ هٌبع آة
کطبٍرسی :قنل قوبضُ ً 5كبى هيزّس مِ گعيٌِّبي قبًًَي ٍ
ؾيبؾتگصاضي ثب ٍظى ًؿجي  ٍ 0/216اقتهبزي-اختوبفي ثب ٍظى
ًؿجي  0/161هْنتطيي هَاًـ هسيطيت پبيساض هٌبثـ آة زض ثرف

ضكل  .5اّويت ًؿجي گعيٌِّب ثط اؾبؼ حفؼ هٌجـ آة مكبٍضظي

هقبیسِ گشیٌِّب بز اسبس هعیبر بْیٌِسبسی آة

آة مكبٍضظي ثَز ايي زض حبلي اؾت مِ گعيٌِّبي عجيقي ثب ٍظى

کطبٍرسی :ثط اؾبؼ قنل  ،6گعيٌِّبي قبًًَي ٍ

ًؿجي ً ٍ 0/087ؾبمّبي ثْطُثطزاضي ثب ٍظى ًؿجي  0/100اظ

ؾيبؾتگصاضي ثب ٍظى ًؿجي  ٍ 0/203ثطًبهِضيعي (ًؾبضت ٍ

اّويت موتطي ثِفٌَاى هَاًـ هسيطيت آة ثط اؾبؼ گعيٌِ

مٌتطل) ثب ٍظى ًؿجي  0/147هْنتطيي هَاًـ هسيطيت پبيساض هٌبثـ

ثْيٌِؾبظي آة مكبٍضظي ثَز.
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ضكل  .6اّويت ًؿجي گعيٌِّب ثط اؾبؼ ثْيٌِؾبظي آة مكبٍضظي

هقبیسِ گشیٌِّب بز اسبس هعیبر بْبَد کبرایی آة

ثطًبهِضيعي ثب ٍظى ًؿجي  0/136اؾت ٍ مناّويتتطيي هَاًـ زض

کطبٍرسیً :تبيح اضائِقسُ زض قنل قوبضُ  7ثيبًگط آى اؾت مِ

ايي ظهيٌِ گعيٌِ عجيقي ثب ٍظى ًؿجي  ٍ 0/064گعيٌِ ًْبزي ٍ

ثط اؾبؼ هقيبض شمطقسُ هْنتطيي هَاًـ هسيطيت پبيساض آة

ؾبظهبًي ثب ٍظى ًؿجي  0/095هيثبقس.

مكبٍضظي گعيٌِ قبًًَي ٍ ؾيبؾتگصاضي ثب ٍظى ًؿجي ٍ 0/218

ضكل  .7اّويت ًؿجي گعيٌِّب ثط اؾبؼ ثْجَز مبضايي آة مكبٍضظي

ٍظى ًؿجي  ٍ 0/222گعيٌِ قبًًَي ٍ ؾيبؾتگصاضي ثب ٍظى ًؿجي
 0/128اؾت ٍ مناّويتتطيي هَاًـ زض ايي هقيبض گعيٌِ
ثطًبهِضيعي ثب ٍظى ًؿجي  ٍ 0/077گعيٌِ ًْبزي ٍ ؾبظهبًي ثب ٍظى
ًؿجي  0/093هيثبقس.

هقبیسِ گشیٌِّب بز اسبس هعیبر ًظبم آبیبری
کطبٍرسی :ثط اؾبؼ ًتبيح اضائِقسُ زض قنل قوبضُ  8هيتَاى
گفت مِ هْنتطيي هَاًـ هسيطيت پبيساض هٌبثـ آة زض ثرف
مكبٍضظي ثط اؾبؼ هقيبض شمطقسُ گعيٌِ اقتهبزي  -حوبيتي ثب
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ضكل  .8اّويت ًؿجي گعيٌِّب ثط اؾبؼ ثْجَز ًؾبم آثيبضي مكبٍضظي

 ٍ 0/194گعيٌِ قبًًَي ٍ ؾيبؾتگصاضي ثب ٍظى ًؿجي  0/191اؾت
ٍ مناّويتتطيي گعيٌِ زض ايي هقيبض گعيٌِ عجيقي ثب ٍظى ًؿجي
 ٍ 0/053گعيٌِ ثطًبهِضيعي ثب ٍظى ًؿجي  0/065اؾت.

هقبیسِ گشیٌِّب بز اسبس هعیبر هطبرکت کطبٍرساى:
ًتبيح اضائِقسُ زض قنل قوبضُ  9هجيي آى اؾت مِ هْنتطيي
هَاًـ هسيطيت پبيساض هٌبثـ آة زض ثرف مكبٍضظي ثط اؾبؼ هقيبض
هكبضمت مكبٍضظاى گعيٌِّبي آهَظقي تطٍيدي ثب ٍظى ًؿجي

ضكل  .9اّويت ًؿجي گعيٌِّب ثط اؾبؼ هكبضمت مكبٍضظاى

هٌؾَض اثتسا ٍظى ًْبيي گعيٌِّبي توبم پطؾكٌبهِ ٍ ؾپؽ هيبًگيي
هَظٍى ثطاي تقييي اٍلَيت ًْبيي آىّبيي هحبؾجِ قسً .تبيح ايي
ثرف زض ًوَزاض قوبض  10آٍضزُ قسُ اؾت.

اٍلَیتبٌذی ًْبیی گشیٌِّب بز اسبس کل هعیبرّب در
هذیزیت پبیذار هٌببع آة کطبٍرسی :پؽ اظ تدعيٍِتحليل
توبم پطؾكٌبهِّبً ،ؿجت ثِ تلفيق آىّب اقسام قسُ اؾت .ثسيي
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ضكل  .10اٍلَيتثٌسي ًْبيي گعيٌِّبي هَاًـ هسيطيت پبيساض ههطف آة مكبٍضظي

 0/176هْنتطيي هبًـ ٍ گعيٌِ عجيقي ثب ٍظى ًؿجي 0/069
موتطيي اّويت ضا زض ظهيٌِ هَاًـ هسيطيت پبيساض هٌبثـ آة
مكبٍضظي زاضز.

ًتبيح ًْبيي گعيٌِّبي ثطاي هَاًـ هسيطيت پبيساض هٌبثـ آة زض
ثرف مكبٍضظي زض قنل  ٍ 10خسٍل ً 3وبيف زازُقسُ اؾت مِ
ثيبًگط آى اؾت گعيٌِ قبًًَي ٍ ؾيبؾتگصاضي ثب ٍظى ًؿجي

جذٍل  .3اٍلَيتثٌسي ًْبيي گعيٌِّبي هَاًـ هسيطيت پبيساض هٌبثـ آة مكبٍضظي
هيبًگيي هَظٍى
0/176
0/162
0/155
0/137
0/121
0/097
0/083
0/069

گعيٌِّب
قبًًَي ٍ ؾيبؾتگصاضي
اقتهبزي -حوبيتي
آهَظقي -تطٍيدي
ًؾبم ثْطُثطزاضي
اختوبفي
ًْبزي ٍ ؾبظهبًي
ثطًبهِضيعي
عجيقي

اٍلَيت
1
2
3
4
5
6
7
8

بزرسی سبسگبری در قضبٍتّب :زض تحليل ؾلؿلِهطاتجي،

هقطفيقسُ اؾت ( Hafeez et al., 2002; Saaty and

احتوبل ًبّوبٌّگي زض قضبٍتّب ٍخَز زاضز؛ ثٌبثطايي ،اظ ؾٌدِاي

ً .)Wind, 1980تبيح ايي ثرف زض خسٍل قوبضُ  4اضائِقسُ

ثِ ًبم "ًطخ ًبؾبظگبضي" ثطاي تقييي هيعاى ًبّوبٌّگي زاٍضيّب

اؾت ثط اؾبؼ ًتبيح خسٍل قوبضُ  4هكبّسُ هيقَز هقساض ًطخ

اؾتفبزُ هيقَز .ايي ضطايت هقساض ايي احتوبل ضا مِ هبتطيؽ

ًبؾبظگبضي زض هقبيؿِّبي ظٍخي مَچلتط اظ  0/1اؾت؛ ثٌبثطايي،

هقبيؿِ ظٍخي مبهالً ثِنَضت تهبزفي پطقسُ اؾت هكرم

هيتَاى گفت مِ ؾبظگبضي قضبٍت زض هبتطيؽّبي هقبيؿِ ظٍخي

هيمٌس زضنس ًبؾبظگبضي  0/1ثِفٌَاى پيكيٌِ قبثلقجَل

ضفبيت قسُ اؾت ٍ ثيي ًتبيح ّوگطايي ٍخَز زاضز.

هقبيؿِّبي
ظٍخي
ًطخ ؾبظگبضي

هقبيؿِ
هقيبضّب
0/07

جذٍل  .4هحبؾجِ ًطخ ًبؾبظگبضي هقبيؿِّبي ظٍخي
حفؼ ثْيٌِؾبظي
اًتقبل
هقبيؿِ اثطثركي افعايف
آة
هٌجـ
ثْيٌِ
ثْطٍُضي
آة
گعيٌِّب
0/04
0/09
0/05
0/09
0/07
0/07

911

ثْجَز
مبضايي
0/03

ًؾبم
آثيبضي
0/04

هكبضمت
مكبٍضظاى
0/09
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بحث ٍ ًتیجِگیزی
يني اظ چبلفّبي خْبى اهطٍظ ،ثحطاى منآثي اؾت ٍ ثطاي حل
ايي هكنل مكَضّبي هرتلف ثبيس هٌبثـ آثي ذَز ضا ثِ ثْتطيي
ًحَ هسيطيت مٌٌس .تدطثِ ًكبى هيزّس ًگطاًيّبي هَخَز زض
ذهَل منآثي ٍ ثحطاى آة هَخت ثطٍظ تٌف ٍ اذتالف زض
هٌبعق هرتلف خْبى ثِذهَل زض مكَضّبي فقيط ذَاّس قس.
اهطٍظُ ثكط زض خطيبى قتبثبى تَؾقِ ثطاي تأهيي آة ثب هكنالت
ظيبزي ضٍثطٍ اؾت .ايي ٍضقيت زض اقلينّبي ذكل منثبضـ مِ
امَؾيؿتنّبي زذيل زض تأهيي آة قنٌٌسُتط اؾت ،ثب ٍقَؿ
ذكلؾبليّب ٍ ثطزاقت ثيضٍيِ اظ شذبيط آة ،ثطًبهِضيعاى ضا ثب
قطايظ ثحطاًيتطي ضٍثِضٍ ؾبذتِ اؾت .هحسٍزيت هٌبثـ آثي ،ضقس
ؾطيـ خوقيت ٍ ًيبظ ثِ تَليس ثيكتط ،ؾجت قسُ اؾت مِ ثرف
مكبٍضظيً ،ؿجت ثِ ؾبيط ثرفّبي ههطفمٌٌسُ آة ،تقبضبي
ثيكتطي ثطاي ههطف زاقتِ ثبقس .ثٌبثطايي ،هْنتطيي چبلف ثرف
مكبٍضظي ايي هٌبعق زض قطايظ مًٌَي چگًَگي تَليس ثيكتط غصا
اظ آة موتط اؾت .ايطاى ثب هتَؾظ ًعٍالت آؾوبًي  252هيليهتط
زض ؾبل زض ظهطُ هٌبعق ذكل خْبى هحؿَة هيقَز 65 .زضنس
مكَض هب ضا هٌبعق ذكل ٍ ًيوِذكل تكنيل هيزّس مِ ثِعَض
هتَؾظ هقساض ثبضًسگي زض آىّب اظ  150هيليهتط زض ؾبل موتط
اؾت .زض ثيكتط ايي هٌبعق تٌْب هٌجـ آثي تأهييمٌٌسُ تقبضبي
ثرفّبي اقتهبزي ٍ اختوبفي شذبيط آثي آةذبًِّبؾت مِ زض
چٌس زّة اذيط ثِ زليل هبظاز ثطزاقتّب ثب ثيالى هٌفي ضٍثطٍ
قسُاًس ثٌبثطايي ،زض چٌيي قطايغي اؾتفبزُ هٌبؾت ٍ ثْيٌِتط اظ آة
مكبٍضظي هيتَاًس اظ ضاُحلّبي اؾبؾي زض ايي ظهيٌِ ثبقس ايي زض
حبلي اؾت مِ زض ظهيٌِ هسيطيت ثْيٌِ پبيساض هٌبثـ آة مكبٍضظي
ًيع ثب هكنالت فسيسُاي ضٍثِضٍؾت .پؽ زض ٍّلِ اٍل ضطٍضي
اؾت مِ ايي هكنالت اظ زيسگبُ مبضقٌبؾبى تقبًٍيّبي آةثطاى
ثِفٌَاى هتَليبى ايي اهط قٌبؾبيي قَز تب ثتَاى ثط اؾبؼ آى
ثطًبهِ انَلي ثطاي هسيطيت ثْيٌِ زض ؾغح مكَض ثؿظ ٍ گؿتطـ
زاز زض ايي ضاؾتب ايي پػٍّف ثبّسف ملي تحليل هَاًـ هسيطيت
پبيساض هٌبثـ آة مكبٍضظي زض اؾتبى مطزؾتبى اًدبم قس.
زض ايي پػٍّفّ ،كت گعيساض قٌبؾبيي ثطاي هَاًـ هسيطيت پبيساض
هٌبثـ آة مكبٍضظي ثط اؾبؼ ّكت هقيبض هقبيؿِ ٍ اٍلَيتثٌسي
قسُ اؾتً .تبيح حبنل اظ فطايٌس ؾلؿلِهطاتجي زض ذهَل اّويت
ًؿجي هقيبضّب ثطاي ثطضؾي اّويت گعيٌِّبي هَاًـ هسيطيت ثْيٌِ
آة مكبٍضظي حبمي اظ آى اؾت مِ ثط اؾبؼ هيبًگيي ٍظًي
هحبؾجِقسُ هقيبض اثطثركي آة زض ؾغح هعضفِ ثيكتطيي اّويت
ضا ثطاي ثطضؾي هَاًـ هسيطيت پبيساض آة مكبٍضظي زاضاؾت؛ ٍ
ثقساظآى افعايف ثْطٍُضي آة مكبٍضظي ،اًتقبل ثْيٌِ آة
مكبٍضظي ،حفؼ هٌجـ آة ،ثْيٌِؾبظي آة ،ثْجَز مبضايي آةً ،ؾبم

آثيبضي ٍ هكبضمت مكبٍضظاى قطاض زاضًس .اٍلَيتثٌسي ًْبيي
گعيٌِّب ثط اؾبؼ ّوِ هقيبضّب ًكبى زازُ اؾت مِ گعيٌِ قبًًَي ٍ
ؾيبؾتگصاضي ثبالتطيي ضتجِ ضا زض ثيي ّكت گعيٌِ هغطحقسُ ضا
زاقت زضٍاقـ ثِفٌَاى هْنتطيي هبًـ هسيطيت پبيساض ههطف آة
مكبٍضظي قٌبذتِ قس ٍ پؽاظآى ثِ تطتيت گعيٌِّبي اقتهبزي -
حوبيتي ،آهَظقي  -تطٍيديً ،ؾبمّبي ثْطُثطزاضي ،اختوبفي،
ًْبزي ٍ ؾبظهبًي ،ثطًبهِضيعي ٍ عجيقي قطاض زاضز .چٌبًنِ زض ثطذي
اظ پػٍّفّبي پيكيي ّن پيكٌْبزقسُ اؾت هبًٌس ()2006
 Kijne )2001( ٍQalavandمِ اظ هَاًـ هْن زض ظهيٌِ ثحطاى
هسيطيت آة مكبٍضظي ،هَاًـ ؾيبؾتگصاضي ٍ ًْبزي اؾت زض
تحليل ايي يبفتِ هيتَاى زض مكَض هب ٍظاضت خْبز مكبٍضظي ضا زض
خبيگبُ هتَلي ثرف هصمَض ثِفٌَاى يني اظ اضمبى انلي هسيطت
خبهـ آة اظ آثريع تب خبليع هغطح هيًوبيسّ .طچٌس گؿتطزگي
ٍؽبيف ٍ پطامٌسگي هَضَفبت هرتلف حيغِ هؿئَليت ٍظاضت
خْبز مكبٍضظي ٍ اظ ؾَي زيگط موجَز اهنبًبت ٍ فقساى
ظيطؾبذتّبي هَضزًيبظ ٍ ثٍِيػُ فسم تٌبؾت افتجبضات ٍ
ؾطهبيِگصاضيّبي اًدبمقسُ ،ؾجت قسُ اؾت ثِ هحَضيت آة
مكبٍضظي زض اًدبم ثطًبهِّب ثِذَثي پطزاذتِ ًكَز .ثب ثطًبهِ
انَلي هيتَاى اظ هكغلِ اضگبى هتَلي هسيطيت آة مبؾتِ تب
ثتَاًٌس اقساهبت قبيبًي زض ايي ظهيٌِ اًدبم زٌّسّ .وچٌيي ًتبيح زض
ظهيٌِ هقبيؿِ گعيٌِّب ثط اؾبؼ هقيبضّبي هرتلف ًكبى زاز مِ ثط
اؾبؼ هقيبض اهنبى اثطثركي آة زض ؾغح هعضفِ هْنتطيي هبًـ
ًؾبمّبي ثْطُثطزاضي ٍ گعيٌِ آهَظقي -تطٍيدي مناّويتتطيي
هبًـ قٌبذتِ قس ،ثط اؾبؼ هقيبض افعايف ثْطٍُضي آة مكبٍضظي
گعيٌِ اقتهبزي  -حوبيتي ثِفٌَاى هْنتطيي هبًـ ٍ گعيٌِ هَاًـ
ًْبزي ٍ ؾبظهبًي مناّويتتطيي هبًـ ،ثط اؾبؼ هقيبض اًتقبل ثْيٌِ
آة هْنتطيي هبًـ ًؾبم ثْطُثطزاضي ٍ ثطًبهِضيعي موتطيي اّويت
ثط اؾبؼ هقيبض حفؼ هٌجـ آة گعيٌِ قبًًَي ٍ ؾيبؾتگصاضي هْن-
تطيي هَاًـ ٍ ثطًبهِضيعي موتطيي اّويت هَاًـ ثط اؾبؼ هقيبض
هصمَض ثَزّ .وچٌيي هقبيؿِ گعيٌِّب ثط اؾبؼ هقيبض ثْيٌِؾبظي
آة ًكبى زاز مِ گعيٌِّبي قبًًَي ٍ ؾيبؾتگصاضي هْنتطيي
هَاًـ ٍ ًؾبمّبي ثْطُثطزاضي موتطيي اّويت ،ثط اؾبؼ هقيبض
ثْجَز مبضايي آة ًتبيح ًكبى زاز هْنتطيي هَاًـ گعيٌِ قبًًَي ٍ
ؾيبؾتگصاضي ٍ مناّويتتطيي هَاًـ زض ايي ظهيٌِ گعيٌِ عجيقي،
هقبيؿِ گعيٌِّب ثط اؾبؼ هقيبض ًؾبم آثيبضي مكبٍضظي هْنتطيي
هَاًـ هسيطيت پبيساض ههطف آة زض ثرف مكبٍضظي گعيٌِ
اقتهبزي  -حوبيتي ٍ مناّويتتطيي هبًـ زض ايي هقيبض گعيٌِ
ثطًبهِضيعي ٍ زضًْبيت ثط اؾبؼ هكبضمت مكبٍضظاى زض هسيطيت
پبيساض هٌبثـ آة مكبٍضظي ًتبيح ثيبًگط آى ثَز مِ هْنتطيي هَاًـ
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ًوَزُ تب آًبى اهنبى اؾتفبزُ اظ تدْيعات ٍ فٌبٍضيّبي ًَيي
آثيبضي اؾتفبزُ ًوَزُ ٍ اظ ّسض ضفت آة زض ًؾبم آثيبضي ؾٌتي
.خلَگيطي قَز

 زض. تطٍيدي ٍ مناّويتتطيي گعيٌِ عجيقي اؾت- گعيٌِ آهَظقي
:ايي ضاؾتب ثب تَخِ ثِ ًتبيح تحقيق پيكٌْبز هيقَز
 ثب تَخِ ثِ ايٌنِ اظ زيسگبُ مبضقٌبؾبى تقبًٍي هْنتطيي هبًـ-1
هكبضمت مكبٍضظاى زض هسيطيت ثْيٌِ آة مكبٍضظي هَاًـ آهَظقي
 تطٍيدي اؾت؛ ثٌبثطايي زض ايي ظهيٌِ ثِ هتَليبى اهط ٍ خْبزمكبٍضظي پيكٌْبز هيقَز مبضگبُّبي آهَظقي ثطاي مكبٍضظاى
ِثطگعاض گطزز ٍ آهَظـ الظم ضا خْت هسيطيت آة مكبٍضظي اظخول
.تكنيل تقبًٍي آة ثطاى زض هٌغقِ تساضك زيسُ قَز

 ثب تَخِ ثِ ايٌنِ ثط اؾبؼ هْنتطيي هقيبض (اثطثركي آة زض-3
ؾغح هعضفِ) هْنتطيي هبًـ ًؾبمّبي ثْطُثطزاضي اؾت؛ پيكٌْبز
هيگطزز مِ زٍلت ظيطؾبذتّبي تقبًٍيّبي تَليس ٍ هكبؿ ضا
خْت ينپبضچِؾبظي زض هيبى مكبٍضظاى ثب حفؼ هبلنيت فطزي
فطاّن مٌس تب ظهيٌِ هسيطيت آة مكبٍضظي زض هيبى مكبٍضظاى
.فطاّن مٌس

 ثب تَخِ ثِ اييمِ ثط اؾبؼ هقيبض ًؾبم آثيبضي هْنتطيي هبًـ-2
 حوبيتي اؾت؛ پؽ پيكٌْبز هيقَز- هسيطيت آة هَاًـ اقتهبزي
مِ زٍلت افتجبضت ٍ تؿْيالت الظم ضا ثطاي مكبٍضظاى فطاّن
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